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  LIÇÃO 4        22 a 28 de julho de 2012  

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: I Tessalonicenses 1:1-10; I Coríntios 
13; I Timóteo 1:15; Gálatas 5:19-23; Daniel 12:2.

VERSO ÁUREO: “Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo 
menção de vós nas nossas orações; lembrando-nos, sem cessar, da obra 
da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência da esperança em nosso 
Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai.” I Tessalonicenses 1:2 e 3.

PENSAMENTO-CHAVE: O apóstolo Paulo tinha muitas coisas boas a dizer aos 
Tessalonicenses, pelo menos quando principiou a escrever-lhes a primeira carta. 
Aquilo que neles louvou merece a nossa atenção.

PAULO COMEÇA A SUA CARTA AOS TESSALONICENSES realçando a ora-
ção, sublinhando quanto ora por eles, o que, em si, revela o profundo amor e a 
preocupação que tinha pela igreja ali.

De seguida, nesta passagem, o apóstolo regozija-se por os Tessalonicenses, 
no seu todo, parecerem estar a permanecer fiéis. A vida que levavam apresentava 
abundante prova do poder do Espírito transformador da vida, apesar dos muitos 
desafios que enfrentavam.

Paulo concluiu o seu primeiro capítulo salientando como a abertura dos Tessa-
lonicenses para com Paulo e os seus ensinos levou a que se tornassem verdadei-
ros “adventistas”. Eram crentes que viviam todos os dias na expectativa do dia em 
que Jesus viria do Céu para os livrar da “ira futura”.

Nesta lição, vamos ter um vislumbre íntimo da forma como os novos conversos 
lidavam com os desafios que surgiam depois de o evangelismo ter tido lugar.

Jubilosos e Agradecidos  
(I Tessalonicenses 1:1-10)

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Eze. 32-34; Mat. 19:16-30; Luc. 18:18-23; D. T. 
Nações, cap. 57.
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DOM., 22 de jul.       UMA ORAÇÃO DE GRATIDÃO (I Tessalonicenses 1:1-3)

Nas primeiras palavras de I Tessalonicenses temos um vislumbre da abnegação 
do apóstolo Paulo. Embora ele fosse claramente o autor desta carta (I Tes. 2:18, 
3:5, 5:27) ele reconhece também o lugar dos seus colaboradores, Silas e Timóteo.

Leia I Tessalonicenses 1:1-3. Por que coisas estão Paulo, Silas e Timóteo 
a dar graças? O que é que estas coisas significam em sentido prático? Isto 
é, como é que se manifestavam na vida diária? Por exemplo, como é que “a 
obra da fé” se expressa na forma como vivemos?

O início desta carta é típico das antigas cartas gregas, mas com uma pequena 
alteração interessante. À expressão típica dos Gregos (“graça”), o apóstolo acres-
centa a saudação familiar entre os Judeus, “paz” (shalom em hebraico). “Graça” e 
“paz” – quadros adequados do que é de facto uma experiência com Jesus.

E quem era este Silvano? O nome reflete o equivalente em latim do nome ara-
maico “Silas”. Os judeus que viviam fora da Palestina adotavam frequentemente 
nomes gregos ou latinos juntamente com os seus nomes judaicos (também foi 
assim que “Saulo” veio a ser “Paulo”). Silas era um cristão de Jerusalém, tal como 
Marcos, que foi um dos primeiros companheiros de viagem do apóstolo Paulo. 
Levando consigo nas suas viagens dirigentes reputados da igreja de Jerusalém, 
Paulo fazia o melhor que lhe era possível para manter a unidade na Igreja.

Que grupo de palavras em I Tessalonicenses 1:1-3 se tornou famoso pela 
forma como essas palavras são utilizadas em I Coríntios 13? Qual delas tem 
a ênfase principal em I Coríntios, e porquê?

Nas suas orações, o apóstolo concentrava-se na realidade, não em espirituali-
dade leviana. A fé motiva trabalho sério. O amor genuíno estimula muito labor. E a 
esperança exige paciência. A ênfase destas palavras está na ação, não em ideias 
abstratas. A ordem das palavras fé, amor e esperança varia no Novo Testamento, 
mas a mais importante das três é mencionada sempre em último lugar conforme 
cada um dos casos (veja I Cor. 13:13). A ordem no versículo 3 sublinha, ao longo 
das duas cartas dirigidas aos Tessalonicenses, a importância que os acontecimen-
tos dos últimos tempos tinham no espírito do apóstolo.

