
O DISCIPULADO
NO NOVO TESTAMENTO

Paolo Mascilongo

Reflexões bíblicas e espirituais



Paulinas
Rua Dona Inácia Uchoa, 62

04110-020 – São Paulo – SP (Brasil)
Tel.: (11) 2125-3500

http://www.paulinas.com.br – editora@paulinas.com.br
Telemarketing e SAC: 0800-7010081

© Pia Sociedade Filhas de São Paulo – São Paulo, 2019

1a edição – 2019 

 Direção-geral: Flávia Reginatto
 Editora responsável: Vera Ivanise Bombonatto
 Tradução: Anoar Jarbas Provenzi
 Coordenação de revisão: Marina Mendonça
 Revisão: Sandra Sinzato
 Gerente de produção: Felício Calegaro Neto
 Produção de arte: Tiago Filu

Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida ou transmitida 
por qualquer forma e/ou quaisquer meios (eletrônico ou mecânico, 
incluindo fotocópia e gravação) ou arquivada em qualquer sistema ou 
banco de dados sem permissão escrita da Editora. Direitos reservados.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Mascilongo, Paolo
O discipulado no Novo Testamento : reflexões bíblicas e espirituais 

/ Paolo Mascilongo ;[tradução Anoar Jarbas Provenzi]. -- São Paulo : 
Paulinas, 2020. -- (Teologia Bíblica)

Título original: Il discepolato nel nuovo testamento: riflessioni 
bibliche e spirituali

ISBN 978-85-356-4577-4

1. Bíblia N.T. - Crítica e interpretação 2. Discipulado (Cristianismo) 
3. Vida cristã I. Título. II. Série.

19-30851 CDD-225.6

Índice para catálogo sistemático:
1. Novo Testamento : Bíblia : Interpretação e crítica 225.6

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

Foto de capa: Vitral ilustrado de histórias da Bíblia em Catedral de Edimburgo, Escócia,  
Reino Unido St. Giles. – Foto de Photoprofi30@/depositphotos

Título original da obra: Il discepolato nel nuovo testamento: riflessioni bibliche e spirituali
© Edizioni San Paolo s.r.l. – Cinisello Balsamo (MI), 2013.



SUMÁRIO

 Introdução .......................................................................... 9
Um tema complexo e variado ............................................ 9
Prioridade à Escritura ....................................................... 10
A organização da obra ..................................................... 12
O termo “discípulo” e suas raízes ................................... 13
Discípulos, Doze, apóstolos .............................................. 17
Dos discípulos de Jesus aos cristãos na Igreja:  

     continuidade ou diferença? ............................................... 22

PRIMEIRA PARTE

O DISCIPULADO NAS NARRATIVAS  
DO NOVO TESTAMENTO (EVANGELHOS E ATOS)

I. O Evangelho segundo Marcos ..................................... 29
Marcos: uma narrativa ...................................................... 29
O caminho dos discípulos e de Jesus em Marcos .......... 31
Os discípulos como personagens narrativas .................... 52

II. O Evangelho segundo Mateus .................................. 55
Os discípulos no Evangelho segundo Mateus ................. 55
O discipulado no ensinamento de Jesus em Mateus ...... 68

III. A narrativa de Lucas (Lucas-Atos) .......................... 75
O Evangelho segundo Lucas ............................................ 75



Os Atos dos Apóstolos ..................................................... 87

Lucas-Atos: considerações conclusivas ............................ 97

IV. O Evangelho segundo João .........................................101

Os discípulos na narrativa joanina .................................101

Figuras do discipulado em João .................................... 108

Os temas próprios do discipulado joanino .....................112

V. Conclusão ........................................................................119

SEGUNDA PARTE

O DISCIPULADO NOS TEXTOS  
NÃO NARRATIVOS DO NOVO TESTAMENTO

1. As Cartas de Paulo ...................................................... 123

Carta aos Romanos ......................................................... 124

Cartas aos Coríntios ....................................................... 129

Carta aos Gálatas ............................................................ 134

Carta aos Efésios ............................................................ 138

Carta aos Filipenses........................................................ 140

Carta aos Colossenses .....................................................143

Cartas aos Tessalonicenses ............................................. 146

Cartas Pastorais................................................................149

Carta aos Hebreus............................................................151

II. As Cartas Católicas e o Apocalipse ......................... 155

Carta de Tiago ................................................................ 155

Carta de Pedro ................................................................ 157



Primeira Carta de João .................................................. 160

Apocalipse ........................................................................163

 Conclusão ....................................................................... 169

TERCEIRA PARTE

LINHAS ESSENCIAIS DO DISCIPULADO CRISTÃO  
À LUZ DO NOVO TESTAMENTO

1. O discipulado cristão é discipulado “de Jesus” .......173

A iniciativa de Jesus no chamado e o compromisso 
     do homem na resposta .....................................................173

Seguir Jesus ......................................................................175

