
“Padrão de Louvor e Profecia de Paulo”
 2 Tessalonicenses 1:1-10

Em Atos 16-17 , Lucas documentou como o apóstolo Paulo e seus
companheiros deixaram Tessalônica para evitar serem atacados
fisicamente por uma multidão enfurecida que os judeus haviam
contratado para forçá-los a sair da cidade.

Depois de alguns meses, Paulo enviou Timóteo de volta a
Tessalônica para verificar a nova igreja, e quando Paulo recebeu o
relatório de Timóteo, ele escreveu sua primeira carta:

Incentivando-os a permanecerem firmes em sua fé, mesmo
em meio à perseguição.
Lembrando-os de que não haviam perdido o
arrebatamento; Jesus voltaria para receber Seus seguidores
como havia prometido, e aqueles que morreram antes do
arrebatamento seriam ressuscitados de seus túmulos e
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arrebatados juntamente com aqueles que estão vivos, para
encontrar o Senhor nos ares.

Os inimigos de Paulo escreveram e distribuíram uma carta falsa de
Paulo, dizendo ao povo que o Dia do Senhor havia chegado; que
eles estavam enfrentando a ira de Deus.
Paulo escreveu uma segunda carta, assegurando-lhes que o Dia do
Senhor não havia chegado e não viria até que o Restritor fosse
removido, ou seja, o Espírito Santo, seguido pela revelação do
Anticristo.
Paulo assegurou-lhes que o que ele estava ensinando sobre o
arrebatamento da Igreja era “pela palavra do Senhor”.

   O que Paulo escreveu nessas duas cartas é o ensino mais claro
sobre escatologia no Novo Testamento. Seus ensinamentos
concordam com a profecia de Daniel, os ensinamentos de Jesus Cristo
e as revelações recebidas pelo apóstolo João.

Embora Paulo percebesse que estava abordando alguns assuntos
muito sérios e expondo algumas novas revelações sobre o
arrebatamento da Igreja e o retorno de Jesus Cristo, há uma ternura
em seu tom que só pode ser explicada por sua absoluta confiança
na soberania de Deus. .
De fato, Paulo admoestou aqueles que haviam levado ao extremo
seus ensinamentos sobre a iminência do arrebatamento, largaram
seus empregos e estavam apenas esperando que o Senhor viesse e
os levasse para fora do mundo. Enquanto Paulo encorajava a igreja
a admoestá-los, ele disse para não considerá-los como inimigos,
mas como “irmãos”.

   Em nosso desejo de permanecer firmes em nossas convicções, os

cristãos do século 21 
fariam

 bem em atender às admoestações
pastorais de Paulo e perceber, como o apóstolo Tiago escreveu, “a ira
do homem não traz a justiça que Deus deseja”.

A paixão de Paulo era que seus convertidos aumentassem seu amor
uns pelos outros, como ele os amava, para que seus corações



fossem irrepreensíveis quando o Senhor os chamasse para “saírem!”

1.  Louvor Pastoral de Paulo – 2 Tessalonicenses 1:1-5
Paulo elogiou a igreja em Tessalônica por cinco qualidades:

Sua genuinidade – esta era uma verdadeira igreja de Deus, pois sua
assembléia era principalmente para adoração e comunhão.
Sua Fé Crescente – que foi o resultado da severidade da
perseguição que eles estavam suportando. A perseguição destrói a
falsa fé, mas revela a verdadeira fé.
Seu amor um pelo outro – não sentimentalismo emocional, mas um
amor que exigia que eles fizessem sacrifícios um pelo outro. A
perseguição revela a profundidade do nosso amor pelos outros.
Sua esperança perseverante – em vez de reclamar de seu
sofrimento, eles aumentaram sua fé em Deus e, à medida que sua fé
em Deus crescia, também crescia seu amor um pelo outro.
Sua Atitude do Reino – seu foco estava no avanço do Reino de Deus
e Sua justiça. Eles confiaram em Deus para lidar com o resto.

