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  LIÇÃO 9       26 de agosto a 1 de setembro de 2012    

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: I Tessalonicenses 5:1-11; Génesis 
3:15-24; Isaías 13:6-9; Lucas 21:34-36; Romanos 1:18.

VERSO ÁUREO: “Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestin-
do-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da 
salvação. I Tessalonicenses 5:8.

PENSAMENTO-CHAVE: A realidade do regresso de Cristo chama-nos a uma 
prontidão permanente.

A SEGUNDA VINDA CONTINUA A SER O TEMA PRINCIPAL na passagem a 
ser estudada esta semana, mas muda o foco. Neste texto, o apóstolo Paulo não 
está tanto a clarificar pormenores sobre a volta de Jesus mas está a proclamar a 
necessidade de constante prontidão à luz desse regresso (e do julgamento que 
isso envolve). A passagem anterior era encorajadora; quando o fim chegar, o resul-
tado será muito mais positivo do que os Tessalonicenses estavam à espera. Agora, 
que já passaram a compreender melhor a natureza do Seu regresso, a questão é 
como estarem preparados para ele.

O problema na igreja parece então ter sido uma teologia combinada de “paz e 
segurança”, talvez com alguns membros a fazerem cálculos sobre a data do Se-
gundo Advento. Por meio da profecia, os Tessalonicenses esperavam ser capazes 
de predizer quando é que os acontecimentos finais iriam ocorrer e, por conse-
guinte, de saber quando é que se deveriam preparar. Em resultado disto, alguns 
poderão ter estado a viver sem qualquer sentido de urgência.

Quem é que entre nós não vê isto a acontecer também nos dias de hoje? Quan-
to mais tempo passamos aqui, mais fácil é perder o sentido de urgência. Daí a 
necessidade que temos de atender às palavas de Paulo.

Os Acontecimentos Finais  
(I Tessalonicenses 5:1-11)

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Job 34-36; Mat. 13:31 e 32; Paráb. de Jesus, cap. 5.
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DOMINGO, 26 de agosto                  OS DOIS LADOS DO JUÍZO

Leia Génesis 3:15-24. Enumere as várias maneiras como Deus julgou 
Adão e Eva, tanto positiva como negativamente, nesta passagem.

Embora a palavra julgamento não ocorra especificamente em I Tessalonicen-
ses 5:1-11, a passagem revela muita preocupação com isso. O apóstolo queria 
que os crentes em Tessalónica estivessem cientes de que o julgamento levado 
a efeito por Deus não se limita a uma coisa que acontece no Céu, no final dos 
tempos, mas que é algo que teria consequências reais na vida diária de cada 
um deles.

Há muitas pessoas nos dias de hoje que se sentem desconfortáveis com o 
tema do juízo. Não apreciam as implicações de negativismo e de ameaça. Con-
tudo, o conceito bíblico de juízo é mais vasto do que meramente ameaça, con-
denação e execução. Há também um lado positivo no juízo. Simples atos diários 
de misericórdia e bondade não deixam de ser notados ou recompensados (veja, 
por exemplo, Mat. 10:42). Deus vê tudo o que fazemos, seja positivo ou negativo, 
e tudo tem significado no esquema supremo de coisas.

A natureza dupla do juízo é evidente nas primeiras narrativas da Bíblia. No 
Jardim do Éden, Deus julgou negativamente o pecado de Adão e Eva. Há conse-
quências do pecado relacionadas com o dar à luz, com o amanho da terra e com 
o local onde o casal seria autorizado a viver. Simultaneamente, Deus julga-os 
positivamente. Ele cria inimizade entre eles e Satanás e, misericordiosamente, 
veste-os com peles, de modo a que não sofram exageradamente a mudança de 
ambiente. Mais importante ainda, aquelas peles simbolizavam a justiça de Cristo 
que também cobriria os seus pecados.

