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CARTAS PARA O NOVO MUNDO
N° 58| 2 TESSALONICENSES — ESPERANÇA
Tempo da Palavra (15 min) Leia: 2Tessalonicenses
Bora começar… (5 min) As

Aonde você busca
esperança?
Tempo de orar (5 min)
Apresente e ore pelos
visitantes.
Ore por todos e pelo estudo
de hoje.
Tempo de cantar (5 min

Nada Sou Sem Ti
Por tua graça //Fui alcançado //

A esperança que nos sustenta pela vida, até o m, através de
todos os males, problemas, enfermidades e crises de todo o tipo,
é a "bendita esperança" apresentada pelo apóstolo Paulo aqui em
Segunda aos Tessalonicenses. Quando ele escreveu a Tito,
chamou esta esperança bendita de “a gloriosa manifestação de
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo” (Tt 2.13, NVI). Agora
ao escrever aos tessalonicenses, Paulo falou em termos de “eterno
conforto e maravilhosa esperança” (2Ts 2.16). Portanto, o tema
desta epístola é o conforto e a correção de Paulo aos
tessalonicenses em vista da perseguição religiosa, deturpação

teu amor// me envolveu

doutrinária e ociosidade acompanhada de intromissão na vida

Por tua cruz// fui justi cado// e

alheia.

por tua morte // eu vivo.
O teu sangue me lavou// sinto a

Os três propósitos principais de Paulo nesta carta correspondem

paz da restauração// Onde o

aos seus três capítulos: [1] Encorajar os desencorajados e

pecado abundou // transborda

inconsoláveis (1.1-12); [2] Ensinar os desviados e instáveis

perdão.
Refrão : Não merecia// mas a tua

(2.1-17); [3] Exortar os desobedientes e indisciplinados (3.1-18).

graça //me alcançou// Jesus.

Vejamos:

Nada sou sem ti. // Nada sou

[1] Encorajando os desencorajados e inconsoláveis. 1.1-12 —

sem ti.

Paulo dá graças à fé e ao amor crescentes dos tessalonicenses.

Por tua graça //Fui alcançado //
teu amor// me envolveu

Eles são, primeiramente, encorajados a suportar pacientemente

Por tua cruz//fui justi cado// e

suas a ições, sabendo que o Senhor Jesus julgará seus

por tua morte // eu vivo.

perseguidores no

O teu sangue me lavou// sinto a

devemos ter os olhos xos na bendita esperança – o dia em que

pecado abundou // transborda

nosso bendito Salvador retornará para estabelecer seu reino

Refrão: Não merecia// mas a tua
graça //me alcançou// Jesus.
Nada sou sem ti. // Nada sou
sem ti

eterno. Nesse ínterim, temos que viver com fé, esperança e amor,
glori cando a Deus.
[2] Ensinando os desviados e instáveis. 2.1-17 — No capítulo 2,

Não merecia// mas o teu amor//

o apóstolo corrige o ensino falacioso de que o dia do Senhor já

me alcançou// Jesus.

estava sendo vivido nos dias deles. Este ensino, juntamente com

Nada sou sem ti // Nada sou sem

as a ições que eles estavam padecendo, estava causando

ti //Nada sou sem ti// Nada sou
sem ti.

grandes perturbações entre os crentes tessalonicenses que
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nal (1.3-10). Seu encorajamento é que

paz da restauração// Onde o
perdão

fi
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Alvos de oração (5 min)

estavam se perguntando quando seria o retorno do Senhor. Paulo

* Anote nomes-alvo,

fez questão de deixar claro que o dia do Senhor ainda não os

compartilhe-os com o grupo e

havia alcançado, mas que chegaria em momento inesperado (1Ts

ore para alcançá-los com RD e

5.4).

integrá-los no PGM:

A apostasia, seguida pela vinda do homem da perversidade

1. ______________________

causará grande dano aos que forem enganados por essa falsa

2. ______________________

religião de poder, sinais e maravilhas, mas o anticristo não poderá

3. ______________________

enganar os eleitos de Deus, os quais Deus mesmo salva pela
verdade e pelo Espírito da verdade.

4. ______________________

[3] Exortando os desobedientes e indisciplinados. 3.1-18—

5. ______________________

Chegando ao nal da carta, Paulo, primeiramente, pede à igreja

๏ Ore para que o Espírito
Santo:
๏ Prepare o coração das
pessoas para receberem
a mensagem;
๏ Conceda a você coragem
e oportunidade de
compartilhar;
๏ Leve as pessoas ao
arrependimento e
coloque nelas fé.

em Tessalônica que ore por ele.

aqueles que estavam usado a verdade da volta de Cristo – de
forma distorcida – como desculpa para uma conduta
desobediente e indisciplinada. O apóstolo, os chama à
perseverança na fé, à obediência ao ensino apostólico – que
fossem laboriosos e diligentes no trabalho – e à aplicação da
disciplina aos cristãos professos que não obedecessem o
ensinamento recebido do apóstolo.
O que aprendemos com esta carta aos crentes tessalonicenses?

Motivos de oração (15

Aprendemos a viver uma vida de trabalho e generosidade, de

min)

sabedoria calcada na verdade, e de espera – uma vida de espera:

________________________

uma vida vivida pela bendita esperança. Este é o nosso “eterno

________________________

conforto e maravilhosa esperança” (2Ts 2.16, NVT).

________________________

Tempo de compartilhar (30 min)

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Avisos da igreja (5 min)
* Tome nota e participe!

1. Em face à perseguição como os cristãos devem reagir? Revidar ou se
vingar é um opção? O que trará consolo em momentos como esse
2. Como essa ideia de viver uma vida de espera soa para você? O que
você acha que isso signi ca? O que signi caria na prática uma vida de
espera
3. Se você descobrisse que — sem dúvida nenhuma — o Senhor Jesus
não retornará esta noite nem amanhã, ou se soubesse que não voltaria
nunca mais, isso faria alguma diferença em sua forma de viver
4.Quer você trabalhe por um salário, quer não, que “serviço" o Senhor
lhe con ou? Seja para o próprio Senhor ou para seu bem-estar, qual a
importância de se dedicar a doutrina e a prática da fé, esperança e
amor?

?


?
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Ele exorta com contundência

