
Sermão ou Lição:  1 Tessalonicenses 1:1-6 (NVI-baseado) 
[Perguntas de lição são incluídas] 
 
TÍTULO:  Continuando O Trabalho De Ministério 
 
INTRODUÇÃO:  Você já parou para contemplar como a igreja ou ministério que está 
envolvido em foi operado há 3 anos, 5 anos atrás, 10 anos atrás?  Quem eram as 
pessoas que estavam fazendo o trabalho ministério volta depois, e que seus programas 
consiste?  Eram fiéis para permanecer verdadeiro ao Palavra de Deus?  Vidas foram 
impactadas por justiça?  O Reino de Deus foi avançado através deles?  E que parte, o 
que o papel você agora necessita cumprir para que o legado de continuar? 
     Em este mesmo respeito, vejamos em o exemplo de Paulo, Silvano e Timóteo e 
seus tendo deixado o igreja dos tessalonicenses. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FUNDO:  Paulo e Silvano tinham anteriormente sido em Tessalônica, pregou o 
evangelho lá, começou uma igreja lá e ficou na casa de Jason até que eles foram 
forçados a abandonar devido à perseguição (veja Atos 17:1-10; 1 Tessalonicenses 2:1,9,17).  
Prevenido desde retornando, Paulo e Silvano depois enviado Timóteo "para fortalecer e 
dar ânimo" a os crentes tessalonicenses na sua fé (1 Tessalonicenses 2:17-18; 3:1-2).  
Timóteo retornou a Paulo e Silvano com um bom relatório sobre os crentes 
tessalonicenses, que então levou os três a escrever esta carta para a igreja dos  
tessalonicenses (vv.3:6; 1:1). 
 
LEIA:  1 Tessalonicenses 1:1-6 
 
[Pergunta de Lição:  Como Paulo, Silvano e Timóteo continuam a considerar os crentes tessalonicenses, 
mesmo depois de já tinham deixado a igreja dos tessalonicenses?] 
 
PONTO DE SEÇÃO:  Mesmo depois de já tinham deixado a igreja dos tessalonicenses, 
Paulo, Silvano e Timóteo continuam a considerar e lembre-se os crentes 
tessalonicenses em oração com agradecimento e apreço. 
 
- - Paulo, Silvano e Timóteo são sempre agradecendo a Deus por todos dos crentes 
tessalonicenses.  (v.2) 
- - Eles estão orando para os crentes tessalonicenses.  (v.2) 
- - Eles estão continuamente apreciando e lembrando diante de Deus o trabalho 
ministerial de qualidade que os Tessalonicenses estão produzindo.  (v.3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[Pergunta de Lição:  Por que Paulo e seu membros do grupo ainda mantêm os Tessalonicenses em 
mente e em importância?] 
 
PONTO DE SEÇÃO:  Paulo e seu membros do grupo ainda mantêm os Tessalonicenses 
em mente e em importância por causa de um vínculo espiritual e de ministério que 
cada um tem com os crentes tessalonicenses. 
 



- - Cada membro do grupo de Paulo se considera um mentor espiritual (v.5) e modelo 
de papel (v.6) para os crentes tessalonicenses, tendo assim um vínculo especial com 
eles. 
- - Eles obviamente têm um cuidado sustentado sobre os crentes tessalonicenses 
("sempre" v.2 e "continuamente" v.3). 
- - Os membros do grupo de Paulo têm um interesse investida nos crentes 
tessalonicenses e para como eles estão fazendo espiritualmente (v.3) - o grupo de 
Paulo viveu entre eles para seus benefício (v.5). 
- - Os crentes tessalonicenses têm sido escolhidos por Deus da mesma maneira que 
Paulo, Silvano e Timóteo têm, para ser membros companheiro do Reino (v.4) e são 
igualmente amados por Deus (v.4) - em outras palavras, irmãos espirituais de igual de 
pé diante de Deus (v.4). 
- - Os crentes tessalonicenses receberam o evangelho (v.5) e "acolheram a mensagem" 
(v.6, NIV) que o grupo de Paulo apresentou a eles, deixando-lo produzir frutos em suas 
vidas e em seu trabalho ministerial (v.3). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[Pergunta de Lição:  Paulo e seu membros derivaram que benefícios desde os Tessalonicenses 
respondendo positivamente com ambos fé e ações ao trabalho ministerial que o grupo de Paulo estava 
fazendo entre eles?] 
 
