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1 Tessalonicenses - Introdução 

SOBREVIVENDO O TITANIC (Somos resgatados por Jesus nosso Salvador) 

Tirando lições espirituais do naufrágio do Titanic. 
Navio que afundou em sua primeira viagem, em 1912, ao se chocar com um iceberg no 
Atlântico. 

1. Todos no navio achavam que tudo estava bem. 
2. Somente aqueles que entraram nos barquinhos se salvaram. 
3. Devemos alertar aqueles que correm perigo.  Devemos escutar os avisos que ouvimos. 

João 4.10-14  Todos tem sede.  Só Jesus pode dar a água viva. 
João 6.35  Todos tem fome.  Jesus é o pão da vida. 
João 8.12  Todos estão nas trevas.  Jesus é a luz. 
Lucas 15  Nós estamos perdidos.  Jesus nos encontra. Ele é o pastor que nos guia. 
João 5.24 ( Ef 2.1) Nós estamos mortos.  Jesus nos dá vida! 
Atos 26.16-20 Nós somos cegos.  Jesus nos ajuda a enxergar. 
Mateus 14.27-32 Nós estamos afogando.  Jesus estende a mão para nos resgatar. 
1  Ts 1.9,10           Jesus nos salva da ira vindoura. 

A igreja é como um navio que vem para resgatar os náufragos.  A nossa missão é salvar 
aqueles que estão morrendo.  (O navio pode ser sujo ou ter outros problemas mas é bem 
melhor do que estar no mar morrendo nas águas geladas.) 

Atos 16.6-10 
Deus chamou Paulo para pregar a boa nova de salvação em Jesus na Europa. 

Paulo foi a Filipos.  Atos 16.11-40 
Depois a Tessalônica. Atos 17.1-9 
E a Bereia.   Atos 17.10-15 
Daí Paulo foi a Atenas Atos 17.16-34 
E daí a Corinto   Atos 18.1-17 

A cidade de Tessalônica foi uma cidade importante.  Tinha um porto muito bom e ficava na 
estrada Via Egnatia que ligava Roma com o leste.  Tessalônica foi a capital da província de 
Macedônia.  A cidade tinha bastante moradores judeus.  A cidade Tessaloniki ou Saloniki 
hoje é a segunda maior cidade da Grécia com uma população de 500.000 habitantes. 



Atos 17.1-9 
Foi o costume de Paulo passar primeiro na sinagoga dos judeus e pregar lá.  Em 
Tessalônica, Paulo foi à sinagoga de judeus segundo o seu costume, e por três sábados, 
arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando que é Jesus é o 
Cristo.  Alguns deles foram persuadidos e se converteram a Cristo, bem como numerosa 
multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. 

Nem todos gostaram da pregação do evangelho.   
1.   Quem foi contra Paulo? 
2. Que fizeram os judeus? 
3. Que aconteceu com Jasom? 

1. Qual foi o método que Paulo usou para ensinar em Tessalônica? 
2. Que nós podemos imitar hoje deste método? 
3. Como é que nós podemos compartilhar a nossa fé com as pessoas que conhecemos? 
4. Que você faz quando você é rejeitado ou zombado pelos colegas? 
5. Que você precisa fazer para continuar firme no Senhor sem vacilar? 

Parece que Paulo saiu de Tessalônica para proteger os novos convertidos como Jasom.  Atos 17.9 
Paulo queria retornar à Tessalônica mas isto não foi possível.  1 Tessalonicenses 2.18 
Os irmãos em Tessalônica foram perseguidos.  2 Tessalonicenses 1.4 
Podemos imaginar uma cena assim.  Um marido descrente falando com sua esposa que 
pertencia à igreja em Tessalônica. 

“Grandes homens, este Paulo e os outros professores de vocês!  Eles chegam e 
fazem suas cabeças para seguir este tal de Jesus e quando surge o primeiro 
problema eles fogem para salvar a própria pele.  E vocês tem que ficar aqui e lidar 
com todos estes problemas sozinhos.” 

