
1:1 paulov kai silouanov kai 
timoyeov th ekklhsia 
yessalonikewn en yew patri kai 
kuriw ihsou cristw cariv umin 
kai eirhnh apo yeou patrov 
hmwn kai kuriou ihsou cristou

1Th 1:1 PAULO e Silvano e Timóteo, à 
igreja  dos Tessalonicenses  que  está em 
Deus  o Pai,  e  no Senhor  Jesus  Cristo: 
Graça a vós e paz de Deus nosso Pai, e 
do Senhor Jesus Cristo.

1:2 eucaristoumen tw yew 
pantote peri pantwn umwn 
mneian umwn poioumenoi epi twn 
proseucwn hmwn

1Th 1:2 Sempre damos graças a Deus a 
respeito de todos vós, fazendo menção de 
vós nas nossas orações,

1:3 adialeiptwv mnhmoneuontev 
umwn tou ergou thv pistewv kai 
tou kopou thv agaphv kai thv 
upomonhv thv elpidov tou 
kuriou hmwn ihsou cristou 
emprosyen tou yeou kai patrov 
hmwn

1Th 1:3 Lembrando-nos incessantemente 
da vossa obra de fé e do trabalho do amor 
e  da  paciência  da  vossa esperança  no 
nosso  Senhor  Jesus  Cristo,  diante  de 
nosso Deus e Pai;

1:4 eidotev adelfoi hgaphmenoi 
upo yeou thn ekloghn umwn

1Th 1:4 Sabendo, irmãos amados, a vossa 
eleição de Deus.

1:5 oti to euaggelion hmwn ouk 
egenhyh eiv umav en logw monon 
alla kai en dunamei kai en 
pneumati agiw kai en 
plhroforia pollh kaywv 
oidate oioi egenhyhmen en umin di 
umav

1Th 1:5 Porque o nosso Evangelho não 
veio para vós em palavras somente, mas 
também em poder e no Espírito Santo, e 
em muita certeza, como bem sabeis quais 
fomos entre vós, por amor de vós;

1:6 kai umeiv mimhtai hmwn 
egenhyhte kai tou kuriou 
dexamenoi ton logon en yliqei 
pollh meta carav pneumatov 
agiou

1Th  1:6  E  vós  fostes  feitos  nossos 
imitadores  e  do  Senhor,  recebendo  a 
palavra em muita tribulação com alegria 
do Espírito Santo,

1:7 wste genesyai umav tupouv 
pasin toiv pisteuousin en th 
makedonia kai th acaia

1Th  1:7  De  maneira  a  vos  tornardes 
exemplos para todos os crentes que estão 
na Macedônia e na Acaia.

1:8 af umwn gar exhchtai o 
logov tou kuriou ou monon en th 
makedonia kai acaia alla kai 

1Th  1:8  Porque  de  vós  tem  soado  a 
palavra  do  Senhor  não  somente  na 
Macedônia e Acaia, mas também em todo 



en panti topw h pistiv umwn h 
prov ton yeon exelhluyen wste 
mh creian hmav ecein lalein ti

lugar, a vossa fé, a qual é para com Deus, 
tem se espalhado de tal maneira a nós não 
termos necessidade de falar coisa alguma 
dela;

1:9 autoi gar peri hmwn 
apaggellousin opoian eisodon 
escomen prov umav kai pwv 
epestreqate prov ton yeon apo 
twn eidwlwn douleuein yew 
zwnti kai alhyinw

1Th 1:9  Porque eles  mesmos  anunciam 
concernente  a  nós,  qual  entrada  temos 
para convosco, e como vos convertestes 
dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus 
vivo e verdadeiro,

1:10 kai anamenein ton uion 
autou ek twn ouranwn on 
hgeiren ek nekrwn ihsoun ton 
ruomenon hmav apo thv orghv 
thv ercomenhv

1Th 1:10 E para  esperardes  dos  céus  o 
seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre 
os mortos, a saber: Jesus, aquele que nos 
livra da ira que está vindo.