Serviço e amizade ...........................................................177

Um destino compartilhado ..............................................178

Uma característica permanente do cristão .................... 180

II. As condições do discipulado.......................................183

A conversão ..................................................................... 184

A fé ...................................................................................185

Um apelo urgente e radical ............................................ 187

A liberdade das riquezas .................................................189

III. A vida nova do discípulo ............................................191

Uma proposta para todos ............................................... 192

Um caso particular: as mulheres discípulas .................. 193

Súditos do Reino ............................................................. 195

Fraternidade e comunhão ............................................... 197



O amor ............................................................................ 199

O Espírito Santo ............................................................. 200

IV. A missão do discípulo ................................................. 203

A missão dos Doze ........................................................ 203

Um aprofundamento: o papel de Pedro ......................... 205

Os destinatários da missão dos discípulos .................... 209

Uma missão que continua ...............................................212

 Conclusão ........................................................................215

 Referências bibliográficas ............................................219

 Índice remissivo ............................................................ 225



9

INTRODUÇÃO

O que significa e o que implica ser discípulo de Jesus 
Cristo, segundo o Novo Testamento? Como são descritos 
o nascimento e o desenvolvimento do discipulado cristão? 
Que orientações podem ser dadas à vida cristã? O presen-
te livro é uma tentativa de responder a essas perguntas, 
inevitáveis para todo cristão, em todos os tempos. Há algo 
melhor que redescobrir a resposta na experiência original 
descrita pelos autores neotestamentários? A tarefa, à pri-
meira vista, parece relativamente simples: não é difícil de 
separar páginas que, do Evangelho segundo Mateus até o 
Apocalipse, destacam a temática “ser discípulo de Jesus”. 
Aliás, todo o Novo Testamento poderia ser definido como 
o resultado da ação e da obra dos discípulos, que são seus 
autores. Não parece sequer necessário insistir na necessidade 
de descrever o discipulado “à luz do Novo Testamento”. 
Mas à luz de quê, senão desses livros, se poderia falar do 
discipulado cristão?

Um tema complexo e variado

Bem cedo, todavia, o tema se mostra mais vasto e 
complexo. De um lado, o Novo Testamento é um conjunto 
de textos muito diferentes entre si: uma coisa é analisar um 
Evangelho, texto narrativo; outra, bem diferente, é abordar 
uma Carta, repleta de reflexões teológicas e exortações que 
nem sempre seguem um plano rigoroso. Desejando abordar 
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todo o Novo Testamento, tive necessariamente de enfrentar 
o problema dos métodos de leitura a utilizar. Além disso, 
o modo de falar do discipulado varia consideravelmente de 
livro para livro. Alguns livros do Novo Testamento, aliás, 
não falam de fato de discipulado nem utilizam a palavra 
discípulos. Foi necessário, assim, descobrir como o tema 
era descrito em cada ocasião, texto por texto, num percurso 
cansativo, mas fascinante. Precisei também escolher, entre os 
tantos textos possíveis, os mais adequados e delimitar com 
precisão o assunto: sobre o discipulado, o Novo Testamento 
fala de tantos modos, que é necessário prestar a máxima 
atenção ao separar as páginas que deverão fazer parte do 
estudo. Com frequência, tive de abrir mão (especialmente 
no epistolário paulino) de páginas interessantes e profundas, 
para dar espaço à apresentação do maior número possível 
de livros. O quadro resultante é variegado: o Novo Tes-
tamento oferece perspectivas diversas, que se iluminam e 
completam. O presente livro quer favorecer o contato com 
a riqueza da reflexão dos autores neotestamentários sobre 
o tema do discipulado.

Prioridade à Escritura

Um elemento sempre se manteve claro durante o 
percurso: o desejo de escutar o Novo Testamento em sua 
variedade, complexidade e riqueza, sem antepor nenhum 
esquema ou ideia à leitura direta dos textos. Terei oportu-
nidade, mais adiante, de evidenciar as consequências dessa 
escolha, a qual, por sua importância, gostaria que estivesse 
presente desde o início: a maior parte do presente livro 
é dedicada a “folhear” as páginas do Novo Testamento 
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uma após a outra, deixando-se guiar por aquilo que elas 
propõem e afirmam sobre o discipulado. Basta sobrevoar 
o sumário para perceber o quanto essa escolha influenciou, 
em qualidade e quantidade, a organização do trabalho. Esta 
deriva de uma convicção pessoal, confirmada pelos estudos 
efetuados e pela experiência didática e pastoral: quanto 
mais o estudo da Escritura é fiel ao texto e mantém-se 
a seu serviço, maiores são sua eficácia e profundidade. 
E, quanto mais o anúncio cristão estiver ancorado na ex-
periência original descrita na Escritura, mais será capaz, 
inclusive hoje, de fascinar e atingir intimamente quem dele 
se aproximar sem preconceito. Por esse motivo, o livro 
tentará unir o rigor da exegese, a facilidade de leitura e 
a máxima proximidade possível aos textos. Os leitores 
julgarão o sucesso ou não da empreitada; quanto a mim, 
sacrifiquei intencionalmente, onde necessário, a amplitude 
das análises e das argumentações para tentar facilitar, ao 
leitor, a aproximação a um amplo leque de páginas dos 
Evangelhos e das Cartas.