Tudo indica que Paulo estava em Corinto quando Timóteo chegou de viagem de 
Tessalônica com notícias dos irmãos em Tessalônica.  1 Tessalonicenses 3.6  Daí Paulo 
escreve esta carta para incentivar estes discípulos novos.  Acreditamos que a carta foi 
escrita cerca do ano 50 D.C. e seria então uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. 

PEQUENO ESBOÇO DE 1 TESSALONICENSES: 

1.   Como a igreja divulga a boa notícia.       1.1-10 
2. O trabalho do mestre:  Compartilhando o evangelho e fortalecendo os crentes.   2.1 – 3.13 
3. Vivendo uma vida que agrada nosso Deus.      4.1-12 
4. Nossa esperança em Cristo.        4.13 – 5.11 
5. Vivendo para Cristo.         5.12-28 

SEU DEVER DE CASA: 
Leia 1 Tessalonicenses pelo menos uma vez.  Bom mesmo seria 5 vezes ou mais. 
Eu vou aprender muito como professor.  Quanto você ganha deste estudo vai depender de 
você!  Toda semana vamos ter uma provinha!  Quero ver você tirar uma nota 10! 
Creio que nosso estudo vai ser muito interessante e vai ajudar você em sua vida no dia a dia. 

Desafio:   Vamos socorrer aqueles que estão se afogando no mundo.   
Eles precisam de Cristo!



PROVINHA 01 

1.  SIM  NÃO   Achamos que Paulo escreveu a primeira carta a igreja em Tessalônica de Corinto. 

2.  SIM  NÃO   Muitas distintas mulheres se tornaram seguidoras de Jesus na cidade de Tessalônica. 

3.. SIM  NÃO   Jasom, que se converteu a Cristo, foi levado para o meio do povo e teve que pagar  
  fiança para ser libertado. 

4. SIM  NÃO   Em Tessalônica os judeus acusaram os Cristãos de proceder contra os decretos de  
 César, afirmando ser Jesus outro rei.  

5. SIM  NÃO   Os romanos movidos de inveja alvoroçaram a cidade contra os Cristãos. 

6. SIM  NÃO   Era o costume de Paulo começar o seu trabalho de pregar a Cristo nas sinagogas. 

7. SIM  NÃO   Em Tessalônica Paulo e Silas foram presos por causa do evangelho. 

8. Baseado em Atos 17.2-4, use uma palavra (um verbo) para descrever como Paulo ensinava:  
    _________________ 

9. Qual aspecto do trabalho de Paulo em Tessalônica deixa você encorajado? 
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COMO A IGREJA DIVULGA A BOA NOTÍCIA 
1 TESSALONICENSES 1.1-10 

Em Atos 17.6, os irmãos foram acusados de ter transtornado o _______________________ . 

1 Tessalonicenses 1.1-10 
O evangelho gera a ______________ a qual divulga o evangelho, gerando mais _______________. 

1. Em Atos 18.5, Silas e Timóteo desceram da Macedônia para estarem com Paulo em Corinto.   
Acreditamos que Paulo escreveu esta carta à igreja em Tessalônica de _______________. 

 A palavra no grego para igreja é "eklesia" e significa uma “assembléia". 
 Mas uma igreja não é uma assembléia qualquer.   
 Esta assembléia não é um grupo pagão, mas sim uma assembléia de Deus e de Jesus Cristo. 

1.2,3  Por que Paulo, Silas e Timóteo sempre dão graças a Deus pelos irmãos? 
  
Porque recordam da operosidade da sua _____, da abnegação do seu __________ e da firmeza da 
sua _________________ em nosso Senhor Jesus Cristo, 
 Nós hoje também temos que ser pessoas cheias de fé, amor e esperança em Cristo! 
 Nosso Deus cuida de nosso passado, presente e futuro.  Leia: Tiago 1.18,26 e Colossenses 1.4-6 

1.4  A Bíblia afirma que todos os discípulos são ________________ por Deus.    Tito 2.14 
  Tudo começa com nosso Deus.    Filipenses  2.12,13 
  Mas a nossa eleição depende de nossa colaboração.  Nós temos que aceitar o chamado de Deus.  
  

