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MOTIVOS DE GRATIDÃO 
2ª Tessalonicenses 3:1-5 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 

Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série "Através 
da Bíblia". Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com 
o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus publicando os comentários 
que fazemos a partir dos nossos estudos.  

Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com 
integridade a Sua genuína Palavra e porque vocês têm escrito compartilhando 
sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e 
relevantes.  

As correspondências que vocês enviam demonstram carinho e 
amizade cristã. E, por isso gostaria de comunicar a todos vocês, nossos amigos, 
que nos acompanham continuamente que daqui a três programas já 
estudaremos o livro do profeta Jeremias.  

Convide outros amigos, forme um grupo de estudo e planeje 
estudar conosco todas as profecias de Jeremias. Serão 25 programas que 
incluirão o livro das suas Lamentações e, certamente farão diferença em sua 
vida.  
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Também, quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas 
experiências no estudo da Palavra.  

Vamos orar? “Pai querido, obrigado pela tua direção 
e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a 
iluminação do Teu Espírito para o programa de hoje. 
Que ele sirva para edificação de cada um dos nossos 
ouvintes. Pai pedimos isso baseados na Tua 
misericórdia, em nome de Jesus. Amém”. 

Querido amigo, hoje vamos iniciar os nossos estudos no último 
capítulo desta segunda carta de Paulo aos tessalonicenses. Vamos estudar 2Ts 
3.1-5. Quando lemos estes versos fica claro que o seu tema é a oração.  

E quando pensamos em oração, nos lembramos de um 
personagem marcante no Antigo Testamento, o profeta Elias, chamado muitas 
vezes do profeta da oração. 

Em 1Reis 18.41-45 lemos:  

“Então, disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, 
porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu 
Acabe a comer e a beber; Elias, porém, subiu ao cimo 
do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o 
rosto entre os joelhos, 43e disse ao seu moço: Sobe 
e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: 
Não há nada. Então, lhe disse Elias: Volta. E assim 
por sete vezes. À sétima vez disse: Eis que se levanta 
do mar uma nuvem pequena como a palma da mão 
do homem. Então, disse ele: Sobe e dize a Acabe: 
Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não 
te detenha. Dentro em pouco, os céus se 
enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande 
chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel”. 

Tiago disse que Elias era um homem igual a nós, orou para que 
não chovesse e não choveu e, depois, orou para que chovesse e choveu (Tg 
5.17-18). A partir desse texto e usando outras referências bíblicas, 
aproveitando esse pedido de oração que Paulo fez aos tessalonicenses e em 
favor deles, que constatações podemos fazer sobre a importante prática da 
oração? 

Em 1º lugar, constatamos que além da Bíblia descrever como 
oração, essa conversa com Deus ela é chamada também de:  

1) Invocar a Deus (Sl 17.6).  
2) Clamar ao Senhor (Sl 3.4).  
3) Buscar ao Senhor (Is 55.6). 
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Em 2º lugar, aprendemos que a determinação de orar é descrita 
como imperativo:  

1) Orai sem cessar (1Ts 5.17).  
2) Buscai o Senhor e o seu poder (1Cr 16.11); Vigiai e orai (Mt 
26.41). 

Em 3º lugar, constatamos que devemos orar para:  

1) Receber poder (At 1.8).  
2) Libertarmos outras pessoas ou sermos libertos (At 4.31).  
3) Para a obra do Senhor prosperar (Rm 15.30-32; 2Co 1.11; Cl 
4.3-4; 2Ts 3.1). 

Em 4º lugar, aprendemos que para que a oração seja ouvida e 
respondida por Deus devemos preencher certos requisitos:  

1) Precisamos crer (Mc 9.23; 11.24).  
2) Devemos orar em nome de Jesus (Jo 14.13-14).  
3) Devemos estar em sintonia com a vontade de Deus (Mt 6.10, 
26.42; Lc 11.2; 1Jo 5.14). 

E, em 5º lugar, constatamos também não há uma posição que 
deve ser seguida por todos quando se colocam diante de Deus em oração. 
Podemos orar de pé (Ne 9.4-5); assentados (Lc 10.13); ajoelhados (Ed 9.5); 
deitados em nossa cama (Sl 63.6); curvados até o chão (Êx 34.8); prostrados no 
chão (2Sm 12.16); com as mãos levantadas aos céus (Sl 28.2; 1Tm 2.8), enfim, 
de todas as maneiras, desde que haja sinceridade em nossos corações. 

