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ANDRÉ, irmão de Simão. 
O primeiro discípulo de Jesus. 

João 1.35-42 
 
Sentir  
 
 Hoje em dia, muitos cristãos têm medo ou vergonha de compartilhar 
sua fé. Como você se sente em relação a isso? 
 
Aprender  
 
 O apóstolo André era nativo de Betsaida, na Galileia (João 1.44), mas 
posteriormente viveu em Cafarnaum, onde, juntamente com seu irmão Simão, 
trabalhava como pescador (Mateus 4.18).  
 
 Ele foi discípulo de João Batista (João 1.35-40), o qual lhe falou de 
Jesus como o Cordeiro de Deus. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo, 
que marcou seus passos e mudou sua vida para sempre: 
 
 “André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o 
testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa 
que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão, 
Simão, e dizer: “Encontramos o Messias” (isto é, ‘o Cristo’). 
Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: “Você é 
Simão, filho de João? De agora em diante seu nome será Cefas” (ou Pedro, 
que significa ‘pedra’).” — João 1.40-42 
 
 Aconteceram três coisas com André nesse encontro: 
 

1. Ele tornou-se um discípulo-missionário; 
 

2. Fez a maior descoberta da sua vida e a compartilhou; 
 

3. Foi um canal de transformação para a vida de outras pessoas. 
 
 Não houve uma preparação específica, um curso ou uma formatura. O 
coração de André foi tocado de tal forma que ele imediatamente foi procurar 
seu irmão. Agora ele tinha uma missão que ardia nele. 

 
 André fez a maior descoberta da história: o Messias prometido, aquele 
de quem tanto tinha ouvido falar, estava ali entre eles. E anunciou Jesus a seu 
irmão, e Simão teve seu nome e sua história completamente transformados. 
 
 O pastor Charles Spurgeon afirmou: “Todo cristão ou é um missionário 
ou é um impostor”. Precisamos refletir seriamente sobre a intencionalidade das 
conversas que temos nos diferentes locais que frequentamos. 
 
Refletindo 
 
 Você tem influenciado as pessoas ao seu redor para seguirem a Jesus? 
 
Aplicando 
 
 Como podemos compartilhar nossa fé? O que precisa acontecer para 
que nosso coração arda como o de André? 
 
 


