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  LIÇÃO 8        19 a 25 de agosto de 2012    

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: I Tessalonicenses 4:13-18; Atos 17:3; 
I Coríntios 15:20-23, 51-58; João 5:28 e 29; Apocalipse 20:4-6.

VERSO ÁUREO: “Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, 
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em 
Cristo ressuscitarão primeiro.” I Tessalonicenses 4:16.

PENSAMENTO-CHAVE: O apóstolo Paulo dá aos Tessalonicenses (e a nós) uma 
extraordinária esperança para o futuro, a promessa da segunda vinda de Jesus.

NA PASSAGEM QUE ESTUDAREMOS ESTA SEMANA (I Tes. 4:13-18) Paulo 
reage a um mal-entendido teológico entre os Tessalonicenses. Embora não este-
jamos totalmente esclarecidos sobre qual era o erro, alguns membros estavam 
claramente perturbados a respeito do destino dos crentes que morriam antes do 
regresso de Jesus. A questão parece ter sido sobre a diferença entre aqueles que 
morreriam antes desse regresso e aqueles que estariam vivos quando ele ocorrer.

Vamos ver esta semana aquilo que sabemos sobre a situação que levou Paulo 
a escrever I Tessalonicenses 4:13-18. Nesta passagem, o apóstolo não só corrige 
mal-entendidos do primeiro século, mas estabelece um sólido fundamento sobre 
o qual os cristãos do século vinte e um se podem firmar. “Certamente o Senhor 
Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, 
os profetas” (Amós 3:7). Ora, através do ministério profético do apóstolo Paulo, o 
Senhor revelou-nos verdades maravilhosas a respeito da natureza da Segunda 
Vinda. Ao estudarmos estes versículos, meditemos em espírito de oração sobre a 
maravilhosa esperança que neles está incluída.

Os Mortos em Cristo  
(I Tessalonicenses 4:13-18)

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Job 14 e 15; João 21:1-25; D. T. Nações, cap. 85.
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DOMINGO, 19 de agosto    A SITUAÇÃO EM TESSALÓNICA  
(I Tessalonicenses 4:13-18)

Leia I Tessalonicenses 4:13-18. Enumere as pistas encontradas nesta 
passagem que apontam para as falsas crenças na igreja tessalonicense, 
as quais provocaram tristezas desnecessárias àqueles que as aceitaram. 

No Judaísmo dos dias de Paulo havia uma variedade de opiniões a respeito 
do tempo do fim. Um desses pontos de vista introduziu-se, de algum modo, na 
igreja de Tessalónica. Embora não saibamos exatamente o que foi, parece ter 
sido a ideia de que, embora todos os fiéis de Deus viessem a partilhar do “mun-
do por vir”, só aqueles que estivessem vivos no fim é que seriam levados para 
o Céu. Aqueles que morressem antes do tempo do fim seriam ressuscitados e 
permaneceriam na Terra.

Num sistema de crenças como este, seria uma grande desvantagem morrer 
antes de vir o fim. Mas significaria também uma separação entre aqueles que 
fossem levados para o Céu e os que ficassem na Terra. Se os Tessalonicenses, 
a quem Paulo estava a escrever, estivessem vivos até ao tempo do fim, ascen-
deriam na verdade ao Céu aquando da segunda vinda de Jesus, mas teriam de 
deixar ficar na Terra os seus entes queridos já falecidos (veja I Tes. 4:13 e 14).

Não é de surpreender, portanto, que Paulo comece I Tessalonicenses 4:13-18 
com uma observação sobre a ignorância da igreja, em vez de com “sabeis muito 
bem”, expressão esta que aparece noutras partes (I Tes. 5:2; veja também 4:2). 
Havia certas coisas importantes, a respeito da profecia sobre a Segunda Vinda, 
que a igreja desconhecia e outras coisas que precisava de desaprender. 

