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Apresentação 

Por ocasião do Mês da Bíblia deste ano, iremos es-
tudar a 1ª Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o 
primeiro texto escrito do Novo Testamento (Ano 51 d.C.). 
Nela, vamos aprender muita coisa para a nossa vida cris-
tã, nossa vida de comunidade, especialmente no mundo 
urbano.

Após um conhecimento da cidade de Tessalônica (1º 
Encontro), veremos os sofrimentos e tribulações daqueles 
cristãos recém-convertidos e dos três Missionários: Paulo, 
Silas e Timóteo. Paulo teve de sair de lá fugido e, estan-
do em Corinto, recebe notícias daquela comunidade por 
Timóteo. Então, escreve esta carta, louvando e bendizen-
do a Deus, com muita alegria, pela luta, pelos trabalhos e 
sofrimentos dos tessalonicenses, para manterem viva sua 
Fé em Jesus Cristo.

A carta visa sustentar a fé da Comunidade em Je-
sus Ressuscitado, levando todos a caminharem na luz, no 
amor e na santidade.

O versículo 16 do capítulo 5º é um belo resumo de 
tudo o que Paulo espera dos tessalonicenses; e que Jesus 
quer de cada um de nós, seus discípulos e suas discípulas: 
“Estejam sempre alegres! Rezem sem cessar! Dêem gra-
ças em todas as circunstâncias!”
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+ Dom Emanuel Messias de Oliveira
Bispo Diocesano de Caratinga

Que este curso do Mês da Bíblia anime todas as nos-
sas Comunidades para levarem uma vida de santidade e 
de muita fé em Cristo Ressuscitado, servindo a todos com 
muito amor e alegria, mesmo no meio de sofrimentos.

Minha bênção a todos os que irão participar deste 
Curso, a todos os que irão aplicá-lo nas Comunidades. 
Obrigado, Mariano e parabéns pelo belo trabalho.

Caratinga, 9 de maio de 2017.
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Introdução: 

  A Igreja do Brasil, mais uma vez nos convida a 
aprofundar o nosso conhecimento e nossa vivência da 
Palavra de Deus. A proposta deste ano, mais uma vez, 
está em sintonia com a Conferencia de Aparecida. Ela 
retoma a segunda parte de seu lema: “Para que n’Ele 
nossos povos tenham vida”. Somos convidados refletir 
juntos sobre a primeira Carta aos Tessalonicenses. Em 
2016 refletimos Miqueias com um destaque para a 
vida em família. Agora, o destaque será para a vida de 
comunidade. Paulo deu o melhor de si para anunciar a 
Boa Nova de Jesus, por isso, o lema que vai animar o 
nosso estudo é “anunciar o Evangelho e doar a própria 
vida! (cf. 1Ts 2,8). Somos motivados a dar o melhor de 
nos mesmos para o serviço do anúncio do Evangelho e 
para o crescimento do Reino de Deus.

Este estudo vem reforçado por muitos aconteci-
mentos. Estamos celebrando este ano os 300 anos da 
aparição da imagem de Nossa Senhora da Conceição 
no rio Paraíba. Ela aparece pequena, negra e quebrada. 
Sua devoção é marcada por uma forte solidariedade a 
todos os diminuídos pelo sofrimento, discriminados pela 
cor e pela escravidão e quebrados pelos maus tratos. 
Celebramos também os 500 anos da Reforma Protes-
tante, tempo de revisão e de busca de aproximação 
entre as igrejas, pois os desafios do mundo são comuns 
a católicos e protestantes. Somos seguidores de Jesus, 
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Ele quer que sejamos irmãos e, desafios comuns exigem 
respostas comuns.

Nos preparamos também para o 14º encontro In-
tereclesial das Comunidades de Base do Brasil que vai 
acontecer em janeiro de 2018, em Londrina – PR. O en-
contro vai debruçar-se sobre o desafio da evangelização 
no mundo urbano. “Deus habita a cidade” (Sl 47,9), mas 
nem sempre conseguimos atingir o coração das pessoas 
que vivem na cidade, muitos são engolidos por ela e até 
perdem o espírito religioso que tinham. Paulo soube 
enfrentar os desafios da cidade de seu tempo e soube 
anunciar Jesus Cristo em meio a muitas dificuldades, 
sofrimentos e perseguições. O estudo de Tessalonicenses 
vai nos ajudar a abrir caminhos em meios às dificuldades 
e desafios para a evangelização hoje.

Esta pequena Carta aos Tessalonicenses divide-se em 
três partes mais significativas: Fundação e consolidação 
da comunidade (1,1-3,13); Exortações e instruções (4,1-
5,22); Final e bênção (5,23-28). O estudo está dividido 
em sete encontros que sempre terminam com uma 
breve recordação de um trecho do Documento 105 da 
CNBB: “Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade: 
Sal da Terra e Luz do mundo”. 

Nosso anseio é que este estudo fortaleça nossa fé, 
anime nossas comunidades, ilumine a presença dos 
leigos(as) como verdadeiros sujeitos eclesiais e abram 
pistas para o serviço de evangelização, sobretudo diante 
dos novos desafios da cidade. Que possamos “Anunciar 
o Evangelho e doar a própria vida” (cf. 1 Ts 2,8), “Para 
que n’Ele nossos povos tenham vida”.
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1º Encontro: 
A Palavra chega à Tessalônica

Chave de leitura: Atos 17,1-12
1. Como acontece o primeiro anúncio?
2. Qual o resultado do anúncio?
3. O que devemos fazer diante das dificuldades de 

anunciar a Palavra?

A Tessalônica era uma importante cidade da região 
da Macedônia, muito bem localizada à beira mar. Ela 
também era atravessada pela via Egnatia, uma estrada 
que ligava Roma, a capital, aos principais pontos do 
Império, com um contínuo ir e vir de produtos e de 
pessoas. 

