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Primeira Carta aos Tessalonicenses: ROTEIROS PARA ENCONTROS

PARA QUE N’ELE NOSSOS POVOS TENHAM VIDA: 
“ANUNCIAR O EVANGELHO E DOAR A PRÓPRIA VIDA  (1Ts 2,8)
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ANO XXXX — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2017 — Nº 1VENDA PROIBIDA

ENTENDENDO A PRIMEIRA CARTA 
AOS TESSALONICENSES 

Na primeira carta de Paulo e seus colaboradores 
à comunidade de Tessalônica, lemos: “Nós nos com-
portamos entre vocês com toda a bondade, qual mãe 
acariciando os filhos” (1Ts 2,7b); “Tratamos cada um de 
vocês como um pai trata seus filhos” (1Ts 2,11b). Paulo 
expressa fortes laços com a comunidade de Tessalônica, 
especialmente na primeira parte (1Ts 1-3). Na segunda 
parte, ele orienta, encoraja e exorta os fiéis (1Ts 4-5): 
“Irmãos, nós lhes pedimos e encorajamos no Senhor 
Jesus: Vocês aprenderam de nós como devem viver 
para agradar a Deus. Vocês já vivem assim, mas devem 
continuar progredindo” (1Ts 4,1).

Paulo e Silas foram expulsos de Filipos da Macedô-
nia por causa da perseguição da autoridade romana 
(1Ts 2,2), chegaram à cidade de Tessalônica, capital da 
província, onde fundaram a comunidade. Aí também 
foram ameaçados e tiveram que fugir, chegando a Ate-
nas, província da Acaia, outra jurisdição romana. De lá, 

Paulo enviou seu fiel colaborador, Timóteo, para verificar 
a situação da comunidade de Tessalônica, que trouxe 
notícias sobre a perseverança da comunidade, como 
também sobre as tribulações e perseguições. 

A perseguição atingiu duramente Paulo e seus fiéis, 
cujas vidas já eram sofridas e castigadas: a maioria dos 
membros da comunidade cristã de Tessalônica, como 
a de Corinto, eram escravos: trabalhadores braçais, 
sem direitos de cidadania, sofriam muito mais com a 
exploração, violência e humilhação: “Passamos fome 
e sede, estamos mal vestidos, somos maltratados, não 
temos morada certa, e nos cansamos trabalhando com 
as próprias mãos” (1Cor 4,11-12a; cf. 1Ts 2,9). 

Com afeto e preocupação, Paulo e seus colabo-
radores escreveram, por volta do ano 51 ou 52, em 
Corinto, a Primeira Carta aos Tessalonicenses, o pri-
meiro escrito do Novo Testamento. Uma carta para 
encorajar e orientar a comunidade ameaçada: “Sem 
cessar, lembramos a obra da fé, o esforço do amor e 
a constância da esperança que vocês têm no Senhor 
nosso Jesus Cristo, diante de Deus nosso Pai” (1Ts 1,3). 

Conhecendo a cidade de Tessalônica

Tessalônica foi fundada em 315 a.C., por Cassandro, 
um general de Alexandre Magno. Por ter terras férteis e 
estar ao lado da via Egnatia, que ligava o mar Adriático 
ao mar Negro e às estradas do Oriente, e ainda por 
possuir um dos melhores portos do Mar Egeu, essa ci-
dade sempre foi cobiçada pelos poderosos. E assim, foi 
conquistada pelos romanos e instituída como capital da 
Macedônia, em 168 a.C. Mais tarde, após ter sido domi-
nada pelo general Pompeu, em 49 a.C., obteve o título 
de “cidade livre”, tornando-se uma pequena Roma, com 
administração e tribunais próprios. 

Como um importante centro comercial, político e 
cultural, e uma das mais prósperas cidades do império, 
Tessalônica era palco de grande circulação de pessoas, 
mercadorias, culturas e religiões! Quando Paulo chegou 
aí, em sua segunda viagem (49-52 d.C.), a população era 
de cerca 40 mil habitantes, vindos de todas as partes do 
Mediterrâneo. Essa diversidade marcava a religião. Além 
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das divindades locais, prestava-se culto ao imperador, 
a divindades gregas, romanas, egípcias e asiáticas. E 
certamente havia uma colônia ligada ao judaísmo. 

A grandiosidade de Tessalônica era à custa da explo-
ração do trabalho dos escravos e dos migrantes pobres. 
Cerca de dois terços da população era constituída por 
escravos. Estes viviam na miséria, fome e insegurança, 
com uma média de vida de pouco mais de vinte anos, 
enquanto os ricos viviam cerca de quarenta anos. Com 
o Evangelho de Jesus crucificado, Paulo confronta essas 
relações de opressão e de desigualdade, defendendo, 
dando o exemplo e construindo comunidades de soli-
dariedade, justiça e vida digna para todos e todas.