Em Génesis 4, Deus julgou negativamente Caim ao enviá-lo para o exílio. 
Caim, no entanto, também teve um julgamento positivo. Deus colocou-lhe uma 
marca de modo a que ninguém lhe tirasse a vida. Aquando do Dilúvio, Deus 
julgou negativamente a raça humana pela destruição do Dilúvio, mas também 
positivamente pela provisão da arca como meio de escape (Gén. 6:9-17).

Em Génesis 11, Deus baralhou as línguas e espalhou a raça humana por 
toda a Terra (num ato negativo). Onde está nisso o julgamento positivo? Está no 
chamado a Abrão para que fosse uma bênção para “todas as famílias da terra” 
(Gén. 12:3), as mesmas pessoas que tinham sido dispersas de Babel uns anos 
antes (Gén. 11:9).

De que modo a verdade de Cristo ser o nosso substituto no juízo tor-
na esse juízo positivo para nós? Por que razão devemos manter sem-
pre em mente esta importante verdade quando pensamos no juízo?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Job 37-39; Paráb. de Jesus, cap. 6.
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SEGUNDA, 27 de agosto           REPENTINA E INESPERADAMENTE  
(I Tessalonicenses 5:1-3)

Leia I Tessalonicenses 5:1-3 e Atos 1:6 e 7. Qual é o significado da expres-
são “dos tempos e das estações” [a versão TIC diz “quanto ao tempo e às 
circunstâncias”] nestes textos?

“O dia do Senhor” é uma expressão que se encontra com frequência em passa-
gens do Velho Testamento sobre juízo. A expressão descreve uma intervenção deci-
siva da parte de Deus no “tempo do fim”, com uma forte ênfase nas consequências 
negativas da desobediência (Isa. 13:6-9; Jer. 46:10; Eze. 30:2-12). Na passagem 
que estamos a estudar hoje, o apóstolo Paulo combina esse conceito anterior com a 
analogia do ladrão, apresentada por Jesus (Mat. 24:43; Lucas 12:39).

Esta tripla combinação do dia do Senhor, o ladrão de noite e as contrações pouco 
antes do parto serve toda ela para ilustrar o mesmo ponto: A segunda vinda de Jesus 
será repentina, inesperada e inescapável para os ímpios. O tempo do fim não é um 
tempo para nos prepararmos para o fim. Agora é que é o tempo de preparação.

O versículo 4, porém, torna bem claro que Paulo não estava a repreender os 
Tessalonicenses. Eles já sabiam que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. 
São aqueles outros, aqueles que gritam “há paz e segurança”, que vão ser surpre-
endidos pela repentina destruição. 

Em Atos 1:6 e 7, os discípulos de Jesus perguntavam-Lhe sobre o momento dos 
acontecimentos finais da História da Terra. Jesus não lhes satisfez, no entanto, a 
curiosidade acerca dessas coisas. Não lhes cabia saber quando será o fim. Po-
demos perceber que a expressão “tempos e estações” tem a ver com tentativas 
de calcular o momento do fim. Essas tentativas chamam a atenção, mas são es-
piritualmente contraproducentes. Resultam em desapontamento, quando o tempo 
calculado passa, ou resultam no atraso da preparação, quando o tempo calculado 
está ainda muito longe.

Que paralelismo existe entre Lucas 21:34-36 e I Tessalonicenses 5:1-11?

De acordo com Lucas 21:34, muitas pessoas – por meio de coisas como consumo 
de álcool e do entretenimento – procuram esquivar-se às responsabilidades espiritu-
ais. Há outras que até se podem preocupar com a preparação espiritual que deve ser 
feita para o tempo do fim, mas são distraídas pelos cuidados e preocupações da vida. 
A rapidez do tempo do fim, porém, significa que se aproxima o momento em que não 
haverá escape para os distraídos ou complacentes. Nos versículos que se seguem às 
palavras de Cristo em Lucas 21:34-36, há escape para aqueles que estão vigilantes.

