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CARACTERÍSTICAS DA VIDA TRANSFORMADA POR JESUS 
CRISTO 

1ª Tessalonicenses 1:1-10 
Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 

 
 

Olá amigo estamos iniciando mais um programa da série "Através 
da Bíblia". É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para 
mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus.  

 
Como você bem sabe o objetivo desse programa é estudar a Bíblia 

toda, pois cremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajuda a adequar 
a nossa vida à vontade do Senhor. A vontade divina está expressa claramente 
em todas as páginas da Bíblia Sagrada.  

 
Assim ao darmos sequência ao estudo dos livros do Novo 

Testamento, iniciando hoje, especificamente o estudo nas cartas de Paulo aos 
tessalonicenses devemos ficar atentos porque aqui encontraremos declarações 
da vontade de Deus para as nossas vidas.  

 
Vamos nos colocar diante de Deus, orando e pedindo as 
bênçãos divinas para o nosso projeto e para o estudo de 
hoje: “Senhor Deus obrigado porque nos ouves. Te pedimos 
Pai, conceda-nos a iluminação do Espírito Santo para 
compreendermos tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. 
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Obrigado porque hoje iniciamos o estudo das cartas aos 
tessalonicenses. Que possamos ouvir a tua voz e termos do 
senhor a capacitação para obedecê-lo. Pai, pedimos 
também que o Senhor continue nos abençoando na 
realização desse projeto. Que possamos completa-lo de 
acordo com o teu querer. Oramos em nome de Jesus 
Amém.” 

 

Querido amigo hoje o nosso propósito é iniciarmos os estudos no 
texto da carta de Paulo aos tessalonicenses. Vamos estudar hoje o capítulo 1, 
versos 1 a 10. 

Como estudamos no programa passado, com base no livro de Atos, 
capítulo 17, é possível afirmar-se que Paulo tinha estado por volta de três 
sábados pregando na sinagoga da cidade de Tessalônica. 

Segundo o relato de Lucas também é possível concluirmos que 
diante da grande oposição tanto dos gentios como dos judeus, que contrataram 
homens desocupados e desqualificados para testemunharem falsamente contra 
os missionários, Paulo, antes do que provavelmente planejara, deixou aqueles 
irmãos, saindo rapidamente de cena. Conforme o verso 10 de Atos 17, depois 
de terminado o tumulto os novos irmãos tessalonicenses durante a noite 
enviaram Paulo e Silas para a cidade Beréia. 

Mas, quando estudamos o texto de 1Ts 2.7-11, como o faremos 
posteriormente, é possível também afirmar-se que a estada de Paulo em 
Tessalônica pode ter demorado um pouco mais do que três sábados. Isto é 
provável, pois ele afirma que trabalhou com suas mãos para se sustentar e nesse 
período, talvez de um mês ou um mês e meio a igreja de Filipos enviou-lhe duas 
doações, conforme o próprio apóstolo confirma ao escrever para os filipenses 
agradecendo esse ato de amor quando estava na etapa inicial do seu ministério 
(conf. Fp 4.16). Além disso, conforme comenta Gundry (2006, p.300) outro fator 
pode nos indicar uma permanência de Paulo além do que somente três sábados 
em Tessalônica.  

A base para esse argumento é o ensino doutrinário que o apóstolo 
teria dado aos tessalonicenses, algo que fica notório quando estudamos as duas 
cartas endereçadas à igreja. Ou Paulo teria ensinado praticamente todos os dias 
da semana os novos convertidos, ou a sua permanência, de fato, poderia ter 
sido de prováveis quarenta e cinco dias, contando com o apoio de Timóteo que 
ainda ficou mais um tempo com os novos irmãos, depois da partida de Paulo 
com Silas para a Beréia.  

Tais fatos são confirmados, pois conforme o relato de Atos 17 e 
18, depois de ter chegado a Beréia e ter pregado o evangelho junto com Silas, 
depois de novo tumulto e perseguição, os irmãos bereanos enviaram Paulo para 
Atenas (At 17.14-15).  

Silas, em Beréia, e Timóteo provavelmente ainda em Tessalônica 
receberam orientação de que o mais rápido possível fossem encontrar com 
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Paulo, o que de fato, ocorreu não em Atenas, mas em Corinto (At 18.5). E, 
certamente, depois de ouvir as notícias de Timóteo (1Ts 2.17-3.9) Paulo foi 
encorajado a escrever aos tessalonicenses confirmando-lhes a fé, louvando a 
Deus pela transformação que tinha ocorrido em suas vidas e esclarecendo 
dúvidas como veremos ser o conteúdo desta carta que agora estudamos. 

