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Objetivo
 Analisar os principais ensinos
existentes nas epístolas destinadas aos
tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, a
Filêmon e aos hebreus.
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1. Epístolas aos tessalonicenses

•

As duas epístolas dirigidas aos tessalonicenses são
consideradas os primeiros escritos de Paulo, e,
também, os mais antigos do Novo Testamento.

•

Tessalônica, cidade litorânea, capital da
Macedônia, na Grécia, foi visitada por Paulo, Silas
e Timóteo, durante a segunda viagem missionária
do apóstolo.
Atos dos Apóstolos, capítulos 16 a 18.
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Síntese dos principais ensinos das
epístolas aos tessalonicenses

 Exortação a uma vida simples e santificada
 Ressurreição do Cristo
 A outra vinda do Cristo
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2. Epístolas a Timóteo
A autoria dessas epístolas é contestada. As dúvidas estão
relacionadas, primeiro, ao vocabulário e ao estilo, muito diferente
do existente em outras epístolas, como romanos e coríntios.
Segundo, há conceitos teológicos referentes à respeitabilidade
pública, próprio das ideias de padres católicos.
Terceiro, há uma ordenação eclesiástica, não encontrada nas demais
epístolas paulinas, semelhante aos escritos já existentes no século I
d.C. (de Policarpo, por exemplo).
Quarto, há trechos em que o autor discute teologicamente com os
opositores, quando Paulo jamais procedeu assim, limitando-se,
apenas, a repreendê-los.
METZGER, Bruce e COOGAN, Michael. Dicionário da Bíblia. Item: Timóteo.
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Síntese dos principais ensinos das
epístolas a Timóteo
 Valor da oração
 Precauções contra os espíritos enganadores
 Cuidado com os velhos e as viúvas
 Exortação à firmeza e constância no
ministério
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3. Epístola a Tito
Os assuntos abordados na epístola a Tito são semelhantes aos
existentes nas cartas dirigidas a Timóteo.
Trata-se de diretivas para a organização
comunidades confiadas a esses discípulos.

e

conduta

das

Da mesma forma, o estilo de Paulo, ao se dirigir aos dois amigos,
mudou.
Em razão dessa drástica mudança de estilo e de argumentação, é
compreensível o questionamento a respeito da autenticidade da
epístola.
Supõe-se que a carta tenha sido escrita por um outro discípulo de
Paulo, no fim do século I d.C.
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Síntese dos principais ensinos da
epístola a Tito
 O discípulo do Cristo deve exemplificar
O homem enxerga sempre, através da visão interior.
Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos
de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos
alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os
meios e fins das ações que lhe são peculiares. Daí, o
imperativo de grande vigilância para que a nossa
Consciência não se contamine pelo mal.
XAVIER, F.C. Fonte viva. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 34.
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4. Epístola a Filêmon
A carta a Filêmon é, na verdade, um pedido de perdão que Paulo
faz em benefício de Onésimo, um escravo fugitivo.
A epístola fala do que se seguiu à fuga. Tendo se dirigido para uma
cidade maior, Onésimo fora detido e posto na prisão, onde encontrou
Paulo. Ali o escravo foi convertido e logo se fez útil a Paulo. Ao ser
libertado, o novo cristão teve de decidir o que fazer com relação aos
direitos de seu senhor prejudicado. Voltar para ele era correr o risco
de severa punição, pois fugir da escravidão era uma transgressão
capital e Filêmon teria todo direito de lhe infligir a pena que
quisesse. Encorajado por Paulo, contudo, o escravo decidiu retornar
e partiu para Colossos, na companhia de Tíquico, e levando essa
carta de Paulo. [...].
METZGER, Bruce e COOGAN, Michael. Dicionário da Bíblia. Item: Filêmon.
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5. Epístola aos Hebreus
Discute-se, ainda hoje, o verdadeiro gênero literário desse documento,
escrito e dirigido aos hebreus: carta, discurso, tratado escrito sob forma
epistolar? Há pontos que sugerem um discurso espontâneo, característico
da língua falada.
Bíblia de Jerusalém. Item: Introdução a epístola aos hebreus.

Ao contrário de todas as precedentes, a epístola aos hebreus teve a sua
autenticidade posta em dúvida desde a Antiguidade. Raramente se
contestou sua canonicidade, mas a Igreja do Ocidente (romana), até o fim
do século IV, recusou atribuí-la a Paulo. A Igreja Ortodoxa aceitou com
reservas a sua forma literária, conforme escritos de Clemente de
Alexandria e de Orígenes. Com efeito, a linguagem e o estilo desta carta
possuem uma pureza e elegância diferentes dos demais escritos de Paulo.
Pode-se, todavia, reconhecer a ressonância do pensamento paulino onde
foi desenvolvido o tema fé.
Bíblia de Jerusalém. Item: Introdução à epístola aos hebreus.
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Síntese dos principais ensinos da
epístola aos Hebreus
 A superioridade do Cristo
 Inutilidade dos cultos exteriores

 É necessário preservar na fé
 Não temer as provações

 Ser caridoso permanentemente
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Atividade
 Formar grupos para o estudo
principais
ensinos
existentes
epístolas citadas neste Roteiro.

dos
nas

 Apresentar, ao final da reunião, uma
síntese dos principais ensinamentos,
analisados à luz da Doutrina Espírita.