Paulo disse que ele _______ foi desobediente à visão celestial.  Atos 26.19   E você? 

1.5-7   Como foi que os irmãos em Tessalônica receberam a palavra? 
   Eles estavam vivendo de acordo com o ensinamento que receberam?   Explique.  

  O Espírito Santo dá _______________ aos pregadores e _______________ aos recebedores! 
  Fala da alegria que o Senhor lhe deu!  João 16.33;   Atos 16.25;  Romanos 5.1-5 
   
  O evangelho traz oposição porque ele é contra todo o orgulho e egoísmo do ser humano. 
  Quando nós imitamos o Senhor nós devemos ser modelos que outros podem seguir. 

8.  A melhor maneira de divulgar o evangelho não é por radio nem pela televisão mas sim por  
  ____________________. 

1.9,10 Este crentes deixaram os _____________, e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. 
 A decisão de seguir a Cristo sempre significa uma mudança de vida. Atos 14.15 e 19.18-20 
 Quais são os ídolos que nós precisamos abandonar hoje no Rio de Janeiro? 
 Você está aguardando dos céus Jesus, o Filho de Deus?  João 14.1-3;  Atos 1.11 

A ira de Deus é pessoal.  O Deus santo odeia toda maldade.  O Deus justo se _________ ao mal. 

  Nós que ouvimos o evangelho e fomos salvos por ele agora devemos _____________o evangelho! 
  Como você pode ser um modelo de Cristo para os outros esta semana? 

Dever de casa: Escreva numa folha o nome de um irmão que você quer imitar e o nome de uma  
pessoa que você quer ver imitando você.   Leia 1 Tessalonicenses 2 e 3.



PROVINHA 02 

1.  SIM  NÃO   Paulo, Silas e Tito escreveram a primeira carta aos tessalonicenses.  

2.  SIM  NÃO   A palavra do grego "eklesia" geralmente é traduzida como “igreja", e no 1o século  
  significava uma assembléia de qualquer tipo de pessoas. 

3.. SIM  NÃO  Todos os cristãos são escolhidos por Deus. 

4. SIM  NÃO  Os discípulos em Tessalônica receberam a palavra em meio de muita tribulação, mas  
com alegria do Espírito Santo. 

5. SIM  NÃO   Os tessalonicenses se tornaram modelos para os crentes na Macedônia e na Acaia. 

6. SIM  NÃO   Muitos dos tessalonicenses adoravam ídolos antes de se converter a Deus. 

7. SIM  NÃO   A nossa esperança em Cristo nos ajuda a permanecer firmes e a suportar as  
  dificuldades.   

8. SIM  NÃO  Em 1 Tessalonicenses capítulo um parece que Paulo está preocupado porque os irmãos  
não estão progredindo bem em Cristo. 

9. Nós que seguimos a Cristo estamos aguardando a volta de Jesus que nos livra _________________  
que há de vir. 
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COMPARTILHANDO AS BOAS NOTÍCIAS E FORTALENCENDO OS CRENTES 
1 TESSALONICENSES 2,3 

Quando você fica observando alguém que está conversando com alguém por telefone, você consegue 
saber o que aquela terceira pessoa está dizendo? 
Que nós podemos deduzir através da leitura de 1 Tessalonicenses 2 sobre o que o povo de Tessalônica 
estava dizendo a respeito de Paulo, Silas e Timóteo? 

1 Tessalonicenses 2.1-16 Paulo, Silas e Timóteo se Defendem. 

Em Filipos, antes de chegar em Tessalônica, Paulo havia sido __________________. Atos 16.22-24 
Mas nem por isso ele e os outros irmãos deixaram de proclamar a Cristo com ousadia.   