Lucas, que é discípulo de Paulo, nos apresenta o 
caminho feito pela Palavra na Tessalônica (At 17,1-9). 
Ele mostra o anúncio da Boa Nova de Jesus. Segundo 
Lucas, Paulo era um homem da cidade, nascido em 
Tarso e educado na escola do Rabi Gamaliel (At 22,3). 
Depois do encontro com Jesus Ressuscitado, em Da-
masco, Paulo vê que o Crucificado se identifica com os 
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perseguidos (At 9,4-9). Paulo sente-se chamado para 
a missão nas grandes cidades (Gl 1,16; 1Cor 9,1). Com 
Paulo, acontece uma grande mudança: a passagem do 
Evangelho de um mundo mais tipicamente rural, como 
era a Palestina no tempo de Jesus, para um ambiente 
urbano das grandes cidades. É nas periferias que o 
fermento do Evangelho revela sua força e começa a 
formar as primeiras comunidades cristãs.

A “Nazaré” de Paulo será a periferia das cidades, o 
mundo do trabalho manual, onde ele identifica-se com 
os últimos do seu tempo, pois só os escravos faziam 
trabalho manual. A riqueza e a prosperidade da grande 
cidade eram sustentadas através da manipulação polí-
tica, da exploração econômica e, sobretudo, a margina-
lização e a opressão da maioria escrava da população.

Ao chegar a uma cidade, Paulo se dirigia primeira-
mente aos judeus, reunia nas sinagogas e pregava a 
eles o kerigma, ou seja, o anúncio do Cristo morto e 
ressuscitado. Em geral, diante da recusa da parte dos 
judeus, Paulo se dirigia aos gentios [pagãos], chamados 
tementes a Deus, isto é, a pessoas vindas de diferentes 
culturas, mas simpatizantes do Judaísmo. Paulo viajava 
com outros missionários e hospedava-se nas casas. 

Na sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas (ou 
Silvano), saíram expulsos de Filipos e assim, desceram 
até Tessalônica (At 17,1; 1Ts 2,14-16). Conforme seu cos-
tume, Paulo dirigiu-se primeiramente ao povo judeu. Na 
sinagoga, pregou por três sábados, argumentando que 
“O Cristo é Jesus, que vos anuncio” (At 17,3; 1Ts 2,14-15). 
Algumas pessoas aderiram à pregação: judeus, gregos e 
um considerável grupo de mulheres (At 17,4).
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Paulo se dirigiu aos gentios e passou a reunir-se na 
casa de Jasão. Quando Paulo propõe formar uma co-
munidade, a população o entendeu como um convite 
a reativar algo próprio da época que era a “assembleia 
popular”, visto que a palavra ekklesia [igreja] significava 
tanto assembleia política, quanto igreja em sentido 
religioso. Por esse motivo, os judeus reagem contra a 
pregação de Paulo e o conflito se agrava. Eles queriam 
prendê-los e entregá-los ao Senado (At 17,5-8).

O motivo da acusação era revolucionário, pois en-
volvia o transtorno (At 17,6) e a ameaça ao imperador 
romano, com a concorrência de outro rei: Jesus (At 
17,7). O conflito foi tão acirrado, que tiveram que fugir 
durante a noite, até Bereia, e depois para Atenas. O 
processo evangelizador durou aproximadamente dois 
meses. De Atenas, apreensivo, Paulo “não resistiu 
mais” (1 Ts 3,1), ficou aí sozinho e enviou Timóteo a 
Tessalônica. Este traz boas notícias de lá. 

Foi para clarear as dúvidas dos tessalonicenses, 
que Paulo, estando em Corinto, escreve, com Silvano 
e Timóteo esta primeira Carta. Estaríamos pelo final do 
ano 50 ou início de 51. A Carta aos Tessalonicenses é o 
primeiro documento escrito do Novo Testamento e do 
Cristianismo. Ela é também um testemunho de que os 
Cristãos são a alma do mundo: “assim como a alma está 
no corpo, os cristãos estão no mundo, espalhados por 
toda a parte, habitam no mundo, mas não pertencem 
ao mundo” (Carta a Diogneto, Doc 105 CNBB n. 22)

Para aprofundamento: Como está o nosso empenho 
pela evangelização em nossas comunidades? Em que 
precisamos melhorar?
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2º Encontro: 
A Palavra se espalhou

Chave de Leitura: 1Tessalonicenses 1,1-10
1. O que leva os apóstolos a darem graças a Deus?
2. De que forma o Evangelho era anunciado?
3. Qual o resultado do anúncio do Evangelho?
4. O que este texto diz para nossa missão hoje?

A 1ª Tessalonicenses é uma carta pastoral, trata 
de um texto enviado por missionários, à sua igreja, 
para orientá-la sobre questões práticas da vida cristã, 
pessoal e comunitária. Na Tessalônica, o anúncio da 
Palavra se deu em meio a muitas tribulações (1,6). Os 
missionários, depois de sofrerem maus tratos e ultrajes 
em Filipos (2,2), proclamam o Evangelho com trabalhos 
e fadigas, noite e dia (2,9). A ação missionária envolve 
sofrimentos (3,3) e dificuldades (3,4). Os missionários 
tiveram que fugir, no meio da noite, até Bereia, onde 
nova perseguição força Paulo a ir até Atenas, deixando 
para trás Silas e Timóteo (At 17,10-15).
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Em Atenas Paulo teve talvez a experiência mais 
amarga de sua vida. Foi o fracasso de seu discurso no 
areópago da cidade, diante de filósofos curiosos (At 
17,22-31). Enquanto nas demais cidades as persegui-
ções e açoites reacendiam o seu ânimo para continuar 
pregando, Em Atenas, Paulo sai de cabeça baixa, sob 
zombarias por parte dos que o escutavam. Ele foi para 
Corinto e aí permaneceu por um ano e seis meses. Foi 
um tempo de experiência pastoral e de amadurecimen-
to espiritual para Paulo. Isto o levou a escolher a loucura 
da cruz e não a sabedoria humana (1 Cor 1,17-31).