Assim, o livro pode se tornar um guia de leitura do 
Novo Testamento; é bom que seja lido sempre na compa-
nhia da Bíblia pessoal, consultando as constantes passa-
gens bíblicas citadas. Evitei ao máximo tomar o lugar das 
páginas bíblicas; estou convencido de que, percorrendo os 
vários livros do Novo Testamento, qualquer leitor poderá 
identificar as linhas mestras traçadas sobre o tema do dis-
cipulado e descobrir pessoalmente o frescor e a atualidade 
do ensinamento do Novo Testamento sobre o seguimento 
de Jesus, o Senhor e Mestre. Meu objetivo foi identificar 
um percurso dentro dos vários livros, indicando os passos 
principais do caminho.



12

A organização da obra

Pensei em subdividir o livro em três partes; as primei-
ras duas são uma ampla apresentação dos textos do Novo 
Testamento mais pertinentes ao discipulado; a terceira, mais 
breve, é uma síntese organizada dos principais resultados 
alcançados.

A maior parte do livro, portanto, é dedicada direta-
mente à leitura do Novo Testamento: sobretudo suas nar-
rativas (primeira parte); em segundo lugar, os textos não 
narrativos (segunda parte). A escolha de dar maior espaço 
à análise dos textos é intencional e, espero, bem fundada. 
Embora, na teoria, esteja claro que somente a partir dos 
textos pode-se iniciar uma reflexão mais “sistemática”, não 
creio que seja possível abrir mão de um contato mais íntimo 
com as páginas da Escritura, inclusive para os católicos, 
para os quais esta última representa o cânone (o principal 
critério de julgamento) da experiência de fé. Além disso, 
estou convencido de que nenhum conhecimento de segunda 
mão possa substituir a abordagem direta da página bíblica, 
na qual saboreamos o frescor dos primeiros testemunhos e 
encontramos a fonte do pensamento teológico. Nas primeiras 
duas partes do livro, portanto, procurei favorecer o máximo 
possível a aproximação ao texto, na tentativa de fornecer ao 
leitor o “material bruto”, como se diz, com o qual construir 
uma compreensão pessoal do discipulado, antes de apresentar 
um esboço de projeto completo, na terceira parte.

A subdivisão da análise dos textos em duas partes 
é justificada por questões de método: é diferente a abor-
dagem dos textos narrativos (os Evangelhos e os Atos) 
quando comparada à abordagem dos textos não narrativos 
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(as Cartas; para o Apocalipse – ainda que inserido na 
segunda parte – fez-se um discurso à parte). Embora se 
trate de uma distinção apenas aproximativa (os Evangelhos 
contêm seções não narrativas, e as Cartas contêm seções 
narrativas), ela me permitiu privilegiar, para os textos da 
primeira parte, a utilização de métodos de crítica literária, 
seguindo as mais recentes linhas da exegese; em particu-
lar, o capítulo dedicado a Marcos não é outra coisa senão 
uma longa leitura narrativa do Evangelho, complementada 
por brevíssimas reflexões conclusivas. Na segunda parte, 
por sua vez, a escolha do método foi menos decisiva. 
Tratou-se, sobretudo, de escolher, em meio à grande 
quantidade de material à disposição, trechos e seções de 
Carta que pareciam mais adaptados ao tema. Também 
neste último caso, mesmo reduzindo consideravelmente 
a quantidade de material analisado, procurei deixar os 
próprios textos falarem.

O termo “discípulo” e suas raízes

Voltando ao tema, já se falou sobre a complexidade da 
ideia de discipulado, mesmo limitando o estudo ao Novo 
Testamento. Por esse motivo, considero necessário fazer 
desde já alguns esclarecimentos, ligados em particular à 
linguagem que encontraremos, e algumas reflexões de 
tipo histórico.

A expressão “discípulos de Jesus” soa com certeza 
familiar ao leitor cristão, que julga ser fácil de identificar 
nos Evangelhos as pessoas assim chamadas. Todavia, o 
Novo Testamento utiliza inúmeros outros vocábulos (Doze, 
apóstolos, irmãos, cristãos etc.) para indicar os seguidores 
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de Jesus. Como assim? Quais são as diferenças? Para 
responder a essas perguntas, creio que seja bom iniciar 
com um breve panorama (de tipo, sobretudo, linguístico) 
orientador da questão.1 Em primeiro lugar, direcionaremos 
o olhar para as expressões usadas, partindo da mais difun-
dida, “discípulo”.