Paulo mostra-se também grato a Deus por se lembrar da maneira como os Tes-
salonicenses responderam ao evangelho. Provavelmente, ele esperava também 
que a resposta emocional positiva daqueles crentes ao louvor que o apóstolo lhes 
estava a dirigir os animasse a serem mais abertos a respeito das preocupações 
que ele em breve lhes ia manifestar.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Eze. 35 e 36; João 11:1-46; D. T. Nações, cap. 58.
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SEGUNDA, 23 de julho         DEUS ESCOLHEU-VOS (I Tessalonicenses 1:4)

Leia I Tessalonicenses 1:4. O que é que significa Deus ter-nos escolhido 
ou elegido? Significa isso que na realidade não temos escolha? Por outro 
lado, significa que alguém que não é escolhido por Deus não pode obter a 
salvação mesmo que a queira?

O versículo 4 continua a frase mais elaborada que Paulo começou no versícu-
lo 2 com “damos graças”. Uma das razões por que o apóstolo dá graças a Deus 
é o ele saber que Deus “escolheu” os Tessalonicenses.

Alguns cristãos levaram esta ideia de ser “eleitos” a um extremo. Pretendem 
afastar o crente de qualquer concentração no estilo de vida ou no comporta-
mento. Em vez disso, ensinam eles que a nossa salvação depende da decisão 
de Deus e não da nossa. Esse ensino pode conduzir à ideia de que a graça de 
Deus se limita a alguns e que, uma vez salva, a pessoa não tem a possibilidade 
de escolher perder-se.

De que modo os seguintes textos nos ensinam a compreender que a 
salvação é uma escolha nossa, pessoal? Jos. 24:15; I Tim. 2:4; Apoc. 3:20.

A fé é impossível sem o poder de Deus que nos atrai. Não obstante, no fim de 
tudo, Deus permite que os seres humanos tomem as suas próprias decisões a 
respeito d’Ele e daquilo que Ele fez por nós. Ora, aquilo que Ele fez por nós foi 
“escolher-nos” em Cristo. Todos nós fomos “eleitos” para obter a salvação. Que 
alguns não se venham a salvar – que não venham a reclamar para si mesmos 
essa salvação – reflete a possibilidade de escolha que têm, não a escolha de 
Deus. A escolha de Deus é para que toda a humanidade seja salva. Como o 
apóstolo Paulo afirma em I Timóteo 2:4, Deus “quer que todos os homens se 
salvem, e venham ao conhecimento da verdade.”

Medite naquilo que significa saber que pessoalmente foi “escolhido/a” 
por Deus, que Deus quer que obtenha a salvação e que alguém perder-
-se é um desvio do desejo de Deus para todos os seres humanos. Que 
encorajamento consegue retirar desta maravilhosa verdade?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Eze. 37-39; João 11:47-57; D. T. Nações, cap. 59.
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TERÇA, 24 de julho          A CERTEZA EM CRISTO (I Tessalonicenses 1:5)

Leia I Tessalonicenses 1:5. Como é que se obtém a certeza de que esta-
mos bem com Deus? Que três evidências na vida dos Tessalonicenses indi-
caram ao apóstolo que eles estavam bem com Deus?

O versículo 5 começa com um “porque”. Neste versículo, Paulo pormenoriza 
as bases da sua convicção de que os Tessalonicenses tinham sido “eleitos” por 
Deus (I Tes. 1:4). Ele sublinha também outras razões por que as suas orações são 
cheias de gratidão (I Tes. 1:2). Paulo regozija-se com a evidência da vida real de 
que os Tessalonicenses tinham correspondido a Deus e de que Ele lhes dava a 
Sua aprovação.

