
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

REQUISITOS DO VERDADEIRO MINISTRO 
1ª Tessalonicenses 2:1-9 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 
 

 

Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série "Através 
da Bíblia" e para nós é sempre motivo de muita alegria sabermos da sua 
companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e 
tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra 
de Deus.  

 
Estamos dando sequência aos estudos nas cartas de Paulo aos 

tessalonicenses. E, hoje vamos estudar o capítulo 2 onde encontraremos o 
apostolo Paulo testemunhando do seu procedimento e seu amor para com 
aquela igreja. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar 
em nossas vidas. Por isso sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar 
atentamente o estudo da Palavra de Deus. 

 
Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu 

coração. 
 

Agora, quero convidá-la àquele momento 
importantíssimo do nosso programa, quando buscamos a 
presença do Senhor. Vamos orar: "Pai amado, somos 
gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. 
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Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, Pai, 
buscamos o Senhor e as bênção que tu podes nos dar. 
Pedimos também a iluminação do teu Espírito. Senhor 
necessitamos e desejamos ouvir a tua voz. Obrigado pela 
preciosa salvação em Jesus. Fale conosco pela tua palavra. 
Oramos em nome de Jesus. Amém!" 

Querido amigo hoje temos como propósito estudarmos o primeiro 
parágrafo do capítulo dois desta primeira carta de Paulo aos tessalonicenses. 
Vamos estudar 1Ts 2.1-9. 

Neste texto encontramos um dos mais sinceros pronunciamentos 
do apóstolo Paulo, colocando-se à disposição de todos que o conheciam para 
examinar a sua vida e verificar se os seus acusadores estavam certos ou não. 

O que Paulo está mostrando aqui é que aqueles que o acusavam, 
aqueles que tentavam macular o seu ministério, esses sim é que mereciam toda 
a atenção por parte da igreja. 

Nesta segunda seção da carta Paulo está tratando do seu 
relacionamento ministerial com a igreja. E Paulo, depois de ter mostrado como 
foi a recepção dos missionários no capítulo um, uma recepção alegre e 
frutífera, agora neste capítulo ele apela para o testemunho da própria igreja.  

Ele usa uma expressão grega oidate por quatro vezes: “vocês 
sabem”, ou “sabeis” (v.1, 2, 5, 11) apelando para que a própria comunidade 
dos tessalonicenses servisse como prova contra os seus acusadores. As 
acusações sofridas pelos missionários, conforme já mencionamos, se apoiava 
em três colocações: 1) Os missionários eram acusados de revolucionarem o 
mundo inteiro; 2) Os missionários eram acusados de agir contra os decretos de 
César; e, 3) Os missionários eram acusados de afirmar que Jesus Cristo era, de 
fato, o novo rei, e não César. Essas foram as acusações apresentadas as 
autoridades de Tessalônica (At 17.6-7). Essas acusações, em certo sentido, 
tinham uma razão de ser. Para isso é necessário considerarmos o contexto da 
cidade, da igreja e da carta. 

Esta carta provavelmente foi o primeiro escrito bíblico a falar das 
perseguições que os cristãos sofriam. 

Aqui, quase que certamente temos o germe daquilo que veremos 
em outros livros e que a história também nos conta sobre a perseguição que os 
cristãos sofreram por parte do império romano. A frase dita como acusação 
“esses que transtornaram o mundo chegaram também aqui” era correta.  

Os poderosos, os senhores de escravos começavam a perceber que 
o cristianismo era uma nova filosofia de vida. E perceberam também que os 
escravos, os mais pobres, os sem poder aceitavam mais prontamente essa 
mensagem. Esses poderosos começaram a perceber que essa nova crença reunia 
os seus seguidores em comunidades. E perceberam também que uma das 
características dessa nova maneira de viver era o amor, era a fraternidade. Essa 
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nova crença começava a pregar e a viver como se todos os que pertencessem a 
ela fossem irmãos. 

Como salienta Ferreira (1991, p.20) o uso da palavra grega adelfos 
cuja tradução é “irmãos” por 19 vezes nessa carta tão pequena, certamente 
demonstra a profundidade dessa nova maneira de se relacionar para os 
seguidores dessa nova crença. Eram gente pobre, necessitados, escravos, 
marginalizados e discriminados, mas que agora viam nesse evangelho libertador 
uma convocação a se relacionarem uns com os outros de forma totalmente 
diferente do que vinham fazendo até então. 

