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FIRMEZA NAS TRIBULAÇÕES 
2ª Tessalonicenses 1:1-12 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 

Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série "Através 
da Bíblia". Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Você que tem sido fiel 
em nos acompanhar nos traz muita alegria por sabermos do seu interesse no 
estudo da Palavra de Deus.  

Somos gratos a Deus, pois Ele tem despertado o seu interesse e o 
interesse de muitos irmãos no estudo sistemático que temos feito. E hoje, 
especialmente porque iniciamos as nossas reflexões sobre a segunda carta que 
Paulo escreveu à igreja dos tessalonicenses.  

Estamos estudando nesses programas as orientações que o 
apóstolo deu àquela igreja primitiva, orientações enfocando especialmente a 
segunda vinda do Senhor Jesus.  

Hoje vamos estudar os aspectos introdutórios desta segunda carta 
e consideraremos os seus primeiros versos. 

Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar 
em nossas vidas. Por isso sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar 
atentamente o estudo da Palavra eterna. Depois você pode escrever 
compartilhando como Deus falou ao seu coração.  
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Vamos orar? "Pai Amado, somos gratos por tua 
companhia conosco e por tua misericórdia. Pai diante 
disso buscamos a iluminação do teu Espírito. Que o 
Senhor fale a cada coração. Pedimos Senhor, que tu 
nos dês forças para desenvolvermos esse projeto na 
tua dependência. Pedimos também que o Senhor faça 
de nossas vidas instrumentos úteis para a expansão do 
teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém!" 

Querido amigo, hoje vamos estudar os aspectos introdutórios da 
segunda carta que Paulo escreveu aos tessalonicenses juntamente com os dois 
primeiros versos do texto do capítulo um. 

Como vimos há doze programas passados quando iniciamos os 
nossos estudos na primeira carta aos tessalonicenses, alguns aspectos 
introdutórios já foram ali considerados, porém é necessário que recordemos de 
outros fatos importantes que envolveram o relacionamento do apóstolo Paulo 
com a nova comunidade, estabelecida na cidade de Tessalônica. 

Você sabe que segundo o nosso parecer é através do 
conhecimento dessas questões contextuais que podemos com mais facilidade 
compreender o texto bíblico. Contando com esse programa vamos estudar essa 
segunda carta em oito programas. Quero convidá-lo a ler esse livro enquanto 
estamos estudando para que você possa compreender um pouco melhor a 
mensagem que ele tem para nós. 

Porém antes de entrarmos no estudo desses aspectos 
introdutórios, aproveitando o fato de que grande parte desta carta trata da 
volta do Senhor Jesus Cristo, para levar os salvos para usufruírem da herança 
prometida, gostaria de convidá-lo refletir sobre essa maravilhosa bênção, como 
preparação para os nossos estudos nesta pequena, mas tão reveladora carta. 

Para algumas famílias, a herança é um tema muito importante. 
Quando nos referimos à herança, normalmente vem à nossa mente o repasse 
dos bens amealhados pelos pais para os seus filhos. Às vezes, para os 
gananciosos e materialistas, isso leva a brigas feias, amargura e disputas 
judiciais (Lc 12.13-15).  

Quando acontecem essas desavenças percebemos que aquilo que 
foi verdadeiramente deixado para os filhos foram bens materiais, mas, nenhum 
senso de valor e caráter! 

O apóstolo Paulo nos anima dizendo que o Espírito Santo confirma 
com o nosso espírito que somos filhos de Deus e consequentemente, somos 
também “... herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo; se com ele 
sofremos, também com ele seremos glorificados” (Rm 8.16-17). “Pedro 
também nos ensina sobre a herança que está reservada para nós cristãos” 
(1Pd 1.3-5). 
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Mas, qual será a natureza da nossa herança? Ao contrário de 
tantas riquezas terrenas, a herança do cristão não pode ser corrompida nem 
pode apodrecer. Todas as casas boas das pessoas da época em que as cartas de 
Paulo e Pedro foram produzidas já se deterioram e caíram.  

As grandes e importantes cidades dos tempos do Império Romano 
fortemente fundadas e estabelecidas agora são apenas ruínas. 

