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2 TESSALONICENSES – INTRODUÇÃO
A segunda epístola aos Tessalonicenses, como a primeira, é endereçada "à igreja dos
tessalonicenses", sendo enviada por "Paulo, Silvano e _______________".
A situação na segunda carta é muito semelhante àquela tratada na primeira. Isto sugere
que a segunda foi enviada também de Corinto, e não muito tempo após a remessa da
carta anterior (53 d.C.). Com a finalidade de resolver novos problemas na situação local,
da qual Paulo tinha recebido as últimas notícias. A perseguição dos cristãos parece ter
cessado, e não há mais motivo para repetir advertências anteriores, quanto a pureza
moral. Mas a agitação sobre a volta de Cristo não estava diminuindo, talvez porque as
palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses foram mal compreendidas. A admoestação na
primeira epístola contra a ociosidade, resultante da excessiva expectação da volta de
Cristo, é implícita nesta carta. Paulo usa, em 2 Tessalonicenses, uma linguagem
apocalíptica, sem paralelo em todos os seus escritos. Há um pequeno apocalipse em
2 Tessalonicenses 2.3-12. (Esta carta é citada por Policarpo, cerca de 120 d.C.)
PLANO DO LIVRO
I. SAUDAÇÃO – 2 Ts 1.1-2
II. AÇÃO DE GRAÇAS E ENCORAJAMENTO – 2 Ts 1.3-12
III. EVENTOS QUE PRECEDEM O DIA DO SENHOR – 2 Ts 2.1-12
IV. ADICIONAL AÇÃO DE GRAÇAS E ENCORAJAMENTO – 2 Ts 2.13-3.5
V. A NECESSIDADE DE DISCIPLINA – 2 Ts 3.6-15
VI. ORAÇÃO, SAUDAÇÃO FINAL E BÊNÇÃO – 2 Ts 3.16-18
Versículos Chaves: 2 Tessalonicenses 2.15-17

2 Tessalonicenses 1
Como de costume, Paulo inicia esta carta com uma oração a favor dos irmãos.
Ele agradece a Deus porque a __________ deles está crescendo e seu ______________
uns pelos outros está aumentando.
Diante das perseguições os irmãos têm demonstrado __________________________. 1.4
Estes irmãos estavam sofrendo por causa do Reino de Deus? 1.5
O que estes irmãos podem esperar da parte do Senhor com relação àqueles que os
perseguem? 1.6
Como é que a volta de Cristo serve de incentivo para uma igreja perseguida? 1.7-10

Quem será punido no dia final?
Por que serão punidos?

O que significa ser “digno da vocação” de Deus? 1.11

Será que nosso Deus vai cumprir o Seu bom propósito?
O que você e eu podemos fazer para ver o nome de nosso Senhor Jesus glorificado?

PROVINHA 01
1. SIM NÃO Tudo indica que Paulo estava em Roma quando escreveu a segunda carta aos
Tessalonicenses.
2. SIM NÃO Os irmãos em Tessalônica foram perseguidos por causa de sua fé em Jesus.
3.. SIM NÃO Os irmãos estavam suportando estas perseguições com perseverança e fé.
4. SIM NÃO Paulo orou a Deus para que Ele poupasse os irmãos dessas perseguições.
5. SIM NÃO Paulo disse que o amor dos irmãos uns pelos outros estava aumentando cada vez mais.
6. SIM NÃO Deus há de retribuir com tribulação aqueles que causam tribulação.
7. SIM NÃO Jesus voltará com os seus anjos em meio a chamas flamejantes.
8. SIM NÃO Aqueles que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus serão punidos.
9. SIM NÃO Paulo temia que a igreja em Tessalônica fosse se desviar da verdade por que estava
dando ouvidos aos falsos mestres.
10. SIM NÃO Juntamente com o apóstolo Paulo, Tito e Timóteo são co-autores desta carta.
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2 Tessalonicenses 2
EVENTOS QUE PRECEDEM O DIA DO SENHOR – (2 Tessalonicenses 2.1-12)
Alguns dos irmãos em Tessalônica tinham a idéia que o Dia do Senhor já tinha chegado.
Paulo explica que aquele dia há de ser precedido por uma apostasia, dirigida pelo
“perverso”, o qual será aniquilado por Cristo na Sua volta.

