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- O nome primitivo da cidade era Terme, ou Terma, que quer dizer, fonte 

de água quente. Cassandro um dos sucessores de Alexandre, o Grande, 

foi residir nela e deu-lhe o nome de Tessalónica em honra da sua mulher

Thessalónike.

- intersecção de duas grandes estradas romanas, a Via Ignatia e a outra 

do Danúbio para o Mar Egeu. 



- Em 168 aC, tornou-se a capital do segundo distrito da Macedónia e 

mais tarde tornou-se a capital e principal porto de toda a província 

romana da Macedónia (146 aC). 

- Em 42 aC, depois da batalha de Filipos, Tessalônica tornou-se uma 

cidade livre. 

- Hoje, a moderna cidade de Thessalonike é a segunda cidade mais 

importante da Grécia e tem cerca de um milhão de habitantes.

































- Paulo com Silas e Timóteo (At 17), 50-51 dC. Lembranças 

do espancamento e prisão em Filipos (1 Ts 2,1-2) Como seria 

agora?

- vai primeiro à Sinagora, apesar de objetivo com os pagãos 

(1Ts1,9). Os judeus já conheciam as Escrituras. Paulo foi 

primeiro raciocinar com eles. Por que? (At 17,2-4.10) 

- a polêmica sobre o papel e a identidade do Messias



- Alguns judeus e várias mulheres... (At 16, 14-15; 17,4)

- Por outro lado.... At 17,5-9 



- Tessalônica, como capital da Macedônia, tinha certa 

independência. Parte de seu governo autônomo era formada 

por uma assembleia popular, ou conselho de cidadãos, que 

cuidava de questões públicas. Os “governantes da cidade”, ou

poliarcas, eram autoridades com a função de manter a ordem e 

resolver situações que pudessem levar à intervenção de Roma 

e à perda dos privilégios da cidade. A fama de Jesus e da 

sedição era uma precedente.



- Paulo e Silas partem para Bereia. Tudo se repete lá também. 

Rumam para Atenas (At 17,10-14)

- Silas e Timóteo assumem o cuidando da comunidade recém-

nascida













O terreno: 1Ts 2,17; 3,1-5; 4,3-8... 

Zeus, Ártemis e Apolo, deuses egípcios, o culto 
ao imperador. Cabiros, deus padroeiro de
Tessalônica, Dionísio, Afrodite e a deusa egípcia 
Ísis tinham todos algo em comum: uma adoração 
altamente sexualizada, cheia de orgias e bebida. 

A renúncia a esse terreno podia ser encarada 
como rebelião contra Roma.



Mas 1 Ts 1,3-8: as sementes germinaram







- Timóteo foi a Atenas para visitar Paulo (1 Ts 3,1-2). Por 

alguma razão, ele é orientado a retornar a Tessalônica. Talvez 

já tenha ali enviado algum escrito. Mais tarde, Paulo se mudou 

para Corinto, onde Timóteo e Silas foram visitá-lo. Outra 

carta? A primeira?



- Quando Timóteo se encontrou com Paulo em Corinto (51

dC) apresentou um relatório sobre a comunidade recém 

fundada em Tessalônica, dizendo que eles estavam firmes no 

Senhor, mas que a perseguição aos judeus estava sendo tão 

intensa que alguns já tinham morrido em decorrência dela.

Timóteo também contou que os tessalonicenses tinham muitas 

perguntas referentes ao ensino da Segunda Vinda e que 

estavam preocupados com seus queridos que tinham sido 

martirizados por causa da perseguição. A dúvida era: será que 

eles perderiam alguma benção quando Jesus Cristo voltasse 

para buscar Sua Igreja? (1 Ts 4,13-18)





- tripé: fé ativa, amor capaz de sacrifícios e firme 

esperança....ZIKHARON!!!

- παρουσία = PARUSIA (παρ-ειμί).... ....ZIKHARON!!!

- alegria e gratidão, de modo especial a pessoas não-
judias (1 Ts 1,7-9) ....ZIKHARON!!!



- não há ainda “hierarquia” mas líderes espirituais (1
Ts 5,12-13) ....ZIKHARON!!!

o apelo para os pagãos rejeitarem os ídolos e 
servirem o Deus único ....ZIKHARON!!!

- a ressurreição como preparação ....ZIKHARON!!!