Paulo começa o versículo com regozijo perante um sinal visível e externo da po-
sição dos Tessalonicenses diante do Senhor. A aceitação que manifestaram para 
com o evangelho não foi meramente um assentimento mental aos ensinos ou às 
doutrinas. A vida diária que viviam exibia a presença e o poder de Deus. Na vida 
diária da igreja, coisas iam acontecendo que só podiam ser explicadas como uma 
intervenção divina. Orações eram atendidas e vidas eram transformadas. A reali-
dade da fé dos crentes manifestava-se nas obras que praticavam.

De que modo pode alguém saber que o Espírito Santo está presente e é 
real na sua vida e na igreja local? Veja Gál. 5:19-23; I Cor. 12:1-11.

O “fruto” do Espírito é uma prova poderosa de que Deus está ativamente a 
trabalhar. Coisas como o amor, a alegria e a paz só podem ser fingidas durante 
um certo tempo, mas nas tensões do dia-a-dia nos relacionamentos na Igreja o ge-
nuíno acaba por ser separado do falso. Quando o Espírito Santo é uma presença 
viva, as coisas que não são naturais para os seres humanos pecadores começam 
a sê-lo. Os cristãos dão consigo a praticarem atos de graça e bondade que não 
lhes teriam ocorrido antes. O apóstolo via ampla evidência de que a vida dos Tes-
salonicenses tinha sido transformada pela atuação sobrenatural do Espírito Santo.

Para Paulo, a prova final de que Deus tinha elegido os Tessalonicenses era a 
profunda convicção que eles tinham e a certeza interior de que o evangelho era 
verdadeiro e de que Deus era real na sua vida. Embora essas convicções não se 
demonstrem verdadeiras em todos os casos, uma evidência segura de que esta-
mos bem com Deus acompanha normalmente o evangelho genuíno.

Quanta certeza tem pessoalmente da salvação? No fim de tudo, em 
que se deve basear essa certeza?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Eze. 40-42; Luc. 18:23-34; D. T. Nações, cap. 60.
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QUA., 25 de jul.       FAZER O QUE PAULO FAZIA (I Tessalonicenses 1:6 e 7)

Leia I Tessalonicenses 1:6 e 7. Qual é a mensagem do apóstolo Paulo 
nesta passagem? Como devemos entender isso à luz da ideia de que Cristo 
é o nosso exemplo supremo?

A maior parte das traduções não o mostram, mas no versículo 6 o apóstolo 
está a prosseguir com a mesma frase que começara no versículo 2 e vai levá-la 
até ao versículo 10. O tópico principal desta longa frase é a lista de razões que 
Paulo apresenta para a gratidão que ele inclui nas suas orações. Os versículos 6 
e 7 acrescentam dois pontos à lista de motivos de gratidão, construindo no segui-
mento daquele “porque” no início do versículo 5. Paulo dá graças (v. 2) porque (v. 
5) os Tessalonicenses o imitaram, bem como aos seus colegas, e eles próprios 
se tornaram um exemplo a ser imitado (vs. 6 e 7).

Muitas vezes advertimos as pessoas sobre o perigo de imitar alguém que não 
seja Cristo. Isto é certo, pois até as melhores pessoas podem dececionar-nos 
por vezes. A realidade, porém, é que precisamos de ter exemplos a quem seguir. 
Por vezes, as pessoas precisam umas das outras para orientação, aconselha-
mento e ajuda na resolução de questões específicas e até em tempos de dificul-
dade. Quem é que não teve já a experiência da bênção de um bom conselho e 
de um bom exemplo?

Além disso, quer apreciemos o facto ou não, o certo é que, logo que nos torna-
mos dirigentes na igreja, as pessoas vão imitar-nos. É muito importante, então, 
que cristãos “veteranos” vivam aquilo que pregam e exemplifiquem na vida as 
coisas que dizem.

Ao mesmo tempo, Paulo estabeleceu aqui um certo número de salvaguardas. 
Em primeiro lugar, a imitação (v. 6) vem depois da receção (v. 5). O foco principal 
dos Tessalonicenses estava na receção da Palavra de Deus e na aplicação da 
mesma diretamente à sua vida mediante a intervenção do Espírito Santo. Po-
demos confiar sempre na Palavra de Deus. Em segundo lugar, Paulo dirige os 
crentes para o Senhor como principal modelo (v. 6). O que Jesus fez e faria é um 
modelo muito mais seguro do que aquilo que o próprio Paulo poderia fazer. Afi-
nal, Paulo não tinha ilusões sobre si mesmo ou sobre o seu caráter (I Tim. 1:15).