Note que cinco vezes Paulo escreveu “vocês sabem” e duas vezes “Deus sabe”.  2.1-11 

As _______________ existiam com existem até hoje.  Mas Paulo não tem nada que esconder. 
Seus motivos são puros. 

Paulo, Silas e Timóteo estão se defendendo não por orgulho próprio, mas porque o _______________ 
de Cristo e da igreja está em jogo. 
  
Estes missionários não querem agradar os _______________ mas sim a ________.  2 Coríntios 4.2 

7. Paulo tratou os irmãos como uma _______________ ao cuidar dos seus filhos. 
Nós também precisamos nos esforçar e pagar o preço para compartilhar o evangelho! 

10. Qual foi o exemplo que Paulo, Silas e Timóteo deixaram para os novos convertidos? 

2.11,12  Paulo disse que um pai ____________________________________________ seus filhos. 
2.13  Paulo afirma transmitir a palavra de _________________ . 
    O evangelho é poderoso e age em nós transformando a vida daquele que ______________ . 

2.17 - 3.13  Paulo explica a sua ausência e demonstra o seu Amor pelos irmãos. 

2.18  Paulo queria visitar os irmãos em Tessalônica, mas ___________________ não deixou. 
2.19,20  Descreva o sentimento que Paulo, Silas e Timóteo tem por esses irmãos. 

2.  Já que Paulo não pude visitar os irmãos, ele enviou o irmão ________________ . 

5.  O que Paulo temia que diabo fizesse?   
Como é que eu e você podemos superar as tentações do inimigo?  1 Coríntios 10.13 

  
3.6  Timóteo voltou levando boas noticias sobre a sua ________ em Deus e ________ pelos outros. 
10. Como Paulo se sente a respeito destes irmãos? 

3.10  Paulo espera vê-los pessoalmente para completar o que ainda falta na ___________ deles. 

13. Oração pelos discípulos. 
   Paulo pede a Deus a possibilidade de visitar os irmãos novamente. 
   Paulo ora ao Senhor para ver o seu amor crescer e aumentar uns para com os _____________ . 

   Nós somos motivados a ter vidas puras e santas quando lembramos que Jesus está __________.   

Dever de Casa:   
Ore a Deus pedindo crescimento espiritual para os irmãos na fé. 
Ligue ou faça uma visita a um irmão esta semana para incentivar o irmão a crescer em Cristo. 
Leia: 1 Tessalonicenses 4.1-12. 



PROVINHA 03 

1.  SIM  NÃO   Paulo sofreu muito em Filipos antes de chegar em Tessalônica. 

2.  SIM  NÃO  Paulo disse que ele nunca usou de linguagem de bajulação. 

3.. SIM  NÃO   Paulo disse que ele agiu como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. 

4. SIM  NÃO   Paulo disse que eles (Paulo, Silas e Timóteo) exortaram os irmãos como pai a seus filhos. 

5. SIM  NÃO   Os tessalonicenses eram parecidos com as igrejas de Deus na Judéia, porque foram  
perseguidos pelos seus próprios patrícios. 

6. SIM  NÃO   Paulo estava em Roma quando Timóteo voltou de Tessalônica com noticias dos irmãos. 

7. SIM  NÃO   Timóteo chegou com noticias de problemas de divisões entre os irmãos na igreja. 

8. SIM  NÃO  Em 1 Tessalonicenses capítulo 3,  Paulo disse que ele gostaria muito de voltar a  
Tessalônica para reparar as deficiências da fé dos irmãos. 

9. SIM  NÃO  Paulo ensinou que todos os discípulos de Cristo devem viver como se Cristo fosse  
voltar hoje mesmo. 

10. SIM  NÃO Paul temia que o Tentador os tivesse tentado de tal modo, que todo o seu trabalho  
tivesse ficado inútil. 
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VIVENDO UMA VIDA QUE AGRADA A DEUS! 
1 Tessalonicenses 4.1-12 

Agora a carta deixa de falar do passado e para falar do presente e do futuro. 