Ao pensarmos na profecia, devemos lembrar-nos que ela não é dada para 
satisfazer a nossa curiosidade acerca do momento e dos pormenores dos acon-
tecimentos do tempo do fim. A profecia tem um propósito moral e ético. Deus 
destinou-a para nos ensinar como viver. O seu propósito é prover encorajamento 
e objetividade, sobretudo no meio de sofrimento e perdas. Entendidas correta-
mente, as profecias da Bíblia possuem um poder transformador da vida. Noutras 
palavras, embora seja importante acreditar como um Adventista (que significa 
acreditar de facto na profecia bíblica), é ainda mais importante viver como um 
Adventista.

O que significa “viver como um Adventista”? Leve a sua resposta 
para a classe no Sábado.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Job 16-18; Mateus 28:16-20; D. T. Nações, cap. 86.
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SEGUNDA, 20 de agosto             TRISTEZA SEM ESPERANÇA  
(I Tessalonicenses 4:13)

De acordo com I Tessalonicenses 4:13, qual foi o propósito do apóstolo Pau-
lo ao escrever os versículos 13-18? Por que razão é que este texto deve signifi-
car tanto para nós nos dias de hoje?

Por que razão estavam os crentes tessalonicenses entristecidos como se não ti-
vessem nenhuma esperança? Um fator importante pode ter sido o curto espaço de 
tempo que Paulo esteve com eles. Sabemos que o apóstolo falou sobre a morte e a 
ressurreição de Jesus (Atos 17:3). Há também evidência de que ele falou dos even-
tos finais, ainda que os seus ensinos tivessem sido mal entendidos. O que ele não 
terá talvez tido tempo foi de esclarecer questões relacionadas com a ressurreição 
dos crentes.

Um outro elemento tem a ver com os antecedentes pagãos da maioria dos crentes 
a quem Paulo estava a escrever (I Tes. 1:9)

Embora as religiões de mistérios da época transmitissem um quadro da vida no 
além, a maior parte dos pagãos não tinha esperança nenhuma de vida depois da 
morte. Um exemplo comovente é o que se encontra numa carta do século II: “Irene 
para Taonnophris e Filo, um grande conforto. Sinto a mesma tristeza e choro pelo 
falecido como chorei por Didymas. E todas as coisas, o que fosse apropriado, fiz, e 
todos os meus, Epaphroditus e Termuthion e Filion e Apollonius e Plantas. Mas, não 
obstante, contra tais coisas ninguém pode fazer nada. Por conseguinte, consolai-vos 
uns aos outros. Passem bem.” – Citado em Adolf Deissmann, Light From the Ancient 
East (Luz do Antigo Oriente). Nova York: George H. Doran Companhy, 1927, p. 176.

É irónico que esta carta dirigida a uma mãe que perdera o filho termine com as 
mesmas palavras que I Tessalonicenses 4:18, ainda que tenham uma volta radical-
mente diferente. Consolai-vos uns aos outros, apesar de não haver nenhuma espe-
rança? Isto é o que ela estava a dizer. Que contraste com o que o apóstolo dirige aos 
Tessalonicenses.

O propósito de Paulo nesta passagem está esboçado nas expressões contradi-
tórias no início e no fim. Paulo escreveu para que eles não se lamentassem como 
faziam os que não tinham nenhuma esperança (I Tes. 4:13). E ele pretende que a 
verdade sobre a natureza da Segunda Vinda lhes dê razões gloriosas para se confor-
tarem uns aos outros em momentos de perda (I Tes. 4:18).

Alguém disse um dia: “Ao fim e ao cabo, de qualquer modo, estamos to-
dos mortos.” De uma perspetiva totalmente humana, isto é verdade. Contu-
do, de uma perspetiva bíblica, esse ponto de vista é muito limitado. A longo 
prazo, qual é a grandiosa esperança que temos em Jesus, e como é que se 
aprende a retirar consolação dessa esperança já no presente?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Job 19-24; João 20:19-31; Parábolas de Jesus, 
Prefácio.
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TERÇA, 21 de agosto         MORRER E RESSUSCITAR (I Tessalonicenses 4:14)

Leia I Tessalonicenses 4:14. Que esperança apresenta o apóstolo Paulo a 
respeito daqueles que já morreram?