Tendo dito isto, porém, Paulo mostra apreço pelo desejo que aqueles crentes 
tinham de o imitar como mestre amado e como mentor, e de se tornarem eles pró-
prios modelos dignos de imitação. Neste caso específico, o que estava a ser copia-
do era a alegria no sofrimento. O sofrimento pode tornar amarga qualquer pessoa 
ou fazer dela uma melhor pessoa. No contexto do evangelho e do poder do Espírito 
Santo, os Tessalonicenses descobriram alegria sobrenatural no meio das dificulda-
des, tal como Paulo e Silas tinham encontrado anteriormente (Atos 16:22-25).

Que tipo de exemplo é pessoalmente na igreja? Que coisas na sua 
vida são boas para que outros as sigam? Que coisas não o são?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Lucas 19:1-10; Lucas 20 e 21; D. T. Nações, cap. 61.
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QUINTA, 26 de julho  MAIS EVIDÊNCIAS DA FÉ (I Tessalonicenses 1:8-10)

Leia I Tessalonicenses 1:8-10. Em que aspetos esta passagem apresenta 
evidência adicional da fé dos Tessalonicenses?

O apóstolo Paulo continua a frase que começou no versículo 2, passando 
a explicar como sabe que os Tessalonicenses se tornaram um exemplo ou um 
modelo para os outros crentes na Macedónia (onde se situava Tessalónica) e na 
Acaia (onde ficava Corinto).

Em primeiro lugar, eram modelo do esforço e do sucesso evangelísticos. Por 
intermédio deles, a Palavra de Deus “soou” em ambas aquelas províncias e mais 
além. Paulo também os considerava possuidores de uma fé modelar, pela aber-
tura que manifestaram para com ele e para com o evangelho. Eram crentes dis-
postos a ser ensinados. Estavam também prontos a fazer mudanças radicais na 
sua vida, como com o abandono de ídolos e de outras formas populares de culto.

A comunicação era relativamente rápida no mundo romano da antiguidade, 
graças a estradas bem construídas e a viagens muito frequentes. Por isso, a 
afirmação de que a fé deles era conhecida “em todos os lugares” pode indicar 
que pessoas em lugares como Roma e Antioquia já tinham feito referência a ela 
nos contactos mantidos com Paulo.

Também é verdade que as pessoas querem corresponder às elevadas expec-
tativas dos outros. O louvor contém implícita uma expectativa. Louvando-lhes a 
fé desta forma extraordinária, Paulo estava a encorajá-los a crescer mais e mais 
nessa fé.

Parece que havia algo singularmente notável na conversão deles. Como idó-
latras pagãos, tiveram de ultrapassar duas grandes barreiras. A primeira foi a 
“loucura da mensagem” sobre um homem qualquer que tinha morrido e voltado 
de novo à vida. Depois, havia também o facto de esta ser uma mensagem irra-
cional vinda dos judeus. É provável que muitos gentios se rissem quando ouviam 
a mensagem cristã. Os Tessalonicenses não se riram. Em vez disso, reorganiza-
ram a vida à luz do evangelho.

“Os crentes de Tessalónica eram verdadeiros missionários. O seu coração es-
tava inflamado de zelo pelo seu Salvador, que os livrara do temor da ‘ira futura’. 
Mediante a graça de Cristo, operara-se-lhe na vida uma transformação maravi-
lhosa; e a Palavra do Senhor, pregada por eles, era acompanhada de poder. Por 
intermédio das verdades apresentadas, corações foram ganhos e almas adicio-
nadas ao número dos crentes.” – Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, p. 256.