Da mesma forma se deu com os templos dos ídolos que naqueles 
dias eram adorados. Nem uma das grandes obras dos tempos antigos continua 
hoje com sua glória e beleza. As coisas deste mundo são temporárias e 
passageiras (conf. Hb 1.10-12; 1Jo 2.17). 

Isso nos mostrar que um lar no céu é muito mais importante do 
que uma casa linda aqui na terra. Toda herança terrena irá fenecer, oscilar e 
cair, mas nossa casa celestial nunca apodrece (Hb 11.9-10,13-16). 

Nossos bens espirituais são eternos e livres de contaminações. O 
futuro lar de um cristão não é manchado pelos males morais e espirituais que 
vemos frequentemente neste mundo. Essa pureza é descrita claramente nas 
Escrituras como honra, glória e luz (Ap 21.22-26). 

Neste momento, Deus está nos preparando para aquele lugar, nos 
equipando para livrar-nos da impureza. Cabe a nós vivermos com sabedoria e 
cooperar com ele pela nossa santificação (1Co 6.9-11), pelo desprezo da prática 
do pecado (1Jo 3.3-4) e pelo andar na luz, confessando nossos pecados quando 
tropeçamos (1Jo 1.7, 9; 2:1). 

Nossa herança celestial não desaparecerá. Tantos bens que 
vemos ao nosso redor nesse mundo desaparecerão. Passarão porque são 
temporais (Tg 1.9-12; 4.13-16). No entanto, as Escrituras falam que a herança 
do cristão é diferente. Não irá desaparecer com o tempo. É tão eterna quanto 
a palavra que a promete (1Pd 1.24-25).  

Quando a última trombeta soar, o tempo não existirá mais e, 
então, todas as coisas temporais acabarão. Mas as coisas eternas durarão, sua 
beleza nunca passará (2Co 4.16-18; Ap 22.1-2). 

Nossa herança está reservada no céu para nós. Isso nos relembra 
da promessa de Jesus de que iria preparar um lugar para nós para que possamos 
estar com ele e compartilhar da sua glória (Jo 14.2). 

Jesus foi para o céu e se sentou à destra de Deus e é para lá que 
eu também irei quando esse mundo não puder mais me dar um lar. 

Outro detalhe dessa maravilhosa bênção é que temos a nossa 
herança garantida. A garantia está na fé que depositamos em Deus (2Co 5.7; 
1Pd 1.5). Mas, o que esta fé incluí? Inclui a confiança de que há um Deus, cuja 
palavra (tanto suas promessas quanto seus avisos) é verdadeira. É a confiança 
de que há um mundo, ou domínio, espiritual preparado por Deus.  
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Essa fé nos mantém firmes na crença de que iremos passar a 
eternidade num estado ou outro; no inferno para os perversos e no céu para os 
justos. 

Para guardar sua herança, não permita que sua fé seja abalada 
ou tirada de você. Essa fé é ativa. Ela protege o caminho ao lar celestial. Confia 
em Deus e ele te protegerá pelo seu poder mediante a sua fé. 

Mas, ainda há mais uma benção a considerar: nossa herança será 
revelada no último tempo. No glorioso dia do Senhor! Devemos reconhecer a 
natureza intangível do céu. Essa herança não pode ser vista com os olhos 
humanos. Não pode ser sentida com o toque físico das mãos. Mas é tão real 
quanto o amor, a alegria, e a paz (1Co 15:50-53).  

Aqueles que dependem dos seus sentidos para determinar a 
natureza da realidade nunca poderão acreditar no céu. Mas, devemos nos 
lembrar que algumas coisas são intangíveis agora apenas porque nossa 
experiência é limitada à essa existência e aos seus cinco sentidos.  

Quem pode imaginar com que tipo de sentidos nossos corpos 
espirituais irão experimentar as alegrias do céu? O dia virá em que isso não será 
mais um mistério. Por isso é que Paulo disse que o morrer é lucro e era 
incomparavelmente melhor do que a vida neste mundo (Fp 1.21-23).  