2:1 autoi gar oidate adelfoi 
thn eisodon hmwn thn prov 
umav oti ou kenh gegonen

1Th 2:1 PORQUE vós mesmos,  irmãos, 
sabeis  a  nossa  entrada,  a  qual  tivemos 
para convosco, que não tem sido vã;

2:2 alla kai propayontev kai 
ubrisyentev kaywv oidate en 
filippoiv eparrhsiasameya en 
tw yew hmwn lalhsai prov 
umav to euaggelion tou yeou en 
pollw agwni

1Th 2:2  Mas,  ainda  que  havendo  antes 
padecido e  havendo sido injuriosamente 
tratados  em  Filipos,  como  vós  sabeis, 
contudo usamos  de  ousadia  no  nosso 
Deus, para vos falar o Evangelho de Deus 
em grande combate.

2:3 h gar paraklhsiv hmwn ouk 
ek planhv oude ex akayarsiav 
oute en dolw

1Th 2:3 Porque a nossa exortação não foi 
de  engano,  nem  de  impureza,  nem  em 
fraudulência;

2:4 alla kaywv dedokimasmeya 
upo tou yeou pisteuyhnai to 
euaggelion outwv laloumen ouc 
wv anyrwpoiv areskontev alla 
tw yew tw dokimazonti tav 
kardiav hmwn

1Th 2:4 Mas como temos sido aprovados 
por  Deus,  para  sermos  confiados  ao 
Evangelho, assim nós falamos; não como 
comprazendo  aos homens,  mas  a  Deus, 
que prova os nossos corações.

2:5 oute gar pote en logw 
kolakeiav egenhyhmen kaywv 
oidate oute en profasei 
pleonexiav yeov martuv

1Th  2:5  Porque  não  fomos  para 
convosco  em  tempo  algum em  palavra 
lisonjeira,  como  bem  sabeis,  nem  em 
pretexto de avareza, Deus é testemunha;



2:6 oute zhtountev ex anyrwpwn 
doxan oute af umwn oute ap 
allwn dunamenoi en barei einai 
wv cristou apostoloi

1Th 2:6 Nem buscando glória de homens, 
nem de  vós,  nem de  outros,  ainda  que 
podendo vos ser em peso como apóstolos 
de Cristo;

2:7 all egenhyhmen hpioi en 
mesw umwn wv an trofov yalph 
ta eauthv tekna

1Th 2:7  Mas  fomos  brandos  entre  vós, 
como  uma  ama  que  ternamente  cria  os 
seus próprios filhos.

2:8 outwv imeiromenoi umwn 
eudokoumen metadounai umin ou 
monon to euaggelion tou yeou 
alla kai tav eautwn qucav 
dioti agaphtoi hmin gegenhsye

1Th 2:8 Assim,  anelando afetuosamente 
por vós, desejávamos vos comunicar não 
somente  o  Evangelho  de  Deus,  mas 
também  as nossas  próprias  almas, 
porquanto vós tendes sido  muito amados 
por nós.

2:9 mnhmoneuete gar adelfoi 
ton kopon hmwn kai ton mocyon 
nuktov gar kai hmerav 
ergazomenoi prov to mh 
epibarhsai tina umwn 
ekhruxamen eiv umav to 
euaggelion tou yeou

1Th  2:9  Porque  bem vos lembrais, 
irmãos,  do  nosso  trabalho  e  da  fadiga; 
pois  trabalhando  noite  e  dia,  para  não 
sermos  pesados  a  nenhum  de  vós, 
pregamos a vós o Evangelho de Deus.

2:10 umeiv marturev kai o yeov 
wv osiwv kai dikaiwv kai 
amemptwv umin toiv pisteuousin 
egenhyhmen

1Th 2:10 Vós e Deus  sois testemunhas, 
de  quão  santamente  e  justamente  e 
irrepreensivelmente  fomos  para 
convosco, os que creem.

2:11 kayaper oidate wv ena 
ekaston umwn wv pathr tekna 
eautou parakalountev umav kai 
paramuyoumenoi

1Th 2:11 Como bem sabeis de que modo 
a cada um de vós, como um pai a seus 
filhos,  vos  exortando  e  consolando  e 
admoestando,

2:12 kai marturoumenoi eiv to 
peripathsai umav axiwv tou 
yeou tou kalountov umav eiv thn 
eautou basileian kai doxan

1Th 2:12 Para o andardes vós de modo 
digno de Deus, que vos chama para o seu 
próprio Reino e glória.