Foi um início conturbado, mas de lá surgiu uma igreja forte, 
sólida, e uma igreja que praticava o evangelho completo, desenvolviam a 
missão integral do evangelho, conforme vemos, o testemunho de Paulo aos 
coríntios, quando ele citou os habitantes da Macedônia (filipenses, 
tessalonicenses e provavelmente bereanos) como exemplo de cristãos genuínos 
entregues ao Senhor e entregue aos irmãos (2Co 8.1-5). 

Quando temos esse vislumbre do efeito do evangelho pregado por 
Paulo aos tessalonicenses é possível percebermos que embora tenha sido um 
ministério muito curto, quando comparado a outros [em Corinto Paulo ministrou 
um pouco mais de um ano e meio (At 18.11) e em Éfeso o tempo do seu 
ministério foi de dois anos e três meses (At 19.8-10)] esse ministério foi 
impactante para os tessalonicenses, pois Paulo vivenciou aquilo que pregava 
(1Ts 1.5) de tal modo que os tessalonicenses tendo recebido a mensagem (1Ts 
1.6) logo a colocaram em prática de tal maneira que logo, todos souberam das 
transformações que ocorrera na vida deles (1Ts 1.7).  

A transformação que ocorre na vida daqueles que se deixam 
moldar pelo Senhor Jesus Cristo deve ficar evidente. E, foi exatamente isso que 
ocorreu com os irmãos de Tessalônica, pois, demonstraram uma fé prática, isto 
é, uma fé demonstrada através das obras; demonstraram um amor abnegado, 
isto é, um amor sacrificial; e, demonstraram uma sólida esperança, isto é, 
confiança plena na promessa da volta de Cristo (1Ts 1.4). 

Por isso, ao percebermos esses detalhes é possível dar a este 
capítulo o seguinte título: 

A VIDA VERDADEIRAMENTE TRANSFORMADA POR CRISTO. 

1Ts 1.1-10 

Introdução 

Como será que as pessoas que convivem comigo podem me 
descrever? Como as pessoas que convivem com você, em sua casa, na sua 
vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na condução que você usa todos os 
dias, no transito, no posto de gasolina, no supermercado, na padaria, na venda, 
na farmácia, no banco, como essas pessoas podem descrevê-lo? Você já pensou 
nisso? Será que eles podem dizer que veem uma vida transformada? 

A vida dos cristãos de Tessalônica foi impactante para toda a 
região da Macedônia e Acaia (1Ts 1.7). 
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Eles serviram como modelo de uma vida transformada. Mas, como 
aconteceu isso? Certamente a vida de Paulo, também serviu de modelo para os 
tessalonicenses! É! Com certeza! Conforme o testemunho do próprio apóstolo, 
a vida cristã que ele vivia, o procedimento dele entre os tessalonicenses, 
mesmo que por pouco tempo, o seu amor desprendido por eles (1Ts 1.5) foi um 
viver piedoso, justo e irrepreensível (1Ts 2.10).  

E, poderíamos ainda perguntar: quem foi o modelo para Paulo? 
Quando lemos alguns relatos de Lucas, no livro de Atos descobrimos que 
Barnabé foi quem impactou a vida de Paulo. Depois dele ter visto o testemunho 
de Estevão (At 7.58), depois que Jesus o surpreendeu no caminho de Damasco 
(At 9.3-5), certamente a atitude de Barnabé demonstrou a Paulo o que era ser 
um cristão e ser desprendido (At 9.27; 11.25-26; 13.7, 43). 

E as nossas vidas têm servido de modelo para outros irmãos? 
É...esse é um bom desafio para todos nós. 

Uma das acusações que Paulo e seus companheiros sofreram 
quando chegaram em Tessalônica foi muito específica: Estes que têm 
transtornado o mundo chegaram também aqui (At 17.6) A palavra traduzida 
com “transtornado”, no grego tem um sentido bem radical. É mais ou menos 
como se os acusadores dissessem de Paulo e Silas: “Estes que têm virado o 
mundo de cabeça para baixo também chegaram aqui”.  

E isso pode ser confirmado, pois o efeito do cristianismo vivido 
pelos missionários fez com que os tessalonicenses deixando os ídolos, se 
converteram ao Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro (1Ts 1.9) 

Ora, diante dessas colocações, ao percebermos esses detalhes é 
possível extrair do texto esse princípio para aplicarmos em nossa vida: 

TODA VIDA VERDADEIRAMENTE TRANSFORMADA POR CRISTO É 
INCONFUNDÍVEL NAS CARACTERÍSTICAS QUE APRESENTA. 

Neste texto encontramos cinco características da vida que 
verdadeiramente foi transformada por Cristo. 