No versículo 14, Paulo apresenta a solução para o problema da dor sem es-
perança. Na língua original, ele descreve os crentes que faleceram como “tendo 
adormecido por meio de Jesus”. Embora adormecer seja uma metáfora vulgar 
no Novo Testamento para a morte, a expressão normal para a morte do crente é 
“adormecer em Jesus” ou “em Cristo”. Um bom exemplo disto é a expressão “os 
que morreram em Cristo” do versículo 16.

Uma segunda dificuldade relacionada com o texto é a ideia de que Deus “tor-
nará a trazer com Ele” aqueles que adormeceram. Há quem leia esta expressão 
como querendo dizer que aqueles que morreram em Cristo (e que, supõem tais 
pessoas, foram para o Céu aquando da morte) vão voltar com Jesus quando Ele 
vier. No entanto, esta interpretação contradiz o próprio ensino do apóstolo no ver-
sículo 16, ao dizer que a ressurreição dos crentes falecidos ocorrerá na Segunda 
Vinda, e não antes.

De que modo o texto de I Coríntios 15:20-23 e 51-58 nos ajuda a compre-
ender o ponto referido em I Tessalonicenses 4:14?

Podemos saber o que o apóstolo está a dizer se estivermos atentos à questão 
principal que Paulo está a referir. Ele está a traçar um paralelo entre a morte e a 
ressurreição de Jesus e a morte e a ressurreição do crente. Para Paulo, a recente 
ressurreição de Jesus era uma garantia de que todos os crentes seriam também 
ressuscitados aquando da Segunda Vinda (veja também I Cor. 15:20-23). A teo-
logia de Paulo é coerente. “Se cremos” (I Tes. 4:14) na morte e ressurreição de 
Jesus, devemos crer também na ressurreição daqueles que morreram como ver-
dadeiros seguidores de Jesus.

Por isso, o apóstolo usa “por meio de Jesus” [v. 14] da mesma maneira que “em 
Cristo” no versículo 16. O ponto que ele estava a apresentar aos Tessalonicenses 
era o de que os seus irmãos e irmãs falecidos não iriam ficar na Terra quando 
os crentes vivos ascendessem ao Céu. Todos ascenderão em conjunto ao Céu 
(veja também João 14:1-3). Deus não “trará” os cristãos ressuscitados para a Terra 
quando Jesus vier; em vez disso (tal como Ele fez com Jesus), Ele “os trará” da 
sepultura e, juntamente com os que estiverem vivos, os levará para o Céu. Assim 
como a ressurreição de Jesus precedeu a Sua ascensão ao Céu, assim será tam-
bém com os Seus seguidores fiéis.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Job 25-27; Mat. 13:34 e 35; Paráb. de Jesus, cap. 1.
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QUA., 22 de ago.      RESSUSCITAR EM CRISTO (I Tessalonicenses 4:15 e 16)

No texto de I Tessalonicenses 4:13-5:11, o apóstolo Paulo está a desenvolver 
os ensinos terrenos de Jesus. Há mais de uma dúzia de paralelos entre estas pas-
sagens sobre o tempo do fim e os ditos de Jesus registados em Mateus, Marcos 
e Lucas. Contudo, quando Paulo refere “pela palavra do Senhor” em I Tessaloni-
censes 4:15, ele está a referir-se a um dito de Jesus que não surge nos quatro 
evangelhos, mas que Paulo preservou para nós (um exemplo claro desta mesma 
coisa vê-se em Atos 20:35).

Leia I Tessalonicenses 4:15 e 16. Segundo Paulo, o que é que vai aconte-
cer quando Cristo regressar? Veja também Apoc. 1:7; Mat. 24:31; João 5:28 
e 29; Atos 1:9-11.

A Segunda Vinda de Jesus é um acontecimento ruidoso. Será acompanhada 
pela voz de comando de um arcanjo e pela trombeta de Deus. Toda a gente a ou-
virá e a verá (veja Apoc. 1:7; Mat. 24:31; João 5:28 e 29; Atos 1:9-11).

Mas o ponto principal desta apresentação de Paulo é a ordem dos aconteci-
mentos quando Jesus vier. Os Tessalonicenses tinham chegado a crer que morrer 
antes do regresso de Jesus envolveria algum tipo de desvantagem na eternidade, 
provavelmente separação física daqueles que vivessem até ao regresso de Jesus.

