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Como é bom receber uma mensagem! 
Hoje, via redes sociais; mas, no primeiro século 
por meio de cartas.

O Apóstolo Paulo, usava o recurso de envio 
de cartas para as Igrejas que havia fundado, 
visando fortalecer a fé dos cristãos daquela 
localidade. Não foi diferente ao endereçar uma 
carta para a Igreja que estava em Tessalônica, 
junto com Silas e Timóteo, 1Ts1.1.

Nesta primeira parte da carta, 1Ts1.1-10 o 
Apóstolo Paulo destaca mo�vos de gra�dão 
pelos irmãos de Tessalônica.

Veja que há uma prá�ca comum 
(constantemente) de dar graças a Deus pelos 
membros daquela comunidade. Mas, há um 
destaque quando usa um tempo verbal para 
relembramos, trazer a mente, manter a�vo na 
memória os mo�vos desta gra�dão que são:

- O trabalho fiel ou operosidade da fé, uma 
obra ou trabalho que era resultado da fé, 
mostrando que �nham uma fé operante como 
resultado da graça salvadora em suas vidas. A fé 
em ação.

- Atos de amor ou esforço e fadiga do amor, 
disposto a fazer por outra pessoa de modo 

prá�co, mesmo a pessoa não mereça ou não 
possa retribuir.

- Firmeza da esperança, essa virtude está 
ligada diretamente com o retorno do Senhor 
ou o encontro com Ele.

Três elementos essenciais da teologia 
paulina: fé, amor e esperança – 
1Co13.13,1Ts5.8.

Como você tem se exercitado nestes três 
elementos? Desejo que possa se empenhar e 
manter o foco em trabalhar fielmente ao 
Senhor, se afadigar em exercer o amor e 
manter firme sua esperança na volta do nosso 
Senhor.

Wagner Fonseca
wfonseca@igrejafonte.org.br

Manter o
Foco
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Perfil de um mensageiro
O Grande Plano | Lucas 9.1-9 - Fernando Leite
15.05.2022 

Introdução
At 17.6; Lc 9.1-2

1º Valor: Proclama salvação
Lc 9.2    

2º Valor: Manifesta compaixão
Lc 9.1-2; 2Co 5.20    

O exemplo de treinamento do Senhor Jesus estabelece 
critérios para a formação da liderança cristã.

O mensageiro cristão deve ter valores estabelecidos 
pelo próprio Senhor.
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3º Valor: Mantém a confiança
Lc 9.3    

5º Valor: Exercita discernimento
Lc 9.5-9   

Conclusão:
Quem é Jesus?  

4º Valor: Demonstra contentamento    
Lc 9.4; 1Tm 6.6-10; Fp 4.11-12 
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Contruibuições

PIX via QR Code ou chave:
58.391.673/0001-08

Banco 237
AG: 2297-7 CC: 5454-2

Banco 341
AG: 6548 CC: 26.468-5

Falecimento
Comunicamos o falecimento da Sra. Alécia 
Mendes,  mãe do nosso irmão Romeu Mendes no 
dia 12 de maio. Aos familiares, a nossa oração 
para que Deus os conforte e fortaleça.