Objeto do nosso estudo, este texto nos ensina também que 
devemos orar uns pelos outros. Essa foi a ordem de Tiago: “... orai uns pelos 
outros, para serdes curados, pois conforme ele mesmo disse, a súplica do 
justo pode muito, por sua eficácia” (Tg 5.16). Além de tantos outros 
relacionamentos de mutualidade, também a oração feita em reciprocidade, 
desenvolve e aumenta a nossa comunhão.  

Ao constatarmos logo no verso 1 que Paulo pede oração por si e 
pelo avanço do ministério, e ao mesmo tempo pede que Deus conduza o coração 
dos tessalonicenses ao amor de Deus e à constância de Cristo, percebemos a 
importância da mutualidade também nessa área, e por isso o título que 
entendemos apropriado para esse parágrafo é: 

A MUTUALIDADE NA ORAÇÃO 

2Ts 3.1-5 

Introdução 
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Querido amigo, refletindo um pouco mais sobre oração é 
importante lembrarmos que além dessas constatações assinaladas, a motivação 
com que buscamos a Deus em oração é o fator fundamental para sermos ouvidos 
e respondidos.  

O Senhor Jesus nos orientou, dizendo: “Tu, porém, quando 
orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está 
em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará” (Mt 6.6). 

Ora, depois dessa afirmação, a pergunta que ele nos faz é a 
seguinte: Em nossos momentos de intimidade com Deus, temos fechado a porta 
do quarto que nos liga às coisas enganosas deste mundo? 

Temos procurado viver no mundo sem pertencer a ele? Ao 
orarmos, ao desenvolvermos nossa espiritualidade, buscando a presença do 
Senhor, temos compreendido que, como filhos do Deus santo, devemos mostrar 
atitudes diferentes daqueles que não são filhos, para que o Seu nome seja 
glorificado em nossas vidas? 

Querido amigo, todo verdadeiro cristão sabe que é na solidão do 
quarto fechado que ele fala com Deus e ouve de Deus as orientações 
fundamentais de como se comportar nessa ou naquela situação. 

Mas, além disso, o cristão maduro sabe também que para 
podermos ouvir a voz de Deus, precisamos fechar a porta do quarto para o 
mundo exterior a fim de não sermos distraídos pelas sensações, nem atraídos 
pelas tentações que nos cercam.  

Agindo desta maneira, não somente teremos uma comunhão 
maior e melhor com o nosso Senhor, como experimentaremos uma 
transformação que nos fará viver de maneira muito mais abundante e feliz, 
sendo canal de bênção para os nossos irmãos. 

Quando fechamos a porta do quarto que nos conduz ao mundo e 
que deixa o mundo chegar até nós, passamos a viver no mundo sem que sejamos 
influenciados por ele. E, quando nos misturamos à multidão, não ouvimos mais 
o que o mundo tem a nos dizer, pelo contrário, nós é que teremos muito a dizer 
ao mundo, de tudo quanto ouvimos, aprendemos e experimentamos do nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Quando fechamos a porta do quarto que a religiosidade faz 
questão de manter aberta para que todos possam ver a nossa “conduta cristã 
exemplar” temos condições de aprender do Senhor e ouvir a sua voz avaliando-
nos e indicando-nos o verdadeiro caminho da adoração e da espiritualidade.  

Quando fechamos a porta do quarto não buscamos recompensas, 
mas o Deus a quem buscamos, porque é Deus bom e gracioso em sua natureza 
nos recompensa sem que mereçamos. 
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Quando fechamos a porta do nosso quarto podemos orar uns 
pelos outros sem que a nossa oração seja motivo de informação de algo que foi 
compartilhado em segredo para nós. Quando fechamos a porta do nosso quarto, 
buscamos a Deus em favor dos nossos irmãos colocando-os somente na presença 
de Deus e não na “boca do povo”. Deus quer que sejamos intercessores, mas 
que nos dirijamos somente a ele. 