Conhecendo a comunidade cristã de Tessalônica

Paulo e seus colaboradores trabalhavam e anun-
ciavam o Evangelho. Com o aumento da atividade 
pastoral, teriam pouco a pouco deixado de trabalhar 
e ganhavam menos. Por isso, necessitavam de ajuda 
para a sua manutenção. A comunidade não tinha re-
cursos porque a maioria de seus membros era pobre! 
Foi a comunidade de Filipos que enviou o auxílio aos 
missionários (Fl 4,16).

Os membros da comunidade de Tessalônica eram de 
origem não judaica, pessoas empobrecidas e sofridas 
vivendo na periferia, em “extrema pobreza” (2Cor 8,2). 
Trabalhavam “noite e dia” com suas próprias mãos, al-
guns como carregadores do porto. Eles ansiavam por 
liberdade, segurança e vida digna: ter comida, roupas 
e moradia decente. Certamente sonhavam poder pos-
suir direitos de cidadania e participar das decisões em 
assembleia. 

Na Primeira Carta aos Tessalonicenses, Paulo e seus 
colaboradores agradecem a Deus pela fé, amor e es-
perança, presentes na pequena comunidade de Tessa-
lônica, especialmente porque estavam passando por 
perseguições. O modo de vida cristã, fundamentado 
na solidariedade e na fraternidade, entrava em choque 
com o modo de vida baseado na exploração e escravidão 
das pessoas. Daí a perseguição! Os poderosos tentaram 
destruir as sementes lançadas na comunidade. 

Uma vida ameaçada! Por isso, é muito compreensível 
que a comunidade de Tessalônica esperasse ansiosa-
mente pela vinda do Senhor, o dia da salvação. E alguns 
membros só rezavam e olhavam para o alto, inclusive até 
deixando de trabalhar e de ajudar os outros. 

Conhecendo Primeira Carta aos Tessalonicenses

Ao ler a Primeira Carta aos Tessalonicenses com mais 
atenção, vamos perceber que existem alguns problemas 
de redação. Por exemplo, em 1Ts 2,14-16 encontramos 
afirmações antijudaicas e expressões que não são de 
Paulo. Por exemplo: “Aqueles judeus que mataram o 
Senhor Jesus e os profetas”. Esse texto é um acréscimo 
posterior, e não da autoria de Paulo. Outra questão é a 
organização do texto: 1Ts 4,1-5,11 vem depois de uma 
longa ação de graças (1Ts 1,2-3,13) e ainda se podem 
observar evidências de dois inícios (1Ts 1,2-10; 2,13-16) 
e de duas conclusões: 1Ts 3,11-13 e 5,23-28. Assim, é 

possível que originalmente houvesse duas cartas que 
foram reunidas, formando uma única carta.

Eis uma proposta de organização dessa carta:

1,1-10 - Introdução
1,1 - Cabeçalho: remetente, destinatário e saudação.
1,2-10 - Ação de graças pela escolha e vida da co-
munidade.
2,1-3,13 - Relação entre a comunidade e os após-
tolos 

2,1-12: Vida e atividade dos missionários como 
modelo para os fiéis. 
2,13-16: Ação de graças pela fidelidade da comu-
nidade.
2,17-20: Paulo afirma que tentou várias vezes ir a 
Tessalônica.
3,1-10: Timóteo é enviado a Tessalônica.
3,11-13: Oração pela comunidade.

4,1-5,22: Exortações à comunidade
4,1-12: Orientações morais sobre a vida cristã.
4,13-18: O dia da vinda do Senhor para os mortos 
e os vivos.
5,1-11: Apelo à vigilância na expectativa da parusia.
5,12-22: Orientações para a vida da comunidade.

5,23-28: Conclusão - intercessão, pedido de que a 
carta seja lida a todos, saudações e bênção final.

Sonhando com uma sociedade justa, a comunidade 
esperava ansiosamente pelo dia do Senhor e pela im-
plantação do Reino de Deus: justiça e vida digna para 
todas as pessoas. Diante dessas inquietações manifesta-
das na comunidade recém-fundada, ameaçada e perse-
guida, Paulo e seus colaboradores escreveram a Primeira 
Carta aos Tessalonicenses. Uma carta de encorajamento, 
exortação e orientação!

Lembretes para as reuniões 

Eis aqui algumas sugestões práticas para a realização 
dos encontros:

➢ Preparar bem o local do encontro; é importante que 
aconteça nas casas, pois será uma forma de reviver 
o espírito missionário das primeiras comunidades.

