
Leitura do Antigo Testamento – Isaías 43:1-13 – Leitura do Novo
Testamento – Tito 2:1-13

“Uma descrição de uma igreja exemplar”
 1 Tessalonicenses 1:1-2:20

As duas palavras que melhor descrevem a igreja evangélica hoje são:

Apatia – uma indiferença insensível em relação à obra do Senhor no mundo hoje ou onde
estamos em relação à linha do tempo dos eventos proféticos.
Apostasia – um afastamento deliberado e intencional da verdade da palavra de Deus e abraçar
as mentiras de Satanás.

De acordo com pesquisas recentes, embora a maioria dos cristãos ainda acredite no futuro retorno
de Jesus Cristo a esta terra, eles não acham que Ele retornará em sua vida, e essa atitude casual
se reflete em sua adoração a Deus e em sua maneira de agir. da vida.

Menos de um terço dos pastores de hoje acreditam no arrebatamento pré-tribulacional da Igreja,
e outro terço não aceita o arrebatamento como um evento literal, ou o conectam com o retorno
de Cristo.

Cerca de metade dos pastores de hoje são pré-milenistas, outro terço dos pastores não acredita
no reino milenar de Cristo e cerca de 10% dos pastores de hoje são pós-milenistas.
A igreja ocidental parece estar vivendo no período de Laodicéia da era da igreja, com aqueles
que afirmam ser cristãos olhando para dentro e não para cima e para fora e, de fato, tornaram-
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se mornos em relação ao arrebatamento iminente da Igreja.

Enquanto o apóstolo Paulo é creditado por nos dar os detalhes da escatologia, em Apocalipse 1:1-
3 , 19:10 , o próprio Jesus disse que a pregação sobre Seu retorno era a solução para a apatia e
apostasia da era da igreja de Laodicéia.

Em 2 Timóteo 3:16 , Paulo assegurou a Timóteo: “ Toda a Escritura é inspirada por Deus”, e a
palavra grega traduzida como “inspiração” significa “soprado por Deus”.
Em 2 Pedro 1:20-21, Pedro disse: “ Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
mas homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo”.

Certamente, Paulo escreveu com um nível de autoridade divina sobre cada assunto que ele
abordou, e o arrebatamento iminente da Igreja e o retorno de Jesus Cristo devem ser incluídos.
Uma vez que “Saulo” se tornou “Paulo”, em sua conversão no caminho de Damasco, Paulo se
abandonou à missão divina que o Senhor Jesus lhe deu, que era levar o evangelho aos gentios.

Paulo acreditava que sua missão e sua mensagem eram de Deus, e isso incluía a verdade
absoluta sobre o arrebatamento da Igreja e o retorno de Cristo a esta terra.

Em 1 Tessalonicenses 2:13 , Paulo elogiou os cristãos em Tessalônica porque eles “receberam
de nós a palavra da mensagem de Deus e a aceitaram, não como palavras de homens, mas
pelo que realmente é, a palavra de Deus”.
Portanto, o material bíblico que vamos estudar é nada menos que a Palavra de Deus.

Embora tenha sido escrito para tratar de um problema particular na igreja de Tessalônica nos
dias de Paulo, foi preservado pelo Espírito Santo para abordar o mesmo assunto, ou
semelhante, em todas as igrejas de todas as épocas, que através do estudo das
Escrituras, podemos possamos permanecer firmes em nossa fé à luz do arrebatamento iminente
da Igreja e do breve retorno de Jesus Cristo a esta terra”.

“A firmeza na fé não exclui todas as tentações externas.
 Quando dizemos que uma árvore está firmemente enraizada, não dizemos que o

vento nunca sopra sobre ela.”
 John Owen 

Tessalônica foi originalmente chamada de “Thermai”, que significa o lugar das “fontes termais”.

Com mais de 200.000 cidadãos, Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia e,
por estar no Caminho da Egnatia, era uma cidade importante para a propagação do evangelho.

Paulo e Silas foram a Tessalônica em resposta a uma carta de um homem da Macedônia que
lhes pedia ajuda.

