
AS CARTAS INCONTESTAVELMENTE DE PAULO
A Carta Data Extensão A Comunidade Ocasião - motivação Temas principais

1Tessalonicenses 51 5 capítulos 
breves

Nova. De trabalhadores braçais. Ação de graças pelas boas notícias 
recebidas através de Timóteo que voltava 

de lá.

Acolheram a Palavra em meio às 
perseguições. Tornaram-se, assim, 

missionários. Esclarecimentos a respeito 
da Parusia.

1 Coríntios 54 16 
capítulos

Maioria pobre, sem estudo e sem 
nome. Pequeno grupo de ricos, 
nobres e sábios, que comanda.

Responde a carta da comunidade com 
muitas questões e a notícias sabidas 

oralmente.

A sabedoria da cruz e os fãs-clubes. 
Comportamento diante da ordem sexual. 

Forte e fracos. A Ceia do Senhor. Os 
carismáticos. A Ressurreição.

2 Coríntios 55-
56

13 
capítulos

Agitada. Questionam Paulo. Ele 
vai lá. É agredido.

Defesa tranqüila do seu ministério. Defesa 
ardorosa, “entre lágrimas”. Ação de 

graças pela reconciliação. Campanha em 
favor dos “pobres”.

O que é ser apóstolo mesmo.  A 
Campanha p/ “os pobres”. 

Filipenses 55-
56

4 capítulos Pobres, pequenos comerciantes, 
amigos leais de Paulo.

A- Agradecer ajuda recebida.
B- Dar notícias e animar a 
comunidade presente no mundo.
C- Combater os judaizantes.

Paulo na prisão e diante da morte. 
Alegria e gratidão. Humildade e doação 
a exemplo de Cristo, para ser luz para o 

mundo. A verdadeira circuncisão.
Filêmon 55-

56
25 

versículos
Um amigo em cuja casa se 
reunia uma comunidade.

Onésimo, escravo, fugiu e foi procurar 
Paulo na prisão em Éfeso. Tornou-se 
cristão. Paulo o manda de volta com a 

carta.

Respeito à liberdade do amigo. Amor 
cristão (solidariedade) deve resolver.

Gálatas 55-
56

6 capítulos Oriundos da Europa Central 
(Gália). Aldeias pobres, 

humildes e escravizadas. Gente 
aberta, curiosa, solidária, 

empolgada. Gentios, tornaram-se 
cristãos.

Aceitaram influência dos judaizantes, que 
diziam ser necessário primeiro tornarem-
se judeus para depois se fazerem cristãos. 

Paulo fica indignado. 

A vida de Paulo: fariseu fanático torna-
se apóstolo dos gentios. A Fé, 

comprometer-se com Jesus, o Messias 
crucificado (um maldito), nos faz livres. 

A Lei é escravidão e reforça a 
escravidão.

Romanos 57-
58

16 
capítulos

Da periferia. Judeus e gentios. 
Os judeus foram expulsos da 

cidade, ficou maioria de cristãos 
gentios.

Paulo quer ir a Roma, depois p/ a 
Espanha. Gálatas assustou os cristãos 

judeus. Os de Roma agora estão voltando. 
Serão discriminados? Serão bem aceitos? 

Agora os judeus são a parte fraca.

Igualdade entre judeus e gentios no 
pecado e na graça, na morte e na vida, 
no Espírito, que inclui o universo. E a 
totalidade dos judeus, salva-se ou não?
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