➢	Verificar a necessidade de providenciar, anterior-
mente, algum material para o encontro.

➢	A coordenadora, ou o coordenador, em todos os en-
contros, deve fazer uma acolhida carinhosa, dando 
especial atenção às pessoas que participam pela 
primeira vez.

➢	Se o encontro for numa casa, agradecer à família 
que acolhe o grupo. 

➢	Não é necessário responder todas as perguntas que 
são apresentadas no roteiro. 

➢	Ver o DVD Para que os povos tenham vida n’Ele: 
Entendendo a Primeira Carta aos Tessalonicenses, 
Centro Bíblico Verbo e Verbo Filmes.



PÁG. 3

PRIMEIRO ENCONTRO

O ESPÍRITO DO EVANGELHO DE DEUS
COM AMOR E TERNURA
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TEMA: O anúncio do evangelho de Deus com amor e 
ternura.
PERSONAGENS: Paulo e os missionários.
TEXTO: 1Ts 2,1-12.
PALAVRAS-CHAVE: anunciar, evangelho, apóstolos, tra-
balho, fadiga, mãe, pai.
PERSPECTIVA: Amar e deixar-se amar pelos destinatá-
rios da missão, vivendo a coerência com o anúncio do 
evangelho de Deus.

Tínhamos tanto carinho por vocês, que estávamos dispos-
tos a dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas até 
a nossa própria vida, tão amados vocês se tornaram para 
nós (1Ts 2,8).

1. Preparar o ambiente
- Colocar no centro uma Bíblia, vela, fotos represen-
tando as diversas realidades do mundo de hoje e, se 
possível, um globo ou mapa-múndi.
- Preparar um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida
Dirigente: Mais uma vez, estamos reunidas e reunidos 
para estudar, refletir, rezar e vivenciar a Palavra de Deus. 
Em comunhão com a Igreja do Brasil, vamos aprofundar 
a Primeira Carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo e 
seus colaboradores à comunidade de Tessalônica. Nessa 
carta, além das exortações e dos ensinamentos, pode-
mos ver o carinho de pai-mãe dos missionários. Peçamos 
ao Espírito de Deus que abra os nossos corações e as 
nossas mentes para entendermos os ensinamentos da 
Palavra. Cantemos:

Eu vim para escutar.
Tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de Amor
Eu gosto de escutar...
Eu quero entender melhor...

Dirigente: Neste momento, vamos acolher cada pessoa 
que está ao nosso lado com uma palavra de carinho e de 
esperança para essa caminhada. Tempo para conversar.
Dirigente: Que possamos vivenciar nesses encontros 
o amor de Deus pai-mãe presente em nosso dia a dia.
Todas/os: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém!
Dirigente: Em voz alta, vamos ler o tema do encontro de 
hoje: O anúncio do evangelho de Deus com amor e ternura.

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: No ano de 2016, na Síria, Bana al 
Abed, uma garota de sete anos, auxiliada por sua mãe, 
ajudou a descrever, por meio de sua conta no Twitter, a 
situação de sofrimento vivida por cerca de 250.000 pes-
soas cercadas desde julho, em Aleppo. Os bombardeios 
são intensos e constantes. 
No dia 29 de novembro, tuitou em sua conta uma foto-
grafia de um prédio muito danificado, com a legenda: 
“Esta é a nossa casa, minhas amadas bonecas morreram 
no bombardeio de nossa casa. Estou muito triste, mas 
feliz por estar viva”. 
Vários dias depois, Bana escreveu que estava doente: 
“Não tenho remédios, nem casa, nem água potável. Isso 
me fará morrer antes mesmo de uma bomba me matar”. 
“Por que todo mundo não fala, não fala, não fala...”
De acordo com a ONU, os refugiados sírios somam 4,8 
milhões em países vizinhos e 900 mil na Europa. Essa 
guerra é provocada pelos interesses das nações pode-
rosas (Rússia e Estados Unidos), os impérios de hoje. 
Pouco importa a vida das pessoas e seus sofrimentos.1

Dirigente: Façamos um minuto de silêncio em solida-
riedade com todas as vítimas das guerras, cujos direitos 
são violados a todo instante. Tempo de silêncio.

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: O termo evangelho significa “boa-
-nova” e era usado no Império Romano. Notícias de 
interesse do império e decretos do imperador eram 
apresentados como evangelho. Por exemplo, era usado 
para anunciar o imperador como “filho divino e salva-
dor” por ter estabelecido a paz sobre a terra. Com esses 

1 G1.globo.com/mundo/notícia/2016/03/refugiados. Acesso em 
12/02/2017.
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evangelhos, o imperador ditava e moldava o cotidiano 
do povo dominado, legitimando o poder e a dominação, 
como também a cobrança sistemática de impostos, 
monopólio do comércio e implantação da religião e 
cultura. O evangelho de Jesus, anunciado por Paulo e 
suas comunidades, ao contrário do império, visava a 
dignidade das pessoas.