Discípulo traduz em português um vocabulário grego 
específico, utilizado amplamente no Novo Testamento, 
embora somente nos Evangelhos e nos Atos.2 Trata-se do 
termo mathētḗs (normalmente, no plural: mathētái). Lite-
ralmente, significa “aquele que aprende”, “aluno”, e deriva 
do verbo grego manthánō (“aprender”). O uso muito amplo 
não deixa dúvidas de que esse seja o termo privilegiado 
para indicar os seguidores de Jesus. Trata-se, todavia, de 
um vocábulo “novo” no panorama bíblico fora do Novo 
Testamento. Mathētḗs, de fato, jamais aparece na tradução 
grega do Antigo Testamento (a chamada Bíblia dos Setenta 
ou Septuaginta) e mesmo os vocábulos equivalentes em 
hebraico (talmîd e limmûd, derivados do verbo hebraico 
lāmad, “aprender”) aparecem com extrema raridade: o 
primeiro é usado somente uma vez no Antigo Testamento 
(1Cr 25,8), o segundo somente seis, sempre nos profetas, 

1 Existem ótimas abordagens do assunto. Em particular, refiro-me a: J. D. G. 
Dunn, Gli albori del cristianesimo. I. La memoria di Gesù. 2. La missione di 
Gesù, Paideia, Brescia 2006; J. P. Meier, Un ebreo marginale. Ripensare il Gesù 
storico. III. Compagni e antagonisti, Queriniana, Brescia 2003. Boas sínteses em 
S. Grasso, “Le varie forme di discepolato accanto a Gesù e nelle comunità delle 
origini”, Parola Spirito e Vita 61, 2010, 93-114, e R. Penna, Le prime comunità 
cristiane. Persone, tempi, luoghi, credenze, Carocci, Roma 2011, 38-39.

2 O vocábulo (grego) aparece com esta frequência: Mateus 73 vezes; Marcos 46; 
Lucas 37; João 78; Atos 28. Não aparece em outros lugares. Dados em Meier, 
Un ebreo. III, 49. Na grande maioria dos casos, refere-se aos discípulos de Jesus.
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e com um sentido mais amplo.3 Para compreender o sig-
nificado do termo “discípulo”, o contexto bíblico não é de 
grande ajuda.

Os autores do Novo Testamento, todavia, não “inven-
taram” essa palavra, porque mathētḗs era amplamente utili-
zada no mundo grego clássico e helenístico. É um vocábulo 
utilizado por Platão, Aristóteles e muitos outros autores 
gregos, seja no sentido original ligado ao verbo “aprender”, 
seja no sentido mais técnico para indicar os “seguidores” 
de uma doutrina ou de um mestre. Essa mudança gradativa 
de significado foi-se acentuando no mundo helenístico até 
o tempo do Novo Testamento, favorecendo o uso por parte 
dos evangelistas, para os quais a expressão não tem tanto 
o significado genérico de “aluno”, e sim o mais específico 
de “seguidor”.

Além disso, não podemos nos prender somente ao 
uso da palavra “discípulos” para identificar o fenômeno 
do discipulado. No Novo Testamento, o discipulado está 
frequentemente ligado às expressões “seguir” e “ir atrás”. 
Os primeiros seguidores de Jesus segundo os sinóticos 
(Simão, André, Tiago e João) são descritos como quem 
segue (literalmente: “vai atrás de”4) Jesus (Mc 1,16-20 e 
paralelos), e somente em seguida são chamados de discípu-
los (em Marcos, a partir de Mc 2,15). É, portanto, neces-
sário ampliar a análise dessa expressão; reconheceremos, 

3 Além do clássico artigo de K. H. Rengstorf, “mathētḗs”, Grande Lessico del 
Nuovo Testamento VI, 1121-1235, encontrei uma ampla discussão atualizada 
em M. J. Wilkins, Discipleship in the Ancient World and Matthew’s Gospel, 
Baker Book House, Grand Rapids 1995.

4 Em grego, utiliza-se a expressão opísō (“atrás de”) e o verbo akolythéō (“seguir”); 
são vocábulos menos específicos, que podem ser utilizados também para indicar 
o seguimento de quem não é discípulo (cf. Meier, Un ebreo. III, 27-31).
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assim, que o fenômeno do seguimento não estava ausente 
no Antigo Testamento. Conforme os estudiosos afirmam, 
há uma estreita ligação entre o chamado dos primeiros 
discípulos e o que é narrado em alguns livros bíblicos. O 
paralelo, inclusive linguístico, mais estreito é com o epi-
sódio de Eliseu e Elias (cf. 1Rs 19,19-21), onde se afirma 
que Eliseu “foi atrás” do profeta Elias, de quem se põe a 
serviço e se torna poderoso sucessor.5 Desse modo, o fe-
nômeno do discipulado tem suas raízes também no mundo 
veterotestamentário, onde não era incomum que fossem 
mostrados personagens proféticos cercados e acompanhados 
por verdadeiros seguidores, semelhantes por analogia aos 
discípulos de Jesus.6

Em síntese, a expressão mathētái é tomada não tanto do 
mundo bíblico ou rabínico, mas mais do helenístico, onde se 
pode reconhecer uma forma de discipulado análoga àquela 
descrita nos Evangelhos, mas o fenômeno do discipulado no 
Novo Testamento em si não está distante sequer do Antigo 
Testamento, em particular através do uso da expressão “ir 
atrás” e do modelo profético.