4.1  Deveria dizer “E agora” e não “Finalmente”. 
  Parece que os autores estão respondendo algumas perguntas dos irmãos.  Note:  4.9;  4.13;  5.1  
  Paulo escreve sobre coisas que ele já havia ensinado a estes irmãos.  Veja:  4.1,2,6,11 

Qual é a palavra que mais aparece em:  4.1-12?  _________________     Quantas vezes? _______ 

1. Nosso alvo como discípulos de Cristo é de sempre ____________________  a Deus.  João 8.29 

3. Qual é a vontade de Deus?  Deus quer que nós sejamos _________________.  1 Pedro 1.15,16 
Ser SANTO = ser DIFERENTE, ser como DEUS.  Romanos 12.2 
prostituição, imoralidade = o sexo ilícito; fornicação, adultério, homossexualismo, etc. 

No primeiro século muitos templos pagãos tinha prostitutas.  Em Roma o pecado reinava. 

 (Afrodite, a deusa grega do sexo.  Vênus, a deusa romana do amor.  Muitos homens tinham  
 amantes e concubinas.) 
 O ensino de Paulo é bem prático e bem direto. 
 Santificação é Deus trabalhando em nós para nos transformar.  1 Coríntios 6.9-11 
 Deus criou o casamento.  O relacionamento sexual fora do casamento é proibido por Deus. 
 Os solteiros encontram sua felicidade em serviço a Deus e ao seu próximo.   

4.4  Este versículo contem uma palavra difícil de traduzir.  A palavra significa vaso ou recipiente. 
  Daí a frase pode ser OU:  “saiba possuir o próprio corpo” ou “saiba viver com a sua esposa”. 
  
      __________ == ______________  A cobiça (o desejo) usa os outros mas o amor honra os outros.   

4.5  As pessoas do mundo fazem o que fazem porque elas não ____________________ a Deus. 

4.6  Deus tudo vê.  Até atrás de portas fechadas.  Nosso Deus é contra todo tipo de exploração. 
  Deus é o justo vingador.  Deus vai julgar os pecadores. 

4.7,8  Por que vivemos vidas santas?  Por causa de nosso ___________ 
     Quem rejeita este ensinamento está rejeitando o próprio __________________.   
 Esta carta fala muito de Deus.  Vivemos como vivemos porque Deus existe. 
 Não basta FALAR, temos que VIVER e PRATICAR! 

4.9,10 Deus quer que nós amemos uns aos outros _______ _______ _________. 

4.11,12  (Parece que alguns não estavam trabalhando porque achavam que Cristo ia voltar já.) 
 (Alguns irmãos eram preguiçosos e não queriam trabalhar.  2 Ts 3.10-11 and Ef 4.28) 
  

Demonstramos o nosso amor não sendo parasitas nem fofoqueiros mas __________________  
para nosso sustento.    



Deste jeito ganhamos o respeito das pessoas do mundo e deixamos de ser o peso para a igreja. 

Dever de casa: Ore ao Senhor para nunca ser egoísta em seus relacionamentos com os outros e para 
crescer mais e mais.  Leia 1 Tessalonicenses 4.13 - 5.11. 

Aplicando a Palavra Hoje: 

1. Como é que Paulo descreve a vida das pessoas do mundo em 4.5? 

2. Qual é o resultado de uma vida tranqüila onde vivemos de nosso próprio sustento?  4.11,12 

3. Como é que a televisão afeta nossas idéias e atitudes sobre o sexo? 

4. Qual é a nossa motivação para viver uma vida santa?   
O que você pode fazer para manter uma vida pura? 

5. O que Deus pensa sobre o trabalho? 

6.  Quais são as prioridades que Deus tem para você e sua vida? 



PROVINHA 04 

1. SIM  NÃO  Deus quer me salvar por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. 

2.  SIM  NÃO   Eu acredito que Jesus morreu para me dar vida. 

3.. SIM  NÃO   Eu sei que o Tentador está fazendo tudo possível para me tirar do bom caminho. 