Agora é a hora de nos prepararmos para recebermos nosso lugar 
preparado. Uma vez alguém disse, “O céu é um lugar preparado para pessoas 
preparadas”. É... Esta é a nossa herança! E, espero que você além de 
agradecer a Deus peça a ele abrir a sua mente e coração para o que vamos 
estudar a partir de agora nessa segunda carta de Paulo aos tessalonicenses. 

Vamos estudar os aspectos introdutórios deste livro, conhecê-lo 
melhor com a finalidade de aplicarmos as suas lições às nossas vidas, tornando 
assim a Palavra de Deus relevante para cada um de nós. 

Abramos o nosso coração e nossa mente e, peçamos a Deus 
capacitação para o obedecer. 

1. Em relação a introdução 

É possível destacar que esta segunda carta aos tessalonicenses 
tem sido questionada com frequência nos últimos anos, apesar de contar com 
o apoio muito forte durante toda a história da igreja. Porém, como na primeira 
carta, o que aqui se percebe é a personalidade do apóstolo.  

É visível e podemos constatar que essa carta foi escrita por 
alguém extremamente interessado na vida espiritual dos seus leitores, que 
demonstrava isso através de uma calorosa afeição “paternal” (1.3, 11-12). Ele 
aprecia as boas qualidades dos seus destinatários (1.4; 3.4), mas sabe que essas 
virtudes tem uma origem superior à própria comunidade.  
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As qualidades observadas nos tessalonicenses vêm de Deus e da 
sua soberana eleição (2.13). Seu interesse nessa comunidade faz com que sua 
maneira de tratá-los seja gentil e amorosa (3.4, 6-15) e, seu objetivo maior é 
prepará-los adequadamente para encontrarem-se com Jesus, quando enfim 
serão glorificados (1.3-10; 2.8-14). 

2. Em relação a autoria 

Evidências externas - O cânon de Marcion (c.140 dc.); o cânon 
muratoriano (c.170 dC.); Irineu (140-203 dC.); Clemente de Alexandria (155-
215 dC.) e Tertuliano (160-222 dC.) afirmam a autoria paulina. 

Alguns pais da igreja, através de citações que fizeram dessa carta 
em suas correspondências atestaram que ela fora escrita pelo apóstolo Paulo. 
As mais importantes citações foram feitas por Justino, o mártir, que citou 2Ts 
2.3 e, por Policarpo (c. de 135 dC), que citou 2Ts 2.14 e 3.15. 

Evidências internas – Conforme Hendriksen (1998, ps.39 a 45) 
embora alguns críticos liberais afirmem que 2Tessalonicenses seja forjada, não 
passando de uma cópia da primeira carta é possível perceber-se vocabulário 
bem diferente da primeira carta. Exatamente neste ponto se baseiam as 
objeções contra a autoria paulina: nas diferenças do vocabulário, na diferença 
do estilo e na escatologia, onde aqui é ensinado sobre o “homem da iniquidade” 
(um ensino inédito em todo o NT).  

Porém tais argumentos não são sustentáveis quando se aprofunda 
a pesquisa sobre esses detalhes. O vocabulário, o estilo e o ensino escatológico 
diferentes de 1Tessalonicenses demonstram que esta segunda carta é 
independente da primeira carta e portanto não é um arranjo da primeira, nem 
algo forjado. 

Tanto na 1ª como nessa 2ª carta Timóteo e Silas estavam com 
Paulo quando essas cartas foram escritas. 

3. Em relação à ocasião 

A segunda epístola parece ter sido uma resposta à apreensão dos 
tessalonicenses, que sofriam grandes perseguições e tinham sido informados de 
que o Dia do Senhor já tinha chegado. Os membros da igreja estavam inseguros 
quanto a que posição tomar, por causa da sua inexperiência. Tinham 
necessidade de disciplina para impedir que os preguiçosos criassem confusão na 
vida da comunidade. 

4. Em relação a data da escrita 

Sendo que essa carta, certamente, foi escrita no máximo seis 
meses depois da 1ª carta podemos datá-la como datamos a carta anterior, por 
volta de 51/52 dC. 