5 Veja-se, por exemplo, M. Hengel, Sequela e Carisma. Studio esegetico e di 
storia delle religioni su Mt 8,21s. e la chiamata di Gesù alla sequela, Paideia, 
Brescia 1990, 37-40.

6 Frequentemente se fez a comparação – quanto ao Novo Testamento – com o 
discipulado hebraico rabínico. Isso, segundo os estudiosos, não está totalmente 
correto: primeiramente porque o rabinismo é um fenômeno posterior (ainda 
que de pouco) à época de Jesus, e depois por causa da presença de numerosos 
elementos de diferença. Boa síntese em M. Pesce, “Discepolato gesuano e 
discepolato rabbinico. Problemi e prospettive della comparazione”, Aufstieg 
und Niedergang der römischen Welt, vol. II.25/1, 1982, 351-389; ele conclui 
que “a diferença entre discipulado rabínico e jesuano depende […] antes de 
tudo da substancial diferença de Jesus com relação aos sábios” (382).
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Discípulos, Doze, apóstolos

Esclarecida, pelo menos em parte, a origem do termo 
discípulos, é possível perguntar-se sobre sua relação com 
outros vocábulos utilizados no Novo Testamento para indi-
car os seguidores de Jesus, em particular Doze e apóstolos. 
Também nesse caso, dada a complexidade da situação, é 
possível fornecer somente algumas indicações úteis a uma 
primeira orientação, deixando aos estudos já citados os 
necessários aprofundamentos. Mesmo não sendo raro que 
discípulos, Doze e apóstolos sejam considerados sinônimos, 
isso acontece somente em um primeiro e superficial olhar; 
a situação é muito mais fluida, e é possível identificar di-
ferentes círculos de seguidores de Jesus.7

Os Evangelhos identificam um círculo mais interno e 
próximo a Jesus – que naturalmente é colocado no centro! – 
nomeando esse grupo com a expressão técnica “os Doze” e 
fornecendo os nomes de cada um deles em um episódio de 
chamado; o grupo aparece em todos os Evangelhos. Ainda 
mais no centro, são, às vezes, isolados Pedro, Tiago, João 
(e André), formando um círculo restrito (ver, por exemplo, 
Mc 1,16-20.29; 5,37; 9,2; 13,3; 14,33). Com certeza, os Doze 
não eram, porém, os únicos seguidores do Senhor e, quando 
os Evangelhos empregam a expressão “discípulos”, tem-se 
a impressão de que não se referem exclusivamente a eles, 
como veremos em detalhe. É, portanto, possível falar de 
um segundo círculo, mais amplo, de seguidores, identificado 
quase sempre com o nome de “discípulos”, vocábulo que, 
junto com os demais, se tornará comum para os seguido-
res de Jesus no livro dos Atos. Um pouco mais para fora, 

7 Penna, Comunità, 37, identifica “a multidão, os discípulos, os Doze”.
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de modo que não é mais possível falar de “seguidores” 
em sentido estrito, os Evangelhos colocam a “multidão” 
de pessoas que de maneira esporádica se aproximam de 
Jesus, em geral de modo anônimo, quando não hostil. 
Dentro dela, porém, se destacam figuras significativas, que 
podem assumir os traços do seguimento e do discipulado: 
por exemplo, Marcos afirma que o cego Bartimeu (cf. Mc 
10,46-52) “seguia [Jesus] pelo caminho”.

Dentro desse quadro geral, é necessário recolher ago-
ra as sutilezas: nem todos os evangelistas, de fato, tratam 
do mesmo modo os discípulos e os Doze; resta, portanto, 
esclarecer o papel do termo “apóstolos”.8

Quanto a discípulos e Doze, somente o Evangelho 
segundo Mateus poderia dar a entender uma sobreposição 
dos dois grupos; ele é o único evangelista a utilizar a 
expressão “doze discípulos” (Mt 10,1; 11,1; 20,17). Além 
disso, comparando alguns episódios narrados também em 
Marcos, nota-se que Mateus evita nomear outros discípulos 
de Jesus que não façam parte dos Doze: em Mt 9,9, por 
exemplo, ele utiliza o nome Mateus (que é um dos Doze) 
para indicar o publicano chamado por Marcos e Lucas com 
o nome de Levi (portanto, um discípulo de Jesus que não 
é dos Doze). Ainda, Mateus narra o chamado dos Doze 
de modo diferente de Marcos (cf. Mt 10,1-4 e Mc 3,13-19), 

8 “Em primeiro lugar, deve-se destacar a grande disparidade existente entre os 
evangelhos”, afirma J. Schlosser, Il gruppo dei Dodici, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2013, 31. Há uma abordagem exaustiva e detalhada em Meier, Un 
ebreo. III, 128-197; ver também K. Stock, “I discepoli nel vangelo di San 
Marco”, in: L. Cilia (ed.), Marco e il suo vangelo. Atti del convegno inter-
nazionale di studi “Il vangelo di Marco” Venezia, 30-31 maggio 1995, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 1997, 17-32.
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evitando a impressão de que o grupo tenha sido escolhido 
dentro de um círculo mais numeroso de discípulos.