Paulo permaneceu lá por algum tempo, ensinando aqueles que iam à sinagoga para ouvi-lo, e
muitos judeus e gregos aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.
Como de costume, tal evangelização irritou um grupo de judeus e, para evitar conflitos, Paulo
deixou Tessalônica e viajou para Beréia.

No entanto, a mesma turba que ameaçou Paulo em Tessalônica também provocou problemas
em Beréia, e Paulo mudou-se para Atenas.
Paulo enviou Silas para verificar a igreja em Filipos e Timóteo para verificar a igreja em
Tessalônica.

O relatório de Timóteo de volta a Paulo que o levou a escrever sua primeira carta.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%201.1-3
https://biblia.com/bible/nkjv/Revelation%2019.10
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Tim%203.16
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Thess%202.13


Enquanto alguns dos novos cristãos haviam abandonado sua fé em Cristo e retornado
aos seus hábitos anteriores, Paulo encorajou os poucos cristãos que permaneceram
firmes em sua fé.

Paulo queria rever e explicar o que havia ensinado a eles sobre as duas vindas do
Senhor Jesus.
Paulo queria dar-lhes algumas instruções adicionais sobre como poderiam continuar a
crescer espiritualmente.

Alguns meses depois, depois de ouvir o segundo relato de Timóteo, Paulo escreveu uma
segunda carta aos cristãos em Tessalônica:

Exortando-os a permanecerem fiéis a Cristo, embora estivessem incorrendo em severa
perseguição.

Corrigindo o falso ensino que eles ouviram sobre o arrebatamento da Igreja, o retorno
de Cristo e o Dia do Senhor.

Estas duas cartas apresentam a primeira evidência literária para a Parousia – o arrebatamento
iminente da Igreja.
Paulo se referiu a isso seis vezes – não como uma válvula de escape do mundo ímpio, mas
como um aviso para os cristãos permanecerem firmes em sua fé até aquele dia glorioso.

As duas passagens principais:

1 Tessalonicenses 3:12-13 – “E o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os
outros e para com todos, assim como nós vos fazemos, para que confirme os vossos corações
irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
com todos os seus santos”.

2 Tessalonicenses 2:15-17 – “Portanto, irmãos, permaneçam firmes e guardem as tradições que
lhes foram ensinadas, seja por palavras ou por nossa epístola. Agora, o próprio nosso Senhor
Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança
pela graça, console seus corações e os confirme em toda boa palavra e obra”.

A descrição de Paulo de uma igreja exemplar:

1. O Papel do Pastor – Vs. 1 – 3, “Paulo, Silvano e Timóteo. Damos sempre
graças a Deus por todos vós, mencionando-vos nas nossas orações.
A primeira prioridade de um pastor de uma igreja é a oração intercessória, levando as
necessidades de seu povo diante do trono de Deus.

1 Tes. 3:10 – Paulo orou para que ele pudesse vê-los a fim de aperfeiçoar o que estava faltando
em sua fé.

1 Tes. 3:12 – Paulo pediu ao Senhor para fazê-los “aumentar e aumentar o amor uns para com
os outros e para com todos os homens”.
1 Tes. 3:13 – Paulo orou para que Deus estabelecesse seus corações em santidade e justiça.

1 Tes. 5:23 – Paulo orou para que Deus os fizesse “totalmente” em seu espírito, alma e corpo.
2 Tess. 1:11 – Paulo orou para que Deus os considerasse dignos de Seu chamado e os
abençoasse com todas as coisas boas que Ele desejava fazer dentro deles.
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2 Tess. 3:16 – Paulo orou ao Senhor da paz que lhes desse paz sempre e por todos os meios.

Eu me pergunto quantas congregações são espiritualmente anêmicas hoje, não por causa da falta
de teologia de seu pastor, mas por sua “kneologia!”

“O que um homem está de joelhos diante de Deus,
 isso ele é e nada mais.”

 Robert Murry M'chyne
A segunda prioridade de um pastor é a proclamação do evangelho.

