
1Tessalonicenses 5.23-28 

Os Interesses Primordiais dos Cristãos 

  

Mensagem Central: Alguns valores devem ser do máximo interesse dos crentes em todos os 

lugares e em todas as circunstâncias. 

3 interesses que o cristão deve nutrir 

  

1. Consagração total (23,24) 

Deus da paz - Paulo terminha 2Tessalonicenses da mesma maneira: 

Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as 

circunstâncias. O Senhor seja com todos vós (2Ts 3.16). 

Todavia, o Senhor é fiel; ele vos confirmará e guardará do Maligno (2Ts 3.3). 

Corpo, alma e espírito: 
28

 Não temais os que matam o corpo e não podem matar a 

alma; temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o 

corpo (Mt 10.28). 

O qual também o fará: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra 

em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus (Fp 1.6). 

  

  

2. Convivência fraternal (25,26) 

Oração: 

1
 Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague 

e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós;
 2
 e para que 

sejamos livres dos homens perversos e maus; porque a fé não é de todos (2Ts 

3.1,2). 

Ósculo santo: Sinal de amizade e amor fraternal; uma saudação comum entre os 

“rabis” (A. Robertson, Word Pictures in New Testament). Paulo encerra assim 

as 2 cartas aos coríntios e a carta aos romanos. Pedro encerra assim 

sua primeira carta. 

Jesus diz a um fariseu que o convidou para jantar: 

44
 E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? 

Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés; esta, porém, 

regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus 

cabelos.
 45

 Não me deste ósculo; ela, entretanto, desde que entrei não 

cessa de me beijar os pés.
 46

 Não me ungiste a cabeça com óleo, mas 

esta, com bálsamo, ungiu os meus pés (Lc 7.44-46). 

  

3. Crescimento real (27,28) 



Conjuro-vos (ἐνορκίζω): Trata-se de um forte apelo, visando a eliminar as dúvidas e 

informações desencontradas. 

A que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, 

quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de 

nós, supondo tenha chegado o Dia do Senhor (2Ts 2.2). 

A saudação é de próprio punho: Paulo. Este é o sinal em cada epístola; assim 

é que eu assino (2Ts 3.17). 

Que a graça... : Esse desejo fecha todas as cartas de Paulo. O fechamento comum da 

época dizia apenas “saúde” ou “prosperidade” (At 15.29). 

Sabendo que a graça de Cristo sempre está com os salvos, esse é um desejo 

paulino de que os irmãos experimentem e usufruam a graça de Cristo (The 

Bible Knowledge Commentary). 

  

Aplicações: 

 Cuide com máximo zelo de cada área da sua vida a fim de que em nada você seja 

descuidado e deficiente em relação à responsabilidade de viver integralmente para 

Deus. 

 Valorize a união fraternal entre os salvos e faça que isso seja percebido em todos os 

interesses que você nutre e em todas as posições que tem de tomar em relação aos 

irmãos. 

 Busque conhecer a fundo a tanto a Palavra de Deus e como a convivência diária e 

íntima com o Senhor Jesus. 

 


