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Comentário lição 10

Algo que se destaca com clareza no ministério de Paulo é o seu amor pela Igreja de Cristo.
Podemos dizer que todo o seu ministério foi desenvolvido sob o prisma do amor pela Noiva
de Cristo. Por isso, na lição desta semana, nosso objetivo principal é compreender e estimular
os alunos a amar a Igreja de Cristo. A relevância desta lição está no contexto atual em que
tornou muito comum, e de maneira mórbida, criticar a igreja. Assim, nosso objetivo é olhar
de maneira positiva sobre a importância da igreja local .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O AMOR DE PAULO PELA IGREJA

A expressão de ações de graças descritas pelo apóstolo em sua primeira carta aos
Tessalonicenses, demonstra o quão feliz ele estava pelas boas notícias que recebera acerca dos
irmãos tessalonicenses. Paulo foi quem deu o ponto de partida dessa obra. Ele foi o
instrumento de Deus para abrir a igreja tessalonicense, e ao ver como perseveravam no
evangelho recebido pela boca do apóstolo, se tornando exemplo de fé pelo seu bom
testemunho, se alegrou grandemente em seu coração.

Com as boas notícias que o apóstolo obteve da parte de Timóteo, Paulo percebeu que a
semente lançada na terra do coração daqueles irmãos brotou e fruti�cou, independentemente
de seu esforço pastoral. Apaixonado pelo que fazia, Paulo encheu-se de alegria pelas boas
notícias gerando em seu coração um grande amor pelos tessalonicenses (1 Ts 1.2,3) .2

Como um pai espiritual para os cristãos tessalonicenses, Paulo se alegrou em ouvir que o que
havia pregador em amor (1 Ts 1.5) havia gerado bons frutos naquela comunidade. O apóstolo
destaca, agradecido, como a conversão daqueles cristãos o impactou profundamente, gerando
em seu coração uma grande impacto pelo testemunho ouvido.
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A fé dos tessalonicenses não era, de modo algum, perfeita, mas era o resultado de um trabalho
do mais alto nível. Esses crentes haviam passado por um claro teste de conversão genuína;
exibiram uma nova disposição que ofuscou qualquer imperfeição na conduta ou doutrina
que Paulo lhes precisou dirigir. Podemos identi�car seu trabalho ao incluir o seguinte:
Tornaram-se imitadores de Paulo (1 Ts 1.6), exemplos de fé (1 Ts 1.7), estavam
verdadeiramente servindo a Deus (1 Ts 1.9) e perseverando na fé apesar das severas oposições
(1 Ts 1.6; 2.14,15; 3.3-8) .3

O coração paternal do apóstolo, que reconhecia que os seus �lhos na fé estavam perseverando
nos bons ensinos recebidos, foi confortado e repleto de um desejo de render graças a Deus
pela vida dos tessalonicenses, o que aumentava ainda mais o amor que o apóstolo sentia pelos
cristãos em Tessalônica.

Destaque

O apóstolo compara o seu amor pela Igreja como o de um pai para com o seu �lho. Suas
admoestações, exortações e conselhos tinham como base fundamental o amor. Um amor
motivado pela causa Evangelho. Um amor que norteava toda a vida do apóstolo. Esse amor
era visível na igreja em Tessalônica e, da mesma forma que esse amor era visível na igreja do
primeiro século, pode ser visível na igreja contemporânea .1

AMOR E FÉ NA IGREJA

A mensagem do evangelho é uma grande carta de amor de Deus para o mundo. Cristo, ao
deixar a Sua glória para ser semelhante aos homens (Fp 2.5-11), destacou o grande amor de
Deus para conosco, pois, em Cristo, toda a dívida do pecado foi satisfeita, e através do Seu
precioso sangue recebemos a vida eterna (Jo 19.30; Cl 2.13,14; Rm 5.8).

Assim, somos convidados a demonstrar o nosso amor para com os outros, seja no ensino, no
cuidado, nas orações. Fomos chamados, e libertos do pecado, para que possamos viver uma
vida em amor e comunhão com os irmãos. Essa mensagem sempre está presente nas palavras
do apóstolo Paulo, conforme vemos no capítulo do amor escrito aos cristãos corintos (1 Co
13).
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Diante disso, precisamos entender que como salvos temos um papel de amor a desenvolver
dentro do seio da igreja. A palavra reciprocidade na visão da psicologia diz respeito ao ato de
responder às ações da mesma forma que as receber positivamente ou negativamente.
Portanto, a reciprocidade do amor é manifesta no relacionamento cristão. A igreja de
Tessalônica era uma igreja que sabia amar, e esse amor re�etia-se nas relações sociais no seio da
igreja .2

Amar aos nossos irmãos é um ato prático de fé. Todo aquele que entende que precisa ajudar
ao seu próximo a carregar o seu fardo, o faz por causa de um profundo amor que foi gerado
por uma fé nAquele que primeiro nos amou. Fé e amor caminham de mãos dadas, pois são
ações manifestas de acordo com convicções iniciadas no coração.

