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Lição 1: 1 Tessalonicenses 1:1-10
1:1 – Saudação inicial
•

Quem escreveu esta carta?
o Paulo
▪ Esta é a única carta onde Paulo não se descreve como sendo servo
de Cristo (Filipenses 1:1), ou apóstolo (Rom 1:1; 1 Cor 1:1; 2 Cor 1:2;
Gal 1:1).
▪ Ele não viu a necessidade de salientar sua autoridade como apóstolo
pois esta igreja já o conhecia.
o Silvano
▪ Silas aparece em Atos 15:22, 32-33. Ele foi enviado pela igreja em
Jerusalém até a Antioquia e depois acompanhou Paulo em suas
viagens missionárias.
o Timóteo
▪ Somos introduzidos a Timóteo em Atos 16:1-3
▪ Sua mãe era Judeia e seu pai Grego.
▪ 2 Timóteo 3:15 diz que Timóteo conhece as Sagradas Letras desde
criança.

•

Para quem a carta foi escrita?

1:2-10
•

No grego o versículo 2-10 é uma frase.
o De 1:1 até 2:15 Paulo 22 vezes cita Deus. Ele quer que a igreja entenda
que tudo está acontecendo devido a iniciativa de Deus.

•

Com que frequência Paulo em suas orações dá graças a Deus pela igreja em
Tessalônica?

•

Como é a sua vida de oração?
o Você agradece a Deus pelos irmãos?
o Como podemos ser mais como Paulo?

•

Como Paulo lembra a igreja em Tessalônica? (v. 3)
o O que eles tem demonstrado?

•

Trabalho, esforço e perseverança

Qual a importância de um bom exemplo?
o Qual foi o exemplo dado por Paulo para a igreja em Tessalônica? (v. 5b-6)
▪ Qual foi o resultado disto para a igreja em Tessalônica?
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➢ Eles se tornaram exemplos para os crentes na Macedônia e na
Acaia. (v. 7)
➢ V.8 ... “por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês tem em
Deus.”
o Você está sendo um bom exemplo?
▪ Como podemos ser bons exemplos?
➢ Paulo em 1 Cor 11:1 diz: “Tornem-se meus imitadores, como eu o
sou de Cristo.”
•

O que estes discípulos deixaram para trás para seguirem a Deus? (V. 9)
o Qual o perigo de ter ídolos em sua vida?
o O que você precisa deixar para trás para seguir a Deus?

•

Qual a certeza que temos através da ressurreição de Cristo? (V. 9-10)
o Jesus nos livra da ira que há de vir.
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Lição 2: 1 Tessalonicenses 2:1-16
Abertura: O que você faria se um desconhecido começasse a tentar te convencer
de algo?
2:1-6
Paulo (neste texto) está lembrando os cristãos sobre como ele agiu quando estava
em Tessalônica.
•

O que Paulo não fez? (v. 3)
o Não tem origem no erro, motivos impuros, intenções enganosas.

•

Como Paulo agiu?
o A quem ele tentou agradar? Ele buscou reconhecimento humano?
o E você? Quem você busca agradar?

•

No versículo 4 Paulo diz que sendo aprovado por Deus que Deus o confiou
com o evangelho?
o Nós podemos falar o mesmo?
o Se o evangelho nos foi confiado o que devemos fazer?

2:7-9
• Como Paulo tratou os Tessalonicenses? Como ele agiu? (v. 7-8)
o Bondosos ... com uma mãe ... não deram somente o evangelho mas a
própria vida (trabalharam noite e dia).
o Talvez você pense: Paul está sendo generoso em como ele está
descrevendo o próprio trabalho ... mas se este fosse o caso a igreja em
Tessalônica o diria. Que vergonha seria se descrever o seu cuidado para
com um grupo de pessoas e elas não reconhecessem isso em você. Por
causa disto acreditamos que Paulo realmente agiu assim (que exemplo!).
2:10-12
• Qual foi o exemplo deixado por Paulo?
o A situação de Paulo era única pois ele estava indo para lugares que não
conheciam o cristianismo (era algo completamente novo) e ele (Paulo)
tinha a responsabilidade de exemplificar o que significa ser um discípulo
de Cristo.
•

Você está exemplificando Cristo para as pessoas que você encontra?

•

O que Paulo desejava que estas pessoas fizessem? (v. 12)
o Vivam de maneira digna de Deus.

2:13-16
• Como as pessoas em Tessalônica receberam a palavra de Deus?
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•

A pregação de Paulo foi só com palavras? (Certamente suas ações
comunicaram algo aos Tessalonicenses. [v.10-12])
o Como você pode testemunhar através de sua vida (o seu exemplo) o
evangelho?

