Dons de Fundamento
Apóstolos e profetas, por exemplo, são dons de fundamento (Efésios 2:19-20). A igreja é
edificada sobre este fundamento. A natureza de um fundamento é que sobre ele que se é
construído algo; um construtor não continua a construir um fundamento mas ao contrário,
tendo este sido lançado, ele agora constrói sobre ele. Uma vez lançado o fundamento, não
há mais necessidade de se construir outro. O texto Bíblico de Efésios 2:19-20, menciona a
igreja, como sendo um grande edifício, um templo, no qual Deus habita. O fundamento de
tal edifício constitui-se de apóstolos e profetas, tendo o próprio Senhor Jesus Cristo como
sendo a pedra de esquina ”(verso 20). Os apóstolos e profetas foram os únicos em sua
posição; seus ensinos são fundamentais para a igreja, sem os quais, o edifício inteiro
desmoronaria.

APÓSTOLOS:

Cabe ressaltar que esta palavra comporta dois usos, embora baseados ambos no mesmo
conceito fundamental legado pelo judaísmo.
a) Mandatário revestido de autoridade delegada e enviado, acepção geral que o contexto
particulariza em determinados casos como: Jo 13:16; Fp 2:25; II Co 8:23.
Apesar de vermos em nossos dias, muitos que exigem este título sobre si, o que vemos é a
total impossibilidade para tal ato. Abaixo veremos elementos básicos que constituem um
apóstolo:
a) Ter visto o ressucitado - At 1:21-22; I Jo 1:1-4; Lc 24:48; Jo 20:21; I Co 9:1 e 15:710; È claro que nem todas as testemunhas da ressurreição são apóstolos; os
quinhentos irmãos de I Co 15:6 não o são, mas todos os apóstolos foram
testemunhas da ressurreição conforme I Co 15:7.
b) Ter recebido D’Ele o mandato de testemunhar sua ressurreição e à luz da
ressurreição, a totalidade de sua Pessoa e Obra. Mt 28:16-19; Jo 20:21: Rm 1:15; I
Co 1:17;
Vale dizer que a vocação apostólica limita-se ao tempo das aparições de Jesus
ressuscitado e que Paulo é o último dos apóstolos I Co 15:8.
Quais seriam então, os apóstolos biblicamente comprovados?
Seriam eles: Simão – Pedro, André irmão de Pedro, Tiago e João filho de Zebedeu, Filipe,
Bartolomeu, Mateus = Levi, Tomé, Tiago – filho de Alfeu, Simão o Cananeu, Judas – filho de
Tiago e Judas Iscariotes. Mt 10:2-5
Por ocasião do suicídio de Judas Iscariotes, foi incluído Matias (At 1:26) e posteriormente
vemos o acréscimo de Paulo (Rm 1:1), findando assim a lista de apóstolos.
Se a distinção entre apóstolo e simples enviado é evidente, em compensação é menos fácil
determinar quais homens compõe os “apóstolos”, em sentido restrito. Logo somente
podemos nomear os doze seguidos de Paulo e Matias.
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Todas as outras Pessoas mencionadas, que poderiam entrar em consideração são:
•

Andrônico e Junias – Rm 16:7

“Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são
notáveis (no original, encontramos a palavra MARCADOS) entre (pelos) os apóstolos e
estavam em Cristo antes de mim”
Junias - pode ser tanto um nome feminino quanto masculino, pois os nomes próprios
gregos não eram precedidos de artigo definido para sua identificação nem tinham uma
vogal decisória que fizesse chegar à uma única conclusão. Seria como por exemplo
utilizamos no Português, o nome Darci, que pode ser homem ou mulher. No entanto,
alguns teólogos acreditam que Junias se tratava de uma mulher. Particularmente creio que
tratava-se de homem uma vez que foram “companheiros de prisão”.
•

Barnabé At 14:14; I Co 9:5ss

•

Tiago irmão do Senhor “ Gl 1:19

•

Apolo I Co 4:6,9

•

Silvano( trata-se de Silas) e Timóteo I Ts 2:7; I Ts 1:1

De fato, filologicamente (filologia é o estudo que analisa a literatura, cultura e demais costumes
não é possível admitir que, nos textos alegados, o termo apóstolo se refira a
estes personagens. Por outro lado, mesmo na suposição de que eles se refira, nem por isto
consta que eles sejam reconhecidos “apóstolos” no sentido restrito.

de um povo),

Vale destacar que nosso intuito não é de forma alguma definir quais são os apóstolos, mais
sim mostrar aqueles que não são. Digo isto uma vez que as escrituras em Ap 21:14 faz
menção a somente doze apóstolos e não treze como chegamos através de nossa leitura.
Sendo assim, não nos cabe dizer qual dentre os treze não seriam “apóstolo do Cordeiro”,
mas sim afirmar que de forma restrita torna-se impossível acrescentar quem quer que seja
nesta lista, principalmente aqueles que por vaidade tentam se incluir hoje em dia.
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