Neste texto, Paulo assegura aos Tessalonicenses que os crentes vivos “não 
precederão”, nem terão qualquer vantagem sobre, os falecidos. Os mortos em 
Cristo são os que ressuscitarão primeiro (veja Apoc. 20:4-6). Isto é o que acon-
tecerá antes de os vivos ascenderem ao encontro de Jesus no ar (I Tes. 4:17). 
Os justos mortos serão ressuscitados e receberão a imortalidade juntamente com 
aqueles que estiverem vivos quando Ele regressar.

Esta passagem não ensina que os crentes vão para o Céu quando morrem. 
Se Paulo tivesse ensinado aos crentes tessalonicenses que os seus queridos fa-
lecidos já estavam no Céu, por que motivo estariam eles entristecidos, e por que 
motivo não lhes disse ele simplesmente que eles já lá estavam? Em vez disso, a 
consolação que aqui o apóstolo lhes comunica é o conhecimento de que a ressur-
reição vai reuni-los com aqueles que eles amaram. 

Pense em tudo o que acontecerá na segunda vinda de Cristo: Jesus 
vem nas nuvens do céu, todos O veem, os mortos são trazidos à vida, os 
vivos recebem a imortalidade e todos são levados juntos para o Céu. Em 
certo sentido, isto é tão chocante, é contra tudo o que o senso comum, a 
experiência e até a Ciência nos ensinam! Não obstante, isto é aquilo em 
que temos de acreditar; doutra forma, não temos nenhuma esperança. 
Se, pessoalmente, consegue ter confiança no Senhor a respeito de uma 
coisa como esta, como é que não consegue confiar n’Ele a respeito de 
coisas “muito mais pequenas”, com que tem de se confrontar?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Job 28 e 29; Mat. 13:1-23; Paráb. de Jesus, cap. 2.



104

QUINTA, 23 de agosto CONSOLAI-VOS UNS AOS OUTROS  
(I Tessalonicenses 4:13, 17 e 18)

Leia I Tessalonicenses 4:13, 17 e 18. Qual é o supremo objetivo desta pas-
sagem sobre a segunda vinda de Jesus?

Como foi dito anteriormente, o propósito da profecia não é satisfazer a nossa 
curiosidade sobre o futuro, mas é ensinar-nos como viver no presente. Para o 
apóstolo Paulo, a ordem dos eventos finais tinha implicações práticas na vida cris-
tã de cada dia. A profecia é valiosa até ao ponto em que influencia a forma como 
nos relacionamos com Deus e uns com os outos. Neste caso, Paulo queria usar 
os acontecimentos dos últimos dias para levar consolação àqueles que tinham 
perdido entes queridos.

Leia I Tessalonicenses 4:16 e 17. Que aspetos importantes do ensino da 
Bíblia sobre a Segunda Vinda não estão incluídos nestes textos? Veja João 
14:1-3; Mat. 24:31; Atos 1:9-11.

Este texto afirma que os crentes se juntam a Jesus no ar para estarem com Ele 
para sempre. O tema chave é o ato de reunião uns com os outros e o estar com 
Jesus. O texto fica em silêncio a respeito do lugar para onde todos vão depois do 
encontro inicial no ar, uma vez que o apóstolo não diz claramente que, na Segunda 
Vinda, Jesus e os crentes vão descer do Céu à Terra e que aqui reinarão. Na realida-
de, na própria passagem, a movimentação dos santos é unicamente para cima. Os 
crentes mortos primeiro ressuscitam das sepulturas. Depois eles e os crentes vivos 
ascendem juntos para se encontrarem com o Senhor nos ares.

O apóstolo dá mais informações em I Coríntios 15:23 e 24. Nesta passagem, 
Paulo traça um paralelo entre a experiência de Jesus e a daqueles que estão “em 
Cristo”. Jesus ressuscitou e ascendeu ao Céu como um “primeiro fruto”, o que 
pressupõe que aqueles que estão n’Ele vão ter uma experiência similar.

