


Nenhum cristão fez mais do que F. F. Bruce para demonstrar como a fé 
evangélica e a integridade acadêmica podem caminhar juntas.

J. I. Packer (1926-2020), autor de O Deus que nos guia e guarda, Força 
na fraqueza, Caminhando no poder do Espírito e Fé ativa (Vida Nova)

Para Bruce, as características inegociáveis da fé cristã eram estas: a confia-
bilidade das Escrituras, a Pessoa e a obra de Cristo, a vida cristã como uma 
vida de perdão e de liberdade para aqueles que são guiados pelo Espírito e o 
direito — bem como o dever — que cada crente tem de exercer seus dons.

Tim Grass, autor de Modern church history e F. F. Bruce: a life

Bruce será lembrado por sua carreira acadêmica de grande destaque e por 
ter sido um escritor prolífico, cuja produção notável de livros e ensaios con-
tinuará a ser lida por muitos anos.

Howard Marshall (1934-2015), autor de Teologia do Novo Testamento 
(Vida Nova)

Bruce convenceu os evangélicos a ter uma visão mais favorável da academia  
— em uma época em que isso parecia impossível — e persuadiu os acadê-
micos a olhar a fé cristã com outros olhos.

Peter Oakes, autor de Empire, economics and the New Testament e 
Reading Romans in Pompeii
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Para Raymond e Florence Payne.
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PREFÁCIO

Esta obra foi originariamente publicada em 1962 como 
um dos volumes de uma série de 22 guias bíblicos e editada 
pelo falecido William Barclay e por mim. A série, publicada 
pela Lutterworth Press, teve um papel importante em sua 
geração e não há planos para que seja relançada.

De acordo com o planejamento daquela série, este volume 
tratava das cartas de Paulo aos Tessalonicenses e aos Coríntios. 
O texto foi agora revisado, e a obra, expandida, para que  
fosse acrescentada a Carta aos Filipenses. Assim, esta obra 
serve como manual de introdução à correspondência a qual 
temos acesso entre Paulo e seus convertidos na Europa.

Tempo Pascal, 1984
F. F. B.
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INTRODUÇÃO

Neste livro analisaremos cinco dos primeiros escritos cristãos 
que chegaram até nós: a Primeira e a Segunda Carta aos 
Tessalonicenses, a Primeira e a Segunda Carta aos Coríntios 
e a Carta aos Filipenses. Os textos serão apresentados aqui 
na ordem em que foram escritos, e não na sequência em que 
aparecem na maioria das edições do Novo Testamento.

Essas cartas foram enviadas pelo apóstolo Paulo a seus con-
vertidos em três cidades importantes das províncias gregas e 
macedônicas do Império Romano. Foram escritas entre o co-
meço da década de 50 e o começo da de 60 do primeiro século 
d.C. — ou seja, de vinte a trinta anos depois da morte de Cristo. 
Naquela época, havia ainda centenas de pessoas vivas com lem-
branças intensas de quando viram Cristo e ouviram seus ensi-
namentos. Documentos desse tipo, escritos logo após a origem 
de um novo movimento religioso, têm grande valor histórico. 
Para os cristãos, entretanto, seu valor não é apenas histórico: 
eles são de grande ajuda para compreendermos a fé que temos 
e que, de tempos em tempos, somos chamados a defender.

O Novo Testamento nos apresenta os documentos fun-
damentais da nossa fé e, entre esses documentos, as cartas de 
Paulo têm interesse e importância singulares. À medida que 
as lemos, impressionamo-nos de ver como problemas básicos 
se repetem a cada nova geração. Apesar das vastas diferenças 
culturais entre os dias de Paulo e os nossos, a missão cristã hoje  
enfrenta situações que não diferem, no fundo, daquelas que 
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PAULO E SEUS CONVERTIDOS

– 12 –

Paulo confrontou, e as igrejas mais jovens do século 201 atra-
vessam experiências que as igrejas jovens do primeiro sécu-
lo conheceram muito bem. Aliás, um grande e proeminente 
missionário do início do século 20, Roland Allen (autor de 
Missionary methods: St. Paul or ours?),2 defendeu contundente-
mente que a estratégia missionária de Paulo permanece a me-
lhor para os nossos tempos. De qualquer forma, tanto como 
estratégia a ser seguida para a propagação do evangelho quan-
to no que diz respeito aos problemas da vida cristã e ao teste-
munho das comunidades cristãs em um ambiente não cristão, 
as palavras de sabedoria de Paulo permanecem relevantes para 
nós, e desprezá-las seria tolice de nossa parte.

Este manual pretende nos ajudar no estudo dos livros 
aos quais ele se refere, e não substituí-los. Seria boa ideia fa-
zer uma leitura rápida dessas cinco cartas antes de começar a 
usar esta obra, e depois lê-las novamente, parte por parte, jun-
to com o manual. A versão bíblica utilizada aqui e mantida na 
tradução é a Revised Standard Version. Seria útil ter uma ou 
duas versões diferentes à mão para comparação, como a New 
English Bible, a New International Version ou a Good News 
Bible [sem falar de versões em língua portuguesa]. Todavia, 
para uma leitura rápida e preliminar dessas e de outras cartas 
de Paulo, talvez a versão mais esclarecedora seja a paráfrase de 
J. B. Phillips, The New Testament in modern English [lançada 
por Edições Vida Nova sob o título Cartas para hoje].

1A primeira edição do livro foi publicada em 1962. (N. do E.) 
2Edição em português: Os métodos missionários de Paulo e um estudo 

da expansão da igreja (São Paulo: Vida Nova, 2020).
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