Sim! Quando consideramos esses pormenores percebemos qual foi 
o efeito do evangelho naqueles dias iniciais da igreja. Mas, houve algo mais 
impactante, que mexeu com toda a cidade, que desestabilizou aquilo que era 
aceito como certo. Isso mexeu com os poderosos judeus e gentios que 
dominavam Tessalônica.  

Os cristãos, a maioria vinda das classes baixas, uma grande 
quantidade gregos piedosos e um grande número de mulheres de posição 
elevada deixaram os ídolos mortos convertendo-se ao Deus vivo e verdadeiro 
(At 17.4 com 1Ts 1.9). Essa mudança de postura ocorrida em tão pouco tempo, 
de três a seis semanas, certamente abalou a cidade e logo apareceram os 
opositores levantando falsos testemunhos contra os missionários (At 17.5). 

Mas, o que encontramos nessa argumentação inicial do capítulo 
dois é algo maravilhoso. Os missionários não precisaram de advogados, de 
defensores ou de outros que lhes ajudassem. Além de contarem com o cuidado 
e a proteção divina eles conclamavam à própria comunidade cristã de 
Tessalônica a comprovar que a estadia deles lá fora honesta, correta e com 
motivações puras.  

Ao pedirem o testemunho da própria igreja tessalonicense eles 
apresentaram suas atitudes como prova de sua inocência e lisura ao realizarem 
seu ministério. Eles mostraram que tinham andado corretamente seguindo os 
parâmetros que se exigia de um ministro do evangelho. 

Por tudo isso é possível entendermos esses versos com mais 
facilidade dando a eles o seguinte título: 

REQUISITOS DO VERDADEIRO MINISTRO. 

1Ts 2.1-9 

Introdução 

Quando eu mencionei esse título, certamente alguém que está me 
ouvindo deve ter pensado: “bom, se este texto é dirigido aos ministros, então 
ele não é para mim, pois eu não sou ministro”. Foi isso que você pensou? Se 
você teve esse pensamento, permita-me dizer-lhe com muito carinho e amor: 
o seu pensamento está errado. Você também é um ministro! É... é isso mesmo! 
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Você se lembra das palavras do apóstolo Pedro? Vós, porém, sois raça eleita, 
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de 
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz (1Pe 2.9). Você entendeu, se lembrou dessa passagem e, se 
lembrou da sua finalidade? Você e eu somos ministros para mostrar a todos as 
virtudes do Senhor! Portanto, faz todo o sentido percebermos o desafio do texto 
para todos nós. E, quando resumimos ou sintetizamos esses versos esse princípio 
emerge dele e nos traz o desafio do texto para nós: 

TODO VERDADEIRO MINISTRO CRISTÃO DEVE CUMPRIR COM OS 
REQUISITOS DADOS PELO SENHOR. 

Neste texto encontramos cinco requisitos que um verdadeiro 
ministro deve cumprir: 

O 1º requisito a ser cumprido pelo verdadeiro ministro é expor 
abertamente sua vida ao exame público. Versículos 1-2: 

“Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem 
proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na 
cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito 
combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a 
boa notícia que vem dele.” 

Aqui temos o início da defesa de Paulo contra os seus acusadores. 
E ele precisava fazê-lo de modo muito objetivo, pois sabia que a intenção dos 
acusadores era perversa. Esses inimigos do evangelho pensaram: vamos 
desacreditar o mensageiro, porque com o descrédito dele a mensagem que ele 
prega também não será mais acreditada.  

Esses inimigos do evangelho sabiam que se provocassem 
desconfiança na conduta e na motivação de Paulo e seus companheiros, tudo o 
que eles tinham feito ruiria. A força do evangelho está na pregação e na vida 
daquele que o transmite. Essa é uma verdade que não podemos esquecer. O 
nosso comportamento fala mais alto do que as nossas palavras.  

É incoerente pregarmos sobre a mudança que Cristo faz em nossas 
vidas, mas apresentar um comportamento com práticas da antiga natureza. As 
nossas palavras devem ser evidenciadas pelo nosso comportamento. 

A distinção entre Jesus e os demais mestres da lei era exatamente 
essa: ... estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina; porque ele as 
ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E essa distinção 
faz toda a diferença. Quando vivemos correta e transparentemente não temos 
dificuldade em abrir a nossa vida para o exame público. 