2:13 dia touto kai hmeiv 
eucaristoumen tw yew 
adialeiptwv oti paralabontev 
logon akohv par hmwn tou yeou 
edexasye ou logon anyrwpwn 

1Th  2:13  Por  isso  também  nós  damos 
graças  sem  cessar  a  Deus,  de  que, 
havendo  recebido  de  nós  a palavra  da 
pregação  de  Deus,  a recebestes,  não 
como a palavra  de  homens,  mas 
(conforme  verdadeiramente  ela  é), 



alla kaywv estin alhywv 
logon yeou ov kai energeitai en 
umin toiv pisteuousin

palavra de Deus, a qual também opera em 
vós os que credes.

2:14 umeiv gar mimhtai 
egenhyhte adelfoi twn 
ekklhsiwn tou yeou twn ouswn 
en th ioudaia en cristw ihsou 
oti tauta epayete kai umeiv upo 
twn idiwn sumfuletwn kaywv 
kai autoi upo twn ioudaiwn

1Th  2:14  Porque  vós,  irmãos,  vos 
tornastes imitadores das igrejas de Deus 
que  na Judeia  estão  em  Cristo  Jesus, 
porquanto  vós  também  padecestes  as 
mesmas  coisas  dos  vossos  próprios 
concidadãos,  como  também  eles  dos 
judeus,

2:15 twn kai ton kurion 
apokteinantwn ihsoun kai touv 
idiouv profhtav kai hmav 
ekdiwxantwn kai yew mh 
areskontwn kai pasin 
anyrwpoiv enantiwn

1Th 2:15 Os quais também mataram ao 
Senhor  Jesus  e  aos  próprios  profetas 
deles, e nos perseguiram, e não agradam 
a  Deus,  e  são contrários  a  todos  os 
homens,

2:16 kwluontwn hmav toiv 
eynesin lalhsai ina swywsin eiv 
to anaplhrwsai autwn tav 
amartiav pantote efyasen de ep 
autouv h orgh eiv telov

1Th  2:16  Impedindo-nos  de  pregar  aos 
gentios  para  que  sejam  salvos,  para 
sempre encherem  a medida dos pecados 
deles. Mas a ira veio sobre eles até o fim.

2:17 hmeiv de adelfoi 
aporfanisyentev af umwn prov 
kairon wrav proswpw ou 
kardia perissoterwv 
espoudasamen to proswpon 
umwn idein en pollh epiyumia

1Th 2:17 Mas nós irmãos, havendo sido 
privados  de  vós  por  um  momento  de 
tempo,  de  vista,  não  do coração,  tanto 
mais procuramos com grande desejo ver 
a vossa face.

2:18 dio hyelhsamen elyein prov 
umav egw men paulov kai apax 
kai div kai enekoqen hmav o 
satanav

1Th 2:18 Por isso nós desejamos ir a vós, 
(na verdade, eu Paulo), uma e outra vez, 
mas Satanás nos impediu isto.

2:19 tiv gar hmwn elpiv h cara 
h stefanov kauchsewv h ouci 
kai umeiv emprosyen tou kuriou 
hmwn ihsou cristou en th autou 
parousia

1Th  2:19  Porque,  qual  é a  nossa 
esperança ou alegria ou coroa de gloria? 
Ou,  Porventura não  sois também  vós 
diante  do  nosso  Senhor  Jesus  Cristo  na 
sua vinda?

2:20 umeiv gar este h doxa hmwn 1Th 2:20 Porque vós sois a nossa glória e 



kai h cara alegria.

3:1 dio mhketi stegontev 
eudokhsamen kataleifyhnai en 
ayhnaiv monoi

1Th  3:1  Por  isso  não  mais  suportando 
esperar,  pareceu-nos  bem  ser  deixados 
sozinhos em Atenas,

3:2 kai epemqamen timoyeon ton 
adelfon hmwn kai diakonon tou 
yeou kai sunergon hmwn en tw 
euaggeliw tou cristou eiv to 
sthrixai umav kai parakalesai 
umav peri thv pistewv umwn

1Th  3:2  E  enviamos  Timóteo,  o  nosso 
irmão  e  ministro  de  Deus  e  nosso 
cooperador no Evangelho de Cristo, para 
vos  firmar,  e  vos  exortar  a  respeito  da 
vossa fé;

3:3 tw mhdena sainesyai en taiv 
yliqesin tautaiv autoi gar 
oidate oti eiv touto keimeya

1Th  3:3  Para  ninguém  ser  movido  por 
estas aflições; porque vós mesmos sabeis 
que para isto somos ordenados;

3:4 kai gar ote prov umav hmen 
proelegomen umin oti mellomen 
ylibesyai kaywv kai egeneto 
kai oidate

1Th  3:4  Porque  mesmo  quando 
estávamos  convosco,  vos  predizíamos 
que  estamos  para  ser  afligidos,  como 
também assim sucedeu e vós o sabeis.

