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Um erro 

doutrinário traz 

perturbação e 

não edificação e 

consolo à Igreja 
Em Tessalônica dizia-se que 

eventos que indicavam a volta 

de Jesus já estavam em 

andamento, o que causou uma 

grande inquietação, e trouxe 

muitos prejuízos à Igreja.   

Deus sempre julga com 
justiça 
O ímpio nem sempre recebe seu 
pagamento neste mundo. Deus nem 
sempre acerta as contas com o pecador 
no ato do seu pecado, mas isto nem de 
longe significa impunidade. Os que 
insistem em permanecer longe de Deus 
receberão também sua recompensa: 
sofrerão uma tribulação sem alívio, 
sofrerão a justa vingança divina, 
sofrerão ainda eterna destruição e 
experimentarão a morte eterna. 

Não se aprende a nadar 
sem entrar na água 
“Uma fé que não é testada não pode ser 

forte. Uma vida fácil pode tornar-se 

uma vida superficial, assim como uma 

vida sem provas produz uma fé rasa” 

(Hernandez D Lopes) As perseguições e 

tribulações ao invés de destruirem a fé 

dos tessalonicenses a fortaleceram. O 

sofrimento ao invés de torna-los 

amargos e indiferentes, fez deles ainda 

mais abundantes no amor recíproco. 

Divisão do estudo 
2 Tessalonicenses 1 – 2:12 
1.  Saudação (1:1-2) 

2. Elogios de Paulo (1:3-4) 

3. A justiça de Deus (1:5-10)  

4. A oração de Paulo (1:11-12) 

5. A propagação do falso ensino (2:1-2) 

6. Eventos que precedem a Parousia 

(2:3-12) 

  

 

Que sinais precederão 
a volta de Jesus? 

 
 

Nestes dias de apostasia 

será revelado o anticristo, 

ou o homem de pecado, 

como Paulo se refere a ele. 

Este é o segundo sinal. Ele 

será ao mesmo tempo um 

cristo substituto ou um 

cristo rival, uma pessoa 

que se levantará no tempo 

do fim como expressão 

máxima da oposição a 

Cristo e Sua Igreja.  

Paulo explica ainda que 

anticristo virá no poder de 

Satanás. Ele fará milagres 

coisas espetaculares pela 

energia de Satanás, como 

uma suposta ressurreição, 

para que através desses 

milagres, muitas pessoas 

sejam enganadas. 

 

 

 

A segunda vinda 

de Cristo não 

acontecerá sem 

que primeiro 

venha a 

apostasia e seja 

manifestado o 

homem da 

iniquidade. 

Paulo estabelece de 

maneira clara um período 

marcado por fatos 

anteriores à parousia, para 

refutar os argumentos 

daqueles que afirmavam 

que o dia do Senhor já 

estava bem perto. 

- O primeiro evento é a 

apostasia, palavra grega 

que significa queda, 

rebelião ou revolta, em 

especial quando usada em 

referência a Deus. 

 

  

Perguntas para reflexão 
1. Uma cidade é um lugar onde muitas pessoas estão solitárias juntas. Você concorda com esta afirmação? Nesta pandemia o que podemos 

fazer para mudar essa realidade? 

2. Você concorda que no dia do juízo a justiça divina se manifestará remunerativa para os salvos, mas retributiva aos que se opõem a Ele? 

Justifique sua resposta.  

3. É correto afirmar que já podemos ver alguns sinais da volta de Jesus? Que sinais são esses? 

4. O erro doutrinário traz perturbação ao invés de edificação e consolo. Você concorda com esta afirmação? Justifique sua resposta. 

 

Não deixem que ninguém os engane de modo 

algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, então, 

será revelado o homem do pecado. (2Tes 2:3a) 