O destino imediato dos santos fica clarificado, além de nos escritos de Paulo, em 
João 14:1-3. Quando Jesus vier, Ele levará os Seus seguidores para onde Ele está 
(no Céu). Ele não vem para se juntar a eles onde eles se encontram (na Terra). Esta 
é a razão por que os Adventistas acreditam que durante os mil anos após a volta de 
Jesus (Apoc. 20:4-6), os justos estarão com Ele no Céu, os ímpios estarão mortos, 
e Satanás estará confinado à Terra sem ninguém a quem tentar ou incomodar. Só 
após decorridos todos os acontecimentos associados ao milénio é que os fiéis volta-
rão para habitarem na Terra (II Pedro 3:13; Apoc. 3:12).

Repare quão “do outro mundo” é a nossa grandiosa esperança. No 
entanto, como é que podia ser doutra forma? Afinal, que esperança real a 
longo prazo tem este mundo para oferecer? Como é que podemos apren-
der, então, a não nos deixarmos apanhar naquilo que, de qualquer modo, 
não nos oferece nenhuma esperança?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Job 30 e 31; Mateus 4; Paráb. de Jesus, cap. 3.
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SEXTA, 24 de agosto

ESTUDO ADICIONAL: “Muitos dão a esta passagem a interpretação de que os 
que dormem serão trazidos com Cristo do Céu; mas Paulo queria dizer que como 
Cristo ressuscitou dos mortos, assim Deus chamará das suas sepulturas os santos 
que dormem e levá-los-á consigo para o Céu.” – Ellen G. White, Atos dos Apósto-
los, pp. 185 e 186.

“Os tessalonicenses tinham-se agarrado com avidez à ideia de que Cristo havia 
de vir para transformar os fiéis que estivessem vivos, levando-os com Ele. Tinham 
guardado cuidadosamente a vida dos seus amigos, para que não morressem e 
perdessem assim a bênção que aguardavam, do encontro com o Salvador prestes 
a voltar. Porém, um após outro, foram perdendo os seus queridos. Com angústia, 
tinham contemplado pela última vez o rosto dos seus mortos, quase não ousando 
esperar encontrá-los na vida futura.

“Quando a epístola de Paulo foi aberta e lida, a igreja sentiu grande alegria e 
consolação pelas palavras que revelavam o verdadeiro estado dos mortos. Paulo 
mostrava que os que estivessem vivos quando Cristo voltasse não iriam ao en-
contro do seu Senhor precedendo os que tinham sido postos a dormir em Jesus.” 
– Idem, p. 185.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
Analisem na classe o que quer dizer “viver como um adventista”. 

O que é que há nalgumas crenças distintivas que deve ser refletido num 
estilo de vida distinto?

Medite acerca da queda da humanidade, do plano da salvação e da 
promessa da vida eterna. O que foi que Jesus fez que nos dá esperança, 
e promessa, de que a morte não será para sempre? Que razões temos 
para confiar naquilo que Ele fez por nós? De que modo a ressurrei-
ção do próprio Jesus nos traz a grande esperança de que nós seremos 
ressuscitados também se morrermos antes de Ele voltar? Como é que 
obtemos consolação do plano da salvação, sobretudo quando a morte 
parece tão definitiva, tão completa e tão cruel?

Leiam juntos em voz alta na classe a passagem para esta semana 
e depois troquem impressões sobre o que ela significa, sobre como vos 
faz sentir e sobre a esperança e a promessa que nela se encontram.

Sumário: No texto desta semana, o apóstolo Paulo corrige um certo número de 
mal-entendidos sobre o estado dos mortos e os acontecimentos que rodeiam a 
segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitam 
primeiro, depois todos os crentes ascendem juntos ao encontro de Jesus nos 
ares. Os crentes podem encontrar grande consolação ao saberem que a separa-
ção de entes queridos crentes é apenas temporária.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Job 32 e 33; Mat. 13:24-30, 36-43; Paráb. de Je-
sus, cap. 4.

1
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As Minhas Notas Pessoais
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

Texto-Chave: I Tessalonicenses 4:13-18

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:
 Aprender: A sentir-se bem no conhecimento de que, graças à Ressurreição 
de Jesus, a morte é apenas uma separação temporária dos entes queridos 
que são crentes.
 Sentir: Ânimo por Jesus ter proporcionado uma solução para o problema 
da morte.
 Fazer: Levar esperança e ânimo àqueles que estão chorosos pela perda de 
entes queridos.

