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AS PREOCUPAÇÕES DE UM CORAÇÃO PASTORAL 
1ª Tessalonicenses 3:1-8 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 
 

 

Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através 
da Bíblia, quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais 
preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar mais uma vez junto com você 
nesse encontro em que temos estudado a Palavra do Senhor e especificamente 
as cartas de Paulo aos tessalonicenses onde se percebe uma ênfase bem forte 
no tipo de vida que Deus requer do seu povo.  

 
Por Deus requer de nós uma vida santa e coerente com a salvação 

que recebemos pela morte e ressurreição de Cristo temos que estudar cada dia 
mais a sua Palavra, pois é ela que nos conduz ao conhecimento da vontade de 
Deus. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está 
dedicando esse tempo específico para o estudo e reflexão na Palavra de Deus, 
dando-nos a satisfação de sua audiência.  

 
Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas é 

também um dever, pois ela é nosso alimento espiritual. Por isso devemos 
estudá-la com afinco.  

 
Por isso oramos assim: "Querido Deus e Pai, chegamos à 
tua presença reconhecendo tua soberania, teu poder, tua 
onisciência. Reconhecemos que tudo conheces e sabe que 
necessitamos da iluminação do teu Espírito para o nosso 
estudo de hoje. Pai misericordioso, te pedimos então que 
tenhamos nossas mentes abertas para ouvirmos Tua Palavra 
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e capacitação para obedecê-la. Pedimos que o Senhor tenha 
compaixão de cada um de nós e abençoe especificamente 
as nossas famílias. Queremos te honrar e te glorificar. 
Louvamos o Senhor por tua graça e misericórdia, mas, 
pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, Amém"! 

Querido amigo, hoje iniciamos o estudo no capítulo três da carta 
de Paulo aos tessalonicenses. Vamos estudar 1Ts 3.1-8. 

Neste texto encontramos a sequência dos argumentos quem 
envolviam as relações entre os três missionários, Paulo, Silas e Timóteo com a 
recém fundada comunidade cristã de Tessalônica. Há uma recordação dos fatos 
ocorridos antes da escrita da carta. Recorda-se nessa parte da carta a razão de 
ser da missão de Timóteo.  

Paulo ao escrever essa carta procurou mostrar o seu interesse 
pelos tessalonicenses mostrando-lhes que o envio de Timóteo teve um propósito 
bem específico. O envio de Timóteo para Tessalônica foi feito com o objetivo 
de impedir que a influência dos judaizantes ou os efeitos da perseguição levasse 
aqueles novos cristãos a desistirem de continuar firmes no evangelho. 

Lucas relatou os episódios ocorridos naqueles dias, 
provavelmente, dez a quinze anos no máximo, quando escreveu Atos, por volta 
de 60 a 62 dC., estando junto com Paulo em Roma, durante os dois anos em 
que o apóstolo esteve lá em sua casa alugada aguardando o julgamento.  

Quando Lucas relatou a sequência do ministério apostólico de 
Paulo em Tessalônica, ele deixou registrado que tendo saído às pressas de 
Tessalônica, Paulo foi encaminhado à Beréia, e, lá, pregou o evangelho e 
também enfrentou forte oposição. 

O resultado do ministério missionário na Beréia foi especial. Os 
bereanos foram mais nobres que os tessalonicenses e ao ouvirem as pregações 
de Paulo, ao ouvirem suas argumentações mostrando que Jesus é o Cristo, eles 
foram conferir nas Escrituras Sagradas para ver se as coisas eram, de fato, assim 
como Paulo estava anunciando.  

É lógico que essas Escrituras Sagradas pesquisadas eram os livros 
que nós denominamos de Antigo Testamento, porque naqueles dias o Novo 
Testamento não existia como tal. Provavelmente tínhamos somente a carta aos 
gálatas, provavelmente a carta de Tiago e talvez, alguma estrutura do primeiro 
evangelho, que João Marcos estava começando a produzir, depois de andar e 
viajar com o apóstolo Pedro. 

Muito bem, lá em Beréia também houve um avivamento, isto é, 
houve a implantação de vida, onde só havia um conhecimento intelectual e 
estéril das Escrituras. Lucas relatou: “com isso, muitos deles creram, 
mulheres gregas de alta posição e não poucos homens” (At 17.12). Sim! É 
isso mesmo! 



