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Introdução

l

Entre Paulo e os fiéis de Tessalônica encontra-se a Primeira 

Carta aos Tessalonicenses. Um texto capaz de surpreender em di-

versos aspectos. A linguagem usada, por exemplo, permite ao ou-

vinte-leitor, de cada época, descobrir os afetos, as preocupações e 

o grande amor de Paulo por aquela jovem comunidade. A lingua-

gem é viva, emocionante e cativante, tendo, ao centro, o anúncio 

da vontade salvífica do Pai em Jesus Cristo, como referência e 

caminho de santidade.

Se, por um lado, a mensagem contém o profundo desejo de 

bem-estar na fé, na esperança e na caridade que Paulo desejou 

aos fiéis de Tessalônica, por outro lado, pode-se notar que, igual-

mente, objetivou, pela comunicação utilizada, não apenas dar as 

respostas para as questões trazidas por Timóteo, mas estimular os 

fiéis a responderem às atenções e exortações enviadas na carta, 

inovador canal de comunicação que Paulo inaugurou na vida da 

Igreja. Esta dinâmica é seguida até os dias atuais pelo Magistério 

da Igreja, por exemplo, através de Cartas Encíclicas e de Exorta-

ções Apostólicas.

Tanto Paulo, o remetente, quanto os fiéis de Tessalônica, os 

destinatários, estavam bem conscientes de suas respectivas fun-

ções e atribuições. Isto permite dizer que a comunicação contida 

na mensagem não sofreria interferência dos ruídos capazes de 

atrapalhar a clareza no entendimento tanto pela audição como 

pela leitura do texto. Em outras palavras, os sinais comunicativos 

presentes na origem da mensagem – Paulo – seriam plenamente 

decodificados no seu destino – os fiéis de Tessalônica. O uso do 

grego koiné, língua comumente falada pelo povo mais simples, foi 
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fundamental nesse processo, pois, longe de enfraquecer ou criar 

dificuldades na mensagem, foi a forma apropriada para dizer coi-

sas profundas de uma forma acessível a todos.

Paulo não foi apenas claro sobre os pontos tratados na carta, 

mas procurou ser objetivo, preciso e provocativo, a fim de que 

os fiéis assumissem uma postura ativa e atenta a esses pontos 

e acontecesse o devido retorno da mensagem em forma de obe-

diência a Deus, aumento da fraternidade eclesial e do amor entre 

os envolvidos na comunicação. 

Na carta, além da linguagem verbal, foram devidamente usa-

das imagens e expressões capazes de provocar o imaginário dos 

fiéis. Isto revela a perspicácia e as habilidades de Paulo, que sou-

be explorar muito bem os recursos da comunicação escrita. Três 

exemplos permitem constatar essa afirmação: 

Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavra, mas 
também com poder, no Espírito Santo, e pleno de convicção, conforme 
sabeis que estivemos entre vós por causa de vós (1Ts 1,5).

Ainda que sejamos apóstolos de Cristo, com toda a autoridade, estive-
mos como crianças em vosso meio. Assim como uma ama que nutre 
sua própria prole, desse modo, querendo-vos bem, quisemos vos en-
tregar não somente o Evangelho de Deus, mas também nossas vidas, 
porquanto vos tornastes amados a nós (1Ts 2,7-8).

Conforme sabeis, tratando a cada um de vós como um pai a seu pró-
prio filho, exortando-vos, consolando-vos e encorajando-vos para que 
andeis da maneira digna de Deus, aquele que vos chama para seu 
próprio reino e glória (1Ts 2,11-12).

Assim como uma folha remete à sua árvore e como um mem-

bro ao seu corpo, os signos Evangelho, criança, ama e pai apontam 

para o sentido paulino de comunidade eclesial: família de Deus 

Pai formada por irmãos em Jesus Cristo na unidade do Espírito 

Santo. É um projeto significante que aponta para uma finalidade 
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repleta de significado: Evangelho é signo de Jesus Cristo; criança é 

signo de quem reconhece a autoridade do adulto; ama é signo da 

Igreja que gera e nutre os fiéis; pai é signo da responsabilidade de 

Deus e dos que chama a exercer o ministério na Igreja.

