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APRESENTAÇÃO
Era aproximadamente em meados do primeiro século 

quando o apóstolo Paulo escreveu a uma comunidade 
pequena numericamente e, ao mesmo tempo, muito 
jovem e com vontade de crescer. Uma comunidade que 
ensaiava dar os primeiros passos e já percebia os gran-
des desafios de viver, sobreviver e perseverar diante de 
uma força imperial que se agigantava cada vez mais. A 
comunidade não era composta de conquistadores e, sim, 
de vítimas do Império. Na verdade, aqueles e aquelas que 
lá se encontravam, procuravam demonstrar o triunfo do 
amor de Deus sobre os poderes do Império Romano. Não 
se viam como conquistadores; a mística que nutriam em 
comunidade indicava um novo e contracultural caminho: 
“... somos mais do que conquistadores por meio daquele 
que nos amou” (Rm 8,37b).

Paulo querida instruir e encorajar aqueles novos 
cristãos a perseverar na fé e desenvolver o primeiro amor. 
A santidade não era composta de apenas um passo, diria 
o apóstolo Paulo. Ele sabia e aconselhava os cristãos 
da primeira hora da comunidade de Tessalônica a irem 
muito mais além do primeiro passo de fé em Cristo. 
Havia a imperiosa necessidade, após o primeiro passo, 
de múltiplos passos de uma vida em Cristo. A fé em 
Cristo não congela e/ou paralisa a pessoa. Ao contrário, 
coloca-a a caminho!
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Cada passo nesse novo caminho parecia indicar 
que a santidade pode ser compreendida como tempo 
de crescer. Por isso, Paulo, quando escreve à jovem 
comunidade, não está de forma alguma dando a ela 
um novo ensino com um novo conteúdo. Agora ele faz 
mais do que isso, ou seja, dá um passo a mais em sua 
catequese e indica para os primeiros cristãos e cristãs 
um caminho a seguir.

Estamos, portanto, diante de um caso de solida-
riedade comunitária como instrumento suficiente de 
resistência à ordem imperial dominante que dividia e 
hierarquiza as pessoas. A fé, esperança e caridade, à 
medida que são a reposta do homem e da mulher que se 
encontram com a salvação em Jesus, fazem-no penetrar 
no sentido da criação, que não marca a espera passiva 
pelo que vem, mas a alegria contagiante de confundir 
presente e futuro, sendo sinal concreto de Cristo para 
os que mais sofrem.

De fato, os tessalonicenses ganharam a consciência 
de serem Igreja escolhida e ensinada por Deus a amar 
mutuamente. Essa nova forma de relações se tornava uma 
ameaçadora mensagem de resistência aos interesses do 
império. O novo modo de viver em Cristo rompia com 
o conformismo que aceitava passivamente as estruturas 
que levavam à morte e ensinava a vigorosa libertação 
dos ídolos, fundamentado em um Cristianismo que trans-
bordava em novas relações e ações, que se espalhavam 
com a força do Espírito. Não se tratava de um discurso 
bem elaborado, mas de testemunho bem vivido, que 
contagiava e construía um novo futuro.

O comentário ao livro de 1 Tessalonicenses é pro-
porcionado pelo Grupo de Pesquisa Bíblia e Pastoral 
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da PUCPR, composto de professores, mestrandos e 
doutorandos em Bíblia, e tem por objetivo a leitura e 
interpretação da Bíblia e posterior produção de textos 
a fim de fomentar uma pastoral libertadora, solidária 
e misericordiosa. 

Nesse comentário propomos uma viagem sobre a 
totalidade do livro de 1 Tessalonicenses em 6 capítulos e 
4 excursos que têm a missão de aprofundar e esclarecer 
alguns dos principais temas da carta, a saber, “Paulo 
trabalhador”; “Viver em santidade: a transformação da 
humanidade renovada”; “A vinda do Senhor: o futuro do 
homem e do mundo”; “Perseguições e conflitos”.