* Como apóstolo, Paulo talvez pudesse exigir um sustendo mas ele não quis ser um
peso. E por isso trabalhavam para não ser pesados (2:9) em quanto pregavam o
evangelho.
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Lição 3: 1 Tessalonicenses 2:17-3:13
•

Paulo sentiu saudade dos irmãos em Tessalônica? (v. 17-18)
o Por que Paulo não pode ir visitar a igreja em Tessalônica? (v. 18)
▪ Um ponto positivo é que por Paulo não poder visitar a igreja em
Tessalônica hoje nós temos esta carta. Se ele pudesse continuar a
estar com os irmãos provavelmente não teríamos esta carta.
o Quem ou o que é a glória e alegria de Paulo? (v. 20)
▪ Por que a igreja era a alegria de Paulo?
➢ O que era importante para Paulo?

- Você tem esta mesma visão (os irmãos são a nossa glória e
alegria)?
➢ Ao entender que estamos engajados juntos em buscar a Cristo e
sermos mutuamente edificados isso altera a maneira que vemos os
nossos irmãos?

- Como isso pode afetar a nossa ideia de igreja e de sermos
irmãos(as)?
3:1-5
• Paulo foi impedido de voltar para Tessalônica. O que ele fez neste meio
tempo? (3:2)
o Qual era a preocupação de Paulo em relação aos Tessalonicenses?
▪ Paulo está preocupado com a fé destes Cristãos ... ele não quer que a
sua fé seja abalada.
o O que podemos fazer para que a nossa fé não seja abalada?
o Qual foi o propósito da viagem de Timóteo? (3:2-3, 5)
▪ Fortalecer e dar ânimo na fé
o O que podemos fazer para encorajar nossos irmãos(as) para que a fé
deles não seja abalada?
3:6-10
• O que Timóteo relatou a Paulo sobre a igreja em Tessalônica? (v. 6-8)
•

Como Paulo se sentiu quando recebeu notícias através de Timóteo a respeito
da igreja? (v. 7-9)
o Em uma época onde a comunicação era mais difícil era muito bom
receber notícias de pessoas queridas.

•

Com que frequência Paulo orava por estes irmãos? (v. 10)
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o O que Paulo pedia em suas orações? (v. 11-12)
▪ Paulo pede que Deus faça crescer e transbordar o amor que vocês
têm uns para com os outros e para com todos. (3:12)
•

Como o nosso amor pode continuar a crescer e transbordar uns pelos
outros?

3:11-13
• Estes versículos são como uma continuação desta oração.
•

Qual o tipo de amor que Paulo pede que estes irmãos tenham?

•

Paulo fecha pedindo que o coração destes irmãos sejam fortalecidos para
que sejam irrepreensíveis e santos.
o Como nós podemos ser mais santos?
o Qual a importância de orar para que isso aconteça?
o Você está orando por isso?
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Lição 4: 1 Tessalonicenses 4:1-12
Abertura: Quais são algumas tentações que mais fazem pessoas pecar (categorias
gerais)?
Paulo no capítulo 4 vai falar sobre algumas coisas práticas. Ele cita 3 coisas
que podem estar causando dificuldades para esta jovem igreja, estas 3 são:
sexo, dinheiro, e a morte.
•

Quando alguém fala: “Há ele é um santinho.” A pessoa está dizendo isso de
forma positiva ou negativa? Por que?

4:1-2
• A igreja em Tessalônica já foi instruída em como deveriam viver?
o Eles estão vivendo como foram instruídos?
o O que Paulo os exorta a fazer? (v. 1)
•

Será que esta exortação poderia ser feita para nós?
o Você poderia viver mais os mandamentos de Jesus?
o Em que áreas você poderia colocar isso mais em prática?

4:3-8
• Qual é a vontade de Deus para estes irmãos? (v. 3) Sejam santificados
o Três vezes vemos a palavra santo (santificado) neste texto: vs. 3,4,7.
•

A primeira área em que devemos nos guardar para que possamos ser santos
é em relação a imoralidade sexual.
o Hoje em dia a norma é a pessoa se controlar sexualmente?
▪ A norma é mais como o versículo 5 que diz que a pessoa é
dominada por suas paixões e desejos desenfreados.
o Como podemos nos controlar sexualmente?
▪ Por termos que nos devotar em nos controlar muitos acham que é
difícil de mais ou até impossível.
➢ Requer disciplina e prática para aprender a andar de bicicleta a
mesma coisa para aprender a dirigir / ou emagrecer. Certamente
com disciplina também podemos controlar estes impulsos.
o O que Deus fará com aqueles que praticam a imoralidade sexual? (v. 6)
o Deus nos chama para o que? (v. 7)
▪ Você entende a santidade como sendo o seu chamado? Por que?
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4:9-13
• Como Deus tem nos ensinado a amar uns aos outros?
•

A igreja em Tessalônica já estava amando uns aos outros?
o Toda Macedônia – provavelmente estavam ajudando financeiramente
irmãos de Filipos e Beréia. É suposto que a igreja de Tessalônica era
maior e tinha mais recursos e por isso ela poderia ajudar as outras
igrejas.
▪ Lembramos do exemplo das igrejas em Atos que tinham tudo em
comum e mostravam o seu amor uns para os outros ao cuidarem das
necessidades uns dos outros. (Atos 4:32-35)
o Paulo diz que estes irmãos já haviam se aperfeiçoado nesta prática de
amar?