5. Leitura do texto
Dirigente: Em nossa vida cotidiana, mesmo com as 
nossas dificuldades, queremos acolher e vivenciar o 
evangelho de Deus: Jesus Cristo, cantando:

Chegou a hora da alegria, vamos ouvir esta Palavra 
que nos guia. (bis)

Tua Palavra vem chegando bem veloz, por todo canto 
hoje se escuta a tua voz! (2x) Aleluia, aleluia (2x)

Esta é a palavra da certeza e da justiça que nos liberta 
da opressão e da cobiça. (2x) Aleluia, aleluia (2x)

Leitora ou leitor 3: Ler 1Ts 2,1-12.

Dirigente: Para conversar

a) O que significa pregar o evangelho de Deus?
b) Qual a relação que Paulo estabelece com a comuni-

dade de Tessalônica?
c) Qual a preocupação de Paulo com a comunidade?

6. Iluminando a vida
Leitora ou leitor 4: Ser missionária/o de Deus exige 
coerência e Paulo destaca alguns critérios para anunciar 
o evangelho de Jesus Cristo: não usar de bajulações, não 
ser autoritário e não buscar seus próprios interesses, mas 
ser como mãe que acaricia e pai que encoraja. Em nossas 
comunidades, precisamos acolher, cuidar e desenvolver 
relações mais humanizantes, valorizando e enfatizando a 
importância de cada membro. Que cada pessoa busque 
em Deus a força para continuar a missão, mesmo em 
meio às dificuldades, ter esperança no plano de Deus.

a) Em que o nosso evangelho se diferencia das “boas 
notícias” apresentadas pelos poderosos de hoje?

b) Como vivenciamos o evangelho e a prática do amor 
em nossas comunidades?

c) Qual a espiritualidade que sustenta a missão de 
nossas comunidades?

7. Celebrando a vida
Dirigente: Neste momento, vamos rezar pela paz no 
mundo. E essa paz começa em nossa casa, em nossa 
comunidade. Podemos olhar para as gravuras que temos 
à nossa frente e fazer as nossas preces. Tempo para a 
prece espontânea.

Dirigente: Juntas e juntos, rezemos a oração pela paz 
(pode ser cantada):

Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz! 

Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver 
ofensa, que eu leve o perdão; onde houver discórdia, 
que eu leve a união; onde houver dúvida, que eu leve 
a fé; onde houver erro, que eu leve a verdade; onde 
houver desespero, que eu leve a esperança; onde houver 
tristeza, que eu leve a alegria; onde houver trevas, que 
eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser 
consolado. Compreender que ser compreendido. Amar 
que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoan-
do que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a 
vida eterna.

Concluir esse momento com a oração do pai-nosso.

8. Preparar o próximo encontro
Dirigente: Para a próxima reunião, ler 1Ts 2,17-3,13, 
e quem puder leia as orientações em preparação ao 
segundo encontro. Se tiver alguma dificuldade em ler, 
pedir ajuda a uma pessoa próxima.

9. Gesto concreto
Ver se existem em seu bairro ou em sua cidade 

pessoas refugiadas, imigrantes ou empobrecidas em 
dificuldade; conhecer a realidade delas e ver como é 
possível ajudá-las.

10. Bênção final
Dirigente: Usando as mesmas palavras de Paulo, 
pedimos que “o mesmo Deus da paz santifique vocês 
completamente. Quem chama vocês é fiel e é ele quem 
agirá” (5,23a.24). Que a bênção de Deus desça sobre 
todas e todos.

Todas/os: Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 35-47 
do livro Para que n’Ele nossos povos tenham vida: “Anunciar o 
Evangelho e doar a própria vida” (1Ts 2,8). Entendendo a Primeira 
Carta aos Tessalonicenses. Paulus: 2017. O material deste encon-
tro e também o livro indicado foram preparados pela equipe 
do Centro Bíblico Verbo.

O CENTRO BÍBLICO VERBO é um centro de estudo que está a 
serviço do povo de Deus, desenvolvendo uma leitura exegética, 
comunitária, ecumênica e popular da Bíblia. O Centro Bíblico 
oferece cursos regulares de formação bíblica em diferentes 
modalidades e presta assessoria a dioceses, paróquias, comu-
nidades, colégios e congregações religiosas. Maiores informa-
ções pelo tel. (11) 5181-7450. E-mail: contato@cbiblicoverbo.
com.br; nossa página: www.cbiblicoverbo.com.br; Facebook: 
Centro Bíblico Verbo.


