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A Bíblia garante 

que a volta de 

Jesus está 

confirmada 
A segunda vinda de Jesus é 

uma de suas promessas e sua 

morte e ressurreição é a nossa 

garantia. Em Tessalônica, uma 

dúvida pairava no ar: mas o 

que acontecerá com os crentes 

que morreram antes da volta 

de Jesus?  

O que é a PAROUSIA? 
PAROUSIA era uma palavra técnica 
para descrever à vinda de um 
imperador, de um rei, de um 
governador, em geral, de uma pessoa 
importante à cidade, em que uma série 
de preparativos eram requeridos. Os 
gregos a usavam para descrever a 
visita de um deus, e foi exatamente 
neste sentido que foi empregada pelo 
apóstolo Paulo para se referir à 
segunda vinda de Jesus 

O que acontece na 
morte de um cristão 
Leia os textos bíblicos de Eclesiastes 

12:7, Lucas 16.19-31 e 23.43. Percebam 

que o espírito retorna para Deus, e o 

corpo desce à sepultura, enquanto 

aguarda sua ressurreição na volta de 

Jesus. Segundo Paulo, essa ressureição 

acontecerá instantes antes do 

arrebatamento da igreja, e sendo assim, 

não havia motivos para tristeza entre os 

tessalonicenses. 

Divisão do estudo 
1.  A ressurreição dos crentes e a 

parousia (4:13-18) 

2. Os tempos são incertos, então 

devemos vigiar (5:1-11) 

3. A igreja e seus líderes (5:12-13)  

4. Servindo uns aos outros (5:14-15) 

5. Atitudes espirituais internas (5:16-18) 

6. Relacionamento com o Espírito Santo 

(5:19-22) 

7. Recomendações finais (5:23-28) 

  

 

Aspectos práticos 
acerca da comunhão 
na família cristã 

 
 

3. A relação dos crentes 

com Deus. A oração 

incessante é o segredo da 

alegria contínua, a gratidão 

vai resultar da percepção 

obtida na oração de que o 

propósito de Deus está por 

trás de todas as 

circunstâncias. 

4. A relação da 

liderança com os 

crentes. Bons líderes 

espirituais devem orar por 

suas ovelhas, pedir a elas 

que orem por ele e por seu 

trabalho, estimular a 

comunhão fraternal, 

esforçar-se para que todos 

os crentes sejam igualmente 

instruídos e abençoar sua 

igreja em nome do Senhor. 

 

 

 

A igreja é uma 

família e os 

relacionamentos 

devem ser 

pautados pelo 

amor para 

serem saudáveis 

No final de sua primeira carta 

aos tessalonicenses, Paulo 

aborda este princípio dentro de 

quatro perspectivas: 

1. A relação dos crentes com 

a liderança da igreja. Duas 

atitudes são imprescindíveis: 

acatar com apreço as decisões de 

seus líderes, além de amá-los e 

considera-los profundamente. 

2. A relação dos crentes 

entre si. A disciplina mútua 

dever ser exercida por todos e 

não apenas pelo pastor ou outros 

líderes. 

 

  

Perguntas para reflexão 
1. Que ensinamento sobre a volta de Jesus mais chamou sua atenção? Justifique sua resposta. 

2. Que atitudes práticas demonstram que temos a volta de Jesus em perspectiva e que estamos nos preparando para ela, como o apóstolo 

Paulo recomenda aos tessalonicenses? 

3. Compartilhe um pouco do ministério que você exerce em nossa igreja e como você fez adaptações para não deixar de servir durante a 

pandemia. 

4. Além dos cultos e aulas da IBBN que outros canais você acessa para seu crescimento espiritual? Que critérios usa em suas escolhas? 

 