Esboço da Aprendizagem: 
I. Aprender: A Morte Não É o Fim

A.   O apóstolo Paulo lembrou aos Tessalonicenses que não precisavam de se 
lamentar sem esperança por entes queridos que tivessem morrido, pois 
eles ressuscitariam quando Jesus regressasse. Porque é que a morte e a 
ressurreição de Jesus o fundamento da esperança cristã?

B.  As Escrituras ensinam que, quando uma pessoa morre, ela “adormece” 
até que Jesus volte à Terra. Que encorajamento encontra nesta metáfora, 
ou comparação, para a morte?

C.  Enumere a ordem de acontecimentos que terão lugar aquando da volta de 
Jesus. Para que aspeto desse dia olha com mais expectativa?

II. Sentir: Anseio pela Ressurreição
A.  Muitos cristãos acreditam que os seres humanos nascem com uma alma 

imortal que vai imediatamente para o Céu ou para o inferno no momento 
da morte. Este ponto de vista oferece “mais” esperança do que o ensino 
bíblico que afirma que os mortos não são imortais e que simplesmente 
dormem na sepultura até à Ressurreição? Explique a sua resposta.

B.  Até que ponto achou reconfortante, a nível pessoal, esta passagem em I 
Tessalonicenses 4:13-18?

III. Fazer: Animarem-se Uns aos Outros
A.  O que é que pode fazer para levar ânimo a alguém que tenha perdido um 

ente querido durante este último ano?

Sumário: 
A morte não é o último capítulo na vida do seguidor de Deus, mas é apenas uma 
separação temporária que abrirá caminho para uma gloriosa reunião na manhã 
da ressurreição.
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CICLO DA APRENDIZAGEM

1.º PASSO – MOTIVAR!

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: Os cristãos devem animar-
-se uns aos outros com a esperança de que a volta de Jesus vai pôr um fim 
à separação provocada pela morte e assinalará, na manhã da ressurreição, 
o princípio de uma gloriosa reunião de todos os seguidores de Cristo.

Embora o espectro da morte permaneça, o exercício físico e um estilo de vida 
saudável fizeram dos 50 anos de ontem os 40 de hoje. Depois, os procedimentos 
médicos permitem às pessoas fugir da morte durante mais alguns anos. Medi-
camentos sob receita conseguem esconder os sintomas da idade avançada, e a 
cirurgia plástica consegue até fazer-nos parecer anos mais novos. Mas, apesar de 
todos estes avanços, a morte continua viva e ativa. E qualquer pessoa que tenha 
perdido um filho ou passado pela experiência da morte repentina e prematura de 
um ente querido sabe que a morte continua a ser, como sempre foi, uma tragédia. 

A morte é certamente uma tragédia em comparação com o viver por toda a 
eternidade num mundo isento de pecado e morte!

Se quisermos compreender plenamente a gloriosa esperança oferecida pelo 
regresso de Jesus, precisamos de ver a morte como ela realmente é. As pessoas 
que viviam em Tessalónica nos tempos do apóstolo Paulo viam-no certamente. 
Ainda que houvesse pessoas que viviam até uma idade avançada, a maior parte 
não chegava lá. Os índices de mortalidade infantil eram extremamente elevados, 
e muita gente que sobrevivia à infância morria nos vintes ou nos trinta e poucos. 
Coisas que atualmente são facilmente ultrapassadas (como a má nutrição, con-
dições de vida insalubres, acidentes e certas doenças) eram algumas das cau-
sas principais de morte naqueles tempos. A vida era dura e a morte podia chegar 
a qualquer momento, deixando trágicas consequências e dor no seu rasto. 

Atividade de Abertura: A frequência e a natureza inesperada da morte no mun-
do do apóstolo Paulo faziam da volta de Jesus e da ressurreição dos mortos um 
acontecimento ansiosamente aguardado. Que podemos fazer hoje para ajudar 
as pessoas a perceberem que a morte não tem a vitória final?