1 Tes. 1:5 – “Porque o nosso evangelho não vos chegou somente em palavras, mas também em
poder e no Espírito Santo”.

1 Tes. 1:9 – “Aqueles que ouviram isso deixaram seus ídolos para servir ao Deus vivo e
verdadeiro.”

A terceira prioridade de um pastor é ser um padrão para seu povo.

1 Tes. 1:5-6 – “Como vocês sabem que tipo de homens fomos entre vocês por amor de vocês, e
quando vocês viram isso, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor”.
Filipenses 4:9 – “Tudo o que vocês aprenderam ou receberam ou ouviram de mim, ou viram em
mim, ponham em prática essas coisas, e o Deus da paz estará com vocês”.

1 Coríntios 11:1 – “Sede meus seguidores como eu sou de Cristo”.

 2. A resposta do povo – 1 Tessalonicenses 1:3 – Paulo disse que se lembrava “de
sua obra de fé, seu trabalho de amor e sua paciência na esperança no Senhor
Jesus Cristo”.

Eles foram firmes em sua fé – vs. 4 – “Conhecendo a sua eleição de Deus.”

Paulo estava convencido de que esses novos crentes eram dos eleitos de Deus por
causa da mudança radical em suas vidas depois de ouvirem o evangelho.

6 – Eles começaram a imitar a vida daqueles que compartilharam o
evangelho com eles.
9 – Eles deixaram de adorar ídolos para adorar o Deus vivo e verdadeiro.

Eles foram firmes em seu trabalho de amor.

7 – tornaram-se exemplos para todos que ouviram.

8 – o testemunho de suas vidas transformadas tornou-se um testemunho do
poder do evangelho.

Eles foram firmes em sua esperança e paciência com o Senhor.

Eles não estavam esperando por um “evento”, eles estavam esperando por
Jesus.
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Eles não estavam procurando por “sinais”, eles estavam procurando por
Jesus.

Eles acreditavam que o arrebatamento da igreja era “iminente”, mas não
necessariamente “imediato”.

“ A graça de Deus, que traz salvação, se manifestou a todos os homens,
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas,

vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente; aguardando a bem-
aventurada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso

Salvador Jesus Cristo”.
Tito 2:11-13

Em 1 Tessalonicenses 2 , o apóstolo Paulo descreveu dois grupos de pessoas.

Aqueles por quem Paulo estava feliz – Vs. 1-14 -

Sua vinda a eles não foi em vão.

Deus havia confiado a ele e a seus companheiros o evangelho.

Eles haviam compartilhado o evangelho com suas vidas e seus lábios.
O povo havia recebido a palavra de Deus com tanta paixão que só podia ser explicada
pelo poder do Espírito Santo.

1 Tes. 2 ; 19 – “Pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de alegria? Não é
mesmo você na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em Sua vinda? Pois tu és a
nossa glória e alegria.”

Aqueles por quem Paulo estava triste – Vs. 14b-16 -

Paulo se referiu às gerações anteriores dos judeus, bem como ao presente.
Em Romanos 3 , Paulo documentou todos os privilégios que Deus havia dado aos
israelitas, incluindo sua adoção, os convênios, as promessas e os serviços do templo.

Eles viram a glória Shekinah de Deus.

Eles ouviram a voz dos profetas de Deus.

Eles testemunharam os próprios milagres de Deus.

Em Romanos 9 , Paulo disse que eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a palavra de
Deus, rejeitaram o Messias de Deus e o perseguiam, assim como aqueles que
expressavam sua fé na obra consumada de Cristo.

Os tessalonicenses tiveram menos de um mês para ouvir o evangelho, mas eles o receberam e
creram nele, e foram recompensados   com uma comunhão eterna com Deus por meio de sua fé
em Jesus Cristo.
Os judeus tiveram centenas de anos para conhecer a Deus, aprender Sua vontade e Seus
caminhos, mas ao invés de abraçá-Lo, eles construíram uma religião em torno Dele e rejeitaram
Aquele que Deus havia enviado para ser seu Salvador.
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