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Nem toda 

aparência de 

espiritualidade 

leva à verdade 
Paulo foi criticado por sua 

aparente falta de interesse 

pelos crentes tessalonicenses, 

por não tê-los visitado de novo. 

Neste trecho, Paulo refuta seus 

críticos e demonstra seu amor 

pela igreja. 

Gerada no sofrimento, 
nascida em perseguição e 
amadurecida na hostilidade 
Paulo não sinaliza uma vida fácil e livre 
de problemas para aqueles que seguem 
a Jesus. Muitas vezes, é no momento de 
dificuldade que as qualidades de nosso 
caráter são externadas. De acordo com o 
nosso autor, o sofrimento faz parte do 
processo de uma vida cristã autêntica, e 
não devemos pensar que isso seja 
incompatível com a vontade de Deus.  

Praticando o amor 
fraternal 
A orientação de Paulo é que devemos 

viver uma vida que agrade a Deus, e 

segundo o texto que lemos isso é possível 

quando nos afastamos da imoralidade 

sexual e praticamos o amor, que envolve 

um bom testemunho, principalmente 

aos de fora da igreja. Devemos trabalhar 

honestamente e organizar as finanças, 

servindo de exemplo aos demais. 

Divisão do estudo 
1.  Uma visita desejada (2:17-20) 

2. A missão de Timóteo (3:1-5) 

3. O relatório da viagem (3:6-8)  

4. A oração de Paulo (3:9-13) 

5. Orientações éticas – exortação 

introdutória (4:1-2) 

6. A Imoralidade sexual (4:2-8) 

7. O Amor fraternal (4:9-10a) 

8. O trabalho honesto (4:10b-12) 

  

 

Exortação a 
santidade  

 
 

1. No mundo greco-romano, 

o que chamamos de 

imoralidade sexual era um 

costume natural de uma 

sociedade permissiva e 

promíscua; 

2.  Ideias gnósticas já 

permeavam o imaginário 

dos pensadores. Sendo o 

espírito totalmente bom, e a 

matéria totalmente má, não 

havia porque se importar 

com o que se faz com ele. O 

gnosticismo estava a 

serviço da imoralidade. 

3. A prostituição estava 

vinculada à religião; 

haviam muitos templos com 

sacerdotisas conhecidas 

como prostitutas cultuais ou 

sagradas. 

 

 

 

“Os gregos tem 

prostitutas para 

o prazer, 

concubinas para 

as necessidades 

diárias do corpo 

e esposas para 

procriar.” 

(Demóstenes) 

A vida sexual no mundo greco-

romano, nos tempos do Novo 

Testamento, era um caos sem lei. 

Não havia limites, não havia 

vergonha. Diferente dos judeus, 

que procuravam manter um 

elevado padrão de pureza, os 

gregos não tinham essa 

preocupação. O perigo de tais 

práticas invadirem a igreja era 

real, pois ela havia saído do meio 

dessa sociedade e vivia nesse 

contexto. Assim como escreveu aos 

tessalonicenses, escreveu aos 

romanos (Rom 1:18-28), 

combatendo a imoralidade sexual, 

ciente que tinha três dificuldades 

neste seu propósito: 

 

  

Perguntas para reflexão 
1. Assim como os tessalonicenses, nós vivemos numa sociedade que idolatra o corpo, numa cultura hedonista, sexólatra e 

pansexual, voltada para o prazer barato. Como a IBBN – uma igreja de Jesus, pode influenciar e não ser influenciada? 

2. Muitas famílias tem passado por momentos difíceis nesta pandemia, seja com problemas de saúde e até óbitos, seja com 

reflexos financeiros em razão das restrições de circulação. Como devemos entender o sofrimento com base na Palavra de Deus? 

3. Leia novamente 1 Tes 4:1-8 e aponte as quatro atitudes esperadas dos cristãos que desejam viver de maneira a agradar a Deus. 

4. Que atos de bondade você praticou ao longo desta semana? Faça uma liste e compartilhe. 

As marcas de 

um pastor  

de almas 

“Eu sou o bom pastor; o bom pastor 
dá a vida pelas ovelhas.”  

João 10:11 

 