 
3 

Quando o evangelho é pregado de forma genuína ele produz vida, 
ele produz avivamento, ele produz transformação. As estruturas sem vida são 
quebradas e a nova vida surge. Novamente em Beréia temos a mesma situação. 
Boa parte de gente humilde e desprezada pela sociedade aceitou o evangelho, 
e, junto com esses que eram marginalizados, muitos homens, certamente 
judeus e gentios, e não poucas mulheres de alta posição também creram e, 
todos se tornaram irmãos. Você já imaginou que mudança o evangelho 
provocava em cada lugar que era pregado? Tinham razão aqueles que diziam 
que a proclamação dos apóstolos “viravam o mundo de cabeça para baixo”. 

Os acontecimentos a seguir nos mostram a reação do mundo às 
transformações que o evangelho produz. Os judeus de Tessalônica, que não 
aceitaram a mensagem, chegaram a Beréia e promoveram perturbação e 
deixaram o povo tão descontrolado que a ameaça de perseguição novamente 
ocorreu. Os bereanos, os novos irmãos que tinham crido, promoveram a saída 
de Paulo da cidade. Porém Silas e Timóteo ficaram na cidade.  

Paulo foi para Atenas acompanhado por diversos irmãos bereanos 
que lhe serviram como escolta, e, certamente, durante a viagem, foram 
usufruindo dos ensinos e das palavras do apóstolo. Essa comitiva que 
acompanhou Paulo, ao regressarem, trouxeram orientação para que Silas e 
Timóteo, o mais rapidamente possível fossem encontrar Paulo na próxima 
cidade. Em Atenas Paulo ficou sozinho e ali pregou o evangelho no Areópago. 
Os três só voltaram a se encontrar em Corinto algum tempo depois. 

Mas, como e quando Timóteo foi enviado a Tessalônica? É preciso 
deduzirmos aquilo que o texto não deixa muito claro. Quando Paulo pediu que 
Silas e Timóteo viessem da Beréia para encontrá-lo em Atenas, provavelmente 
surgiu a notícia das questões que perturbavam os tessalonicenses e os ataques 
que eles sofriam. Não só perseguição física, não só marginalização pela 
sociedade, mas, certamente, ataques à doutrina genuína do evangelho.  

Muito provavelmente questões relativas ao comportamento 
cristão que exigia santidade dos novos cristãos; questões relativas aos parentes 
que já tinham morrido, tendo aceitado ou sem aceitarem o evangelho; e, 
certamente, questões relativas à ressurreição e a volta de Jesus (questões que 
também os coríntios enfrentaram, conforme vemos as instruções de Paulo em 
1Co capítulo 15).  

Com essas notícias, houve a decisão de enviar Timóteo de novo a 
Tessalônica e, provavelmente Silas tenha permanecido em Beréia, também 
ajudando e apoiando a recém fundada igreja dos bereanos. Somente em 
Corinto, como dissemos anteriormente, conforme Lucas nos relata é que os três 
novamente se reuniram: “Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, 
Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando que o Cristo é 
Jesus” (At 18.5). 

Essa separação fez Paulo sofrer. Paulo sofreu pelas dificuldades 
que sobrevieram aos tessalonicenses, mas Paulo sofreu também pela ausência 
dos seus auxiliares. “Silas, também conhecido por Silvano era o seu 
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companheiro de viagem depois da separação com Barnabé” (At 15.40) e, 
“Timóteo, que era o seu filho na fé, o seu colaborador mais íntimo e 
certamente alguém digno de toda a sua confiança” (Fl 2.19-22). Porém, 
embora, pessoalmente, o apóstolo estivesse sozinho, mais uma vez demonstrou 
o seu coração totalmente dedicado aos novos convertidos, que pela graça de 
Deus, o Senhor mesmo, lhe dera o privilégio de anunciar-lhes as boas novas da 
salvação. 

As providências que Paulo tomou, a explicação do motivo pelo qual 
enviou Timóteo e a gratidão pelas boas notícias recebidas, formam o contexto 
desses versos, e, assim, percebendo essas colocações, podemos dar o seguinte 
título a esses versos: 

OS CUIDADOS DE UM CORAÇÃO PASTORAL 

1Ts 3.1-8 

Introdução 

Querido amigo, poucos animais são tão indefesos como as ovelhas. 
Com pouca defesa contra inimigos naturais, pouco senso de direção e nenhuma 
capacidade para encontrar seu próprio alimento, elas são muito dependentes 
do homem para prover suas necessidades. No tempo em que não havia cercas, 
os proprietários de ovelhas tinham que ficar com elas no deserto, algumas vezes 
durante meses de uma só vez. 