4. SIM  NÃO   Eu acredito que os discípulos de Cristo vão viver com Ele para sempre! 

5. SIM  NÃO  Deus não me chamou para a impureza, e sim para a santificação. 

6. SIM  NÃO  Deus quer que eu seja completamente dedicado a Ele e que eu fique livre da  
 imoralidade. 

7. SIM  NÃO   É meu desejo agradar a Deus em tudo que eu faço. 

8. SIM  NÃO   Na minha vida, eu estou tentando deixar um bom exemplo que outros podem imitar. 

9. SIM  NÃO  Eu sei que a igreja é a família de Deus e eu quero ajudar os meus irmãos em tudo  
possível. 

10. SIM  NÃO  Eu vivo a minha vida na esperança de que Cristo pode voltar qualquer hora e eu  
quero estar preparado para meu encontro com o Senhor. 
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A NOSSA ESPERANÇA EM CRISTO! 
1 Tessalonicenses 4.13 - 5.11 

Qual é o segredo para sobreviver uma tragédia como o Titanic?    ___________________! 

Nesta carta Paulo, Silas e Timóteo chamam os tessalonicenses de _________________.  4.13;  5.1,4 

Esta parte da carta tem as respostas para duas perguntas: 
1) Como é que nós devemos reagir ao falecimento de um irmão em Cristo? 
2) Como devemos nos preparar para o dia do juízo final? 
Parece que Timóteo trouxe estas perguntas quando ele voltou de sua visita a Tessalônica. 

O     ________________   é a chave para muitas bênçãos.  4.13a 
Jesus chorou  quando Lázaro morreu e nós também vamos sentir saudades quando perdemos 
amigos ou parentes.  Mas o desespero é proibido por Deus.   Nossa fé nos dá esperança! 

Nossa ____________ é baseada em nossa confiança e expectativa de obter a vida eterna em Cristo. 

17. É nossa esperança viver com o Senhor para sempre! 
  
Quanto a volta do Senhor, o próprio Jesus nos deixou este aviso: _____________!  Mateus 25.13 

É um fato!  JESUS VOLTARÁ!    _________________ uns aos outros com estas palavras. 

5.1-3  Não sabemos quando Jesus vai voltar.  Jesus chegará de repente como um _____________ . 
  
Sabemos que Jesus vai voltar, mas sua volta virá sem aviso como as dores de _______________. 

5.4-8  Temos que estar preparados para que o Dia do Senhor não nos pegue de _______________ .   
Você é do “dia” ou da “noite”?  Seu comportamento e suas atitudes vão dizer. 

Quem é do “dia” vai ficar:      a) acordado    b) controlado    c) atento     d) preparado 

11. Deus não nos escolheu para sofrermos o ____________, mas para nos dar a _____________ 
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 
  
Jesus morreu para nos dar vida.  A nossa esperança não depende de quem ___________ somos mas 
de quem Deus é. 
Vamos incentivar uns aos outros dia após dia! Em Cristo não temos nada a temer. Romanos 8.35-39 

Dever de Casa:  Leia 1 Tessalonicenses 5.12-28. Fique atento!  Jesus pode voltar hoje mesmo! 

Grupos: 
1. Como é que o luto do Cristão é diferente do desespero do não-Cristão?  (4:13-14) 
2. Você realmente acredita que Jesus está voltando?  Como este fato muda sua maneira de viver 

agora? 
3. Como você pode ter a certeza de sua salvação? (5:9-10)  Como você pode compartilhar esta 

mensagem? 
4. Como é que sua esperança em Cristo pode ajudar alguém que acha que a morte é o fim? 
5. Que você pode fazer agora para se preparar para a volta de Cristo?



PROVINHA 05 

1. SIM  NÃO  O conhecimento da vontade de Deus é a chave para muitas bênçãos. 

2.  SIM  NÃO   Nossa esperança é baseada em nossa expectativa de obter a vida eterna em Cristo. 

3.. SIM  NÃO Quanto a volta do Senhor, Jesus disse: vigiem! 