11 

C a p í t u l o  1

PAULO EM TESSALÔNICA
VIDA COMUNITÁRIA E DE  
RESISTÊNCIA AO IMPÉRIO

Luiz Alexandre Solano Rossi1

INTRODUÇÃO

Era possivelmente inverno na cidade de Corinto, 
nos anos 50-51, quando Paulo escreveu um texto muito 
breve, a carta aos Tessalonicenses. O tempo da redação é 
geralmente fundamentado na combinação da menção do 
procônsul Gálio (At 18,12) e da notícia sobre Priscila e 
Áquila (At 18,2), expulsos de Roma pelo édito contra os 
judeus emitido por Cláudio. Curiosamente é o primeiro 
documento escrito de todo o Novo Testamento e, por 
conseguinte, do Cristianismo nascente. Aquele que veio 
depois, o apóstolo Paulo, escreveu por primeiro. Um 
testemunho importante do nascimento do Cristianismo 
que nos leva a vislumbrar um pouco do tempo de como 
as primeiras comunidades cristãs enfrentaram os mui-
tos problemas que surgiam a seu redor e, além disso, 

 1 Luiz Alexandre Solano Rossi é professor no mestrado e doutorado em Teo-
logia da PUCPR e na Uninter (Centro Universitário Internacional). E-mail: 
<luizalexandrerossi@yahoo.com.br>.
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compreender como Paulo e os discípulos e discípulas 
responderam aos desafios a partir da originalidade do 
projeto de Jesus.

Tessalônica foi a primeira cidade importante da 
Europa visitada por Paulo, durante sua segunda viagem 
missionária. A comunidade de Tessalônica estava no 
coração de Paulo. Ele havia chegado nela após fugir 
de uma perseguição que o atingiu na cidade de Filipos 
(At 16,19-40). Após a fuga, lemos em Atos 17,1: “Pas-
sando por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram 
a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga”. 
Todavia, a perseguição não demora a aparecer e, no-
vamente, é preciso recorrer à fuga. Mas não sem antes 
formar um pequeno grupo de discípulos e discípulas de 
Jesus. Patte (1987, p. 183) salienta que, enquanto Paulo 
afirma claramente que a comunidade de Tessalônica era 
formada por pagãos convertidos (1Ts 1,9), ou seja, por 
gentios, Atos dos Apóstolos, por sua vez, supõe que a 
comunidade fosse composta tanto de judeus como de 
gentios convertidos, em consequência da pregação costu-
meira de Paulo na sinagoga (At 17,2-4). Schnelle (2014, 
p. 210) salienta que a maior parte dos participantes da 
comunidade deveria pertencer à camada baixa e média, 
composta de comerciantes (1Ts 4,6), operários e artesãos 
(1Ts 4,11). No entanto, não é possível desviar o olhar de 
Atos 17,4, que menciona explicitamente que na comuni-
dade havia “mulheres da sociedade”, e de Atos 17,5-9, 
que apresenta um determinado Jasão como proprietário 
de uma casa e capaz de pagar uma fiança.

Enquanto fugia, Paulo levava consigo uma grande 
preocupação. Afinal, havia deixado para trás um pe-
queno grupo, com uma fé fervorosa, é verdade, mas 
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extremamente novo na fé recém-descoberta. Paulo, como 
agente de pastoral comprometido com o projeto de Deus, 
preocupava-se com a possibilidade de que ventos estra-
nhos, das mais diversas filosofias e religiões, de Tessa-
lônica, desviassem os discípulos do caminho já iniciado.