Nesse sentido, compreende-se por que Paulo se dirigiu aos 

fiéis de Tessalônica usando a primeira pessoa do plural, evocando 

ao longo de toda a carta a presença de Silvano (Silas) e Timóteo 

(cf. 1Ts 1,1), seus companheiros na missão. Este simples dado 

demonstra a força da dimensão eclesial vivenciada por Paulo na 

evangelização, mas também o estabelecimento de um nível de 

linguagem elevado e capaz de associar, vincular e estreitar ainda 

mais os laços entre o evangelizador e os evangelizados. Como ir-

mãos e membros da mesma família de Deus, Paulo, seus colabo-

radores e os fiéis de Tessalônica, embora não estivessem no mes-

mo nível quanto ao conhecimento e comportamento, estavam, 

sim, no mesmo nível das exigências do amor eclesial (FIORE, 

2008, p. 211-212). 

Esse amor eclesial, sem dúvida, é o léxico orientador de todo 

o conjunto de palavras que foi usado por Paulo na 1Ts. Assim, a 

carta revela, pelas palavras empregadas, a experiência adquirida 

pela fé e adesão a Jesus como Cristo e Senhor. Experiência que, 

certamente, Paulo, após a sua conversão, partilhou por onde pas-

sou, criando um repertório de conceitos, palavras e termos: é o 

campo lexical do Evangelho, cuja base é o querigma apostólico.

Ao analisar e refletir sobre o conteúdo de 1Ts, percebe-se a 

sua coerência e a coesão textual. É um escrito coerente, porque 

nele não há equívocos na mensagem articulada no tecido e na 

estrutura da carta. É coeso, porque as suas partes estão bem con-

catenadas pelo emprego correto dos tempos e dos modos verbais. 

Isso revela que Paulo, no momento em que escreveu 1Ts, já havia 

alcançado e desenvolvido uma grande capacidade para evangeli-

zar com coerência e coesão em tudo o que transmitia oralmente 
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e pelo seu comportamento. Embora respeitasse a liberdade dos 
seus interlocutores, Paulo perseguiu tenazmente o seu principal 
objetivo: levar os destinatários à fé em Jesus, aceitando-o como 
Cristo e Senhor, pelo qual recebem a salvação.

O presente livro está dividido em duas partes e quer ajudar o 
leitor interessado a perceber e descobrir algumas dessas riquezas 
existentes na 1Ts. Na primeira parte, foram oferecidos os pressu-
postos hermenêuticos necessários para uma correta compreensão 
da carta. Na segunda parte, realizou-se uma hermenêutica dos 
textos, percorrendo-os na dinâmica dos contatos que existem com 
outros textos do NT, em particular com os Evangelhos. Todos os 
textos bíblicos do NT são os da edição: A Bíblia: Novo Testamento. 
São Paulo: Paulinas, 2015. Os textos citados em itálico pertencem 
diretamente a 1Ts, para facilitar a leitura e interpretação sugerida.

Paulo revelou a saudade que sentia e disse que seu grande de-
sejo era o de voltar ao seio da comunidade (cf. 1Ts 2,17-18) para 
completar o ensinamento que julgou ainda faltar à fé dos fiéis de 
Tessalônica (cf. 1Ts 3,10). O fez através da carta porque, naquele 
momento, não pôde ir pessoalmente. Estes foram o desafio e a 
necessidade pastoral que Paulo buscou enfrentar e sem demoras. 
Na base da sua opção encontra-se o amor a Deus e ao próximo 
como a si mesmo. 

Que esse exemplo se torne inspirador e que pela leitura re-
fletida desse primeiro escrito do NT aconteça mais um passo na 
direção do necessário processo de revitalização de nossas comu-
nidades eclesiais. Diante da atual mudança de época, essa revi-
talização é um dos mais urgentes objetivos e desafios pastorais 
da Igreja que existe no mundo, para ser o sinal vivo e eficaz do 
Reino de Deus inaugurado por Jesus Cristo (cf. Mt 5,13-16), even-
to salvífico para toda a humanidade, força estimulante da ação 
evangelizadora vivida intensamente pelo apóstolo Paulo, arauto 
do Evangelho para o mundo de todas as épocas, raças, línguas e 
povos. Um comunicador da Boa-Nova a serviço da vida renovada 
em Jesus Cristo!