Leia de novo I Tessalonicenses 1:10. De que está Paulo a falar? O que é 
a “ira futura”? O que é que a ressurreição de Jesus tem a ver com o ponto 
que ele está a apresentar? Por que razão esta promessa é tão crucial para 
tudo o que acreditamos? Ver I Cor. 15:12-17; João 11:24 e 25; Dan. 12:2.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Eze. 43-45; João 12:1-11; D. T. Nações, cap. 62.
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SEXTA, 27 de julho

ESTUDO ADICIONAL: “A chegada de Silas e de Timóteo, vindos da Macedónia 
enquanto Paulo estava em Corinto, tinha dado grande alegria ao apóstolo. Tinham-
-lhe trazido “boas notícias” da “fé e caridade” dos que tinham aceitado a verdade 
durante a primeira visita dos mensageiros evangélicos a Tessalónica. O coração 
de Paulo comoveu-se com carinho e simpatia para com esses crentes que, entre 
provações e adversidades, se tinham mantido fiéis a Deus. Desejou muito visitá-
-los pessoalmente; como, porém, isto não era possível, decidiu escrever-lhes.

“Nesta carta à igreja de Tessalónica, o apóstolo manifesta a sua gratidão a Deus 
pelas alegres novas do progresso que eles tinham feito na fé.….

“’Damos sempre graças a Deus, a vosso respeito, recordando-nos de todos nas 
nossas orações. Conhecemos bem a vivência da vossa fé, a dedicação do vosso 
amor e a coragem da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo, diante 
de Deus, nosso Pai.’ I Tes. 1:2, 3.

“Muitos dos crentes de Tessalónica tinham-se convertido dos ídolos “para ser-
virem o Deus vivo e verdadeiro”. Tinham recebido “a Palavra, com a alegria do 
Espírito Santo, apesar das muitas preocupações”. O apóstolo declarou que, na 
sua fidelidade em seguir ao Senhor, tinham sido ‘o modelo para todos os crentes 
da Macedónia e da Acaia’.”  – Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, p. 183.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
Medite um pouco mais na questão de outros modelos a seguir, além 

de Jesus. Que vantagens e desvantagens têm eles?
Paulo dedica uma grande parte desta carta a dar graças a Deus pe-

los Tessalonicenses. Que função pode, ou deve, a gratidão desempenhar 
na nossa experiência de adoração, tanto pessoal como coletivamente?

Se as pessoas à vossa volta estivessem a procurar evidência da fé 
da vossa igreja, o que é que encontrariam? De que modo poderiam, ou 
deveriam, as coisas ser diferentes?

Por que razão é tão importante fazer elogios a outros? Simultanea-
mente, por que razão devemos ser cautelosos quando o fazemos?

Pense de novo na importância que tem para a nossa fé a doutrina 
da Segunda Vinda. Que boas razões temos para confiar em algo que é 
tão radical, que é tão diferente de tudo o que já alguma vez aconteceu?

Sumário: O apóstolo Paulo sentiu muita alegria ao dar graças a Deus pela 
abundância de provas do Seu trabalho na vida dos crentes tessalonicenses. Ao 
mencionar-lhes o conteúdo das suas orações, Paulo esperava motivá-los a con-
tinuarem a desenvolver-se na fé e nos esforços de testemunho junto de outros.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Eze. 46-48; João 12:12-19; Luc. 19:29-40; D. T. 
Nações, cap. 63.
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As Minhas Notas Pessoais
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

Texto-Chave: I Tessalonicenses 1:1-10

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:
 Aprender: A perceber que a aceitação da dádiva da salvação concedida por 
Deus em Jesus resulta numa transformação fundamental na forma como a 
pessoa pensa e age.
 Sentir: Gratidão para com Deus pela obra que Ele realiza na vida de seres 
humanos pecadores.
 Fazer: Procurar ser mais positivo e expressivo sobre a evidência que perceba 
no desenvolvimento espiritual na vida de outros.

Esboço da Aprendizagem: 
I. Aprender: Graça Transformadora

A.   Paulo começa cada uma das suas cartas com as palavras graça e paz. No 
seu entender, por que razão o apóstolo utilizava estas palavras no princípio 
de cada carta que escreveu?

B.  Por que razão, na sua opinião pessoal, se refere Paulo repetidamente a Deus 
o Pai, Jesus e o Espírito Santo nos primeiros dez versículos desta carta?