O pastor tinha que providenciar para as ovelhas tudo que elas não 
podiam providenciar para si mesmas. 

Ele procurava pastos verdes onde pudessem encontrar comida (1Cr 
4:39-40) e as conduzia gentilmente para lá, sempre cuidadoso com as que 
estavam com filhotes (Is 40:11). Ele as protegia até com sua própria vida. Você 
deve se lembrar que quando jovem Davi salvou um cordeiro da boca de um leão 
e tinha matado tanto leões como ursos para proteger seu rebanho (1Sm 17). 

As ovelhas comumente se perdem devido a sua própria 
despreocupação. Esquecendo do rebanho como também do pastor elas 
perambulam sem destino, vendo somente a próxima moita de capim. Não se 
preocupam com lobos ou profundos precipícios.  

Assim como as ovelhas muitos cristãos agem da mesma maneira, 
principalmente os novos cristãos. Ficam tão felizes com a nova vida quem nem 
prestam atenção nos perigos que os cercam. Estão meramente tão preocupados 
com os desejos e circunstâncias presentes que se tornam distraídos das 
consequências de nossas escolhas; se tornam presa fácil para os falsos pastores, 
para aqueles que querem se aproveitar deles.  

Vidas vividas de modo imaturo, sem discernimento, com 
propósitos ainda não alinhados com a vontade de Deus. Tais ovelhas não 
representam os orgulhosos e os teimosos, mas os imaturos, que muitas vezes se 
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tornam infelizes por não admitirem sua própria inocência, cegueira espiritual e 
pecado. Mas, não obstante, ainda assim são ovelhas que necessitam de um 
pastor, do cuidado pastoral. 

Em sua ilustração do pastor e das ovelhas 
(Lc 15:3-7; Mt 18:12-14), Jesus estava 
chamando a atenção dos seus ouvintes não 
somente apresentando uma cena diária 
conhecida, mas chamou-lhes a atenção 
com uma metáfora bíblica conhecida. Não 
havia meio deles perderem a lição. Jesus, 
como fez seu Pai, via os homens como 
“aflitos e exaustos, como ovelhas sem 
pastor” (Mt 9:35). O cuidado das ovelhas 
fazia com que o pastor desenvolvesse um 

apego às ovelhas a tal ponto que ele dava um nome a cada uma; “as ovelhas 
conheciam sua voz e vinham quando ele as chamava” (Jo 10:3-4).  

Assim, o pastor cuidava do seu rebanho, querendo saber detalhes 
sobre todas as ovelhas que estavam sob a sua responsabilidade. 

Certamente, esse era o coração de Paulo ao enviar Timóteo para 
saber como passavam os tessalonicenses. Certamente esse deve ser o nosso 
coração para com os irmãos, para com aqueles que Deus nos deu para cuidar. 

Quando consideramos este texto de 1Ts 3.1-8 o princípio que nos 
desafia pode ser assim percebido: 

SOMENTE AO DESENVOLVEMOS UM CORAÇÃO PASTORAL 
CUIDAMOS COM SINCERIDADE DO BEM-ESTAR DOS IRMÃOS. 

Neste texto encontramos cinco cuidados que devem ter quem tem 
um coração pastoral: 

O 1º cuidado de quem tem um coração pastoral é fortalecer e 
animar os irmãos. Versículos 1-2: 

“Então não pudemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso 
resolvemos ficar sozinhos em Atenas 2 e enviar a vocês o nosso irmão 
Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o 
evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé;” 

É muito claro aqui o objetivo de Paulo ao enviar Timóteo para 
estar com os tessalonicenses. Ele o enviou para que estimulasse, para que 
encorajasse, para que animasse os tessalonicenses a permanecer firmes na fé.  

Paulo enviou Timóteo e, embora, os tessalonicenses já 
conhecessem Timóteo, o apostolo resolveu descrevê-lo ou defini-lo a assegurar 
aos tessalonicenses a sua confiança no seu discípulo, no seu filho na fé. Paulo 
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descreve Timóteo como irmão e cooperador fiel no evangelho de Cristo (conf. 
Rm 16.21; 1Co 4.17).  