Foi o próprio Jesus que uma vez se confrontando com esses falsos 
mestres lhes disse com vigor: “Ai de vos, escribas e fariseus, hipócritas, porque 
sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas 
interiormente estão cheio de ossos de mortos e de toda imundície. Assim 
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também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas, por dentro, estais 
cheios de hipocrisia e de iniquidade” (Mt 23.27-28). 

Paulo e seus companheiros fizeram os tessalonicenses perceberem 
que a acusação contra eles era desprovida de qualquer avaliação mais profunda, 
pois as próprias condições em que eles chegaram à Tessalônica mostrou o 
genuíno interesse deles pelos tessalonicenses. Tinham sofrido em Filipos, mas, 
obedecendo um princípio que Jesus dera (Mt 10.23), saíram de Filipos e 
chegaram a Tessalônica com o objetivo único de lhes proclamar o evangelho 
que liberta.  

Os tessalonicenses eram prova de que o evangelho, pregado e 
vivido pelos missionários dera fruto. Muitos se converteram, abandonando a 
idolatria para servir o Deus vivo e verdadeiro! 

Você tem sustentado as suas palavras com o seu comportamento? 
A sua vida é um livro aberto? Ou existem páginas ou capítulos que não podem 
ser lidos? Lembre-se: Para Deus não há nada que possamos ocultar! 

O 2º requisito a ser cumprido pelo verdadeiro ministro é 
encorajar os irmãos baseado na aprovação divina. Versículos 3-4: 

“Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má 
intenção; e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, 
sempre falamos como Deus quer que falemos, porque ele nos aprovou e 
nos deu a tarefa de anunciar o evangelho. Não queremos agradar as 
pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções”. 

A questão aqui passava para a mensagem dos missionários. A 
defesa agora se concentrava no conteúdo da mensagem pregada. E Paulo mais 
uma vez deixa muito claro que proclamava aquilo que Deus coloca em seus 
lábios. Não era uma linguagem dúbia, não era uma mensagem sem conteúdo. 
Não! Não era uma mensagem agradável às pessoas. Não! Era uma mensagem 
libertadora, uma mensagem que faria diferença na vida daqueles que a 
aceitassem pela fé. Era uma mensagem que declarava que Jesus é o Cristo (At 
17.3).  

A palavra que Paulo usou para dizer que lhes comunicara o 
evangelho, em muitas traduções aparece como “exortação” e é importante 
mais uma vez lembrarmos do significado dessa palavra, desse verbo. “Exortar” 
significa: chamar ao lado, animar, incentivar, encorajar, apelar, suplicar e 
confortar.  

Consciente de que a mensagem que ele transmitia vinha do próprio 
Deus Paulo então declarou que sua mensagem era um apelo, um convite 
suplicante para que eles deixassem aquela vida vazia de adoração nula para 
uma vida com significado, para uma vida de adoração e serviço ao Deus 
verdadeiro! 
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Assim como Paulo tinha certeza do conteúdo da sua mensagem 
vale a pena você se questionar se tem certeza daquilo que está ouvindo, ou 
daquilo que está pregando. Você tem ouvido o genuíno evangelho? Você tem 
crido nas promessas de Deus ou nas promessas dos homens? Essa resposta é 
importante, pois fatalmente você irá reproduzir aquilo que você tem ouvido! 

O 3º requisito a ser cumprido pelo verdadeiro ministro é 
evidenciar a mensagem cristã sem interesses escusos. Versículos 5-6: 

“Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para 
enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. 
Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem 
de vocês nem de outros.” 

Qual seria o interesse escuso do qual Paulo era acusado? Paulo 
queria honra? Buscava fama? Paulo buscava interesse financeiro? Ele rejeitou 
completamente as acusações. Nunca tinha usado palavras lisonjeiras, não 
pregara com intenção gananciosa, não buscava a honra dos homens. Não! Deus 
o tinha provado e aprovado e por isso lhe tinha dado o ministério de proclamar 
as boas novas.  

Paulo mostrou aos tessalonicenses que a sua pregação, o seu apelo 
era totalmente desinteressado. O grande trunfo de Paulo nessa argumentação 
é que ele podia apelar também para o testemunho dos próprios tessalonicenses: 
“sabeis” ou “vocês sabem” como foi o nosso proceder entre vocês. A mensagem 
proclamada foi pura, genuína e honesta. 

