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Tessalônica: 

Um modelo a 

ser seguido 
Paulo afirma que os 

cristãos tessalonicenses 

eram a “impressão” de 

Cristo. Eles aprenderam e 

depois começaram a 

ensinar, fazendo discípulos 

de Jesus. Que exemplo 

magnífico. 

Motivos que levaram Paulo 
a escrever as cartas 
As duas cartas de Paulo aos 
tessalonicenses estão entre os textos 
mais antigos do NT e foram escritas 
para encorajá-los a progredirem no 
amor e na santidade, e também em 
resposta as informações trazidas por 
Timóteo, deixando claro que sua 
ausência não era uma falta de 
interesse pela igreja. 

Além disso, correções 

precisavam ser feitas 
Essas notícias sinalizavam problemas na 

igreja, tais como: dúvidas quanto ao 

destino dos crentes na hora da morte, na 

tendência de desprezar autoridades 

legais e também na tendência de recaídas 

na imoralidade, apontando para 

problemas de divisão na igreja. 

Divisão do estudo 
1.  O êxito do evangelho em Tessalônica 

e a fidelidade da igreja (1:2-10) 

2. O ministério de Paulo entre os 

tessalonicenses – sua motivação (2:1-

6a) 

3. O comportamento irrepreensível dos 

missionários (2:6b-4:12)  

4. Sua mensagem vinha de Deus, espere 

perseguições (213-16) 

  

 

Porque a igreja se 
tornou um modelo 

 
 

O terceiro motivo é que a 

igreja teve a reação certa. 

Eles foram evangelizados 

em meio a muita 

tribulação, mas com a 

alegria do Espírito Santo. 

Esta igreja não ficou 

decepcionada com Deus 

por causa das lutas. Ela 

não perdeu a alegria 

devido às perseguições. 

Em quarto lugar, a igreja 

tornou-se um exemplo a 

ser seguido (1 Ts 1.7). Esta 

igreja não apenas seguiu o 

exemplo de Cristo e dos 

apóstolos, mas também, 

tornou-se exemplo para os 

demais irmãos, mostrando 

fé, amor e esperança a 

todos. 

 

 

 

Quanto ao passado 

estava firmada na 

verdade; quanto ao 

presente estava 

envolvida no amor 

a Deus e ao 

próximo, e quanto 

ao futuro estava 

sendo alimentada 

pela esperança da 

segunda vinda de 

Cristo. 

Primeiro porque imitou o 

modelo certo (1Tes 1:6a); eles 

imitaram Paulo, Silas e Timóteo, 

e a Jesus. Nessa igreja não havia 

apenas informação, mas vidas 

transformadas. 

Outro motivo é que eles 

receberam a mensagem certa 

((1Tes 1:6b) mesmo sob um forte 

clima de hostilidades e 

perseguição. Inúmeras igrejas 

estão doentes pois não estão 

recebendo a Palavra de Deus, 

mais sim, doutrinas dos homens. 

Muitos púlpitos já abandonaram 

a pregação bíblica e fiel e se 

renderam ao pragmatismo, ao 

lucro, ao dinheiro, e até heresias. 

 

  

Perguntas para reflexão 
1. Que ensinamento mais chamou sua atenção nestes primeiros capítulos? 

2. Você já teve oportunidade de discipular alguém, como faziam Paulo e sua equipe missionária? Compartilhe. 

3. Como cristãos, sabemos que lutas e perseguições são quase inevitáveis. Qual deve ser nossa atitude? 

4. O que fez Paulo chamar a igreja em Tessalônica de modelo para os crentes? (1Tes 1:7) 

5. Leia novamente o texto de 1Tes 2:1-16 e liste as qualidades que devem ser percebidas na vida dos líderes cristãos. 