C.  Com base no que Paulo diz em I Tessalonicenses 1:9 e 10, descreva a 
mudança que ocorreu quando os Tessalonicenses se tornaram cristãos.

II. Sentir: Gratidão para com Deus
A.  Aprender a sentir gratidão para com Deus é uma parte importante da vida 

cristã. Que razões enumera Paulo em I Tessalonicenses 1:1-8 para a sua 
gratidão? Tem pessoalmente motivos similares de gratidão? Se sim, de 
que motivo pode falar?

B.  Tornar-se cristão assinala uma mudança fundamental na vida de uma pessoa. 
Para algumas, a mudança é espetacular, enquanto para outras é gradual. 
De que modo foi a sua vida pessoal transformada pela graça de Deus?

III. Fazer: Apoiar Outros
A.   De que modo outras pessoas encorajaram a sua experiência cristã pessoal?
B. De que formas procura encorajar outros na sua experiência com Deus?

Sumário: 
Os cristãos devem ser gratos a Deus pela forma como a graça do Senhor 
transforma a vida de uma pessoa e encorajar aquelas pessoas em cuja vida o 
Espírito Santo está a atuar.



56

A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

CICLO DA APRENDIZAGEM

1.º PASSO – MOTIVAR!

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: É importante que os cris-
tãos reconheçam e que sejam agradecidos pelas maneiras como Deus 
transforma as vidas humanas e que estejam também dispostos a partilhar 
palavras de encorajamento com quem está necessitado.

Há vários anos, no decorrer de uma tentativa de golpe de estado em África, 
um pai andou preocupado durante dias por causa da segurança do filho e da 
família, os quais viviam perto de um dos palácios presidenciais, que tinha sido to-
mado pelos rebeldes. Finalmente, acabou por receber notícias de que o filho e a 
família estavam em segurança, embora não fossem autorizados a sair das suas 
instalações. Embora o pai ficasse bastante aliviado com as notícias, continuava 
um tanto ou quanto preocupado, pois a família do filho não estava completamen-
te livre de perigo. 

Já alguma vez passou por uma experiência como esta, na qual ficou animado 
com as notícias que recebeu, mas ainda um pouco preocupado quanto à forma 
como tudo iria acabar? Foi exatamente assim que o apóstolo Paulo se sentiu 
depois de ouvir o relatório de Timóteo sobre a condição dos crentes em Tessa-
lónica. Ficou animado por ouvir que eles continuavam fiéis, mas ficou ainda algo 
preocupado por eles continuarem a ser perseguidos. 

Sabendo como é fácil esquecer o que Deus fez por nós, Paulo começa a sua 
carta reafirmando e lembrando aos crentes em Tessalónica todas as maneiras 
pelas quais Deus operara na sua vida. E como o desânimo espiritual é uma rea-
ção típica perante a perseguição, o apóstolo também lhes lembrou quanto eles 
eram valiosos para Deus. Deus amava-os; Ele escolhera-os para Si mesmo. Não 
deviam ficar desencorajados. Deus estava do seu lado.

As palavras de ânimo escritas por Paulo fazem lembrar uma história que ilus-
tra a importância da necessidade de nos encorajarmos espiritualmente uns aos 
outros. A história tem a ver com um novo converso desanimado que veio falar 
com o bem conhecido cristão chinês Watchman Nee.

“‘Por muito que eu ore, por muito arduamente que eu tente, simplesmente 
parece que não consigo ser fiel ao meu Senhor. Penso que estou a perder a sal-
vação.’ A isto, Nee respondeu: ‘Vê aqui este cão? É o meu cão. Está treinado a 
estar dentro de casa; nunca suja nada; é obediente; dá-me verdadeira alegria. Lá 
na cozinha tenho um filho, um bebé. Põe tudo em reboliço, atira a comida à volta 
dele, suja as roupas que usa, é uma confusão geral. No entanto, quem é que vai 
herdar o meu reino? Não é o meu cão; o meu filho é que é o meu herdeiro. Tu 
és herdeiro de Jesus Cristo porque foi por ti que Ele morreu.’” – Lou Nicholes, 
Hebrews: Patterns for Living (Hebreus: Modelos de Vida). Longwood: Flórida: 
Xulon Press, 2004, p. 31.
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Pense Nisto: Que lição podemos aprender com o encorajamento que Paulo 
deu aos Tessalonicenses, a respeito do modo como devemos encorajar os outros?