Como é que se vive com um sentido de urgência, com a perceção da 
proximidade da vinda de Cristo e, ao mesmo tempo, sem nos envolvermos 
em fanatismo e extremismos? De que modo se encontra um equilíbrio 
adequado? Leve a sua resposta para a classe.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Job 40-42; Mat. 13:33; Paráb. de Jesus, cap. 7.
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TERÇA, 28 de ago.     A VANTAGEM DO CRENTE (I Tessalonicenses 5:4 e 5) 

Nos primeiros versículos do capítulo cinco, o apóstolo Paulo aborda a condição 
daqueles que, por quaisquer razões, não estão preparados. Os Tessalonicenses já 
sabiam que a realidade da Segunda Vinda era uma certeza; só o momento é que é 
desconhecido. A surpresa será trágica para quem não estiver preparado. Uns não 
estão preparados porque não acreditam na Segunda Vinda; outros porque pen-
sam que podem retardar a preparação até que os acontecimentos os convençam 
de que o fim está próximo.

Foi no final da década de 1950. Um jovem ouviu um pregador a anunciar que 
Jesus ia voltar em 1964 e que, por isso, era melhor a igreja preparar-se. O jovem 
decidiu que, uma vez que ainda faltavam alguns anos, não se iria preocupar com a 
preparação antes de, digamos, 1962. Noutras palavras, a intenção do pegador em 
promover um sentido de urgência teve o efeito contrário nesse jovem. Essa atitude 
de adiamento é perigosa, naturalmente, porque ninguém sabe sequer se vai estar 
vivo até ao fim do dia de hoje. A boa nova é que não precisamos de saber quando 
é que Jesus volta a fim de estarmos preparados agora.

Leia I Tessalonicenses 5:4 e 5. Qual é o significado espiritual de metáforas 
como luz e dia, trevas e luz? Que aspetos da sua vida pessoal poderiam ser 
descritos como luz e quais aqueles a que se aplicaria o termo trevas? Medite 
bem nas implicações da sua resposta.

Nestes versículos, Paulo dá início a uma série de contrastes com dia/noite e 
trevas/luz (há um contraste entre destruição/escape implícito no versículo 3). Os 
descrentes serão surpreendidos pelos acontecimentos finais, mas os crentes não 
serão surpreendidos. Porquê? Porque vivem na luz. A Bíblia é “lâmpada para os 
[nossos] pés e luz para o [nosso] caminho” (Sal. 119:105). A profecia é-nos dada 
para que possamos ter informação suficiente para que estejamos espiritualmente 
preparados para tudo, seja o que for, no futuro.

A preparação para a Segunda Vinda envolve investir muito tempo na Palavra de 
Deus. A preparação é o ato de juntar tesouro no Céu. A preparação tem a ver com 
uma entrega diária ao Senhor.

O mundo de hoje oferece-nos muitas distrações, desde tarefas a correspon-
dência eletrónica, dos divertimentos a uma abundância de drogas e outros estí-
mulos do espírito. O apelo de Paulo chega-nos através dos corredores do tempo. 
Ponham de lado as distrações. Ponham a Palavra de Deus em primeiro lugar na 
vossa vida, e nunca os acontecimentos vos apanharão de surpresa, por muito 
inesperado que seja o seu aparecimento.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Sofonias 1-3; Mat. 13:44, 36-43; Paráb. de Jesus, cap. 8.
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QUARTA, 29 de agosto    VIGILÂNCIA CONSTANTE (I Tessalonicenses 5:6-8)

Leia I Tessalonicenses 5:6-8. De que modo é que a analogia sóbrio/bê-
bado nos ajuda a compreender melhor a preparação para a segunda vinda 
de Jesus?

Paulo introduz no versículo 6 um “pois” [ou “por isso mesmo”, TIC]. Ele deixou 
bem claro que os verdadeiros seguidores de Jesus são filhos da luz e do dia. Na 
passagem que vamos estudar hoje, ele prossegue com essa metáfora, a fim de 
exortar os crentes a estarem cada vez mais preparados para a volta de Jesus. 
Embora o versículo 7 apresente um ligeiro desvio da atenção, os versículos 6 e 
8 encorajam os Tessalonicenses a estarem despertos, sóbrios e equipados para 
os desafios que os aguardam.