É lá, em Corinto, que Timóteo encontra Paulo e traz 
notícias de Tessalônica. As boas notícias o reanimaram 
(1Ts 3,6-10), enquanto as calúnias e as perseguições 
(1Ts 2,14-15) ameaçavam reduzir a nada o seu traba-
lho. Pela proposta da partilha cristã, algumas pessoas 
pararam de trabalhar (1 Ts 4,11). A pregação sobre a 
volta de Cristo causava tumulto e necessitava esclareci-
mentos (1 Ts 4,13-5,11). Paulo escreve para comunicar 
sua alegria com os frutos da missão e para estimular 
a perseverança da comunidade na caminhada de fé.

Diante das tribulações enfrentadas na Tessalônica, 
três atitudes eram supostamente possíveis: 1ª o enfren-
tamento armado, impensável diante do poderio militar 
romano; 2ª a passividade [“não tem jeito”], deixando-se 
levar pela indiferença; 3ª a resistência e esperança em 
Jesus Cristo (1Ts 1,3). Resistência foi a opção da comuni-
dade cristã da Tessalônica. Assim, por causa do clima de 
ameaças e perseguições, esta Primeira Carta é marcada 
pela linguagem da tribulação e pelo estilo apocalíptico. 
Uma maneira de falar e de escrever típica das situações 
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de opressão. Falar de tribulação é dizer que a vida está 
em perigo, e usar expressões apocalípticas significa que 
há esperança de transformar a situação.

Outra marca da 1ª Tessalonicenses, é a franqueza. 
Os missionários não escondem o sofrimento, seja deles 
próprios (2,2), seja da comunidade, em suas diversas 
tribulações (1,6). Mas também não disfarçam os sen-
timentos de gratidão (1,2), a alegria com que a Palavra 
foi acolhida (1,6; 2,20), a afeição ardente, a ponto de 
estarem dispostos a doar a própria vida (2,8), a raiva 
contra os adversários que impediam a propagação do 
Evangelho (2,16), a saudade e a ansiedade em rever as 
pessoas queridas (2,17-18).

Os três missionários: Paulo, Silas e Timóteo (1,1), 
assinam a carta, sempre com uso do plural “nós”. Em 
nossos dias, o mundo está muito marcado pelo indivi-
dualismo. Até a fé é tem sido privatizada: “meu Deus”, 
“minha Igreja”. A Palavra de Deus nos incentiva a re-
criar a atitude de Jesus, dos apóstolos e dos primeiros 
cristãos e apostar na comunidade: “nossa fé”, “nosso 
Deus”, “nossa caminhada”... 

Vale recordar: “Os Cristãos são chamados a serem os 
olhos, os ouvidos, as mãos, a boca, o coração de Cristo 
na Igreja e no mundo. Esta realidade da presença de 
Cristo é explicitada na imagem proposta por Paulo, a 
de que a Igreja é o corpo de Cristo (1 Cor 12,12-30; Rm 
12,4-5). Cristo vive e age na Igreja, que é seu Sacra-
mento, Sinal e Instrumento.” (Doc. 105 CNBB nº 102)

Para aprofundamento: Em nossas comunidades 
estamos vencendo o individualismo ou cedendo a 
ele? Em que podemos melhorar? 
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3º Encontro: 
Anunciar mesmo nas tribulações  

Chave de Leitura: 1Tessalonicenses 2,1-12.
1. Como o Evangelho é anunciado?
2. Porque eram grandes os trabalhos e fadigas?
3. A que os apóstolos encorajam os cristãos?
4. Em que este texto nos encoraja, hoje?

A Primeira Tessalonicenses é toda marcada por 
um clima de ação de graças, sempre damos graças a 
Deus (1,2), continuamente nos lembramos de vossas 
virtudes (1,3), dia e noite trabalhamos para vos pregar 
o Evangelho (2,9), sempre vos tratamos com respeito 
(2,10), sem cessar agradecemos por terdes recebido a 
palavra de Deus (2,13). 

A Carta traduz a pureza de intenção dos evangeliza-
dores com sinceridade, transparência e honestidade. 
“Nossa exortação não vinha de ilusão ou más intenções, 
nem acompanhada de astúcia” (2,3). As expressões 
se referem, certamente, a práticas comuns de outros 
pregadores ambulantes da época. Os apóstolos pregam 
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não para agradar aos humanos, mas a Deus (2,4), não 
bajulam ninguém, não cultivam ambição disfarçada 
(2,5), não buscam glória humana (2,6), mas se dedicam 
afetuosamente como uma mãe acariciando o filhinho 
(2,7) ou como um pai encorajando seu filho (2,11-12).

Tessalonicenses é uma comunidade formada em 
meio à luta, perseguição, trabalho árduo, batalha in-
cessante. Um foco de perseguições é descrito como 
proveniente das autoridades judaicas, poderosas, na 
época: “Estes mataram o Senhor Jesus, como mataram 
os profetas e como também perseguiram a nós; não pro-
curam agradar a Deus e são inimigos de todos” (2,10). As 
palavras se referem a grupos específicos, identificados 
como judaizantes, apegados a determinadas tradições, 
intolerantes com relação a outros povos e a outros 
costumes. Eles impediam que o Evangelho fosse levado 
a outros povos. Por isso, são aqui ameaçados com a ira 
divina (2,16). “Sim, quisemos fazer-vos uma visita, mas Sa-
tanás nos impediu” (2,18). Satanás designaria o tentador, 
representado por aquelas pessoas que tentam impedir 
a ação do Evangelho em favor da vida (3,5). 

O Império Romano era um sistema político social 
baseado em três classes principais: cidadãos livres, 
libertos e escravos. Quando Paulo propõe trabalhar 
com as próprias mãos, ele reverte o sistema no qual os 
escravos trabalhavam e os cidadãos gozavam do privilé-
gio da vida ociosa. Também por isso, a missão paulina 
teve tanto sucesso junto às comunidades: “trabalhando 
noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós” 
(2,9). Essa prática de trabalho garantia a gratuidade da 
pregação, assegurava o ideal de “Anunciar o Evangelho 
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e doar a própria vida” (cf. 1 Ts 2,8). A prática missionária 
de evangelizar trabalhando e trabalhar evangelizando 
subvertia o sistema romano e desautorizava tantos 
outros pregadores que visavam lucro no seu ensino.  