3:5 dia touto kagw mhketi 
stegwn epemqa eiv to gnwnai 
thn pistin umwn mhpwv 
epeirasen umav o peirazwn kai 
eiv kenon genhtai o kopov hmwn

1Th 3:5 Por causa disso também eu, não 
mais  suportando  esperar,  o enviei  para 
saber  da  vossa  fé,  para  que  não  vos 
tentasse  aquele  que está  tentando,  e  em 
vão se torne o nosso trabalho.

3:6 arti de elyontov timoyeou 
prov hmav af umwn kai 
euaggelisamenou hmin thn pistin 
kai thn agaphn umwn kai oti 
ecete mneian hmwn agayhn 
pantote epipoyountev hmav 
idein kayaper kai hmeiv umav

1Th 3:6 Mas agora vindo Timóteo de vós 
para nós,  e  trazendo-nos  boas  novas  da 
vossa fé e o amor, e que sempre tendes 
boa lembrança  de  nós,  desejando muito 
nos ver, como nós também a vós,

3:7 dia touto pareklhyhmen 
adelfoi ef umin epi pash th 
yliqei kai anagkh hmwn dia thv 
umwn pistewv

1Th 3:7 Por causa disso, irmãos, através 
da  vossa  fé,  nós  fomos  encorajados 
acerca de vós em toda a nossa aflição e 
necessidade,

3:8 oti nun zwmen ean umeiv 
sthkhte en kuriw

1Th  3:8  Porque  agora  vivemos,  se  vós 
estejais firmes no Senhor.

3:9 tina gar eucaristian 1Th 3:9 Porque, que ação de graças nós 



dunameya tw yew antapodounai 
peri umwn epi pash th cara h 
cairomen di umav emprosyen tou 
yeou hmwn

podemos  dar  a  Deus a  respeito  de  vós, 
por  todo  a  alegria,  com  que  diante  do 
nosso  Deus,  nos  alegramos  por  vossa 
causa,

3:10 nuktov kai hmerav uper 
ekperissou deomenoi eiv to idein 
umwn to proswpon kai 
katartisai ta usterhmata thv 
pistewv umwn

1Th  3:10  Noite  e  dia  orando 
abundantemente para ver o vosso rosto e 
completar as deficiências da vossa fé?

3:11 autov de o yeov kai pathr 
hmwn kai o kuriov hmwn ihsouv 
cristov kateuyunai thn odon 
hmwn prov umav

1Th 3:11 E ele mesmo, o Deus e nosso 
Pai  e  o  nosso  Senhor  Jesus  Cristo, 
encaminhe a nossa viagem a vós.

3:12 umav de o kuriov 
pleonasai kai perisseusai th 
agaph eiv allhlouv kai eiv 
pantav kayaper kai hmeiv eiv 
umav

1Th 3:12 E o Senhor vos aumente e faça 
abundar no amor uns para com os outros 
e  para  com  todos,  como  também  nós 
abundamos para convosco,

3:13 eiv to sthrixai umwn tav 
kardiav amemptouv en agiwsunh 
emprosyen tou yeou kai patrov 
hmwn en th parousia tou kuriou 
hmwn ihsou cristou meta 
pantwn twn agiwn autou

1Th 3:13 Para firmar os vossos corações 
irrepreensíveis  em  santidade  diante  do 
nosso  Deus  e  Pai,  na  vinda  do  nosso 
Senhor  Jesus  Cristo  com todos  os  seus 
santos.

4:1 to loipon oun adelfoi 
erwtwmen umav kai 
parakaloumen en kuriw ihsou 
kaywv parelabete par hmwn to 
pwv dei umav peripatein kai 
areskein yew ina perisseuhte 
mallon

1Th 4:1 Portanto, irmãos, no demais vos 
rogamos e admoestamos no Senhor Jesus, 
que assim como recebestes de nós, de que 
maneira  vos  convém andar  e  agradar  a 
Deus,  que  assim  então abundeis  muito 
mais.