Em 1º lugar a vida transformada por Cristo caracteriza-se por 
usufruir de uma nova posição, em Cristo. Versículos 1-2: 

“Eu, Paulo, e Silas, e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da 
igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o 
Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês! 
Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca 
deixamos de pedir em favor de vocês”.  

Da leitura desses versos surge uma pergunta: Mas, que nova 
posição é essa? Certamente essa é a pergunta de muitos que conhecem o 
evangelho, mas desconhecem todos os seus benefícios, todas as bênçãos que 
temos quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, fazem.  
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É exatamente isso que acontece quando, pela fé cremos que o 
sacrifício do Senhor Jesus nos alcança, mesmo estando já há dois mil anos 
daquele amoroso sacrifício que o levou à cruz do Calvário. Temos uma nova 
posição, isto é, estamos em Cristo, estamos unidos a Cristo e 
consequentemente estamos em Deus e unidos a Deus.  

Essa é a nova posição. Como Paulo tinha dito aos efésios, antes 
nós estávamos afastados e separados de Deus e do seu povo, mas agora fomos 
aproximados pelo sangue de Cristo e temos acesso ao Pai em um Espírito (Ef 
2.13, 18), mas muito mais do que aproximados por Cristo, muito mais que 
termos acesso ao Pai, todos nós que pela fé recebemos Jesus, somos 
concidadãos dos santos, e somos família de Deus (Ef 2.19). Sim! Essa é a bênção 
maravilhosa que cabe a todo aquele que crê.  

A nova posição pode ser descrita com as palavras de Paulo, pois 
ele também afirmou que Deus nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares 
celestiais, em Cristo Jesus (Ef 2.6). E porque estamos nessa posição podemos 
usufruir da graça, do favor imerecido de Deus, que por seu amor nos alcançou, 
e, podemos usufruir também da paz, da harmonia de relacionamento com o 
próprio Deus, aquela paz que só Cristo pode nos dar (cf Jo. 14.27). 

Querido amigo, você tem usufruído dessa nova posição pela fé em 
Jesus Cristo? Você tem experimentado a graça e a paz que só o Senhor Jesus 
pode conceder? São questões que só você pode responder diante de Deus! 

Em 2º lugar a vida transformada por Cristo caracteriza-se por 
demonstrar a veracidade do evangelho. Versículos 3-5: 

“Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram 
em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como 
é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, 
sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Pois temos 
anunciado o evangelho a vocês não somente com palavras, mas também 
com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem 
é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de 
vocês, para o próprio bem de vocês.” 

A veracidade, a verdade do evangelho só é demonstrada quando 
comprovamos a transformação que ele proporciona em nosso viver. 
Humanamente, sem Cristo em nossas vidas somos duvidosos, cheios de temor, 
portanto sem fé. Sem Cristo em nossas vidas somos egoístas e preocupados 
conosco mesmos, portanto sem amor. E, sem Cristo em nossas vidas não temos 
garantia do futuro, somos inseguros, portanto sem esperança. 

Quando Cristo entra em nossas vidas, transformando-nos completa 
e totalmente passamos a ter uma fé prática, que age, que atua em favor dos 
outros, uma confiança prática no que ainda não é realidade. 
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Quando Cristo entra em nossas vidas, transformando-nos completa 
e totalmente passamos a ter um amor abnegado, um amor sacrificial, um amor 
que serve aos necessitados. Amamos servindo a outros. 

Quando Cristo entra em nossas vidas, transformando-nos completa 
e totalmente passamos a ter uma viva esperança na vida futura que Jesus nos 
prometeu e por isso não desistimos, perseveramos. 

Essas marcas, esses efeitos do evangelho comprovam a nossa 
eleição, comprovam que já temos nova posição, sem mérito algum, mas pela 
escolha graciosa de Deus. Essas marcas, esses efeitos do evangelho eram frutos 
da mensagem proclamada não apenas com a inteligência humana, pelo 
contrário, eram frutos da presença do Espírito Santo na vida de Paulo, Silas e 
Timóteo, pois o evangelho não é apenas teórico, mas, sobretudo é o poder de 
Deus manifesto, inclusive na vida prática dos seus mensageiros. Porque os 
tessalonicenses foram tocados pelo Espírito Santo percebido na vida dos 
missionários eles creram e foram transformados pelo Senhor Jesus Cristo! 

Você tem experimentado essa ação do Espírito Santo? 

Em 3º lugar a vida transformada por Cristo caracteriza-se por 
tornar-se exemplo para todos, próximos ou distantes. Versículos 6-7: 

“E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. 
Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com 
aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo vocês se tornaram 
um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da 
Acaia”. 