A leitura da Carta nos desafia a cultivar uma espi-
ritualidade no conflito. A defesa da vida nos coloca na 
contramão dos que tiram proveito da corrupção, da 
violência e da morte. Anunciar o Evangelho e defen-
der a vida são os dois lados de uma mesma moeda. A 
realidade desse anúncio incomoda, o discípulo missio-
nário deve estar disposto a doar a própria vida (2,8). Foi 
assim com Jesus e com os profetas, bem como com os 
cristãos de Tessalônica (1 Ts 2,15-16). Será assim, com 
mais razão, nos tempos de hoje quer no campo ou na 
cidade. Mas Deus não abandona os seus missionários. 

Vale recordar o que nos diz o Documento 105 da 
CNBB: “O cristão leigo é verdadeiro sujeito eclesial me-
diante a sua dignidade de batizado, vivendo fielmente a 
sua condição de filho de Deus na fé, aberto ao diálogo, 
à colaboração e à corresponsabilidade com os pastores. 
Como sujeito eclesial, assume os seus direitos e deveres 
na Igreja, sem cair no fechamento ou na indiferença, 
sem submissão servil nem contestação ideológica. Ser 
sujeito eclesial significa ser maduro na fé, testemunhar 
o amor à Igreja, servir aos irmãos e irmãs, permanecer 
no seguimento a Jesus, na escuta obediente à inspiração 
do Espírito Santo e ter coragem, criatividade e ousadia 
para dar testemunho de Cristo.” (nº 119)

Para aprofundamento: Diante das resistências ao 
anúncio do Evangelho, temos avançado ou recuado? 
Por quê?
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4º Encontro: 
Permanecer firme no Senhor 

Chave de Leitura: 1Tessalonicenses 3,1-13
1. Porque Timóteo é enviado à Tessalônica?
2. Qual a situação da comunidade?
3. Que resultado as notícias provocam nos apóstolos?
4. Procuramos animar as comunidades desanimadas?

O capítulo 3 é como uma ponte, ou uma dobradiça 
que liga os capítulos 1 e 2 com a parte final capítulos 
4 e 5. Os temas da ação de graças e exortações retor-
nam, com novas motivações, mas sempre agradecendo 
a Deus pela boa acolhida do Evangelho e pelo modo 
como os Tessalonicenses abraçaram a fé e como estão 
vivendo. Quem anuncia o Evangelho não tem uma 
vida humanamente fácil. O “braço direito” de Paulo: 
Timóteo é chamado de “nosso irmão” e também de 
“colaborador de Deus”. Estes títulos enfatizam o re-
lacionamento de Timóteo com os demais apóstolos 
e seu relacionamento com Deus. Ele é o colaborador 
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que auxilia Paulo, por isso enviado a tantas missões, 
apesar de sua saúde fragilizada (1Tm 5,23) foi sempre 
o discípulo fiel de Paulo.

Sustentar a fé:  o receio de Paulo era justamente que 
diante das perseguições a comunidade desanimasse 
e todo o trabalho estaria perdido. Por isso, a visita de 
Timóteo é um modo de Paulo, mesmo estando distante 
de corpo, manter-se presente na comunidade, através 
do afeto e da dedicação: “ausente de corpo, presente 
em espírito” (1Cor 5,3; Cl 2,5). Pessoalmente ele queria 
ir visitar a comunidade (2,17; 3,6.10) para levar uma 
consolação (3,7; 4,13.18) e se necessário doar a pró-
pria vida (2,8; 3,8). É próprio entre irmãos continuar 
se visitando e encontrando. Este desejo novamente é 
feito em forma de ação de graças e oração invocando 
Deus Pai e o Senhor Jesus.

Paulo não específica quais são os motivos que o 
impedem de visitar a comunidade, mas os atribui ao 
“Tentador”, o mesmo Satanás que já havia impedido 
que ele retornasse à comunidade (2,18, cf. 1Cor 7,5). 
O receio de Paulo é que Satanás torne infrutífera a 
proclamação do Evangelho e enfraqueça a fé dos tes-
salonicenses. É difícil crer que este “Tentador” seja um 
ser sobrenatural. É possível que Paulo evite dar o nome 
verdadeiro. Possivelmente trate-se do Império Romano. 
Este sim teria o poder de prender Paulo e impedi-lo de 
visitar a comunidade. O “Tentador” seria este sistema 
do império e suas ramificações bem estruturadas, que 
vai contra a mensagem do Evangelho. 

Crescer no amor e na santidade: um dos temas caros 
ao apóstolo Paulo é a santidade. Para ele os cristãos são 
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chamados à santidade (Rm 1,7; 1Cor 1,2). Os membros 
da comunidade são seguidamente chamados de santos. 
Já no AT o povo devia ser santo diante de Deus: “Sede 
santos, porque eu, o Senhor, sou Santo” (Lv 19,2). A san-
tidade manifesta-se na fidelidade ao Evangelho, vivendo 
dignamente entre irmãos.

A insistência em permanecer firme no Senhor é um 
apelo a resistir pela fé. Para isso, a linguagem mais ade-
quada é a apocalíptica. Essa é mais marcante, na Carta, 
que a linguagem da tribulação. Apocalíptica é um jeito de 
explicar a realidade com imagens fortes, figurativas, para 
expressar a força de Deus na superação de realidades 
difíceis. Como, por exemplo, o Apocalipse de João e o 
livro de Daniel. A 1ª Carta aos Tessalonicenses abusa da 
linguagem apocalíptica, convida as comunidades cristãs 
à resistência, à vigilância e à perseverança diante das 
dificuldades. Isto nos ajuda a encontrar forças diante do 
difícil momento que vivemos em nosso país com amea-
ças de perdas dos direitos previdenciários e trabalhistas. 