Na primeira oportunidade que teve, ele, consciente 
de sua missão pastoral, enviou Timóteo e Silas, seus 
fiéis colaboradores, para visitarem e trazerem notícias 
da comunidade em Tessalônica. Formava-se, aqui, uma 
estratégia de trabalho de Paulo. Não se tratava de traba-
lhar sozinho e sozinho receber os louros da vitória. Em 
sua visão de agente de pastoral, havia um grande espaço 
para o trabalho em equipe: Paulo, Silvano e Timóteo à 
Igreja dos tessalonicenses, que está em Deus Pai e no 
Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz (1Ts 1,1). O 
reencontro dos três aconteceu na cidade de Corinto. Paulo 
não poderia ficar mais feliz com as notícias alvissareiras 
trazidas por Timóteo e Silas. Eles contavam alegremente 
que encontraram uma comunidade fervorosa e ativa. O 
primeiro amor continuava como da primeira vez, quando 
foi anunciado por Paulo.

Diante da alegria que transbordava de seu coração, 
Paulo não conteve o desejo de escrever para a comuni-
dade e comunicar sua alegria e, também amenizar sua 
saudade, mas, principalmente, de estimular a perseve-
rança de cada membro da comunidade diante de uma 
sociedade hostil.

UM OLHAR ANTI-IMPERIAL SOBRE 
TESSALÔNICA

Tessalônica se encontrava situada às margens do 
golfo Termaico. Ela foi submetida aos romanos desde 
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168 a.C., e, vinte e dois anos mais tarde, foi escolhida 
como sede da administração para toda a Macedônia e, 
posteriormente, depois da batalha de Filipos (42 a.C.), 
obteve de Augusto os direitos de “cidade livre”. Seus 
habitantes eram gregos, porém misturados com colonos 
romanos e, em parte, também com judeus. A pax romana 
permitiu a Augusto desfrutar de um período de otimismo 
e de crescimento econômico e, de forma consequente, a 
atitude da cidade em relação ao imperador possivelmente 
foi positiva. O favor de Roma também permitia à cidade 
realizar certos eventos, como os jogos olímpicos, que 
constituíam uma fonte adicional de turismo e de receita 
(THISELTON, 2011, p. 27).

Tessalônica era a capital e a cidade mais importante 
e povoada da Macedônia. No tempo do apóstolo Paulo, 
contava com aproximadamente 100 mil habitantes. Era 
uma cidade portuária e centro comercial. Situava-se na 
encruzilhada de vias terrestres e marítimas que a tornava 
um caldeirão de pessoas de todo tipo e de todos os lu-
gares: artesãos, operários, oradores, charlatães, filósofos, 
poetas etc. Nela se juntavam as rotas comerciais do Norte 
com a via Egnatia, que alcançava, pelo Oeste, a costa 
do Adriático e, definitivamente, Roma. E não podemos 
deixar de constatar que a via Egnatia foi um grande 
centro de atração para o apóstolo Paulo, pois, em seu 
projeto de semear comunidades, ele sempre procurava as 
cidades mais importantes para, a partir delas, alcançar 
muitas outras.

Poderíamos considerar Tessalônica uma cidade re-
ligiosa. No tempo helenístico, diferentes cultos pagãos 
eram populares e, entre eles, se destacava o de Cabiros. 
Além desse, o culto a Dionísio (século I) e a alguns 



15 

deuses egípcios, tais como Ísis, Serápis e Osíris, era 
muito popular. Todavia, não nos podemos esquecer do 
papel importantíssimo que o culto imperial assumiu nessa 
época e dos seus sacerdotes que tinham um grande peso 
na vida da cidade. Donfried (p. 214, apud HORSLEY) 
chega a referir que o “culto cívico era incomumente forte 
na cidade”. Tudo isso parece indicar o grau de sincretis-
mo que predominava em Tessalônica relativamente aos 
cultos e à importância que a dimensão religiosa assumia 
na vida de cada cidadão. Ao cosmopolitismo da cidade 
correspondia a multiplicidade de religiões. Assim, um 
ataque aos cultos da cidade era percebido, provavelmente, 
como um ataque à própria cidade.