1 Tessalonicenses 4

1 No mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira 
como deveis proceder para agradar a Deus - e já o 
fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no 
Senhor Jesus a que progridais sempre mais.

2 Pois conheceis que preceitos vos demos da parte do 
Senhor Jesus.

3 Esta é a vontade de Deus: a vossa santificação; que 
eviteis a impureza;

4 que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa 
e honestamente,



1 Tessalonicenses 4

4 que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa 
e honestamente,

5 sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como 
os pagãos que não conhecem a Deus;

6 e que ninguém, nesta matéria, oprima nem 
defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça 
de todas estas coisas, como já antes vo-lo temos 
dito e asseverado.



1 Tessalonicenses 4

7 Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas 
para a santidade.

8 Por conseguinte, desprezar estes preceitos é
desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos 
deu o seu Espírito Santo.

9 A respeito da caridade fraterna, não temos 
necessidade de vos escrever, porquanto vós 
mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos 
outros.



1 Tessalonicenses 4

10 E é o que estais praticando para com todos os 
irmãos em toda a Macedônia. Mas ainda vos 
rogamos, irmãos, que vos aperfeiçoeis mais e mais.

11 Procurai viver com serenidade, ocupando-vos das 
vossas próprias coisas e trabalhando com vossas 
mãos, como vo-lo temos recomendado.

12 É assim que vivereis honrosamente em presença 
dos de fora e não sereis pesados a ninguém.



1 Tessalonicenses 4

13 Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a 
respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, 
como os outros homens que não têm esperança.

14 Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos 
também que Deus levará com Jesus os que nele 
morreram.

15 Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do 
Senhor: por ocasião da vinda do Senhor, nós que 
ficamos ainda vivos não precederemos os mortos.



1 Tessalonicenses 4

16 Quando for dado o sinal, à voz do arcanjo e ao som 
da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do 
céu e os que morreram em Cristo ressurgirão 
primeiro.

17 Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, 
seremos arrebatados juntamente com eles sobre 
nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim 
estaremos para sempre com o Senhor.



1 Tessalonicenses 4

18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas 
palavras.



1 Tessalonicenses 5

1 A respeito da época e do momento, não há
necessidade, irmãos, de que vos escrevamos.

2 Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do 
Senhor virá como um ladrão de noite.

3 Quando os homens disserem: Paz e segurança!, 
então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, 
como as dores à mulher grávida. E não escaparão.



1 Tessalonicenses 5

4 Mas vós, irmãos, não estais em trevas, de modo 
que esse dia vos surpreenda como um ladrão.

5 Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. 
Não somos da noite nem das trevas.

6 Não durmamos, pois, como os demais. Mas 
vigiemos e sejamos sóbrios.

7 Porque os que dormem, dormem de noite; e os que 
se embriagam, embriagam-se de noite.



1 Tessalonicenses 5

8 Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos 
sóbrios. Tomemos por couraça a fé e a caridade, e 
por capacete a esperança da salvação.

9 Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas 
para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus 
Cristo.

10 Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer em 
estado de vigília, quer de sono, vivamos em união 
com ele.



1 Tessalonicenses 5

11 Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-
vos uns aos outros, como já o fazeis.

12 Suplicamo-vos, irmãos, que reconheçais aqueles 
que arduamente trabalham entre vós para dirigir-
vos no Senhor e vos admoestar.

13 Tende para com eles singular amor, em vista do 
cargo que exercem. Conservai a paz entre vós.



1 Tessalonicenses 5

14 Pedimo-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, 
encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende 
paciência para com todos.

15 Vede que ninguém pague a outro mal por mal. 
Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e 
para com todos.

16 Vivei sempre contentes.
17 Orai sem cessar.



1 Tessalonicenses 5

18 Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta 
é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus 
Cristo.

19 Não extingais o Espírito.
20 Não desprezeis as profecias.
21 Examinai tudo: abraçai o que é bom.



1 Tessalonicenses 5

22 Guardai-vos de toda a espécie de mal.
23 O Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Que 

todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja 
conservado irrepreensível para a vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo!

24 Fiel é aquele que vos chama, e o cumprirá.
25 Irmãos, orai também por nós.



1 Tessalonicenses 5

26 Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo.
27 Peço-vos encarecidamente, no Senhor, que esta 

carta seja lida a todos os irmãos.
28 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja 

convosco!