Paulo começa com o contraste dormir/vigiar. Uma vez que como crentes “so-
mos do dia”, devemos estar despertos, ou vigilantes, pois a noite é que é para 
dormir. Claro que o apóstolo está a escrever metaforicamente. O dormir aqui é 
uma metáfora para a indolência espiritual ou para a falta de interesse (no versí-
culo 10 o termo é metáfora para a morte). A expressão “não durmamos” significa 
no original “nem sequer comecem a adormecer”. Paulo assume que os crentes já 
estão despertos, mas anima-os a perseverar cada vez mais na vigilância.

Seguidamente, o apóstolo encoraja-os a serem sóbrios em vez de embriaga-
dos. No mundo antigo, a sobriedade era símbolo de razão filosófica. Paulo queria 
que os Tessalonicenses fossem zelosos e atentos na meditação das Escrituras. 
Alguns usavam a Bíblia para marcação de datas e especulação. Em vez disso, 
Paulo desejava que os crentes se concentrassem nas implicações das Escritu-
ras para sua própria preparação espiritual. A metáfora sóbrio/embriagado pode 
também apontar para o tipo de controlo ético que ele aconselhara em I Tessalo-
nicenses 4:1-12.

O dia está associado a estar desperto ou vigilante e sóbrio. É à noite que as 
pessoas dormem e, normalmente, é à noite que se embebedam. Contudo, no ver-
sículo 8, o apóstolo introduz uma imagem ilustrativa retirada do contexto militar. As 
sentinelas precisam de estar despertas e sóbrias permanentemente, de dia e de 
noite. Por isso, os soldados têm de ir além da norma quando se trata de vigilância. 
Paulo, de igual modo, esperava que os cristãos superassem a norma quando se 
trata da preparação para a Segunda Vinda. E, a exemplo de soldados, os cristãos 
deviam equipar-se completamente antes de ocuparem os seus postos.

Aceite as palavras do apóstolo Paulo nestes textos como se ele es-
tivesse a escrever especificamente para si, e só para si. De que modo 
passaria estas palavras para a ação? Isto é, o que há na sua vida que 
precisa de mudar a fim de estar a fazer o que o apóstolo diz?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Salmos 25 e 26; Mat. 13:45 e 46; Paráb. de Jesus, 
cap. 9.
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QUI., 30 de ago.  EXORTAI-VOS UNS AOS OUTROS (I Tessalonicenses 5:9-11)

Como já vimos, em I Tessalonicenses 5:1-11 o apóstolo Paulo apresentou uma 
série de contrastes para ilustrar os dois lados do juízo quando Jesus voltar. Na pas-
sagem para o estudo de hoje (I Tes. 5:9-11), Paulo aborda o contraste entre a ira e 
a salvação. Os crentes podem nos últimos dias ter confiança porque em Cristo há 
garantia de que são filhos da luz.

Leia I Tessalonicenses 5:8-11. Qual é a mensagem essencial nestes versícu-
los? Qual é a esperança de que Paulo está a falar e por que razão a podemos re-
clamar para nós próprios? De que modo é o evangelho revelado nestes textos?

Há muita gente nos dias de hoje que acha que o conceito bíblico da ira de Deus re-
flete mais a cultura dos tempos bíblicos do que a verdade a respeito de Deus. Isto é, 
no entanto, um erro de compreensão. É verdade que, na Bíblia, Deus adaptou a Sua 
verdade às limitações da linguagem humana. Mas o conceito da ira de Deus não está 
limitado às partes mais antigas da Bíblia; é uma verdade presente também no Novo 
Testamento, incluindo nos lábios de Jesus (Lucas 21:23; veja também João 3:36), na 
pena do apóstolo Paulo (Rom. 1:18; I Tes. 1:10) e nas visões do livro de Apocalipse 
(Apoc. 6:16 e 17, 15:1). Por isso, não podemos em segurança ignorar este conceito; 
ele deve expressar algo muito importante acerca de Deus e do plano da salvação.