2.º PASSO – ANALISAR!

COMENTÁRIO BÍBLICO

I. O Problema da Dor e o Seu Lugar
(Recapitule com a classe I Tessalonicenses 4:13 e 18.)

Como crianças que estão tão desejosas de abrir o embrulho da prenda que 
nem sequer olham para o cartão que a acompanha, também nós muitas vezes 
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passamos rapidamente os olhos pelos comentários do apóstolo acerca do sofri-
mento no versículo 13, antes de saltarmos para a volta de Jesus nos versículos 
14-17. Embora a Segunda Vinda seja uma boa nova, limitamos a esperança que 
ela oferece se não dedicarmos algum tempo a analisar o problema da dor no 
versículo 13.

A dor pela perda de um ente querido é uma experiência difícil de atravessar, 
sobretudo se essa perda envolve os nossos próprios filhos. Quer a pessoa seja 
crente, com uma fé firme em Deus, quer seja descrente, a morte deixa-nos a 
todos num profundo choque emocional, a pensar como é que a vida pode conti-
nuar quando a nossa própria vida parece estar a desmoronar-se à nossa volta.

Esta dificuldade em lidar com as nossas próprias emoções num período de 
perda pode ser vista na experiência de Marco Túlio Cícero, um famoso filósofo 
romano e estadista que viveu aproximadamente cem anos antes do apóstolo 
Paulo. Cerca de um mês após a morte da sua filha Túlia de trinta anos, Cícero 
escreveu o seguinte a um amigo:

“Afastei-me, nesta isolada região, de toda a conversação humana. De manhã, 
escondo-me na densa e impenetrável floresta e de lá não saio até que a noite 
caia. A seguir a ti, a solidão é a minha melhor amiga. A minha única forma de 
comunicação neste momento é através de livros, mas até a minha leitura é in-
terrompida por acessos de choro. Resisto o melhor que posso a esses impulsos 
para chorar, mas ainda não estou suficientemente forte para isso.” – Cícero, 
Letters to Atticus (Cartas a Ático) 12.15, tal como citado em Jo-Ann Shelton, As 
the Romans Did (Como Faziam os Romanos), 2.ª edição. Nova Iorque: Oxford 
University Press, 1998, p. 92.

É importante realçar que Paulo não minimiza o lugar da dor. Embora o re-
gresso de Jesus proporcione aos crentes uma esperança que os descrentes ou 
rejeitaram ou ignoram, isso não elimina o desafio que um crente enfrenta quando 
se debate para reconciliar a fé com as suas emoções. Em tempos como estes, 
as palmadinhas nas costas não ajudam (veja no final das notas desta semana a 
carta de condolências que Cícero recebeu de um amigo). A única coisa que se 
pode fazer é ouvir com ouvidos compassivos e transmitir palavras consoladoras 
que se centrem na promessa de que Jesus vai um dia, em breve, fazer novas 
todas as coisas.

Pense Nisto: Que encorajamento e esperança oferecem as seguintes pas-
sagens das Escrituras àqueles que seguem Deus? Heb. 4:15 e 16; Isa. 53:3-6; 
49:13; Mat. 5:4; II Cor. 1:3 e 4; Sal. 119:50.

II. O Dia Em Que Jesus Volta
(Recapitule com a classe I Tessalonicenses 4:14-17.)

Da mesma maneira que Jesus incluía episódios familiares nas histórias que 
contava, de modo a que as pessoas pudessem ter um quadro vívido dessas his-
tórias, Paulo fez o mesmo a respeito da volta de Jesus. Uma das palavras-chave 
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usadas pelo apóstolo para o regresso de Jesus é parousia (I Tes. 2:19, 3:13, 
4:15, 5:23). Literalmente, significa a “vinda”. Embora para nós possa não soar 
como muito importante, os Tessalonicenses teriam reconhecido a palavra como 
o termo usado para a visita oficial de um dignitário real ou até do próprio impe-
rador romano. Visitas dessas não eram vulgares, mas quando aconteciam eram 
acompanhadas de todos os tipos de pompa e circunstância e sempre resultavam 
em dádivas financeiras e privilégios que eram concedidos à cidade e aos seus 
habitantes. Paulo recorre à mesma imagística para dar aos Tessalonicenses um 
quadro da majestade do regresso de Jesus. 