Essa foi uma mudança espetacular. Em meio aos sofrimentos e 
perseguições, pela conversão que experimentaram, os tessalonicenses 
receberam o evangelho com alegria, alegria que é fruto do Espírito Santo. com 
isso, confirmavam ainda mais que pertenciam a Cristo e estavam em nova 
posição com Deus, pois o fato do Espírito Santo estar neles significava que eram 
realmente cristãos.  

E, como cristãos eles logo obedeceram a ordenança do Senhor 
Jesus, quando elevado aos céus deixou-nos as seguintes palavras: fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado 
(Mt 28.19-20). 

Sim! Todos cristãos têm a responsabilidade de ensinar os novos 
cristãos a guardarem os ensinamentos do Senhor Jesus. E só quando guardamos, 
podemos ensinar a guardar. Só quando somos modelo, só quando nos tornamos 
exemplo cumprimos com a nossa tarefa de fazer discípulos de Cristo.  

Por verem o evangelho funcionando na vida dos missionários, por 
se tornarem imitadores daqueles bons exemplos e, por constatarem a ação do 



 
7 

Espírito Santo em suas vidas os tessalonicenses se tornaram um excelente 
modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia! 

Que tipo de modelo você tem sido para aqueles que convivem com 
você? 

Em 4º lugar a vida transformada por Cristo caracteriza-se por 
proclamar de modo completo a nova crença. Verso 8: 

“Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou 
pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em 
Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso 
falarmos mais nada”.  

Toda vida transformada por Cristo caracteriza-se por compartilhar 
com os outros a salvação que recebeu pela fé, caracteriza-se por anunciar a 
nova posição que tem todo que confia no Senhor obtém quando crê. O que 
vemos aqui é algo especial, pois o evangelho proporciona essa repercussão, essa 
propagação das boas notícias de salvação. Ao receberem o evangelho (1.5); ao 
se tornarem imitadores de bons exemplos (1.6); e ao se tornarem modelos para 
outros cristãos (1.7); os tessalonicenses se tornaram transmissores, 
proclamadores da mensagem da salvação.  

A ideia do verbo repercutir, conforme Rienecker & Rogers (1985, 
p.435) significa ecoar com um trovão ou o soar de uma trombeta e isso indica 
que a partir de Tessalônica todas as cidades circunvizinhas ouviram o 
testemunho do evangelho. Não só ouviram a mensagem, mas certamente 
ouviram e testemunharam da vida transformada, da nova vida prática dos 
tessalonicenses de tal modo que Paulo disse que não era necessário acrescentar 
mais nada no tipo de vida que eles viviam.  

Como Tessalônica ficava na via Egnátia, era um porto importante 
e era a capital da província certamente dali partiam as informações que logo 
chegavam às demais localidades da Acaia e Macedônia. 

Será que o nosso testemunho tem alcançado pessoas mais 
distantes? O que será que aqueles que nos conhecem declaram sobre nós? 

Em 5º lugar a vida transformada por Cristo caracteriza-se por 
ser convertida até em relação às expectativas futuras. Versos 9-10: 

“Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam 
como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para 
seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como 
vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus 
ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que 
está para vir”. 

Nesses versos finais temos mais uma vez as sinalizações do que a 
transformação que Jesus Cristo opera em nós provoca. Os tessalonicenses 
trocaram: 1) ídolos mortos pelo Deus vivo; 2) ídolos falsos pelo Deus verdadeiro; 
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3) vidas sem esperança pela espera certa da volta de Jesus; 4) vidas com futuro 
incerto pela viva esperança da ressurreição; e, 5) vidas que seriam punidas e 
castigadas pela ira divina por vidas salvas e livres da ira divina através de Jesus 
Cristo. 

Uma das grandes bênçãos da nova vida com Cristo é estarmos 
prontos para encontrar com Jesus em sua volta. O significado do verbo 
“aguardar” ou “esperar” conforme Hendriksen (1998, p.84) não é apenas 
confiar e crer que Jesus voltará, mas, antes de tudo, é estarmos preparados 
para nos encontrar com ele. 

Estamos preparados para esse encontro glorioso e confiamos que 
Jesus voltará porque ele é um Senhor vivo. Ele ressuscitou e um dia voltará para 
nos levar. 

Você está preparado para esse momento feliz? 

Conclusão 

Querido amigo lembre-se sempre que toda vida verdadeiramente 
transformada por Cristo é inconfundível nas características que apresenta. 
Lembre-se também que somente a vida verdadeiramente transformada por 
Cristo apresentará essas características que acabamos de elencar. 

Que o Senhor te abençoe na sua avaliação pessoal. 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/caracteristicas-da-vida-
transformada-por-jesus-cristo/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/caracteristicas-da-vida-transformada-por-jesus-cristo/
https://www.transmundial.com.br/podcasts/caracteristicas-da-vida-transformada-por-jesus-cristo/