1. Leia 2.1-3. Como nós podemos nos preparar para não sermos enganados?

2. Como é este “homem do pecado, o filho da perdição”? 2.3,4

3. Por que nós não precisamos ter medo deste tal “perverso”? 2.8 (veja Ap 19.15)

4. Como este “perverso” consegue enganar tantos? 2.9

5. Qual é a “vacina” para não cair na armadilha do inimigo? 2.10

(Quem recusa aceitar a verdade de Deus certamente será enganado pelo erro.)
6. Por que Deus permite que alguns sejam seduzidos? 2.11,12

EXORTAÇÃO À PERSEVERANÇA – (2 Tessalonicenses 2.13-17)
7. Como é que Deus chama as pessoas? 2.13,14

8. Qual deve ser a nossa atitude em relação os ensinamentos? 2.15

9. Qual é a oração de Paulo em 2.16,17?

PROVINHA 02
1. SIM NÃO Tudo indica que alguns dos irmãos em Tessalônica tinham a idéia que o Dia do
Senhor já tinha chegado.
2. SIM NÃO Paulo disse que o dia do Senhor será precedido por uma apostasia.
3.. SIM NÃO Deus vai enviar uma legião de anjos para aniquilar o “perverso, o filho da perdição”.
4. SIM NÃO O filho da perdição se exalta acima de tudo e quer ser adorado.
5. SIM NÃO Satanás pode enganar com poder, sinais e maravilhas.
6. SIM NÃO Muitos estão perecendo porque rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar.
7. SIM NÃO O próprio Deus envia um poder sedutor, a fim de que alguns creiam na mentira.
8. SIM NÃO Muitos serão condenados porque não creram na verdade, mas tiveram prazer na
injustiça.
9. SIM NÃO Nós precisamos nos apegar às tradições ensinadas na Bíblia.
10. SIM NÃO Jesus quer que sejamos fortes para fazer sempre o bem, em atos e em palavras.
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2 Tessalonicenses 3
1. Quais são os dois pedidos de oração que Paulo faz em 3.1,2?

2. Quem vai nos guardar do Maligno? (veja também Mt 6.13)

3. Paulo acredita que os irmãos vão obedecer seus ensinamentos? 3.4
4. Ele disse: O Senhor conduza o coração de vocês ao ______de Deus e à ___________
de Cristo.
5. Alguns irmãos em Tessalônica pararam de ______________________ . 3.6,7
6. Os outros irmãos deveriam se _______________ destes que viviam ociosamente.
7. Paulo disse que ele próprio trabalhava _________________ para seu próprio sustento.
8. Paulo fez de tudo para ser um ___________________ para todos os irmãos.
9. A ordem é: Se alguém não quiser trabalhar, também não _______________.
10. Também não se deve intrometer na vida ____________________. 3.11
11. O certo é _________________ e comer o seu próprio pão.
12. Não devemos nos cansar nunca de fazer o ___________ . 3.13
13. O que devemos fazer com aqueles que desobedecem a palavra do Senhor? 3.14

14. Explica o significado de 3.15

15. Qual é a oração de Paulo em 3.16?

16. Qual é a prova de que Paulo é de fato o autor desta carta? 3.17

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos! 3.18

PROVINHA 03
1. SIM NÃO Alguns irmãos em Tessalônica pararam de trabalhar.
2. SIM NÃO Os outros irmãos deveriam se afastar destes que viviam ociosamente.
3.. SIM NÃO A Bíblia diz: Se alguém não quiser trabalhar, também não coma.
4. SIM NÃO Paulo pediu orações para ser liberto de homens perversos e maus.
5. SIM NÃO Paulo achou que os irmãos não iriam continuar a fazer as coisas que foram ordenados.
6. SIM NÃO Em Tessalônica Paulo, como evangelista, dependia dos irmãos para sustentar o seu
ministério.
7. SIM NÃO Em Tessalônica alguns irmãos estavam se intrometendo na vida alheia.
8. SIM NÃO Em alguns casos é necessário que um irmão seja disciplinado pela igreja para que se
sinta envergonhado.
9. SIM NÃO Em algumas cartas Paulo escrevia uma saudação de próprio punho.
10. SIM NÃO Esta segunda carta aos Tessalonicenses termina com estas palavras:
-- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.
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