4:2 oidate gar tinav 
paraggeliav edwkamen umin dia 
tou kuriou ihsou

1Th  4:2  Porque  vós  bem sabeis  que 
mandamentos  vos  demos  através  do 
Senhor Jesus.

4:3 touto gar estin yelhma tou 
yeou o agiasmov umwn 
apecesyai umav apo thv 

1Th 4:3 Porque esta é a vontade de Deus: 
A  vossa  santificação,  vos  absterdes  da 
fornicação,



porneiav

4:4 eidenai ekaston umwn to 
eautou skeuov ktasyai en 
agiasmw kai timh

1Th  4:4  Cada  um  de  vós  saber  como 
possuir  o  seu  próprio  vaso  em 
santificação e honra,

4:5 mh en payei epiyumiav 
kayaper kai ta eynh ta mh 
eidota ton yeon

1Th  4:5  Não  na paixão  da 
concupiscência, como também os gentios 
que não conhecem a Deus.

4:6 to mh uperbainein kai 
pleonektein en tw pragmati ton 
adelfon autou dioti ekdikov o 
kuriov peri pantwn toutwn 
kaywv kai proeipamen umin kai 
diemarturameya

1Th 4:6 Ninguém oprima nem engane ao 
seu irmão em negócio  algum;  porque o 
Senhor  é  vingador de todas estas coisas, 
como também  isto antes vos dissemos e 
plenamente testificamos;

4:7 ou gar ekalesen hmav o 
yeov epi akayarsia all en 
agiasmw

1Th  4:7  Porque  Deus  não  nos  chamou 
para a imundícia, mas em santificação.

4:8 toigaroun o ayetwn ouk 
anyrwpon ayetei alla ton yeon 
ton kai donta to pneuma autou 
to agion eiv hmav

1Th  4:8  Portanto  aquele  que  está 
desprezando isto, não despreza o homem, 
mas  a  Deus,  aquele  que também deu o 
seu Espírito Santo para nós.

4:9 peri de thv filadelfiav ou 
creian ecete grafein umin autoi 
gar umeiv yeodidaktoi este eiv 
to agapan allhlouv

1Th 4:9 E concernente ao amor fraternal, 
não tendes necessidade de vos escrever, 
porque vós, vós mesmos estais instruídos 
de Deus para amardes uns aos outros.

4:10 kai gar poieite auto eiv 
pantav touv adelfouv touv en 
olh th makedonia 
parakaloumen de umav adelfoi 
perisseuein mallon

1Th 4:10 Porque também  já fazeis  isto 
para com todos os irmãos que  estão em 
toda  a  Macedônia.  Mas  nós  vos 
exortamos irmãos, a abundar muito mais,

4:11 kai filotimeisyai 
hsucazein kai prassein ta idia 
kai ergazesyai taiv idiaiv 
cersin umwn kaywv umin 
parhggeilamen

1Th 4:11 E procurar viver quietos e tratar 
dos vossos próprios negócios, e trabalhar 
com as vossas próprias mãos, assim como 
já vos ordenamos,

4:12 ina peripathte euschmonwv 
prov touv exw kai mhdenov 

1Th 4:12 Para que andeis honestamente 
para  com  os  que  estão de  fora,  e  não 



creian echte tenhais necessidade de coisa alguma.

4:13 ou yelw de umav agnoein 
adelfoi peri twn kekoimhmenwn 
ina mh luphsye kaywv kai oi 
loipoi oi mh econtev elpida

1Th 4:13 Mas não desejo irmãos, serdes 
ignorantes  a  respeito  daqueles  que  já 
dormem,  para  que  não  estejais 
entristecidos,  conforme  também  os 
demais que não têm esperança.

4:14 ei gar pisteuomen oti 
ihsouv apeyanen kai anesth 
outwv kai o yeov touv 
koimhyentav dia tou ihsou axei 
sun autw

1Th  4:14  Porque  se  cremos  que  Jesus 
morreu,  e  ressuscitou,  assim  também 
Deus, aos que dormem em Jesus, os trará 
com ele.