Como bem nos anima o Documento 105 da CNBB: “A 
participação consciente e decisiva dos cristãos em mo-
vimentos sociais, entidades de classe, partidos políticos, 
conselhos de políticas públicas e outros, sempre à luz da 
Doutrina Social da Igreja, constitui-se num inestimável 
serviço à humanidade e é parte integrante da missão de 
todo o povo de Deus.” (nº 162). “Ser cristão e ser sujeito 
eclesial, não podem ser vistos de maneira separada”  
(nº 164).

Para aprofundamento: Nossa catequese tem favo-
recido à perseverança na vida de comunidade? Em 
que podemos melhorar? 
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5º Encontro: 
Progredir na Santidade

Chave de leitura: 1Tessalonicenses 4,1-12
1. Qual é a vontade de Deus?
2. Em que é preciso progredir cada vez mais?
3. Que catequese é feita sobre a ressurreição?
4. Temos progredido em santidade, hoje?

O seguimento de Jesus exige perseverança, como um 
compromisso assumido que não pode acabar como fogo 
de palha. O apelo a caminhar na santidade revela que 
a santidade cristã não é um ponto de chegada, mas um 
modo de proceder, um caminho a ser feito no amor. A 
vontade de Deus é a santificação. 

Nas grandes cidades do império como Tessalônica a 
imoralidade mais comum era a prostituição. Daí a exortação 
para os cristãos se afastarem da imoralidade. Quem vive 
a santidade cristã respeita o próprio corpo e o corpo da 
comunidade. O corpo é um vaso santo, moldado a imagem 
e semelhança de Deus (Gn 2,7)! O corpo não pode ser es-
cravizado no duro trabalho e nem explorado sexualmente. 
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Assim o homem deve cuidar e respeitar a esposa como a 
própria carne, os dois são vasos do mesmo barro, são hu-
manidade tirados do húmus, da terra fértil para gerar vida.

Fé na ressurreição: Os Tessalonicenses tinham medo 
que seus mortos fossem impedidos de encontrar-se com o 
Senhor no momento da sua Vinda. Por isso eles precisam 
conhecer o destino dos mortos e ter esperança diante da 
morte, ao contrário dos pagãos que vivem sem esperan-
ça. A carta recorre à metáfora do sono para descrever os 
mortos. O verbo está no particípio “dormindo” (1Ts 4,13), 
o que pressupõe uma morte aparente e inclui um conceito 
de “acordar, despertar”. Nesse sentido, os mortos jazem 
na esperança da ressurreição. A fé na ressurreição é o 
diferencial da novidade do Cristianismo.

Se Cristo não ressuscitou, vazia é a pregação e vazia tam-
bém é a fé. Portanto, se Cristo ressuscitou dentre os mortos 
os que morreram em Jesus, Deus com certeza há de levá-los 
em sua companhia. Morrer em Cristo é passar da morte para 
a vida e permanecer para sempre na companhia de Jesus 
ressuscitado. A chamada “pastoral da esperança”, com as 
famílias enlutadas é momento que a mensagem da ressur-
reição ecoa com força. Nas situações limites da existência, 
também se faz experiência da força de Deus.

A comunidade acreditava que a vinda do Senhor iria 
acontecer enquanto ainda estivessem vivos. O termo 
grego “parousia”, significa vinda, chegada e aparece seis 
vezes nas duas cartas aos Tessalonicenses (1Ts 2,19; 3,13; 
4,14; 5,23; 2Ts 2,1.8). O termo é colhido do mundo grego. 
A “parousia” era a festa da chegada do imperador e do 
encontro festivo com ele. Na ocasião, o povo esperava 
boas notícias, isenção de impostos, benefícios e presentes. 
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Este era considerado um dia de graça. No contexto cristão, 
parousia é a vinda de Cristo para a salvação.

Por causa da compreensão de que Cristo logo voltaria, 
alguns membros da comunidade deixaram de trabalhar 
e se acomodaram pois, muitos colocavam em comum 
o que possuíam. Essa atitude era ainda reforçada pelo 
pensamento dominante na época em que a honra con-
sistia em não trabalhar. Paulo indica outra via: “Que vos 
empenheis em viver tranquilos, ocupando-vos dos vossos 
próprios negócios e trabalhando com as próprias mãos, 
como vos ordenamos” (4,11). “Assim, estareis levando uma 
vida digna aos olhos dos que não são da comunidade, e 
não tereis necessidade de ninguém.” (4,12).

Portanto, a previsão da vinda imediata de Cristo do alto 
enquanto alguns ainda estão vivos cai por terra, é desmis-
tificada. Quem está em Cristo já é nova criatura! Na morte 
em comunhão com Cristo, se dá também a ressurreição 
com ele. Quem vive nessa vida com Cristo, é nova criatura 
(Cl 3,1-4) já vive aqui na terra, em certa dimensão a reali-
dade do céu, isto é a participação da gloriosa ressurreição 
de Jesus. O Documento 105 da CNBB nos lembra que “Não 
podemos querer um Cristo sem carne e sem cruz. Não se 
trata de fugir das realidades temporais para encontrar a 
Deus, mas de encontrá-lo ali, em seu trabalho perseveran-
te e ativo, iluminados pela fé. É preciso discernir e rejeitar a 
‘tentação de uma espiritualidade intimista e individualista, 
que dificilmente se coaduna com as exigências da caridade, 
com a lógica da encarnação.’” (nº 184).

Para aprofundamento: Temos sido pessoas que 
alimentam a esperança em nossas comunidades? Dê  
exemplos.



22

6º Encontro: 
Andar como filhos da luz

Chave de Leitura: 1Tessalonicenses 5,1-11
1. Como virá o dia do Senhor?
2. Como deverá ser esperado esse dia?
3. A que o Senhor nos destina?
4. Nossas ações comprovam que somos filhos da luz?