Essa descrição demonstrava que Timóteo era alguém digno de 
confiança e tinha uma intimidade profunda com Deus. As primeiras impressões, 
as primeiras informações que Paulo tinha ouvido sobre Timóteo, durante o 
desenvolvimento desta segunda viagem comprovavam o que ele ouvira a 
respeito desse jovem cristão. Lucas nos conta como foi esse contato entre Paulo 
e Timóteo: “Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo 
chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego; dele davam 
bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em 
sua companhia...” (At 16.1-3).  

Paulo sabia quem era Timóteo e sabia que ele poderia 
desempenhar satisfatoriamente a sua tarefa. 

Nas horas de aflição, nas horas de tribulações, nos momentos em 
que a nossa fé é colocada a prova é sempre bom termos a companhia de irmãos 
que já caminharam um pouco mais nessa estrada estreita que conduz ao reino 
de Deus. O motivo de Timóteo estar de novo em Tessalônica era animar, 
encorajar, estimular, incentivar e alicerçar a fé dos tessalonicenses. Você tem 
sido um cristão encorajador? Você tem irmãos com quem você pode 
compartilhar quando está passando por testes que desafiam a sua fé? 

O 2º cuidado de quem tem um coração pastoral é evitar que as 
tribulações abalem a fé cristã. Versículo 3: 

“a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. 
Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus 
quer para nós.” 

As tribulações, as dificuldades, os problemas podem nos 
desanimar, podem tirar o nosso emprenho em continuar seguindo a Jesus. Por 
isso mesmo ele disse: “Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em 
mim. No mundo passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o 
mundo” (Jo 16.31). 

Querido amigo, você já refletiu sobre esse verso com 
profundidade? Quero destacar duas palavras de Jesus:  

1) Em primeiro lugar ele disse: Tenham paz em mim, e, isto 
significa que quando somos assaltados pelas tribulações, 
dificuldades e perseguições perdemos a paz, ficamos ansiosos, 
agitados, queremos resolver as questões do nosso jeito e ficamos 
inseguros. Por isso Jesus disse: tenham paz em mim. Portanto o 
antídoto contra o temor e a insegurança e descansar em Jesus e 
experimentar a sua paz. 

2) em segundo lugar ele disse: Tenham bom ânimo, e, isto significa 
que quando enfrentamos tribulações, aflições, quando somos 
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perseguidos ficamos desanimados, desencorajados, ficamos sem 
ousadia, ficamos frustrados e deprimidos. Por isso é que Jesus 
disse: Tenham ânimo, não percam o ânimo, mantenham-se firmes, 
não desistam. Ora, diante dessas palavras de Jesus, podemos 
também dizer que o antídoto contra o desânimo é saber que a 
vitória de Jesus ele a compartilha conosco. 

Quando entendemos a razão de ser das perseguições, das 
dificuldades, percebemos que todos nós cristãos estamos designados para 
enfrentá-las. Como comenta a BENVI (p. 2053): os cristãos podem ter como 
certas as adversidades (Mc 4.17; Jo 16.33; At 14.22; 2Ts 3.12; 1Pe 4.12); porém 
devemos saber também que essas adversidades não devem ser encaradas como 
infortúnios ou o abandono de Deus. Não! Pelo contrário! Essas dificuldades e 
adversidades promovem os propósitos de Deus: expansão do testemunho; 
perseverança; condições para podermos consolar os que estão sofrendo e 
eterno peso de glória acima de toda comparação (At 11.19; Rm 5.3; 2Co 1.4 e 
4.17)! 

É dessa maneira que você encara as suas dificuldades? Ou fica só 
murmurando, resmungando contra Deus? 

O 3º cuidado de quem tem um coração pastoral é prevenir-se 
contra toda ação do inimigo. Versículos 4-5: 

“Pois, quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser 
perseguidos; e, como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso não 
pude aguentar mais sem ter notícias de vocês e enviei Timóteo para 
saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o Diabo 
os tivesse tentado de tal modo, que todo o nosso trabalho tivesse ficado 
inútil”. 

Todos nós cristãos devemos saber que as perseguições, o ódio do 
mundo serão sempre constantes contra nós, se quisermos viver o verdadeiro, 
legítimo e genuíno evangelho. Essa pregação de que ao nos convertermos temos 
que decretar, ordenar e rejeitar doenças, pobreza e dificuldades não é bíblica. 