Arbiol (2004, p. 234) salienta que a sociedade greco-
-romana estava organizada em uma rede de patronato e 
clientela, através da qual todos os membros tinham um 
lugar nessa rede hierárquica, quer fosse na posição de 
comando, quer na de submissão. No ponto mais alto se 
encontrava o imperador, denominado como pater patriae, 
“patrão” supremo, que tinha sua própria rede particular 
de “clientes”; e estes, por sua vez, tinham suas próprias 
redes de clientes, gerando uma complexa rede em que a 
maioria era, por sua vez, clientes de outro patrão superior 
e patrões de um grupo de clientes. No entanto, a rede de 
patronato e clientela não se reduzia à macrossociedade. 
A própria casa reproduzia algumas destas características. 
O cliente de um patrão recebia dele benefícios econômi-
cos e, com eles, uma posição social; o patrão recebia do 
conjunto de clientes honra, prestígio e, com isso, uma 
posição social; a princípio, portanto, ambos ganhavam 
com a transação. No entanto, o cliente, por conta dos 
benefícios econômicos recebidos, devia reconhecer no 
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patrão autoridade e uma posição superior que exigia 
dele obediência e subordinação.

Paulo não aceitou, mesmo sendo apóstolo, a possibi-
lidade de ser mantido economicamente pela comunidade 
ou por algum membro desta de maior poder econômico; 
seria inaceitável para Paulo perder a sua liberdade (1Cor 
9,18-19) ao se apresentar aos olhos de toda a sua comu-
nidade como se fosse “cliente” de um dos membros da 
comunidade, reproduzindo assim, no interior da comu-
nidade, as mesmas características de submissão de um 
pelo outro da sociedade em que viviam. Por esta razão, 
ele utilizou uma estratégia que lhe permitia manter sua 
liberdade e exortou os crentes de Tessalônica a que evi-
tassem as dependências sociais como clientes: “Que seja 
para vocês uma questão de honra levar vida tranquila, 
ocupando-se com as próprias coisas e trabalhando com 
as próprias mãos, conforme os instruímos. Desse modo, 
vocês levarão vida honrada aos olhos dos de fora, e vocês 
não precisarão de ninguém” (1Ts 4,11-12).

A PAZ ALICERÇADA NA GUERRA

Desde o início, os romanos estabeleceram seu impé-
rio pela força superior das armas. No entanto, segundo 
Brunt (2004, p. 33), a maior novidade da atitude roma-
na com respeito ao império era a firme crença de ser 
esse império universal e desejado pelos deuses. Virgílio, 
Cícero e Políbio (apud BRUNT, 2004, p. 34-35) afirma-
vam respectivamente o alcance do Império Romano da 
seguinte maneira: “domínio sem limites de espaço ou de 
tempo”, “como que regesse todos os povos em todo o 
orbis terrarum” e “todo ou virtualmente todo o oikoumene, 
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por suas partes conhecidas, achava-se sob o domínio 
romano”. A força militar e poder divino apresentam-se, 
portanto, como os dois lados da mesma moeda. Juntos 
teciam tanto um exército invencível quanto um império 
que não tinha fim. Não havia, na mais pura expressão 
da verdade, como disseminar a pax romana sem a ação 
militar dos exércitos em marcha. Harrison (2011, p. 63) 
nos ajuda a compreender as pretensões romanas: “a 
propaganda imperial retratou o principado de Augusto 
como o ápice da Providência na história universal da 
humanidade”.

A subjugação do mundo inteiro por Roma era fre-
quentemente simbolizada pela imagem do globo, que 
começava a aparecer nas moedas no final da Repúbli-
ca. Horsley (2003, p. 22) é categórico ao afirmar que a 
“globalização” constituía uma das principais mensagens 
das “Realizações do Divino Augusto através do qual 
ele sujeitou o mundo ao governo do povo romano”. E, 
diante das realizações e reivindicações do divino Augus-
to, Horsley conclui, afirmando: “o poder político-militar 
do império também significava sujeição econômica dos 
povos conquistados”.