Diante da acentuada preocupação com imediata 
vinda do Senhor, duas palavras precisam ser explicadas 
para compreendermos melhor essa questão: “kronos”, e 
“kairós”. Pois bem, kronos é o tempo medido, o tempo 
do relógio (cronológico) que condiciona o ser humano. 
Nascemos, crescemos, envelhecemos em anos, realizamos 
projetos e a vida termina. Enquanto kairós é o momento 
determinado, oportuno, estabelecido por Deus para tomar 
uma decisão. Assim a vida tem muitos “kairoi”, “momen-
tos” “oportunidades” que a gente precisa estar atento 
para aproveitar. São momentos vividos que dão um novo 
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significado para a vida. “Kairós” é o tempo de Deus. Por 
isso ele escreve: “É agora o momento favorável, é agora 
o dia da salvação” (2Cor 6,2). “Enquanto temos tempo 
façamos o bem” (Gl 6,10).

É preciso caminhar na luz: a distinção entre filhos das 
trevas e filhos da luz ocorre na conversão inicial e a vida do 
cristão segue o caminho da luz, assume novo modo de vida 
em Cristo como filhos da luz. Devem estar sempre prontos, 
sóbrios, vigilantes como as dez virgens do Evangelho com 
lâmpadas acesas a espera do noivo. Os filhos das trevas 
estão adormecidos, isto é embriagados, e não percebem 
que o Senhor está perto.

Para andar na luz é preciso vigilância: “Não dormir”, 
“vigiar”, “ser sóbrios” (v.6). A exortação à sobriedade é 
própria dos filhos da luz. Vem repetida em 1Ts 5,8 com 
o acréscimo da vivência das virtudes da fé, do amor e da 
esperança. A vigilância dá identidade à vida cristã. Significa 
que os cristãos “filhos do dia”, caminham sob a luz de Cristo, 
com um novo projeto de vida.

É preciso caminhar resistir: Revestir-se da “couraça da 
fé” significa ainda tomar a armadura de Deus para resistir 
diante dos tempos ruins e manter-se firmes. Mas também 
o cristão deve ter o capacete da esperança da salvação. 
De fato fomos salvos na esperança em Cristo (Rm 8,24). 
O momento presente é sempre plenitude de salvação. 
Por isso o texto conclui: “Confortai-vos e edificai-vos uns 
aos outros” (1Ts 5,11). Os cristãos em comunidade, que 
se ajudam, se edificam como templo, morada do Espírito 
Santo (1Cor 3,9; 6,19).

A Carta aos Tessalonicenses traz um pedido em favor 
daqueles que se afadigam e são líderes, mais precisamente 
os que presidem (v.12). O pedido é para que a comunidade 
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tenha em alta estima esses líderes com um amor especial, 
porque são pessoas dedicadas. Não é por causa do cargo, 
mas em primeiro lugar devido a sua atuação e ajuda precio-
sa em favor de todos da comunidade e feito com gratuidade. 
Paulo mesmo foi dedicado como uma mãe e pai, atento às 
necessidades da comunidade. 

Vale destacar a exortação que conclui “ser paciente para 
com todos”. Sabe-se que o esforço em favor do crescimento 
de todos não apresenta resultados imediatos. Portanto é 
necessário paciência, certa tolerância, sensibilidade para 
acolher e retomar as ações com largueza de coração. A 
alegria também é a marca do cristão de fé. Eles acolheram 
a Palavra com alegria no Espírito Santo mesmo em meio a 
sofrimentos e tribulações (cf.1Ts 1,6). É importante manter 
o clima de alegria e esperança mesmo nas dificuldades: 
“Ficai sempre alegres” (1Ts 5,16).

Enfim, alegrai-vos. O imperativo indica ordem, portanto 
há uma necessidade de agir em meio à comunidade, es-
pecialmente em favor dos mais fracos e aqueles que não 
se encaixam em todas as exigências da Igreja. A exortação 
é sempre em favor da construção da comunidade, para 
reanimar e criar clima fraterno. O Documento 105 da CNBB 
nos recorda: “Permanecendo Igreja, como ramo na videira 
(Jo 15,5), o cristão transita do ambiente eclesial ao mundo 
civil para, a modo de sal, luz (MT 5,13-14) e fermento (Mt 
13,33) somar com todos os cidadãos de boa vontade, na 
construção da cidadania plena para todos. ‘Não é preciso 
‘sair’ da Igreja para ‘ir’ ao mundo, como não é preciso ‘sair’ 
do mundo para ‘entrar’ e ‘viver’ na Igreja.’”

Para aprofundamento: Somos lideranças que cultivam 
a alegria na comunidade ou sempre apresentamos o peso 
das exigências? Dê exemplos. Em que podemos melhorar?
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7º Encontro: 
Resistir às forças do mal

Chave de leitura: 1Tessalonicenses 5,16-28
1. O que Paulo apresenta como pedido final em sua carta?
2. O que é pedido na oração?
3. Como Paulo faz sua despedida?
4. O que este texto diz para nossa missão evangelizadora?

O final da 1ª e da 2ª Carta aos Tessalonicenses fazem 
um apelo à oração e ação de graças: “A oração é a respira-
ção da alma”! Como a comunidade poderia resistir na fé, 
recobrar o ânimo em meio aos sofrimentos? Certamente 
com a ajuda de orações contínuas. “Orai continuamente” 
(1Ts 5,17). Os missionários dão graças a Deus e sempre 
se lembram da comunidade nas orações (1Ts 1,2). No fim 
da carta pedem que orem continuamente (1Ts 5,17). É 
um reconhecimento que o anúncio da Palavra em meio 
a sofrimentos e tribulações produziu fruto, pela graça de 
Deus. Assim a comunidade é exortada a orar. 
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Um dos dons do Espírito Santo é o discernimento (1Cor 
12,10; 14,29; cf.2Ts 2,2) necessário na vida comunitária 
onde se manifestam valores a serem acolhidos para o 
crescimento de todos. Na Tessalônica, havia cristãos mui-
tos dons para o proveito comum. Eles acolheram a palavra 
com alegria no Espírito Santo (1Ts 1,6). Eles viviam a vida 
no Espírito. Por isso a exortação é de não apagar o Espírito 
e não desprezar a profecia (1Ts 5,19) . A ação do Espírito 
é manifestada pelo fogo (At 2,3) e essa chama continua 
ardendo e se manifesta em muitos sinais da comunidade. 