Querido amigo, você mantém a porta do quarto fechada, ou, a 
tem mantido aberta para que todos vejam como você é um bom cristão? Que 
tipo de recompensa você está buscando? A recompensa dos homens que podem 
olhar para dentro do seu quarto, com a porta aberta, ou você busca a 
recompensa de Deus que pode ver através da porta do quarto, fechada?  

Quando oramos pelos nossos irmãos, queremos que eles saibam 
para que possam nos agradecer, ou, oramos em secreto, colocando cada um 
deles somente diante de Deus?  

Que o Senhor nos abençoe nos dando forças para mantermos a 
porta do quarto fechada! É no secreto do quarto que abrimos o coração diante 
de Deus e desenvolvemos a mutualidade sem que a vaidade e o orgulho 
impeçam a nossa oração. Por isso dizemos: 

EM MEIO AS DIFICULDADES QUE NOS CERCAM, TODOS CRISTÃOS 
DEVEM DESENVOLVER A MUTUALIDADE NA VIDA DE ORAÇÃO. 

Neste texto encontramos cinco elementos que compõe uma 
oração baseada na mutualidade: 

Em 1º lugar, com base na mutualidade oramos pela propagação 
da Palavra de Deus. Versículo 1: 

“Finalmente, irmãos, orem por nós para que a 
mensagem do Senhor continue a se espalhar 
rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu 
entre vocês”. 

Certamente com essa expressão inicial, entendemos que estamos 
chegando ao final da carta. A expressão “finalmente” mostra que os temas mais 
importantes já foram tratados. E, de fato, já tinham sido tratados dois 
importantíssimos temas: Os sinais que antecederiam a segunda vinda de Cristo 
e o propósito da nossa eleição.  

Mas, esse pedido que Paulo faz, nos faz ver que nesse último 
capítulo temos outros temas totalmente relevantes. Paulo pede oração para 
que a Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, continue sendo proclamado 
com poder, alcançando as mais diferentes pessoas, nos mais diferentes lugares. 

Devemos notar que na maioria das suas cartas Paulo menciona 
que está orando por aquela igreja destinatária, e é interessante e desafiador 
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também que, entendendo valor da oração ele convida seus irmãos a orarem em 
favor do seu ministério. Como ele pediu aos romanos, aos efésios, aos filipenses 
(Rm 15,30-32; Ef 6.19-20; Fp 1.19), ele também pediu para que os 
tessalonicenses orassem por ele e pela pregação do evangelho. Porém, 
sobretudo, Paulo pede para que a oração seja feito em favor dos que vão ouvir 
a mensagem de salvação.  

O pedido é para que o evangelho seja glorificado, isto é, seja 
bem aceito pelos que o ouvirem, como aconteceu em Tessalônica. 

Provavelmente, esse pedido foi feito com base em sérias 
dificuldades que ele enfrentava em Corinto, o local de escrita desta carta, a 
ponto de Jesus ter que se manifestar a ele, encorajando-o, conforme Lucas 
relatou (At 18.9-10).  

Você tem compartilhado seus pedidos de oração com seus 
irmãos? Você tem pedido para eles orarem pelo seu testemunho e pela 
conversão de pessoas? Você tem orado em favor da salvação dos perdidos? 

Em 2º lugar, com base na mutualidade oramos para nos 
livrarmos dos inimigos do evangelho. Versículo 2: 

“Orem também para que Deus nos livre das pessoas 
más e perversas, pois nem todos creem na 
mensagem”. 

Sempre que a mensagem do evangelho é exposta com seriedade 
e franqueza, porque ela revela a pecaminosidade humana, ela encontra 
opositores. Essa tinha sido a experiência de Paulo em Filipos, em Tessalônica e 
na Beréia. Nessas cidades ele tinha enfrentado oposição, perseguição, prisão e 
ameaças de morte.  

Naquele momento da proclamação e da expansão do evangelho 
as perseguições vinham em maior parte dos judeus, conforme nos relata Lucas 
(At 18.12-15). Paulo não estava preocupado com sua segurança pessoal, pois 
como diria aos efésios “... em nada considero a vida preciosa para mim 
mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi 
do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus” (At 
20.24). Sim! O que movia Paulo a pedir oração para os tessalonicenses era o seu 
dever de proclamar o evangelho (conf. Rm 1.14). 