Marcos, em vez, dá a impressão de que em torno 
de Jesus havia muitos seguidores, chamados discípulos, e 
que os Doze formavam um grupo escolhido e particular. 
Pode-se exemplificar o discurso utilizando o belo episódio 
narrado em Mc 3,13-19, útil por sua clareza. Jesus já havia 
chamado algumas pessoas para o seguirem (Simão, André, 
Tiago, João, Levi) e já havia reunido alguns discípulos (cf. 
Mc 2,13-17; 2,18.23; 3,7). Nesse momento, narra-se que 
“desceu do monte, chamou para si aqueles que desejava, 
e eles foram com ele. Formou um grupo de Doze – que 
chamou de apóstolos –, para que ficassem com ele e para 
mandá-los pregar com o poder de expulsar os demônios” 
(Mc 3,13-15). A primeira impressão é de que Jesus, tendo 
à disposição um grande círculo de seguidores, dele separou 
e escolheu doze. Para que finalidade? O grupo dos Doze é 
chamado a “ficar com ele”, a “pregar” e a “ter o poder de 
expulsar os demônios”. Ou seja, os Doze não são os únicos 
discípulos de Jesus, mas têm um papel bem definido, pelo 
menos segundo Marcos. O Evangelho segundo João tem um 
posicionamento semelhante ao de Marcos; fala tanto dos 
discípulos, quanto do grupo dos Doze, mas não concorda 
com a identificação (ver, por exemplo, Jo 6,66-67), ainda 
que com frequência os dois termos sejam intercambiáveis.

Um caso diferente é representado por Lucas, que nos 
permite analisar brevemente inclusive a utilização do termo 
apóstolos.9 O terceiro evangelista, de fato, de um lado evidencia 

9 G. Leonardi, “‘I Dodici’ e ‘gli apostoli’ nei vangeli sinottici e Atti. Problemi 
e prospettive”, Studia Patavina 42 (1995) 163-195.
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a existência de um amplo número de discípulos e os aproxi-
ma da imagem específica dos Doze (por exemplo, enviando 
setenta e dois em missão, como descrito em Lc 10,1-20); do 
outro, Lucas se distingue porque identifica de modo quase 
unívoco os Doze com os Apóstolos. Este importante termo 
para o cristianismo nascente, cujo uso tornou-se habitual para 
a Igreja até nossos dias, é quase exclusivo do evangelista 
Lucas, e a ele devemos a identificação do grupo dos doze 
Apóstolos.10 De fato, em Marcos o termo apóstolo é muito 
raro (nós o lemos, mas não em todos os manuscritos antigos, 
em 3,13, como já visto; e depois em 6,30, onde se narra o 
envio dos Doze – apóstolo significa enviado). Em Mateus, o 
termo aparece apenas uma vez, em Mt 10,2, passagem paralela 
a Mc 6,30. Em João está ausente!11 Lucas, em vez, fala com 
frequência dos Doze como apóstolos, seja no Evangelho, seja 
nos Atos, conforme demonstram Lc 6,13; 9,1.10 e At 1,12-26.  
Essa posição, provável sintoma de um desenvolvimento da 
terminologia com relação à mais primitiva,12 se encontra 
também em outros lugares, como em Ap 21,1, onde os doze 
Apóstolos voltam. Também o termo apóstolo, todavia, apre-
senta uma história complexa, porque, seja nos Atos (ainda 
que raramente) seja nas cartas de Paulo, são chamados assim 
inclusive outros seguidores de Jesus não pertencentes ao grupo 
dos Doze (ver, por exemplo, At 14,14 ou Rm 1,1).

O mundo dos seguidores de Jesus é, portanto, extrema-
mente variado, ao menos do ponto de vista da terminologia. 

10 Cf. Meier, Un ebreo. III, 133: “A estreita ligação, quando não a total identifi-
cação, entre os doze e os apóstolos no pensamento cristão posterior é devida 
principalmente à teologia de Lucas”.