Mas para manter esse ardor é preciso não desprezar 
a profecia (1Ts 1,20). A profecia é o conteúdo de uma 
revelação. O Espírito se exprime em um dom profético 
(At 19,6; 1Cor 12,10; Rm 12,6), que é privilegiado entre 
os outros: “Buscai a caridade. Aspirai os dons do Espírito, 
sobretudo a profecia” (1Cor 14,1). “Examinai tudo e ficai 
com o que é bom” (1Ts 5,21). Alguns cristãos tinham 
atitudes de rejeição diante de certas manifestações que 
eles não conheciam. Paulo se preocupa com o pleno cres-
cimento da comunidade e apela para o discernimento, o 
exame acurado. 

O resultado de um bom discernimento é “reter o que 
é bom” (1Ts 5,21). O convite de evitar toda espécie de 
mal (1Ts 5,22) segue o convite de perseguir o que é bom. 
Assim o princípio moral “faça o bem e evita o mal” é no-
vamente afirmado. O fundamento está no amor cristão 
em 1Ts 5,15: “Vede que ninguém retribua o mal com o 
mal, mas procurai sempre o bem entre vós e com todos”.

Uma oração e despedida em 1Ts 5,23-28, conclui 
toda a sessão de exortações. Nesta conclusão da carta 
destacam-se quatro pedidos:
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a) Que Deus conceda santidade perfeita (v.23a);
b) Que sejam guardados de modo irrepreensível (v.23b);
c) Que Deus que nos chamou é fiel e vai agir (v.24);
d) Que rezem pelos companheiros em missão.
Esta parte final da carta revela o zelo apostólico de 

Paulo e seus companheiros em manter a comunidade 
firme na fé e preparados para o dia da vinda do Senhor. A 
divisão do ser humano em “espírito, alma e corpo”, indica 
a totalidade da ação santificadora. O espírito aqui indica 
a parte mais elevada do ser humano aberta à influência 
do Espírito Santo de Deus.

Com essas palavras finais a comunidade se sentirá 
mais segura para enfrentar as tribulações presentes. 
Ainda haverá muitos conflitos na história antes da vitória 
final sobre o mal, como é indicado na segunda carta aos 
Tessalonicenses (2Ts 2,1-12). O importante é perseverar 
até o fim, na certeza de que o Deus chama a vocação é 
também fiel (Cf. 1Ts 5,24). A Carta termina com pedido 
de oração (1Ts 5,25), que saúdem todos os irmãos com o 
beijo santo (5,26) e que a Carta seja lida a todos (1Ts 5,27). 

A Carta termina com a saudação que tinha começado: 
“A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco”. 
E para que esta graça seja fecunda o Documento 105 
da CNBB nos lembra: “Sem uma formação permanente, 
contínua e consistente, o cristão leigo corre o risco de 
estagnar-se com a sua caminhada eclesial. A formação 
do sujeito eclesial, para ser integral, precisa considerar 
as dimensões humana e espiritual, teológica e pastoral, 
teórica e prática.” (nº 226).

Para aprofundamento: Nossas orações tem de fato 
nos convertido em seguidores de Jesus? Dê exemplos.
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Anexo: 

Leigo evangelizando leigo:  
uma força missionária na Igreja

A Carta do Papa Francisco, sobre  a Alegria do Evan-
gelho, nos recorda que “a imensa maioria do povo de 
Deus é constituída por leigos. [...] Cresceu a consciência 
da identidade e da missão dos leigos na Igreja. Embora 
não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicado, 
dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma 
grande fidelidade ao compromisso da caridade, da cate-
quese, da celebração da fé.” (EG 102).

Aqui queremos destacar o serviço evangelizador de 
uma parcela de leigos, homens e mulheres, motivados 
pela dinâmica do Movimento da Boa Nova (MOBON), 
iniciado na Diocese de Caratinga no Pós Vaticano II, que 
se empenham na evangelização de outros leigos. Esse 
serviço acontece, sobretudo, em dois momentos fortes 
da Igreja do Brasil: na preparação para a Campanha da 
Fraternidade e na preparação para o Mês da Bíblia. Eis 
alguns destaques especiais:

1. Força evangelizadora dos leigos.
Ao se reunirem para o estudo preparatório, as lide-

ranças passam por um processo de formação que as 
colocam mais sintonizadas com o pensamento da Igreja, 
suas urgências, suas preocupações e necessidades. Cria-se 
um ambiente favorável à reflexão e ao aprofundamento 
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do tema estudado. O objetivo do estudo é apresentar a 
proposta que a Igreja tem para a Campanha da Fraterni-
dade e para o mês da Bíblia daquele ano. Assim, acontece 
uma formação que visa ajudar o povo das comunidades 
a caminhar com a Igreja, seguindo suas orientações e a 
caminhar como Igreja, descobrindo-se parte viva dela. 

Na medida que os leigos participam deste estudo, ga-
nham também maior segurança para expressarem o que 
sentem e o que pensam diante da realidade. Favorece a 
formação da consciência e isto contribui para um maior 
envolvimento a nível eclesial e a nível social. Mas além 
disso, ao voltarem com a missão de repassar o encontro 
em outras comunidades, pois, em geral, acontece um 
intercâmbio de duplas de uma comunidade com a outra, 
são levados a retomar o estudo feito aprofundando-o. E 
ainda, ao fazer o repasse, aprofundam ainda mais. 