Outrossim, o essencial na autêntica fé cristã é o amor segundo uma ética que não prejudique
o próximo e que persevere na lealdade a Cristo e à sua Palavra . Uma grande fé sem os atos
sinceros de amor perdem a sua validade, ou como diz o próprio apóstolo quando escreveu aos
corintos: “nada seria” (1 Co 13.2). No exercício da carreira cristã, a fé que possuímos nos
direciona e impulsiona a uma vida de amor para com os nossos irmãos.

4

Destaque

Na igreja em Tessalônica a fé se relacionava com o amor, ou seja, a fé em Cristo estimulava a
vivência no amor. Uma das coisas mais extraordinárias na vida cristã é quando o fervor
espiritual estimula o amor fraternal, isto é, o desenvolvimento do fruto Espírito que só pode
ser amadurecido no relacionamento com o próximo. Nesse sentido, em Efésios, o apóstolo
Paulo nos diz: “Enchei-vos do Espírito” (Ef 5.18). Assim, o resultado desse enchimento é
visível na dimensão prática do amor na relação do crente cônjuge, com os �lhos, com o patrão
e com os funcionários (Ef 5.22 – 6.9) .1

AS TRÊS VIRTUDES NA IGREJA DE TESSALÔNICA: FÉ, AMOR E ESPERANÇA
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A tríade das virtudes cristãs – fé, amor e esperança – se estrutura não somente na ação de
graças, mas também no estilo livre da carta como um todo . Estamos falando de um grande e
necessário tripé que deve ser uma grande marca da igreja cristã.

3

Precisamos entender que quando o apóstolo Paulo escreve (1 Ts 1.3),
ele aponta para o modo pelo qual a fé dos cristãos tessalonicenses é demonstrada por eles. A
obra da fé aqui não anula a doutrina da justi�cação pela fé, mas refere-se ao fato de que a fé
salvadora tem o seu efeito prático na “obra da fé” . Não estamos falando de um ato meritório
que conduzirá a uma consequente salvação, mas sim de uma demonstração prática, através
das ações e do testemunho tessalonicense, que apontava para a grande fé em Cristo que existia
no seio da igreja em Tessalônica.

Fé – “obra da vossa fé”

2

No conceito de Paulo, amar os outros é a atitude mais importante da vida cristã,
porque "não amar” dilui a energia que faz a igreja crescer em qualidade e que mantém o vigor
da igreja . Paulo não se refere somente a um ato de amor, mas ao trabalho em um senso
coletivo e contínuo […] A prova de que os tessalonicenses estavam sendo imitadores do
Senhor era o amor que demonstravam por Deus e de uns para com os outros. A capacidade de
amar uns aos outros tem sua fonte em Deus, porque Deus é amor .

Amor –

2

3

Por �m, o apóstolo destaca sua admiração pelos cristãos tessalonicenses em
permanecerem �eis ao Senhor mesmo passando por grandes tribulações (1 Ts 1.6). Sabemos
que constantemente passaremos por momentos de tribulações, contudo, precisamos ser
“pacientes na esperança”. Os cristãos tessalonicenses entenderam bem isso, e estavam
pacientemente permanecendo �rmes no evangelho que receberam, e, além do grande
testemunho que apresentavam em meio às provações, aguardavam, com esperança, dos céus a
Cristo que nos livrará da ira futura (1 Ts 1.10).

Esperança –
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Destaque

A virtude da fé nos fala de nossa devoção ao Senhor, de nossa fé conforme a sã doutrina
entregue pelos antigos. A virtude do amor diz respeito ao sentimento muito profundo que se
manifesta na prática concreta ao próximo: carinho, atenção, suprir necessidade, cuidado, zelo.
E, �nalmente, a terceira virtude é a esperança. Esta é uma “irmã gêmea” da fé. Quem espera,
persevera e, como consequência, tem esperança .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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