
10º - A EFICÁCIA DA PALAVRA 

1ª Tessalonicenses 2.13-16 

  A transformação na vida dos convertidos é notável e consiste num 

milagre divino. Viciados em drogas, álcool, sexo, jogos... quando são 

alcançados pelo evangelho são transformados.  

Há um tempo, quando ainda estudava no Seminário de Brasília, quando 

esperava o ônibus no antigo terminal do Taguacenter, sempre via um jovem 

homossexual que fazia ponto ali. Num dia falei com ele que “Deus poderia 

transformá-lo”. No primeiro momento o rapaz agiu com rispidez. Virou as 

costas e se foi. No dia seguinte ele estava me esperando e me perguntou como 

Deus podia transformá-lo. Falei-lhe do evangelho e nunca mais o vi naquele 

lugar. Um tempo depois o vi no centro de Taguatinga, vestido como um homem 

comum. Estava barbudo, não usava brincos, o cabelo característico dos gays e 

nem as antigas roupas. Quase não o reconheci. O vi ir embora e me senti feliz, 

porque a Palavra do Evangelho agiu poderosamente na sua vida. 

Os Tessalonicenses foram transformados pelo Evangelho. Ele agiu e 

transformou suas vidas e continua agindo e santificando o povo de Deus. 

Algumas atitudes foram notadas e exaltaram a transformação efetuada por 

Deus em suas vidas. 

Falaremos sobre: A EFICÁCIA DA PALAVRA 

A 1ª transformação: ELES SE TORNARAM IMITADORES DO BEM – 

“Vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia”. 

É muito difícil fazer algo pela primeira vez sem saber qual o modelo 

correto. No último ano de seminário tivemos de fazer a monografia e isso nos 

foi um peso muito grande, isto porque nunca tínhamos visto uma. Quando 

vimos o modelo, logo percebemos que não seria assim tão difícil fazer a nossa. 

O modelo ajuda quem o observa. Bons modelos levam para o bom 

caminho e os maus para a destruição. A Bíblia é farta de textos que nos avisam 

sobre os males das más companhias e também de textos que nos levam a 

imitar a Cristo e seus seguidores. Paulo nos induz a imitá-lo e isto porque ele 

imitava a Cristo.  

   Os tessalonicenses imitaram a igreja da Judéia. Os convertidos judeus 

entraram numa luta muito grande para serem crentes. Acostumados às leis que 

os faziam sentirem-se fiéis, tiveram que confiar nas obras de Cristo para serem 



salvos e terem paz. Seus rituais não valiam mais nada e tiveram que descansar 

no ritual de Cristo. Seus sacrifícios lhes davam paz e agora tiveram que se 

apossar do sacrifício de Jesus.  Antes tudo era feito por eles, agora tudo 

depende do que Cristo fez. 

Os Tessalonicenses também tiveram seus sacrifícios, visto que antes 

viviam na idolatria e suas orações eram dirigidas aos deuses que podiam ver. 

Agora oravam sem ter um deus diante dos olhos. Os prazeres que antes lhes 

eram comuns, agora se tornaram proibidos. Mas a operação da Palavra que 

ouviram lhes transformou e se tornaram imitadores das igrejas fiéis da Judéia, 

como descrita em At 2.42-47. Que nós também sejamos imitadores do bem. 

A 2ª transformação: ELES SE TORNARAM PARTICIPANTES DOS 

SOFRIMENTOS DE CRISTO – “Também padecestes, da parte dos vossos 

patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus”. 

Imitar quando alguém está fazendo algo agradável, é bom. Mas imitar 

quando uma pessoa está sofrendo é difícil. Os tessalonicenses imitaram o 

sofrimento de Cristo, que foi imitado pelas igrejas da Judéia. Os judeus 

convertidos sofreram muito. Primeiro foi o próprio povo judeu que os 

perseguiram, tomaram seus bens, suas casas e os matavam. Saulo foi um dos 

perseguidores. Depois o Império Romano investiu suas forças nesta 

perseguição. 

Os tessalonicenses não se sentiam humilhados por sofrem em nome de 

Jesus. Assim como Pedro e João exultaram por terem sido dignos de sofrer por 

Cristo, os irmãos de Tessalônica também sofreram perseguições por parte dos 

seus patrícios, perderam seus bens e suas casas e eram humilhados e 

surrados por terem se tornado cristãos.  

Esta é uma transformação notável. Muitos que se dizem crentes hoje 

nunca veriam como bênção a oportunidade de sofrer por Cristo. Sua fé é 

puramente materialista. Isso só foi possível aos crentes tessalonicenses e é a 

nós quando a Palavra de Deus opera eficazmente em nós. Neste mundo 

estamos sob a possibilidade de sofrer por Cristo. Se os sofrimentos forem reais 

na sua vida, imite Cristo e seja fiel. 

A 3ª transformação: ELES SE IDENTIFICARAM COM O POVO 

PERSEGUIDO E NÃO COM O PERSEGUIDOR – “Judeus, os quais não 

somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos 



perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a 

ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim 

de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio 

contra eles definitivamente”. 

Há dois povos na terra: Os que servem a Deus e os que não servem. Os 

que não servem vivem neste mundo como seu habitat natural. Usufruem dos 

prazeres do mundo com a ânsia de quem só tem isso de bom para 

experimentar. Brigam, lutam, roubam e matam pelos objetos desse mundo. 

Não têm esperança de uma vida porvir, e por isso se apegam com tanta ânsia 

às coisas terrenas. Para estes: “A ira sobreveio contra eles definitivamente”, 

pois desprezam as coisas que dizem respeito a Deus.  

Paulo diz: “Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque 

amanhã morreremos”. Sabemos que ele ressuscitou e o esperamos. Isso 

marca o segundo povo. Esse povo é quem recebeu o novo coração. O seu 

espírito foi restaurado e recebeu o Espírito Santo. Esse povo vive sob a 

esperança da glória. Vive aqui, mas com a mente lá. Tem a certeza do amor de 

Deus e é capaz de amar. Vive em paz com o próximo e com Deus. 

Os tessalonicenses convertidos passaram a fazer parte do segundo 

povo. Sabiam que poderiam ser mortos como mataram a Jesus e os profetas. 

Poderiam ser perseguidos por aqueles que não agradam a Deus e seriam tidos 

como inimigos pelos seus parentes, pois não aceitam que se convertam. A 

conversão os incomoda. Estão no caminho de morte e querem que outros 

estejam junto com eles. 

Irmãos, os tessalonicenses ouviram o que Paulo disse. Eles receberam 

a Palavra e aplicaram em seus corações. Eles acolheram a mensagem 

pregada como sendo Deus falando com eles. O resultado foi que se tornaram 

imitadores do bem, tornaram-se participantes do sofrimento de Cristo e se 

identificar como parte do povo que pertence a Deus e vive para agradá-Lo, 

mesmo perseguido. Abra teu coração para que a Palavra de Deus aja 

eficazmente em ti.       