4:15 touto gar umin legomen en 
logw kuriou oti hmeiv oi zwntev 
oi perileipomenoi eiv thn 
parousian tou kuriou ou mh 
fyaswmen touv koimhyentav

1Th 4:15 Porque isto  vos  dizemos pela 
palavra  do Senhor,  que  nós  os  que 
estamos vivendo,  os  que  estamos 
restando  para  a  vinda  do  Senhor,  de 
modo  nenhum  precederemos  aos  que 
dormem,

4:16 oti autov o kuriov en 
keleusmati en fwnh arcaggelou 
kai en salpiggi yeou 
katabhsetai ap ouranou kai oi 
nekroi en cristw anasthsontai 
prwton

1Th  4:16  Porque  o  Senhor,  ele  mesmo 
descerá  do céu  com  um  brado  de 
comando,  em  voz  de  Arcanjo  e  em 
trombeta de Deus, e os mortos em Cristo 
ressuscitarão primeiro,

4:17 epeita hmeiv oi zwntev oi 
perileipomenoi ama sun autoiv 
arpaghsomeya en nefelaiv eiv 
apanthsin tou kuriou eiv aera 
kai outwv pantote sun kuriw 
esomeya

1Th  4:17  Depois  nós,  os  que  estamos 
vivendo,  os  que  estamos restando, 
seremos arrebatados juntamente com eles 
nas nuvens, ao encontro do Senhor no ar; 
e assim estaremos sempre com o Senhor.

4:18 wste parakaleite 
allhlouv en toiv logoiv toutoiv

1Th 4:18 Portanto, consolai-vos uns aos 
outros com estas palavras.

5:1 peri de twn cronwn kai twn 
kairwn adelfoi ou creian ecete 
umin grafesyai

1Th  5:1  Mas  irmãos,   a  respeito  dos 
tempos  e  das  estações,  não  tendes 
necessidade de vos ser escrito,

5:2 autoi gar akribwv oidate 
oti h hmera kuriou wv klepthv 
en nukti outwv ercetai

1Th  5:2  Porque  vós  mesmos  sabeis 
perfeitamente que o dia do Senhor vem 
como um ladrão na noite.



5:3 otan gar legwsin eirhnh kai 
asfaleia tote aifnidiov autoiv 
efistatai oleyrov wsper h wdin 
th en gastri ecoush kai ou mh 
ekfugwsin

1Th 5:3 Porque quando disserem: Há paz 
e  segurança,  então  lhes  sobrevirá 
repentina  destruição,  como  as  dores  do 
parto naquela tendo filho no ventre, e que 
de modo nenhum escaparão.

5:4 umeiv de adelfoi ouk este en 
skotei ina h hmera umav wv 
klepthv katalabh

1Th 5:4 Mas vós irmãos,  não estais em 
trevas,  para  que  aquele  dia  vos 
surpreenda como um ladrão;

5:5 pantev umeiv uioi fwtov este 
kai uioi hmerav ouk esmen 
nuktov oude skotouv

1Th 5:5 Todos vós sois  filhos da luz e 
filhos  do dia;  nós  não  somos  da noite 
nem das trevas.

5:6 ara oun mh kayeudwmen wv 
kai oi loipoi alla grhgorwmen 
kai nhfwmen

1Th 5:6 Assim pois, não durmamos como 
também  os  demais,  mas  vigiemos  e 
sejamos sóbrios;

5:7 oi gar kayeudontev nuktov 
kayeudousin kai oi 
meyuskomenoi nuktov meyuousin

1Th 5:7 Porque os que dormem, dormem 
de  noite;  e  os  que  se  embriagam, 
embriagam-se de noite;

5:8 hmeiv de hmerav ontev 
nhfwmen endusamenoi ywraka 
pistewv kai agaphv kai 
perikefalaian elpida swthriav

1Th 5:8 Mas nós, sendo do dia, sejamos 
sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e 
do  amor, e  por capacete  a esperança da 
salvação,

5:9 oti ouk eyeto hmav o yeov 
eiv orghn all eiv peripoihsin 
swthriav dia tou kuriou hmwn 
ihsou cristou

1Th  5:9  Porque  Deus  não  nos  ordenou 
para ira, mas para possessão da salvação 
através do nosso Senhor Jesus Cristo,

5:10 tou apoyanontov uper 
hmwn ina eite grhgorwmen eite 
kayeudwmen ama sun autw 
zhswmen

1Th  5:10  Aquele  que  morreu  por  nós, 
para que, quer vigiemos, quer durmamos, 
vivamos juntamente com ele.