Deus permite essas situações difíceis para aprimorar o nosso 
caráter cristão. Sob a permissão de Deus, Satanás tinha, por duas vezes, 
impedido Paulo de voltar para Tessalônica para visitar seus novos irmãos (2.18). 
Certamente Deus permitiu essa ação do inimigo para que ficassem 
manifestados, para que fossem demonstrados elementos do relacionamento 
cristão:  

1) Ficou demonstrado o afeto e amor do apóstolo Paulo para com 
os tessalonicenses;  

2) Ficou evidenciada também a saudade dos tessalonicenses para 
com o apóstolo Paulo (3.6).  
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Paulo já tinha advertido que aquelas provas, aqueles testes seriam 
inevitáveis, pois eles tinham sido designados para isso como todos os cristãos 
(2.3 com Jo 15.20 e 16.33). Mas, aqui, nesse verso, novamente Paulo 
demonstrou-se atencioso com as tribulações que Satanás tinham imposto aos 
tessalonicenses. Sabe por que? Porque se interessava em comprovar a solidez 
da fé daqueles novos cristãos.  

Paulo estava interessado que os tessalonicenses aprendessem o 
princípio que Tiago tinha exposto em sua carta: Meus irmãos, tendo por motivo 
de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da 
vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.  

Ora a perseverança deve ter ação completa, para que sejais 
perfeitos e íntegros, em nada deficientes (Tg 1.2-4). 

Querido amigo, é assim como Paulo e como Tiago que você encara 
as tribulações e provações? 

O 4º cuidado de quem tem um coração pastoral é atualizar-se 
com as notícias sobre a fé cristã. Versículo 6:  

“Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias 
a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns 
pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com 
carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver 
vocês”. 

Certamente a notícia que Paulo ouviu de Timóteo, quando o 
encontrou novamente em Corinto (At 18.5) trouxe alívio e alegria ao coração 
do apóstolo. Paulo tinha enviado Timóteo para fortalecê-los e animá-los, e com 
as boas notícias ele se sentiu consolado, confortado, e confiante na obra que 
Deus fazia ali em Tessalônica. Regozijou-se com as notícias sobre a fé e o amor 
dos tessalonicenses.  

O apóstolo percebeu que ao invés da fé ter ficado abalada; as 
provações, os testes, as dificuldades proporcionaram àqueles novos irmãos mais 
maturidade e mais alegria em viver a integralidade do evangelho. 

É assim que você reage às boas notícias do sucesso da firmeza na 
fé dos seus irmãos ou fica enciumado, e com inveja diante da vitória deles? 
Avalie-se! 

O 5º cuidado de quem tem um coração pastoral é sentir-se 
consolado pela firmeza cristã. Versículos 7-8: 

“Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos o que nos 
animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida 
porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos 
com o Senhor”. 
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Querido amigo, nesse episódio de demonstração de profundo 
amor, de profunda afeição mútua entre Paulo e os tessalonicenses quem saiu 
perdendo mesmo foi Satanás.  

As suas tentativas não lograram êxito. O inimigo foi derrotado ao 
tentar impedir Paulo voltar à Tessalônica, pois ele pode expressar o seu amor, 
o seu cuidado e o seu zelo para com os novos irmãos e receber notícias de que 
tinham profundo amor por ele. Mas o inimigo também foi derrotado ao criar 
dificuldades e adversidades aos tessalonicenses, pois esses novos cristãos ao 
invés de terem sua fé abalada, foram fortalecidos, se tornaram um exemplo 
para toda a região da Macedônia, Acaia e outras localidades (1.7-8); e, 
trouxeram consolo e mais vida ao coração de Paulo! 

Conclusão 

O seu testemunho, a firmeza de sua fé, o seu amor e sua esperança 
têm proporcionado alegria nos irmãos que convivem com você? 

Que o Senhor te abençoe nesse propósito de viver de modo 
diferenciado apesar das circunstâncias! 

Um abraço. Até o próximo programa! 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/radio/programas/atraves-da-
biblia/  

https://www.transmundial.com.br/radio/programas/atraves-da-biblia/
https://www.transmundial.com.br/radio/programas/atraves-da-biblia/