2. Fortalecimento da comunhão eclesial
Os temas estudados são a proposta da Igreja para a 

Campanha da Fraternidade e para o mês da Bíblia. Isto 
coloca os leigos em sintonia com o momento eclesial da 
Igreja e os leva, nas palavras de Santo Inácio a “sentir 
com a Igreja”. Este trabalho missionário de leigo evange-
lizando leigo favorece a comunhão com a Igreja enquanto 
instituição, conduzida por seus pastores, por procurar 
estudar, abraçar e dinamizar aquilo que é proposto pela 
Igreja do Brasil. Por outro lado faz esta proposta chegar 
às várias comunidades de uma paróquia reforçando esta 
comunhão horizontal em cada comunidade, em cada 
paróquia e em cada diocese. 
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3. Despertar de novos missionários.
Quando um leigo tem a coragem de se colocar à fren-

te dos outros e, superando suas dificuldades pessoais e 
até aquelas da falta de maiores estudos, sendo capaz de 
transmitir uma boa nova de modo simples e profundo, ele, 
naturalmente desperta novos missionários. “Se ele pode, 
eu também posso”.  É o momento em que o exemplo, o 
testemunho, falam por si.  Hoje é comum encontrarmos 
leigos que preparam outras lideranças leigas nos Cursos 
da Campanha da Fraternidade e do Mês da Bíblia.

O trabalho tem uma sequência que influência posi-
tivamente na autonomia missionária do leigo. Ele não é 
um simples “repetidor”. É um discípulo missionário que 
pensa e ajuda a comunidade a pensar em sintonia com 
a caminhada da Igreja.  Outro fator muito significativo é 
que aqueles que entram nesta dinâmica, por onde vão, 
mesmo que mudem de Paróquia ou passem para outra 
Diocese, levam consigo esse ardor, essa vontade de conti-
nuar contribuindo com o avanço e o crescimento da Igreja. 

Neste sentido, João Resende, Missionário Sacramen-
tino e um dos animadores do MOBON desde as suas 
origens destaca: “Eles carregam uma inquietação mis-
sionária, como quem sabe esperar, mas não desistem. 
Com leigos evangelizando leigos vemos a força da Palavra 
agindo no meio das comunidades e seguindo o apelo do 
Papa Francisco: “Não deixemos que nos roubem a força 
missionária!” (EG, 109).               

Denilson Mariano
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Cânticos para animar o estudo
01. Vamos celebrar (Abertura) (Ré menor - Reggae)                                      
L.: e M.: Paulo Salermo – Indaiá – Orizânia MG       
1. Vamos celebrar a Eucaristia, / na festa do amor par-

ticipar! / Ela é nossa fonte  de alegria, / força para o 
nosso caminhar.

A Eucaristia é alimento / festa da Palavra e do Pão, / 
dá ao povo unido o seu  sustento / e envia a todos 
em missão. (bis) 

2. Quem seguir os passos de Jesus / vive sempre em 
comunidade; / Ele será sempre a nossa luz, / é a fonte 
da fraternidade.

02. Fala Senhor (Ré maior - Pop)    
L. e M.: Crisógono Sabino - Vitória – ES. 
Fala, Senhor, fala aos corações! / Só tu tens Palavra de 

vida eterna.
Fala, Senhor, vem nos ensinar! / Estamos reunidos para 

te escutar.

03. Cinco Pães e dois peixes (Ofertas) (Lá - /  Balada) 
L. e M.: João Lourenço e João Carlos de Freitas – Muniz Freire – ES
1. Senhor, nós viemos de longe, / da cidade e também 

do sertão, / trazer a nossa oferta, / nossa luta e nossa 
oração.

Recebe, ó Deus de bondade, / junto ao vinho e ao pão, 
/ nossa vida e nossos  talentos, / a serviço de nossos 
irmãos. (bis)

2. Cinco Pães e apenas dois peixes, / isso é tudo o que 
temos Senhor. / Nos ensina, ó Pai, partilhar / nosso 
pão e nosso amor.
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04. Páscoa dos irmãos (Comunhão) (Ré + / Balada)    
L. e M.: João Batista – Tumiritinga – MG
1. Jesus nosso alimento, o pão sobre o altar, //: vem 

saciar o povo, remir e  perdoar. (bis)
A vida é Jesus Cristo, a Páscoa dos irmãos, / Ele é a vida 

nova, é nossa libertação.
2. Senhor da esperança, fonte da salvação, //: sempre 

nos fortalece, na ceia da comunhão. (bis)
3. Amar sem preconceito, o justo, o pecador, //: não 

negar ajuda, ao pobre, ao sofredor. (bis)  
4. Guardar os mandamentos, é lei de libertação, //: dar 

pão a quem tem fome, é via de salvação. (bis)

05. É a Palavra de Deus (Lá+ / Baião) 
L. e M.: José Natal – Alta Floresta – MT - DR
É a Palavra de Deus que ilumina / a vida de nossas famílias. 

/ Com ela aberta nas mãos / é que vai clarear nossas 
trilhas. (bis)

1. A Palavra de Deus refletida, / passando aos poucos pra vida; 
/ Passe o tempo que passar, / aparecem os frutos na lida.

2. Ela aponta o caminho mais certo / para chegar até Deus. 
/ O ponto certo é a família, / é nela que Deus floresceu.

3. É só dela que pode nascer / a rede de comunidade. / 
Unindo o povo de Deus, / construindo a fraternidade.

06. O Espírito de Deus (Dó maior - Pop)
L. e M.: Hélio Gabriel - Divino – MG       
1. No silêncio do meu ser, / o Senhor quero encontrar; / faço 

a minha oração, /  sua voz quero escutar.
O Espírito de Deus / derrama sobre mim / sua graça e sua 

paz / e a Deus eu digo: “Sim”! (bis)  
2. Nos perigos do caminho, / sinto a sua proteção. / Deus nos 

dá o seu carinho, / nos conduz em suas mãos.

Visite nossso site: www.mobon.org.br