11 Jo 13,16 não pode se referir ao grupo dos apóstolos de Jesus de modo direto.
12 Cf. Schlosser, Il gruppo dei Dodici, 15-19, que encontra em 1Cor 15,5 o uso 

mais antigo do “apóstolos” ainda diferente dos Doze.
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Ao tratar do discipulado, levarei em conta as figuras de-
lineadas neste breve panorama, buscando constantemente 
recolher suas nuanças. Como conclusão, gostaria de citar 
uma passagem tirada da obra de Dunn já utilizada que 
retoma com clareza as considerações feitas até aqui:

O círculo mais interno parece ter sido o dos doze; Pedro, 
Tiago e seu irmão João formavam o núcleo desse primeiro 
círculo, com Pedro como porta-voz principal. Mas viu-se 
como em torno dos doze havia um círculo mais amplo de 
seguidores, e entre estes as mulheres que seguiam Jesus 
em seus deslocamentos (Maria de Mágdala e as demais) 
e as mulheres que ficavam em casa (Maria de Betânia); 
as duas Marias estavam evidentemente entre os compa-
nheiros mais estimados de Jesus. Dever-se-ia identificar, 
talvez, outro círculo formado por aqueles que seguiam 
Jesus em segredo, como o proprietário do cenáculo e 
José de Arimateia? Mas, então, dever-se-ia acrescentar 
também aqueles que escutaram Jesus com alegria (Mc 
3,35) e buscaram viver segundo seus ensinamentos (Mt 
7,24-25), aqueles que Jesus curou (Mc 10,52), aqueles 
que se converteram, tornando-se como crianças (Mt 18,3), 
os pobres que acreditaram (Lc 6,20), os pecadores que 
se arrependeram (Lc 18,13-14; 19,1-10), os gentios que 
manifestaram uma fé que dificilmente Jesus encontrou 
em outro lugar (Mt 8,10) e também, segundo Lucas, os 
fariseus simpatizantes (Lc 7,36; 11,37; 14,1). O que é 
único em círculos semelhantes de discípulos é o modo 
como se sobrepõem e se entrelaçam, impedindo ao leitor 
dos evangelhos de traçar uma clara e rápida distinção 
entre discípulos e seguidores ou de reconhecer graus 
diferentes de discipulado.13

13 Dunn, Gli albori del cristianesimo. I/2, 579-580.
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Dos discípulos de Jesus aos cristãos na Igreja: 
continuidade ou diferença?

As pontuações sobre os principais termos utilizados 
pelo Novo Testamento para indicar os seguidores de Jesus 
têm colocado em destaque uma característica importante do 
estudo dos primeiros documentos cristãos: a necessidade de 
levar em consideração o livro específico em que o termo 
aparece, para compreender de modo exato seu significado. 
Cada evangelista ou autor do Novo Testamento, de fato, tem 
um vocabulário próprio e pode nuançar de modo diferente 
expressões iguais.

Aprofundando essa observação, parece-me necessário 
dedicar algumas linhas a uma última problemática. Em 
resumo, poder-se-ia formular com a seguinte pergunta: em 
que medida é possível utilizar a descrição dos seguidores de 
Jesus presente nos Evangelhos para compreender o discipu-
lado do período posterior à ressurreição? Ou seja, existe ao 
menos uma continuidade entre o que é narrado sobre Jesus 
e seus discípulos antes e depois da ressurreição?14

Como bem sabem aqueles que conhecem a pesquisa 
exegética recente, grande parte dos estudiosos dos últimos 
séculos questionou a continuidade tranquila entre o que o 
Jesus terreno fez e o que foi expresso pelo cristianismo no 
período após sua ressurreição (o período do Senhor res-
suscitado). O nascimento do Novo Testamento não permite 
simplificações fáceis: todos os livros veem a luz após a 

14 Obviamente, trata-se de uma problemática de tipo histórico, suscitada pelos 
estudiosos. No Novo Testamento conforme o lemos, de fato, a continuidade 
é amplamente descrita (basta pensar na passagem entre Evangelho e Atos, 
onde aparecem os mesmos Onze, antes e depois da ressurreição).
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ressurreição e sofrem influência (inclusive os Evangelhos, que 
narram o que acontece antes) dessa origem após a Páscoa. 
Além disso, a intenção dos livros do Novo Testamento é, 
sobretudo, teológica; por isso, devem ser utilizados como 
fontes históricas com certa cautela; por exemplo, os Atos 
não narram tudo o que aconteceu durante aqueles anos 
na Igreja, e a visão teológica de Lucas impõe-lhes alguns 
esquemas simplificadores. O mesmo pode-se dizer das nar-
rativas evangélicas, que destacam e escolhem as diferentes 
tradições sobre Jesus provenientes da pregação apostólica 
à luz da fé dos autores e com intenção de anúncio (cf. Dei 
Verbum 19).