5. Em relação à cidade de origem da carta 
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Assim como a data também é próxima da escrita da 1ª carta, o 
local da escrita também tem relação com a carta anterior. Entendemos que 
aquela e esta carta foram escritas da cidade de Corinto enquanto Paulo, Silas 
e Timóteo estavam implantando aquela igreja, durante o período de um ano e 
meio em que passaram lá na companhia de Áquila e Priscila (At 18.1-5, 11). 

6. Em relação ao propósito da escrita da carta 

Como as circunstâncias da nova igreja em Tessalônica não tinham 
evoluído satisfatoriamente e, a perseguição e as dificuldades ainda estavam 
presentes mostrando-se contrárias ao progresso do evangelho, o propósito de 
Paulo ao escrever 2ª Tessalonicenses é paralelo ao da primeira epístola:  

1) Ele escreveu para encorajar e dar ânimo à igreja perseguida.  

2) Ele exortou a igreja a que ficasse firme em todas as 
perseguições e trabalhassem pelo sustento próprio.  

3) Ele escreveu para corrigir o mal-entendido sobre a volta do 
Senhor. 

 

7. Em relação ao tema 

Paulo escreveu para mostrar a sequência certa dos eventos que 
acontecerão na Segunda vinda de Jesus Cristo. Paulo escreveu também sobre 
as implicações praticas relativas à volta de Jesus.  

Diante desse fato maravilhoso que todos experimentaremos não 
é possível admitir entre os cristãos alguém que seja desordeiro e preguiçoso. E 
assim como na primeira carta, aqui também Paulo pede orações em favor do 
desenvolvimento do seu ministério, mais uma vez demonstrando sua confiança 
na intercessão dos irmãos. 

8. Em relação à teologia da carta 

Conforme a BENVI (p.2058) assim como 1ª Tessalonicenses, essa 
segunda carta também trata em grande medida sobre a escatologia. Nessa 
carta, do total de 47 versículos, 18 deles, o equivalente a quase 40%, tratam 
dessa divisão da teologia. Sobre essa doutrina, Paulo deu ênfase na volta de 
Cristo, quando a igreja será reunida com ele (2.1) e os maus serão condenados. 
Paulo também instruiu a igreja em relação ao homem da iniquidade 

9. Em relação à estrutura do texto 

A salvação 1.1-2 

Ânimo para a igreja 1.3-12 
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Instruções para a correção de mal-entendidos sobre a volta de 
Cristo 2.1-12 

Permaneçam fiéis 2.13-17 

Orem por mim 3.1-5 

Por que parar de trabalhar? 3.6-15 

Conclusão 3.16-18 

10. O valor prático tendo em vista a teologia da carta 

A ênfase na segunda vinda de Cristo lembra-nos de que devemos 
estar preparados para sua volta a qualquer momento. Os crentes são 
fortalecidos com a verdade de que o homem da iniquidade, no fim, será 
destruído pelo Senhor Jesus em sua vinda. Enquanto isso, a igreja precisa 
permanecer fiel e perseverante nos propósitos bons e providenciais de Deus, 
dando bom testemunho através dos procedimentos honestos e disciplinados. 

11. Peculiaridades 

É nessa carta que a apostasia aparece pela primeira vez num 
escrito apostólico. 

É nessa carta que temos a designação do anticristo como "o 
homem da iniquidade" ou "o filho da perdição" (conf. 2.3). 

Essa é a única carta que se refere "àquele que o detém" (conf. 
2.6-7) sobre o qual não se tem nenhuma outra fonte de informação nas 
Escrituras Sagradas. 

Juntamente com a 1ª carta aos Tessalonicenses é aqui que Paulo 
declara que ele mesmo assina suas correspondências evitando que as mesmas 
sejam falsificadas ou forjadas (conf. 3.17). 

12. Por que devemos estudar esse livro? 

Porque há perplexidade com o que está acontecendo no mundo 
nesses dias. Ao estudarmos essa carta vamos perceber que ela nos 
proporcionará uma perspectiva eterna para avaliarmos as concepções que estão 
mudando constantemente diante das incertezas da sociedade. O estudo dessa 
carta também nos ajudará a percebermos que este mundo caminha para um 
destino que já foi traçado pelo Seu Criador.  

E, o estudo desta carta nos lembrará que como cristãos temos 
uma esperança de vida eterna que nos capacita a viver a cada dia com 
segurança, mesmo num ambiente anticristão. 