A descrição que o apóstolo faz em I Tessalonicenses 4:14-17 da parousia de 
Cristo é a mais completa encontrada no Novo Testamento. É evidente que não 
há nela absolutamente nada de secreto. Será visível (compare com Mat. 24:27, 
30 e 31; Atos 1:11; Apoc. 1:7), e será audível – tão audível, de facto, que vai des-
pertar os mortos! Naturalmente, não é o alto volume do barulho que vai de facto 
despertar os mortos. É, sim, a ordem divina emanada de Jesus que vai chamar 
os mortos à vida.

Paulo assegura também aos Tessalonicenses que os mortos em Cristo não 
vão perder a ocasião da parousia. Os mortos serão trazidos de volta à vida e 
aqueles que estiverem vivos e que tiverem ficado serão “arrebatados” juntamen-
te com eles da Terra, para irem ao encontro de Jesus nos ares. A palavra “arreba-
tados” (no grego, harpazó) significa “agarrados ou apanhados repentinamente, 
ou levados.” Indica a força repentina e irresistível da parousia. A nossa palavra 
moderna arrebatamento deriva da tradução latina de harpazó neste versículo. 
É importante, porém, notar que não há nada de secreto neste “arrebatamento”.

Pense Nisto: O que é que podemos fazer para encorajar outros com as boas 
novas da volta de Jesus?

3.º PASSO – PRATICAR!

Perguntas para Reflexão:
1.  De acordo com I Tessalonicenses 4:14-17, que três sons vão assinalar a 

volta de Cristo e a reunião dos Seus seguidores? Qual é, na sua opinião, a 
importância destes sons?

2.  Que pormenores adicionais podemos captar sobre a ressurreição, a partir 
dos comentários de Paulo em I Coríntios 15:35-55?

Perguntas para Aplicação:
1.  Com quem anseia pessoalmente reencontrar-se na manhã da ressurrei-

ção? O que pensa fazer ou dizer em primeiro lugar quando essa reunião 
acontecer?
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2.  De que maneira tentam os descrentes lidar com a sua mortalidade? Que 
sinais vê na sociedade que indicam a falta de esperança que muitos têm 
ao morrer?

4.º PASSO – APLICAR!

Atividade: O que se segue é parte de uma carta enviada a Cícero, por um 
amigo íntimo, após a morte da filha de Cícero (veja o Comentário Bíblico acima). 
Preocupado com a enormidade da dor de Cícero, a carta foi uma tentativa de 
encorajar Cícero a prosseguir com a sua vida.

Depois de partilhar esta carta com a classe, peça a esta que reescreva a carta 
na perspetiva de um crente. Em que aspetos seria diferente?

“Mesmo que ela não tivesse falecido nesta altura, ela teria, contudo, de morrer 
daqui a uns anos, pois nasceu como mortal. Afasta a tua mente e os teus pen-
samentos destas coisas e, em vez disso, reflete sobre coisas que são dignas da 
pessoa que és. Pensa, por exemplo, que ela viveu enquanto foi necessária, isto 
é, ela viveu enquanto a república perdurou. Ela viu-te, a ti seu pai, como pretor, 
depois como cônsul e, finalmente, como sacerdote; ela foi casada com homens 
de famílias nobres; ela desfrutou praticamente de todas as bênçãos da vida. E 
ela deixou esta vida quando a república morreu. Então, como é que podes tu ou 
ela queixarem-se do destino a este propósito? …

“Não há dor que a passagem do tempo não atenue ou abrande; mas é indigno 
de ti esperar que passe o tempo em vez de antecipares esse resultado com o 
teu próprio senso comum.” – Cícero, Correspondence With Friends (Corrres-
pondência Com Amigos) 4.5.1, 4-6, tal como citado em Jo-Ann Shelton, As the 
Romans Did (Como Faziam os Romanos), 2.ª edição. Nova Iorque: Oxford Uni-
versity Press, 1998, p. 93.