O que implica isso para nosso tema? Simplificando ao 
máximo, pode-se perguntar se as descrições dos discípulos 
nos Evangelhos, ou da comunidade nos Atos, correspon-
dem a situações reais ou foram modificadas (em sentido 
teológico) pelos autores dos textos. Os discípulos de que 
fala Marcos, por exemplo, não poderiam espelhar mais a 
situação da época e da comunidade de Marcos, e não a 
dos verdadeiros seguidores de Jesus? Por tabela, emerge 
uma segunda questão, sobre o nascimento da Igreja: antes 
ou depois da ressurreição? Por que, por exemplo, somente 
o Evangelho segundo Mateus utiliza a expressão Igreja, 
se todos os Evangelhos falam dos discípulos e dos Doze? 
Como se pergunta R. Penna: “Jesus quer fundar uma/a 
ekklēsía?”.15 Essa questão seduziu toda a pesquisa recen-
te, com contraposições e polêmicas, embora os últimos 

15 Penna, Comunità, 42; Dunn, Gli albori del cristianesimo. I/2, 647, se pergunta 
algo muito semelhante: “Jesus tentou fundar uma Igreja?”, ainda que se adiante 
em dizer que, apresentada assim, essa pergunta não faz sentido.
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estudos estejam comprovando – parece-me – sua posição 
mais ponderada.16

As respostas que emergem desses trabalhos, aos quais se 
faz remissão em razão da necessária argumentação, comprovam 
cada vez mais o reconhecimento de uma real continuidade 
entre o ensinamento de Jesus e a vida da Igreja primitiva. 
Segundo J. P. Meier, representante da pesquisa histórica, 
“existem muitas ligações para negar qualquer ligação entre 
o ministério de Jesus e o nascimento da igreja primitiva”.17 
Também o estudioso alemão K. Berger, após ter definido 
como “outra fábula científica […] a tese de que no tempo de 
Jesus não circulavam discursos e reflexões sobre a igreja e a 
comunidade, [porque] todos os evangelhos falam a seu modo 
também da comunidade que Jesus quis e fundou”,18 afirma:

Jesus falou das duas coisas: da missão universal (portanto, 
do “reino de Deus”), como também da comunidade de seus 
discípulos. Essas duas coisas não estão, assim, localizadas 
respectivamente no tempo “antes da Páscoa” e “depois da 
Páscoa”. É claro que os evangelhos sinóticos estão voltados 
de forma mais intensa para a perspectiva universal, enquanto 
Paulo mais fortemente para a comunidade. Mas ocupar-se 
da comunidade não significa trair a mensagem do reino de 

16 Sobre o tema, obviamente, a bibliografia é imensa. Além dos trabalhos já cita-
dos de Dunn e Meier, sínteses úteis na obra recente de G. Segalla, La ricerca 
del Gesù storico, Queriniana, Brescia 2010. Bom exemplo de profundidade 
e equilíbrio, o já citado amplo artigo de Pesce, “Discepolato”, 361-364, o 
qual evidencia como em cada um dos Evangelhos (com maior intensidade 
em Lucas, como afirmado) é possível encontrar os elementos de continuidade 
entre discipulado de Jesus e primeiro cristianismo.

17 Meier, Un ebreo. III, 283.
18 K. Berger, I cristiani delle origini, Queriniana, Brescia 2009, 45.
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Deus, e vice-versa. A separação clara entre reino de Deus 
e igreja é ela mesma um produto ideológico: pressupõe-se 
que Jesus não tivesse querido nenhuma igreja.19

Naturalmente, a interrogação crítica permanece e é “intri-
gante”, como afirma R. Penna; é, portanto, digna de atenção 
a reserva expressa pelo estudioso italiano, que destaca que 
“falar de Jesus como ‘fundador do cristianismo’ ou ‘da igreja’ 
é completamente inapropriado”.20 Todavia, se é verdade que 
“aquilo que foi predominantemente determinante na construção 
de uma/da ekklēsía como comunidade […] foi o evento pascal 
[…], segundo início do cristianismo”, não se pode deixar de 
reconhecer que já durante seu ministério terreno Jesus “pen-
sava certamente em um grupo próprio diferente e bem visível, 
entendido como embrião de uma sociedade alternativa”.21

Creio que estas breves observações possam bastar para 
garantir a possibilidade de utilizar os textos do Novo Testa-
mento para uma reconstrução fundada e veraz do discipu-
lado desejado por Jesus para os seus, sem ficar paralisado 
diante das objeções apresentadas pela pesquisa moderna e 
contemporânea. De resto, pode-se notar que, inclusive quanto 
à continuidade entre Jesus e os Evangelhos, cada vez mais 
estudiosos estão propensos a destacá-la, dando maior crédito 
à historicidade das tradições sinóticas.22

19 Ibid., 46.
20 Penna, Comunità, 45. Ótimas observações, profundas e sintéticas, encon-

tram-se em: R. Penna, “Ricerca e ritrovamento del Gesù storico. Alcune 
considerazioni”, Rivista Biblica 60, 2012, 371-395.

21 Penna, Comunità, 46.
22 Podem-se ver J. D. G. Dunn, Dal Vangelo ai Vangeli, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2012; R. J. Bauckham, Gesù e i testimoni oculari, GBU, Chieti/
Roma 2010; Segalla, Ricerca, 161-198.