4. SIM  NÃO É necessário estudar as profecias da Bíblia para saber quando Jesus vai voltar. 

5. SIM  NÃO Já que a volta de Jesus está perto, não precisamos trabalhar para conseguir dinheiro. 

6. SIM  NÃO Devemos incentivar uns aos outros dia após dia, pois Jesus está voltando! 

7. Em 1 Tessalonicenses 5.8 a Bíblia diz que devemos nos revestir da couraça da ____________ . 

8.  Por que Paulo disse que o Dia do Senhor vem como ladrão de noite? 

9.  O que significa ser uma pessoa do “dia”?  Explique. 

10. O que você pode fazer agora para se preparar para a volta de Cristo? 
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VIVENDO PARA O SENHOR! 
1 Tessalonicenses 5.12-28 

A palavra “irmãos” aparece pelo menos _________ vezes nesta carta. 
Esta carta deveria ser lida a toda a congregação.  5.27 

O tema que encontramos em toda a carta é a ___________ de Cristo.  1.10: 2.19; 3.13; 4.17; 5.2,23 

Esta última parte da carta:  5.12-28, é como um “cordão de pérolas” falando sobre diversos assuntos 
importantes para os crentes em Tessalônica e para os cristãos de todas as épocas. 

Todos nós temos Deus como o nosso _________ e fazemos parte da mesma _________________. 

Devemos _____________ aqueles que  trabalham entre nós, ensinando o caminho do Senhor.  5.12 

É nosso dever viver em ________ uns com os outros e amar uns aos outros.  5.13 

Leia 5.14.  Este mandamento é somente para os líderes da igreja ou para todos nós? 

5.15   Pagar o mal com o mal é natural mas errado!   Deus quer que nós façamos o _______ a 
todos! 

17. Que devemos fazer sempre? 

5.18  Por que a gratidão é tão importante? 

Aplicando a Palavra Hoje: 

1. Que você pode fazer para mostrar o seu respeito pela liderança desta congregação? 

2. Como devemos tratar uns aos outros?  5.13-15 
Deus quer que amemos uns aos outros.  Como é que esta amor vai atrair as pessoas de fora? 

3. Leia 5.16-18.  Qual é o problema com as críticas e reclamações? 
Como é que a oração pode nos transformar? 
Como você pode ser alegre mesmo passando por momentos difíceis? 
Como é que dando graças em todas circunstâncias vai mudar sua visão do mundo? 

4. Leia 5.21,22  Você acha que nós aceitamos coisas que o Senhor iria rejeitar?(filmes, música, . ..) 
Que você precisa mudar? 

5. Leia: 5.23 Quem vai nos ajudar a crescer na santificação? 

6. Leia: 5.24   Como é que a fidelidade de Deus ajuda você quando você fica desanimado? 

7. Você precisa fazer as pazes com alguém?  Como você pode começar? 

Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você!!!!   1 Tessalonicenses 5.28



PROVINHA 06 

1. SIM  NÃO  Na igreja de Deus todos os irmãos devem ter consideração por aqueles que os  
   lideram no Senhor e os aconselham. 

2.  SIM  NÃO   É nosso dever como Cristãos confortar os desanimados e auxiliar os fracos. 

3.. SIM  NÃO  Ao invés de retribuir o mal com o mal devemos ser bondosos para com todos. 

4. SIM  NÃO  Nós devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. 

5. SIM  NÃO  Nós devemos por à prova todas as coisas e ficar somente com o que é bom. 

6. SIM  NÃO  O ser humano tem espírito, alma e corpo. 

7. SIM  NÃO  Paulo pediu que os irmãos em Tessalônica orassem por ele. 

8. SIM  NÃO  Paulo disse que a carta deveria ser lida para toda a congregação. 

9. SIM  NÃO  Deus quer que você seja inteiramente santificado. 

10. SIM  NÃO  Paulo disse que os profetas deveriam ser desprezados. 
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