13. O que vamos encontrar no estudo desta carta? 
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Todo estudante atento vai encontrar nessa carta várias 
orientações fundamentais para o desenvolvimento da nossa vida cristã. 
Encontraremos incentivos à santidade, à praticidade do evangelho e, além de 
outros temas, uma palavra específica estimulando o comportamento ético 
exemplar dos cristãos.  

Mas, sobretudo vamos encontrar mais ensinamentos sobre a volta 
do Senhor Jesus Cristo e como devemos nos preparar para esse encontro que 
todos teremos com ele. 

Como uma das preocupações dos tessalonicenses referia-se à 
questão dos cristãos mortos antes da vinda de Cristo, ainda hoje, muitos não 
tem certeza de onde estaremos quando morrermos, sendo que o Senhor Jesus 
ainda não voltou. 

Baseando-nos ainda no texto da 1ª carta e apoiando-nos nos 
ensinamentos dessa 2ª carta sobre a vinda do Senhor e da nossa reunião com 
ele (2.1) e outros textos bíblicos creio que seria bom tratarmos desse assunto. 

De acordo com alguns intérpretes das Escrituras, por entenderem 
literalmente a expressão “os que dormem” (1Ts 4.13-14) acreditam eles que 
os mortos permanecem inconscientes até a volta do Senhor. 

Entretanto, a maioria dos estudiosos não entendem assim. 
Entendem que a expressão “os que dormem” é apenas um eufemismo, uma 
tentativa de tornar mais suave esse assunto que trata da realidade da morte. 

 Na verdade, quando o cristão morre, o corpo vai para o túmulo, 
ao passo que o espírito vai estar com Cristo, conforme Paulo afirmou aos 
coríntios e aos filipenses (2Co 5.6-8 e Fp 1.23). Por outro lado, quando morre 
um descrente, alguém que recusou o evangelho de Cristo, o corpo vai para o 
túmulo e o espírito já vai para um lugar de tormentos. 

É necessário lembrarmos que o Antigo Testamento fala pouco 
sobre a “sepultura”, para onde todos somos conduzidos depois de morrermos. 
Já o Novo Testamento aplica a palavra grega hades ao conceito do Antigo 
Testamento, como vemos em Apocalipse 20.13, porém partindo desse conceito 
há uma grande ampliação do significado. 

O próprio Senhor Jesus deu a entender que o hades é dividido em 
duas partes:  

1) Uma para os ímpios, para os descrentes, os não regenerados, 
o hades é apresentado como lugar de tormento, agonia e fogo. 

2) Outra para os justos, para os crentes, para os justificados, os 
que pertencem à família de Deus, o hades é apresentado como 
lugar de consolo e repouso (conf. Lc 16.22-26). 
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Mas, é importante definirmos outra palavra do texto original. 
Geena, vem do hebraico e é uma derivação do vale de Hinon, local onde, em 
cerimônias pagãs, sacrificavam seus filhos em holocausto ao ídolo Moloque 
(conf. 2Rs 23.10; 2Cr 28.3). Essa palavra passou a significar inferno, isto é, o 
lugar definitivo de julgamento dos ímpios.  

Na época do Novo Testamento esse lugar era o depósito de lixo 
de Jerusalém, onde o fogo ardia continuamente, numa imagem clara do juízo 
e do tormento eterno que os ímpios enfrentarão. Quando Cristo voltar, após os 
acontecimentos e eventos que vamos estudar nessa carta, os que já tinham 
morrido e estão com ele receberão um novo corpo, glorificado.  

No juízo final, os incrédulos serão lançados no inferno, no lago 
de fogo (conf. Ap 20.11-15) e, os justificados herdarão e possuirão a vida 
eterna, a eternidade com Deus. 

Conclusão 

Querido amigo, tendo todos esses temas empolgantes pela 
frente, o meu convite é para que você decida me acompanhar por mais sete 
programas para estudarmos esta carta tão prática que certamente fará de você 
um cristão melhor. 

Um abraço e até o próximo programa. 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/uma-suplica-amorosa/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/uma-suplica-amorosa/