•

Ao falar que devemos amar e demonstrar amor uns para os outros Paulo
agora dá um alerta (v. 11-12).
o Devemos nos esforçar em que sentido? (v. 11-12)
o Por que é importante trabalhar com as próprias mãos e não depender de
ninguém?
o Como que isso afeta a maneira que as pessoas de fora (não da igreja)
nos veem? (v. 12)
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Lição 5: 1 Tessalonicenses 4:13-5:11
Abertura: Como você descreveria as cores para um cego? Como você descreveria
a cor vermelho? O que faz vermelho ser vermelho e não azul?
•

Vermelho é uma cor forte / azul e verde são suaves / amarelo é uma cor
aguda.

Você já pensou sobre como você descreveria cores para alguém que não pode ver
as cores?
————————————No texto de hoje Paulo tenta falar aos Tessalonicenses sobre a volta de Cristo, isso
é difícil considerando que não temos uma referência boa para compreender estas
coisas (é como descrever cores para um cego).
4:13-18
• Paulo começa nos dizendo sobre o propósito em escrever sobre estas
coisas. Qual é o propósito de Paulo (v. 13)?
o Você já foi em um enterro de uma pessoa do mundo? É diferente do
enterro de um cristão?
•

Qual a esperança que temos em relação a volta do Senhor? (v. 14-15)

•

O que vai acontecer quando a trombeta ressoar? (v. 16)
o Lembre que Paulo aqui está tentando descrever cor para um cego. Ele
está usando palavras e imagens para nos ajudar a entender o que vai
acontecer.
o Jesus não está lá literalmente (geograficamente) lá “em cima no céu”.
Paulo diz que Jesus descerá dos Céus para nos ajudar a entender o que
está acontecendo.
o Em Colossenses 3:4 Paulo usa outras palavras, “manifesto”, para
descrever a vinda de Cristo.

•

Paulo diz que os discípulos estarão com o Senhor por quanto tempo? (v. 17)

•

O que devemos fazer com estas palavras? (v. 18)
o Estas palavras fazem você se sentir consolado em relação a morte e a
volta do Senhor?

5:1-11
• Como Paulo descreve a volta do Senhor? Será como o que? (v. 2)
•

A destruição vira para quem? Algum destes vai conseguir escapar? (v. 3)

•

Paulo dá um alerta sobre o dormir. Qual é o alerta de Paulo? (v. 6)
o Como podemos estar atentos e ser sóbrios?
o Como são os do mundo? (v. 7)
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▪ Estes são os que dizem “Paz e segurança” (v. 3) e são destruídos.
•

Como as pessoas do dia devem agir? (v. 8)
o Devemos vestir a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da
salvação.
o 1:3 – O que a igreja tem demonstrado? (Fé, Amor, Esperança)

•

Deus nos destinou para o que? (v. 9)
o Como você se senti ao saber que somos destinados a receber a
salvação?

•

Uma das mensagens centrais de Paulo se encontra em 5:10 – “Ele (Jesus)
morreu por nós.”
o Não devemos esquecer disto.
o Esta realidade altera a nossa existência, pois agora somos “filhos da luz”
(5:5)

•

Sabendo que somos destinados a receber a salvação o que devemos fazer?
(v. 11)
o Como você pode edificar o seu irmão?
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Lição 6: 1 Tessalonicenses 5:12-28
5:12-13
•

Como Paulo diz que a igreja deve tratar aqueles que “os lideram no Senhor”?
o Ele novamente enfatiza a importância do amor. (veja 3:12)

5:14-15
• Por que devemos advertir as pessoas ociosas?
•

Como podemos confortar os desanimados?

•

Como auxiliar os fracos?

•

Qual a importância de sermos pacientes com todos?

5:16-18
• Você é uma pessoa alegre?
•

Você é uma pessoa que é grata?
o Como podemos ser mais gratos a Deus pelo o que temos?

•

Qual a importância de orar continuamente?
o Como podemos colocar esta disciplina mais em prática?

5:19-28
• Você acha que as pessoas hoje estão sendo enganadas?
o Qual o valor de por as coisas à prova? (21)
o Como podemos por as coisas à prova?
•

Como podemos ficar com o que é bom e nos afastar do mal? (21-22)
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