


Tomé, o melancólico 
que se tornou crente



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber compreender que dúvidas e falta de fé 
devem nos levar aos pés de Cristo;

sentir desejar viver confiantemente no Senhor; 

agir buscar exercer a fé que não busca provas. 



Tomé



Depois de uma noite em oração, Jesus escolheu,
dentre Seus discípulos, aqueles aos quais deu o nome
de apóstolos. Eram doze homens: homens que
mudaram o mundo!

Introdução



Dentre esses homens, vamos destacar um melancólico,
para que o conheçamos melhor.

Trata-se de Tomé, em aramaico Thomás, que quer
dizer “gêmeo”, embora não saibamos de quem ele era
gêmeo. Em grego, o seu nome, Dídimo ( Jo 11.16),
também significa “gêmeo”. Segundo algumas fontes
informativas, ele era também conhecido como Judas
Tomé, “Judas, o gêmeo”.

Introdução



Foi quando chegou a notícia da doença de Lázaro, o
amigo de Jesus, que Tomé marcou sua primeira
presença no grupo apostólico.

I. O acontecimento de Betânia 
(Jo 11.6-16)



aplicação

Nós não podemos morrer com Jesus, mas
estaremos dispostos a morrer por Jesus? A
nossa fidelidade ao Senhor chega ao ponto de
morrer por Ele?



Vamos encontrar, agora, o melancólico Tomé no
Cenáculo, celebrando a última Páscoa, na companhia
do Mestre amado. Jesus estava falando, instruindo e
confortando os discípulos, pois Sua partida estava
muito próxima.

II. Acontecimento no cenáculo 
(Jo 14.4-6)



Jesus já havia morrido e ressuscitado dentre os
mortos. Já havia aparecido a algumas mulheres e a
dez apóstolos que estavam reunidos. Faltavam dois:
Judas, que já estava morto, e Tomé (Jo 20.24).

III. O acontecimento pós-
ressurreição (Jo 20.24-29)



Tomé viu Jesus, novamente, por ocasião da segunda
grande pesca ( Jo 21.2). Pela última vez,
encontramo-lo, reunido com o grupo apostólico, no
cenáculo, em Jerusalém, em oração, aguardando a
descida do Espírito Santo. Graças a Deus, Ele não
tinha dúvidas quanto à vinda do Consolador.

Conclusão



aplicação

1. A dúvida revela defeito na vida espiritual e 
certamente levará o crente ao fracasso. 

2. Tiago diz, na sua epístola, que quem duvida é 
semelhante a onda do mar, impelida e agitada 
pelo vento (Tg 1.6). Foi Jesus quem acalmou o 
mar revoltoso. Ele pode fazer o mesmo na minha 
mente atribulada e no meu coração duvidoso. 

3. Jesus ressurreto está vivo diante de mim, 
mostrando os Seus ferimentos, dizendo: “Não 
sejas incrédulo, mas crente. Bem-aventurados os 
que não viram, e creram”. 