2.  A Profecia Pertinente de Paulo – 2 Tessalonicenses
1:6-10
   Por causa da severidade da perseguição que sofriam, alguns
membros da igreja acreditavam que estavam experimentando a própria
ira de Deus, que será derramada sobre aqueles que se recusam a
receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.

Paulo assegurou-lhes que não era o caso, que a perseguição que
eles estavam suportando os estava preparando para encontrar o
Senhor com corações puros, que o Senhor os preservaria da ira de
Deus que estava por vir.
7 – “Quando o Senhor Jesus for revelado do céu com os anjos do
seu poder, em labareda de fogo, vingando-se dos que não
conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de Deus”.
No versículo 10, Paulo introduziu a palavra grega “Parousia”, que
significa a chegada da presença do Senhor.
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Neste momento, Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por
nós como nosso Sumo Sacerdote.
Mas está chegando o dia em que Jesus será “revelado”, e nós O
veremos, e O amaremos.
Para aqueles que vivem cada dia na iminência de Seu retorno, a
Parousia será a chegada de Sua presença, e Ele nos tirará deste
mundo e nos levará para estar com Ele para sempre.
Mas para aqueles que O rejeitaram como seu Salvador e Senhor,
Seu retorno a esta terra será um apocalipse, a revelação daquele a
quem eles rejeitaram.
Paulo usou três frases preposicionais para descrever a segunda
vinda de Cristo:

Versículo 7 – Ele será “revelado do céu”.

Em Atos 1:9 , dois anjos disseram aos discípulos de
Jesus que Ele retornaria da mesma maneira que
ascendeu: Fisicamente, visivelmente e em uma nuvem.

Versículo 7 – Ele será “revelado com seus anjos poderosos”.

Em Mateus 25 , Jesus disse: “Quando o Filho do
homem vier em sua glória, todos os anjos virão com
ele”.

Versículo 8 – Ele será “revelado em labareda de fogo”.

O fogo do Seu julgamento virá mais tarde. Este fogo é
a glória Shekinah de Sua Santidade.

Paulo disse que este evento glorioso produziria dois resultados:

Versículos 6,8 – Paulo disse que a segunda vinda de Cristo trará
retribuição àqueles que recusaram o dom da salvação de Deus.

Retribuição significa “retribuição”, e quando Ele voltar, Jesus
retribuirá àqueles que nos incomodaram nesta vida.
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Isaías 66:15 – “O Senhor é o vingador”.
No entanto, a retribuição do Senhor não é por ira ou por
vingança, mas por justiça.
Tudo o que o homem semear, isso também colherá, e assim
como Deus traz salvação para aqueles que semeiam sua fé
em Jesus Cristo, Ele também trará condenação para aqueles
que não crêem em Jesus Cristo.

Versículo 7,10 – Paulo disse que a segunda vinda de Cristo trará
alívio para aqueles que receberam o dom da salvação de Deus,
aqueles que confessaram sua fé em Cristo durante a Tribulação.

A palavra grega traduzida em nossa Bíblia como “alívio” é
“anesis”, que significa ausência de tensão, ausência de
pressão e alívio das provações.
Quando Jesus voltar, as pressões da vida serão removidas e
o temperamento da vida será relaxado.
Os crentes desfrutarão de três tipos de descanso:

O resto da salvação – Mateus 11 , Jesus disse àqueles
que estavam tentando ganhar a aceitação de Deus por
meio de suas boas obras: “Vinde a mim… e eu vos
aliviarei”.
O descanso milenar – Atos 3:19-21 , “Tempos de
refrigério virão da presença do Senhor, porque Deus
enviará Jesus Cristo, que já foi pregado a vocês, a
quem o céu deve receber, até a restauração de todas
as coisas”.
O descanso eterno – Apocalipse 14:13 – “ Bem-
aventurados os mortos que desde agora morrem no
Senhor. Sim, diz o Espírito, para que
descansem”. Esse descanso eterno é o resultado da
justiça de Deus para aqueles que crêem em Jesus
Cristo.
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“Quando Ele vier naquele dia para ser glorificado em
Seus santos, e para ser admirado entre todos os que

creem, [você estará lá] porque nosso testemunho entre
vocês foi crido”.

2 Tessalonicenses 1:10 
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