Embora não possamos aqui aprofundar muito a questão, devemos deixar claro 
que a ira de Deus não é um furor irracional e impulsivo. Os caminhos de Deus não 
são os nossos caminhos (veja Isa. 55:8 e 9). O conceito bíblico da ira de Deus é mais 
como a necessidade que uma nação tem de justiça em relação aos violadores da lei, 
que maltratam e oprimem outros. Aqueles que persistem na impiedade serão casti-
gados e destruídos. Uma vez que todos violámos a Lei de Deus, todos estaríamos 
sujeitos à aplicação da justiça se não fosse a vida, a morte e a ressurreição de Cristo.

Esta é a boa nova sobre a ira de Deus, que brilha através de I Tessalonicenses 
5:8-11. O propósito que Deus tem para nós não é “ira” ou justiça punitiva, mas graça 
e salvação. Em Cristo Ele providenciou a proteção de que precisamos, para que no 
juízo não passemos pela experiência da destruição. Esta é a razão por que Paulo 
pensava que a ira de Deus, entendida corretamente, era um motivo de encoraja-
mento e não de medo (I Tes. 5:11). Em Cristo, não temos de enfrentar a ira de Deus, 
porque, na cruz, Jesus enfrentou-a por nós. 

Isto é, na verdade, uma boa notícia!

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Salmos 27 e 28; Mat. 13:47-58; Paráb. de Jesus, cap. 10.
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SEXTA, 31 de agosto

ESTUDO ADICIONAL: “Há necessidade de vigilância. O nosso próprio coração 
é enganoso; estamos rodeados de fraquezas e imperfeições da humanidade, e 
Satanás está atento para destruir. Podemos estar desprevenidos, mas o nosso 
adversário jamais estará ocioso. Conhecendo a sua incansável vigilância, ‘não 
durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios’. I Tes. 5:6.” – 
Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja, vol. 5, p. 409.

“Alguns parecem sentir que precisam de estar sob observação e provar ao Se-
nhor que se emendaram, antes de poder reivindicar a Sua bênção. Mas, essas 
preciosas almas podem reivindicar a bênção de Deus agora mesmo. Precisam de 
ter a Sua graça, o espírito de Cristo para os ajudar nas suas debilidades, do con-
trário não poderão formar um caráter cristão. Jesus gosta que vamos ter com Ele 
assim como estamos – pecaminosos, desamparados, dependentes. Afirmamos 
ser filhos da luz, não da noite nem das trevas; qual é o direito que temos de ser 
descrentes?” – Ellen G. White, Mensagens Escolhidas, vol. 3, p. 150.

 “A maior parte dos professos cristãos … está a viver para o mundo. A sua fé 
não tem senão uma pequena influência em restringir-lhes os prazeres; conquanto 
professem ser filhos da luz, andam em trevas, e são filhos da noite e das trevas.” 
– Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja, vol. 1, p. 404.

“O mundo, que age como se não houvesse Deus, absorto em empreendimentos 
egoístas, cedo sofrerá repentina destruição, e não escapará…. Danças e pagodeiras, 
bebedices e o vício de fumar, a satisfação de paixões animais, tudo leva os homens 
como bois que são levados ao matadouro.” – Ellen G. White, Evangelismo, p. 26.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
Faça, na classe, a seguinte pergunta: Se Cristo voltasse amanhã, 

estaria pessoalmente preparado/a? Analisem as respostas e as razões 
apresentadas para as mesmas.

Reveja as respostas à pergunta no final da secção de segunda-feira. 
Como é que se conserva um sentido de urgência e, apesar disso, se fun-
ciona ao mesmo tempo “normalmente” em sociedade?

