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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO 

 

DÉCIMA PRIMEIRA PARTE: A PRIMEIRA CARTA DE PAULO AOS TESSALONICENSES 

 

Tessalônica (atual Salônica) situa-se perto do antigo local das termas no golfo Térmico na 

parte setentrional do mar Egeu, às margens da Via Egnatia. Foi capital da Macedônia por 

volta de 168 a.C. Era uma “cidade livre”, governada por seus próprios cidadãos (At 17:6) 

embora sob domínio do Império Romano. À época de Paulo a cidade chegou a contar 200 

mil habitantes. 

Não pesa, sobre esta carta, questionamentos quanto à sua autoria. Paulo se identifica por 

duas vezes como o seu autor (1:1 e 2:18). 

Os objetivos de Paulo ao escrever para a comunidade cristã de Tessalônica foram o de 

encorajar esta comunidade (1:2-10), responder às falsas acusações (2:1-12), consolar o 

“rebanho” que vinha sendo perseguido (2:13-16), expressar a sua alegria pela fé que os 

Tessalonicenses demonstravam (2:17—3:13), lembra-los da importância da pureza moral 

(4:1-8), condenar o estilo de vida preguiçoso (4:9-12), esclarecer o mal-entendido a 

respeito dos acontecimentos proféticos (4:13—5:11), acalmar as tensões internas (5:12-

15), além de exortar o “rebanho” de acordo com os fundamentos da vida cristã (5:16-22). 

Os principais personagens desta carta são o próprio Paulo (1:1—5:28), Timóteo (1:11—

3:10) e Silas (1:1). 

A principal doutrina presente nesta carta é a santificação dos cristãos (3:12-13; 4:3-4,16-

18; 5:23) – santificação, do grego, hagiasmos, literalmente, “separar”.  

Paulo discorre sobre o luto: os cristãos não devem lamentar a morte, ao contrário, o luto 

contém esperança da “ressurreição”. 

Em 1Tessalonicenses, Deus é fiel (5:24). 

Esta carta traz alguns importantes desafios de interpretação, sobretudo, no que se refere 

às seções de natureza escatológica: a “ira vindoura” (1:10; 5:9); o “retorno” do Cristo (2:19; 

3:13; 4:15; 5:23); o arrebatamento da “igreja” (4:13-18); e, o significado e a hora do “dia do 

Senhor” (5:1-11). 

A carta pode ser dividida em cinco partes: a primeira, a saudação de Paulo (1:1); a 

segunda, os pensamentos particulares de Paulo (1:2—3:13); a terceira, as instruções 

práticas de Paulo (4:1—5:22); a quarta, a benção de Paulo (5:23-24); e, a quinta, as 

observações finais de Paulo (5:25-28). 
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