5:11 dio parakaleite allhlouv 
kai oikodomeite eiv ton ena 
kaywv kai poieite

1Th 5:11 Por isso confortai-vos uns aos 
outros,  e  edificai-vos  uns  aos  outros, 
como também o fazeis.

5:12 erwtwmen de umav adelfoi 
eidenai touv kopiwntav en umin 
kai proistamenouv umwn en 
kuriw kai nouyetountav umav

1Th  5:12  E  vos  rogamos  irmãos, 
reconhecerdes aos que  estão trabalhando 
entre  vós,  e  presidindo  sobre  vós  no 
Senhor, e vos admoestando,



5:13 kai hgeisyai autouv uper 
ekperissou en agaph dia to 
ergon autwn eirhneuete en 
eautoiv

1Th  5:13  E  grandemente  os  estimardes 
em amor, por causa da obra deles. Tende 
paz entre vós mesmos.

5:14 parakaloumen de umav 
adelfoi nouyeteite touv 
ataktouv paramuyeisye touv 
oligoqucouv antecesye twn 
asyenwn makroyumeite prov 
pantav

1Th 5:14 Rogamo-vos também,  irmãos: 
Admoestai  os desordenados,  consolai  os 
de  pouco  ânimo,  sustentai  os  fracos,  e 
sede pacientes para com todos.

5:15 orate mh tiv kakon anti 
kakou tini apodw alla pantote 
to agayon diwkete kai eiv 
allhlouv kai eiv pantav

1Th 5:15 Vede que ninguém pague mal 
por mal a outrem, mas sempre persegui o 
bem, tanto uns para com os outros, como 
para com todos os homens;

5:16 pantote cairete 1Th 5:16 Regozijai-vos sempre;

5:17 adialeiptwv proseucesye 1Th 5:17 Orai sem cessar;

5:18 en panti eucaristeite touto 
gar yelhma yeou en cristw 
ihsou eiv umav

1Th  5:18  Em  tudo  dai  graças  a  Deus, 
porque  esta  é  a vontade  de  Deus  em 
Cristo Jesus para convosco.

5:19 to pneuma mh sbennute 1Th 5:19 Não apagueis o Espírito;

5:20 profhteiav mh exouyeneite 1Th 5:20 Não desprezeis as profecias;

5:21 panta dokimazete to kalon 
katecete

1Th  5:21  Examinai  todas  as  coisas, 
retende o que é bom;

5:22 apo pantov eidouv ponhrou 
apecesye

1Th  5:22  Abstende-vos  de  toda  a 
aparência do mal.

5:23 autov de o yeov thv eirhnhv 
agiasai umav oloteleiv kai 
oloklhron umwn to pneuma kai 
h quch kai to swma amemptwv 
en th parousia tou kuriou hmwn 
ihsou cristou thrhyeih

1Th 5:23 E o mesmo Deus da  paz  vos 
santifique completamente; e todo o vosso 
espírito  e  a  alma  e  o  corpo  sejam 
conservados irrepreensíveis  na  vinda  do 
nosso Senhor Jesus Cristo.

5:24 pistov o kalwn umav ov 
kai poihsei

1Th 5:24 Fiel  é quem vos chama, o qual 
também fará isto.

5:25 adelfoi proseucesye peri 
hmwn

1Th 5:25 Irmãos, orai por nós.



5:26 aspasasye touv adelfouv 
pantav en filhmati agiw

1Th 5:26 Saudai  a  todos  os  irmãos  em 
ósculo santo.

5:27 orkizw umav ton kurion 
anagnwsyhnai thn epistolhn 
pasin toiv agioiv adelfoiv

1Th  5:27  Pelo  Senhor  vos  ordeno  esta 
epístola  ser  lida  para  todos  os  santos 
irmãos.

5:28 h cariv tou kuriou hmwn 
ihsou cristou mey umwn amhn

1Th 5:28 A graça do nosso Senhor Jesus 
Cristo seja convosco! Amém. 

(A  primeira  [Epístola]  aos  
Tessalonicenses foi escrita de Atenas.)