PONTO DE SEÇÃO:  Quando as pessoas respondem positivamente com ambos fé e 
ações ao trabalho ministerial sendo feito entre elas, aqueles pessoas que fazem o 
ministrando derivam os benefícios de encorajamento e alegria. 
 
- - Quando os Tessalonicenses responderam positivamente com ambos fé e ações ao 
trabalho ministerial sendo feito entre eles, eles se tornaram uma fonte de 
encorajamento e alegria a longo prazo para Paulo, Silvano e Timóteo.  (v.3; rc. vv.2:19-20) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[Pergunta de Lição:  Qual é a expectativa inferida para os Tessalonicenses?] 
 
PONTO DE SEÇÃO:  A expectativa inferida é que os crentes tessalonicenses são para 
continuar a fazer o trabalho ministerial que o grupo de Paulo havia iniciado entre eles. 
 
- - Os crentes tessalonicenses estavam fazendo o "trabalho [ministerial] que resulta da 
fé".  (v.3) 
- - Eles estavam labutando, exercendo esforço de drenando e trabalhando em fazendo 
o trabalho do ministério, que foi "motivado pelo amor" desde suas fé.  (v.3; Strong's #2873) 
- - E eles estavam alegremente, esperançosamente, e constantemente suportando em 
vivendo suas fé e fazendo trabalho ministerial, sendo inspirados por e de acordo com 
suas fé.  (v.3; Strong's #5281) 
- - Os crentes tessalonicenses "tornaram-se imitadores do [grupo de Paulo] e do 
Senhor" (v.6) - em outras palavras, fazendo os mesmos tipos de atividades de ministério 
que o grupo de Paulo havia modelado com eles (vv.6-7). 
- - Nesta seção de versos, os crentes tessalonicenses estão sendo elogiados por 
imitando, continuando e até expandindo o trabalho ministerial que o grupo de Paulo 
havia iniciado entre eles.  (vv.6-8) 



- - Essencialmente, então, os crentes tessalonicenses tornaram-se membros em a 
mesma equipe com o grupo de Paulo, trabalhando para os mesmos propósitos e 
objetivos. 
- - Desde o conteúdo geral e tom desta seção de versos e sua recomendações, há uma 
inferida expectativa por Paulo, seu grupo e o Senhor de que os crentes tessalonicenses 
devem continuar a levar adiante o trabalho ministerial que eles tinham sido iniciada  lá 
entre eles.  (derivado principalmente desde vv.3,6,7,8; rc. vv.9; 2:1,14; 3:5) 
- - Esta expectativa se aplica a nós crentes hoje, que Deus espera, designa e até 
mesmo nos encarrega para continuar fazendo o trabalho ministerial que foi modelado e 
iniciado no passado entre nossos predecessores, que trabalharam e suportaram 
naquele trabalho ministerial ao longo do tempo.  Agora é sua vez e responsabilidade 
para continuar o trabalho do ministério. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IDEIA GRANDE:  Nós somos para devidamente continuar o trabalho ministerial que foi 
conduzido entre nós para nós, continuando a trabalhar juntos para os mesmos 
propósitos e objetivos. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APLICAÇÕES: 
 
- - Quando você deixa uma igreja para ir a outra igreja, como você geralmente 
posteriormente considera aquela anterior igreja? 
- - Você usualmente esquecê-los rapidamente, fora da vista - fora da mente? 
- - Ou você continua a lembrar deles em oração?  (v.2) 
 
- - Quando você chega na próxima igreja, você procura maneiras de se envolver? 
- - Você leva a sério sua responsabilidade, sua obrigação de continuar o trabalho 
ministerial que foi feito naquela igreja por anos ou talvez décadas? 
- - Ou você se senta à margem como um espectador, totalmente satisfeito em deixando 
os outros fazerem o trabalho? 
 
- - Quando você se torna envolvido em fazendo o trabalho do ministério em uma igreja 
ou ministério, você considera seus colegas trabalhadores do ministério como sendo da 
mesma equipe, perseguindo os mesmos propósitos e objetivos? 
- - Ou por suas atitudes ou ações, você tende a considerá-los como concorrentes, a ser 
manobrado passado? 
 
- - Você abertamente e verbalmente reconhece e elogia o trabalho de ministério 
apropriado ou sacrificial dos outros ao seu redor? 
- - Ou o desprezo e a crítica dominam sua respostas aos esforços de trabalho 
ministerial de outros na igreja ou ministério que você freqüenta? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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