Devemos destacar também a última frase desse verso, pois, nela 
encontramos a afirmação de que a fé não é de todos, significando que esses 
que se opõe ao evangelho são aqueles que não receberam a fé como o dom que 
Deus nos dá e por isso as verdades cristãs nada significam para esses descrentes, 
para esses incrédulos. 

Em 3º lugar, com base na mutualidade oramos com confiança 
em Jesus que nos protege. Versículos 3: 
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“Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os 
livrará do Maligno”. 

Diante da incredulidade e da oposição dos homens ao evangelho, 
Paulo contrasta a fidelidade e o amor do Senhor. Jesus é fiel e nos protege. Ao 
mesmo tempo que Paulo lembra da descrença dos homens, ele também se 
lembra da fidelidade do Senhor. Jesus é fidedigno, é confiável.  

Ele mesmo, o próprio Paulo experimentara essa fidelidade de 
Jesus em Filipos quando através de um terremoto ele foi liberto, junto com 
Silas, e ainda levou o carcereiro e sua família à Jesus Cristo (At 16.33) e deixou 
uma comunidade implantada na casa de Lídia (At 16.40).  

Embora estivesse passando por alguma dificuldade em Corinto o 
que Paulo queria era deixar os tessalonicenses seguros de que Jesus os 
protegeria em meio as tribulações, aflições e dificuldades que eles 
enfrentavam. Refletindo ainda sobre aquele tempo em que o filho da perdição, 
totalmente influenciado e dirigido por Satanás será manifestado, Paulo recorda 
e garante aos tessalonicenses que o Senhor Jesus os protegerá e os fortalecerá 
diante das investidas do Maligno.  

Essa é a confiança que temos em Jesus. Você tem experimentado 
essa segurança? 

Em 4º lugar, com base na mutualidade oramos para que a vida 
cristã seja sempre exemplar. Versículo 4: 

“E o Senhor faz com que confiemos em vocês; temos 
a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer 
o que lhes recomendamos”. 

O desejo de Paulo era que os tessalonicenses continuassem a 
viver e desenvolver suas vidas cristãs de modo exemplar e modelar. Assim como 
era e é possível confiar no Senhor Jesus, parece-nos que Paulo está dizendo que 
ele e os seus companheiros também confiavam nos tessalonicenses. E ao mesmo 
tempo em que afirmava sua confiança nesses novos irmãos, ele pedia que eles 
continuassem a desenvolver-se, praticando um cristianismo dinâmico e prático 
como vinham fazendo até aquele momento.  

Querido amigo, a vida que você vive tem servido de modelo para 
outros, para aqueles que convivem com você ? 

Em 5º lugar, com base na mutualidade oramos para que o amor 
cristão seja mantido. Versículo 5: 

“Que o Senhor os faça compreender melhor o amor 
de Deus por vocês e a firmeza que ele, Cristo, dá!” 
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Finalmente Paulo demonstra onde ele alicerça a sua fé. Embora 
tenha confiança nos tessalonicenses, a sua fé, a sua crença está colocada e 
firmada em Deus e no Senhor Jesus. Por isso ele pede a Deus e a Jesus que os 
conduzam o amor deles. Paulo faz um paralelo interessante. O amor de Deus e 
a constância de Jesus são o alvo dos tessalonicenses e de todos os cristãos. O 
amor de Deus levou-o a entregar o seu Filho por nós e a constância, a 
perseverança de Jesus levou-o a suportar todas as aflições, inclusive a cruz, 
também por nós! Esse é o pedido e esse é o alvo para todos nós!  

Como diz Hendriksen (1998, p. 293), quando os corações 
humanos são direcionados para esse amor e essa perseverança, o resultado é a 
obediência, é a firmeza, é o desenvolvimento de uma vida exemplar! A sua vida 
tem servido de modelo para aqueles que convivem com você? 

Conclusão 

Querido amigo, minha oração por você é para que o Senhor te 
conduza à uma vida com três características:  

1) Que seja comprometida com ele;  
2) Que seja abençoadora para os seus irmãos, e;  
3) Que sirva de modelo para aqueles que ainda não reconhecem 

Jesus como seu salvador e Senhor. 

Que Deus te abençoe. 

Um abraço. Até o próximo programa! 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-mutualidade-na-oracao/ 
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