Infelizmente nos dias de hoje temos muitos pregadores com 
palavras interessantes, elogiosas, palavras que agradam os ouvidos das suas 
plateias, palavras que escondem a real motivação dos seus proclamadores. 
Muitos desses que proclamam a mensagem evangélica querem fazer comércio 
do povo de Deus conforme o apóstolo Pedro nos advertiu: “...assim também 
haverá entre vós falsos mestres, os quais ... movidos por avareza, farão 
comércio de vós, com palavras fictícias...” (2Pe 2.1-3). Mais do que nunca, 
necessitamos de discernimento, necessitamos conferir na Bíblia o que estamos 
ouvindo! 

O 4º requisito a ser cumprido pelo verdadeiro ministro é 
esvaziar-se dos seus direitos por amor aos irmãos. Versículos 7-8: 

“No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por 
sermos apóstolos de Cristo. Mas, quando estivemos com vocês, nós 
fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. 
Nós os amávamos tanto, que gostaríamos de ter dado a vocês não 
somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria 
vida. Como nós os amávamos!” 

Nesses versos encontramos a razão dos grandes acontecimentos 
em Tessalônica. Quando Paulo, Silas e Timóteo estiveram lá, conforme Lucas 
nos relata em Atos 17 1-9 houve na verdade um avivamento. 
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Houve um grande avivamento, e muitos se converteram, mudaram 
de vida. Muitos que estão mortos e cegos pela idolatria tinham experimentado 
o poder da nova vida e da libertação dos ídolos mortos! 

Mas, qual foi a razão daquele impacto tão importante? Nesses 
versos temos a explicação: houve uma verdadeira demonstração do que era 
evangelho: Uma combinação maravilhosa de amor, de afeição, de 
desprendimento com uma mensagem de poder, no Espírito Santo (1.5). 

A atitude dos missionários revelara o autêntico amor cristão: 
estavam dispostos a dar até as próprias vidas por causa do amor aos 
tessalonicenses. Assim, como aquela que é mãe ou a ama de leite, que além de 
tratar com carinho, desvelo e amor, faz tudo para que o filho seja saudável, 
mesmo que isso lhe custe a saúde ou a vida, assim foi o amor dos evangelistas 
para com os tessalonicenses. 

Sim! Quando anunciamos o evangelho e quando vivemos o que o 
evangelho prega, isto é, o amor; não há como não termos resultados 
significativos! Você ama e prega ou você prega e ama? Não pode haver 
separação, pois o evangelho é a proclamação do amor infinito de Deus para 
conosco! 

O 5º requisito a ser cumprido pelo verdadeiro ministro é 
esforçar-se sobremaneira para pregar o evangelho. Versículo 9: 

“Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos 
para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite a fim de 
não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa 
notícia que vem de Deus”. 

Nesse verso final Paulo mostra mais um argumento irrefutável da 
sua honestidade e genuinidade ministerial. Novamente chamando-os de irmãos, 
demonstrando o seu amor e o seu comprometimento com eles Paulo lhes fez 
lembrar do trabalho que ele desempenhou durante a sua curta estada com eles. 

Eles, os missionários, pregavam e trabalhavam dia e noite e não 
deve ter sido fácil. Encontrar tempo para tudo, para trabalhar, para pregar, 
para conviver com amor, para tratar os tessalonicenses como irmãos deve ter 
sido desgastante para os missionários. Mas, eles agiam com amor, com denoto, 
com diligência para não perturbar o progresso do evangelho.  

Quando Paulo se colocou junto com os tessalonicenses como um 
trabalhador normal, como um igual a eles, certamente eles se encorajaram e 
perceberam que essa mensagem transformadora era verdadeira e acreditável. 
Ele, Paulo, um cidadão romano, trabalhar como um trabalhador normal para se 
sustentar e ajudar os seus auxiliares era um comportamento diferenciado. Era 
um comportamento que demonstrava a veracidade do evangelho. 

É assim que você vive? Você demonstra na prática que o evangelho 
mudou, transformou a sua vida? 
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Conclusão 

Querido amigo esse é o desafio. Viver de tal forma a proclamarmos 
a mensagem de salvação através das atitudes e não apenas através das palavras. 
Você como ministro, como sacerdote real tem vivido de tal forma a proclamar 
as verdades daquele que nos chamou das trevas para sua luz maravilhosa? 

Que o Senhor Deus te abençoe e te capacita a viver assim! 

Um abraço e até o próximo programa! 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/requisitos-do-
verdadeiro-ministro/  

https://www.transmundial.com.br/podcasts/requisitos-do-verdadeiro-ministro/
https://www.transmundial.com.br/podcasts/requisitos-do-verdadeiro-ministro/