Estamos, historicamente, no contexto da paz ro-
mana (pax romana). Wengst (1991, p. 23) descreve-a da 
seguinte maneira:

A pax romana foi resultado produzido a ferro e fogo e me-
diante o uso, sem escrúpulos, de todos os meios de luta 
do Estado, de uma disputa inimiga com o mundo inteiro, 
que se apoiava numa arte de Estado coercitiva e através 
da qual, em cada caso concreto, houvera a vontade ilimi-
tada da defesa do próprio proveito. A pax romana, que em 
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teoria é uma relação de direito entre dois parceiros, é, na 
realidade, uma ordem de dominação; Roma é o parceiro, 
que a partir de si mesmo, ordena a relação e propõe as 
condições. Para o não romano, pax significava a confir-
mação da submissão a Roma, por meio de contrato que 
implorava, simultaneamente, a proteção de Roma contra 
os ataques de outros povos estrangeiros.

Todavia, o caminho que levava à era dourada e de 
paz não podia ser realizado sem o uso da força e da 
violência. Não havia uma estrada que conduzisse dire-
tamente a esse destino. A nova era para uma sociedade 
militar de orientação imperial caminhava ao lado, pari 
passu, à perpetuação da guerra. É possível afirmar que 
a pax romana estava fundada na conquista e na guer-
ra. Horsley (2004, p. 27) esclarece o conceito de paz 
dizendo que se tratava de uma pax no sentido romano, 
ou seja, um pacto depois da conquista. E (HORSLEY, 
1987, p. 47) acrescenta que “os romanos mantinham a 
pax romana pelo terror”.

Não é possível minimizar o período da dominação 
romana. Nela encontramos o cenário apropriado para a 
emergência de lutas, guerrilhas e sublevações populares 
contínuas. A Palestina, como um dos muitos exemplos 
que poderíamos utilizar como território ocupado, pode-
ria ser descrita como um dos maiores focos de rebeldia 
contra a expansão imperial romana. Seria ainda possível 
acrescentar que na Palestina do primeiro século a situa-
ção econômica da população encontrava-se em queda 
vertiginosa, refletindo na deterioração da qualidade de 
vida. As pessoas mais vulneráveis viviam cercadas pela 
instabilidade e pela penúria. Horsley (1987, p. 29), em 
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seu livro Jesus and the Spiral of Violence, descreve que a 
violência na região era “institucionalizada” porque havia 
sido determinada pela conquista imperial. Ele afirma que 
os romanos possuíam uma ideologia autolegitimadora de 
“defender seus amigos e aliados” e de levar “civilização” 
e “paz” para o resto do mundo. Todavia, a conquista 
imperial era marcada pelo uso abusivo da violência, 
atingindo populações inteiras seja pelo assassinato, seja 
pela escravidão.

PAULO CONTRA O IMPÉRIO

A pesquisa recente sugeriu que as cartas escritas 
por Paulo também fossem lidas a partir de uma nova 
perspectiva, a saber, uma leitura em oposição ao Impé-
rio Romano. Muito possivelmente, Paulo compreendia 
o movimento que estava sob a sua liderança como uma 
alternativa – mesmo que pudéssemos denominar de uma 
microalternativa – à ordem imperial romana que, para o 
apóstolo, permanecia sob o julgamento de Deus.

A carta de 1 Tessalonicenses não escapa dessa 
percepção. Paulo escreve em 5,3 – “Quando as pessoas 
estiverem dizendo: ‘Que paz e segurança!’, então virá de 
repente sobre elas a destruição. Será como as dores de 
parto que vêm para a mulher grávida, e não poderão 
escapar” – e 5,8 – “Mas nós, que somos do dia, fique-
mos sóbrios, revestindo a armadura da fé e do amor, e o 
capacete da esperança da salvação” – possivelmente em 
uma alusão à profecia de Isaías 59,17 – “Ele se vestiu de 
justiça como de couraça, e colocou na cabeça o capacete 
da salvação. Revestiu-se com a veste da vingança e por 
manto envolveu-se na indignação” – sugerindo que o 