2.º PASSO – ANALISAR!

COMENTÁRIO BÍBLICO

I. As Palavras Favoritas de Paulo
(Recapitule com a classe I Tessalonicenses 1:1-8.)

Os primeiros três versículos de I Tessalonicenses apresentam-nos as cinco 
palavras favoritas do apóstolo Paulo: graça, paz, fé, amor e esperança. Paulo 
refere frequentemente cada uma destas palavras vez após vez nas suas cartas. 
Uma vez que elas são fundamentais para a compreensão que o apóstolo tinha 
do evangelho, é conveniente que as analisemos brevemente.

Graça: A maneira como Paulo compreende a palavra graça está enraizada no 
uso que dela é feito nas Escrituras hebraicas. A palavra teve origem num verbo 
hebraico que literalmente quer dizer “curvar-se”. Transmite a ideia de alguém 
que se curva para ajudar a levantar-se outra pessoa que tinha caído e não se po-
dia valer a si mesma. Com base neste conceito, a palavra graça acabou por vir a 
significar o gesto de fazer um favor ou manifestar bondade a uma outra pessoa, 
e muitas vezes a alguém que não o merecia. No Velho Testamento, como nas 
cartas de Paulo, Deus é Aquele que tipicamente é descrito a manifestar graça.

Paz: Para Paulo, paz não se refere a uma quietude tranquila, como seria a 
serenidade de um prado. Mais uma vez, o conceito que o apóstolo tinha desta 
palavra vinha da forma como era utilizada nas Escrituras hebraicas. No Velho 
Testamento, a palavra para paz é shalom. Tem em si uma conotação muito po-
sitiva. Significa estar completo, estar são, prosperar, estar de boa saúde. Só em 
Deus se encontra esta paz, a qual Ele dá ao Seu povo como uma dádiva Sua 
(Sal. 85:8; I Cró. 22:9 e 10; Núm. 6:24-26).

Fé: Para Paulo, a verdadeira fé é muito mais do que mero conhecimento inte-
lectual; a verdadeira fé manifesta-se em ação (compare com Gál. 5:5 e 6). Fé é 
sempre uma resposta àquilo que Deus já fez por nós.

Esperança: A esperança que Paulo menciona não é “sonhar acordado com o 
que se deseja”. É uma expectativa confiante na volta de Jesus (I Tes. 1:10). Esta 
esperança foi a fonte de paciência e firmeza que animou os crentes tessaloni-
censes a permanecerem fiéis durante a perseguição.

Amor: O amor manifestado pelos crentes em Tessalónica não era uma mera 
cálida sensação sentimental. Paulo afirma que o amor deles era vigoroso; “pro-
duzia efeitos”. Este tipo de amor não é natural nos seres humanos. A palavra 
grega é agapê. Antes de os cristãos começarem a empregar esta palavra, ela 
era raramente utilizada na língua grega. Os cristãos usavam-na para falar de 
um amor não assente na atração exterior ou na autossatisfação, mas um amor 
altruísta como o que se via na vida de Jesus.
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Pense Nisto: Graça. Paz. Fé. Esperança. Amor. Que razão torna difícil, se não 
mesmo impossível, descrever o evangelho sem recorrer a estas cinco palavras?

II. A Mensagem Evangélica de Paulo
(Recapitule com a classe I Tessalonicenses 1:9 e 10.)

Qual foi a essência da apresentação do evangelho feita por Paulo aos Gentios 
em Tessalónica? Embora Lucas não dê no livro de Atos nenhuma indicação da 
resposta a esta pergunta, encontramos algumas pistas naquilo que Paulo diz 
em I Tessalonicenses 1:9 e 10, onde o apóstolo lembra aos novos crentes o que 
lhes ensinara antes. Com base nesses versículos, formamos o seguinte quadro:

O primeiro passo que Paulo terá dado na apresentação do evangelho aos 
Gentios terá sido argumentar contra a existência de divindades pagãs adoradas 
pelos Tessalonicenses. Uma vez que o apóstolo refere o “Deus vivo e verdadei-
ro” (v. 9), certamente terá argumentado que os chamados deuses pagãos eram 
“mortos” e “falsos”. O único Deus verdadeiro era o Deus de Israel, o Deus que fez 
os céus e a Terra e que escolheu e abençoou Israel como Seu povo. Atendendo 
a que o Judaísmo estava espalhado por todo o lado no tempo de Paulo, é prová-
vel que muitos dos pagãos tenham anteriormente ouvido falar do Deus judaico. 
Provavelmente, Paulo recorreu a histórias do Velho Testamento nas tentativas 
de convencer a sua audiência sobre o poder deste Deus sobre toda a Terra.

Depois de convencer os Gentios de que o Deus de Israel era o único Deus 
verdadeiro, Paulo argumentava que Jesus era o Filho Unigénito deste Deus. Se 
Paulo disse alguma coisa sobre a vida de Jesus antes da Sua morte não sabe-
mos, considerando que ele não o faz no resto das suas cartas. O que sabemos 
ao certo, porém, é que o apóstolo falava de como eram “necessárias” a morte 
de Jesus (I Tes. 5:10) e a Sua ressurreição (I Tes. 4:14), a fim de voltar a pôr os 
seres humanos pecadores no relacionamento apropriado com Deus. E mais im-
portante ainda, o apóstolo falava de como este mesmo Jesus iria voltar em breve 
do Céu (I Tes. 2:19; 3:13; 4:13-18; 5:1-11) para julgar a Terra.

Pense Nisto: Com base no conteúdo da mensagem evangélica de Paulo, 
incluindo as cinco palavras que eram fundamentais à sua explicação da mesma, 
o que acha que Paulo queria dizer quando afirmava que o evangelho chegou a 
Tessalónica não em palavra unicamente, mas em poder?

3.º PASSO – PRATICAR!

Perguntas para Reflexão:
1.  De que formas é a tríade da fé, esperança e amor usada noutras partes 

do Novo Testamento (veja I Cor. 13:13; Col. 1:4 e 5; I Tes. 5:8)? Como é 
que estas características podem ser realçadas mais plenamente na vida da 
Igreja nos nossos dias?
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2.  Paulo incluiu o afastamento de ídolos como parte da experiência de con-
versão dos Tessalonicenses. Que tipos de ídolos poderão as pessoas ter 
necessidade de abandonar hoje em dia para seguir Cristo?

Perguntas para Aplicação:
1.  As notícias da transformação que ocorreu na vida dos Tessalonicenses che-

garam a todas as partes da Grécia. Que tipo de reputação tem a sua igreja 
dentro e fora da sua comunidade? De que modo poderá uma igreja ampliar 
ou melhorar a maneira como a sua fé “se faz ouvir”?

2.  De que modo a sua fé pessoal “atua”, o seu amor “produz resultados” e a 
sua esperança permanece firme?

3.  Paulo fala muitas vezes do poder do evangelho (Rom. 1:16; I Cor. 1:18; II 
Cor. 12:9; Efé. 1:19; I Tes. 1:5). Em que aspetos já experimentou pessoal-
mente o “poder” do evangelho?

4.º PASSO – APLICAR!

Só para o Moderador: As atividades que se seguem contribuirão para tornar 
a informação desta lição mais pessoal. Não se esqueça de animar as pessoas a 
serem breves nas respetivas respostas, a fim de evitar que uma ou duas pesso-
as dominem a conversa.

Atividade: 
1. Convide as pessoas na classe a falarem sobre o momento em que com-

preenderam pela primeira vez o evangelho e decidiram aceitar Jesus como seu 
Salvador.

2. Peça aos membros da classe que falem de forma breve sobre algumas ma-
neiras específicas em que a sua vida tenha sido transformada pelo evangelho.

3. Peça aos membros da classe para falarem de forma breve sobre experi-
ências em que foram espiritualmente encorajados por alguma coisa que alguém 
disse ou fez por eles.

4. Peça aos membros da classe que enumerem maneiras pelas quais poderão 
levar encorajamento espiritual a crentes que se debatem com problemas.