Até que ponto a atenção adventista ao fim dos tempos tem sido uma 
influência positiva ou negativa na sua vida? De que modo as suas opini-
ões pessoais sobre o tempo do fim se têm alterado ao longo dos anos? 
Por que razão a compreensão do plano da salvação, e da justificação só 
pela fé, é tão fundamental para uma compreensão clara dos aconteci-
mentos dos últimos dias?

Sumário: Em I Tessalonicenses 5:1-11, o apóstolo Paulo apela a uma entrega 
total à preparação para a segunda vinda de Jesus. Quando aceitamos o evange-
lho, tornamo-nos filhos da luz. Ao vivermos o evangelho na fé, esperança e amor, 
crescemos mais e mais à imagem de Jesus. Se estivermos prontos a morrer em 
Cristo hoje, estaremos prontos se Jesus vier hoje.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Salmos 29 e 30; Mat. 13:51 e 52; Paráb. de Jesus, cap. 11.
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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 5:1-11

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:
 Aprender: A compreender que a certeza da volta de Jesus e do juízo deve 
criar um sentimento de urgência e de permanente prontidão na vida de qual-
quer crente.
 Sentir: A necessidade de viver à luz do regresso de Cristo e de não se deixar 
distrair pelo mundo.
 Fazer: Decidir não cair em letargia espiritual.

Esboço da Aprendizagem: 
I. Aprender: A Certeza do Regresso de Cristo

A.   A utilização que Paulo faz da expressão “tempos e estações” (5:1) indica 
que alguns tessalonicenses estavam a tentar calcular a data em que Cristo 
regressaria. Por que razão a marcação de datas não é a melhor maneira 
de alguém se preparar para o regresso de Cristo?

B.  O apóstolo compara o regresso de Cristo à chegada de um ladrão e às 
contrações que uma mulher sente ao entrar em trabalho de parto. O que 
é que estas duas metáforas sugerem a respeito da natureza do regresso 
de Cristo?

C.  O dia do Senhor será um dia de juízo. De que modo nos devemos envolver 
neste conceito de juízo?

II. Sentir: O Desejo de Estar Preparado
A.  Como é que descreve as caraterísticas de um crente que está espiritual-

mente a dormir? E como é quem está espiritualmente desperto? De que 
modo a sua vida pessoal se compara com um ou com o outro?

B.  Que tipo de motivação é necessário para ajudar alguém a permanecer 
espiritualmente desperto? Quais são algumas das formas de motivação 
que devemos evitar? Porquê?

III. Fazer: Permanecer Desperto
A.  Quais são algumas das maneiras práticas de, pessoalmente, permanecer 

espiritualmente alerta durante esta semana?

Sumário: 
Os crentes precisam de estar em guarda contra a complacência espiritual, ao 
aguardarem ansiosamente e ao se prepararem para o regresso de Jesus.
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

CICLO DA APRENDIZAGEM

1.º PASSO – MOTIVAR!

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: Os crentes não devem per-
der de vista a certeza do regresso de Cristo nem a necessidade de conserva-
rem um sentimento de urgência e de prontidão em preparação para esse dia.

Em 1970, um evangelista americano pouco conhecido chamado Hal Lindsay 
publicou um livro sobre profecia bíblica, intitulado The Late Great Planet Earth (O 
Falecido Grande Planeta Terra). Com base numa interpretação dispensacionalis-
ta de Mateus 24:32-34, Lindsay declarou que Jesus iria regressar em 1988, uma 
geração depois da criação da nação de Israel em 1948. Surgido muito próximo 
de tumultuosos acontecimentos no Médio Oriente, o livro tornou-se rapidamente 
um campeão de vendas e continua a vender desde então. Na realidade, segundo 
consta, o livro está traduzido em 54 línguas, com vendas que ultrapassam já 35 
milhões de cópias! Na altura em que se estão escrever estas linhas, o livro já vai 
na vigésima quinta impressão – embora Jesus não tivesse regressado em 1988!

Embora o mundo não tivesse chegado ao fim em 1988, Lindsay não desistiu 
da marcação de datas. Simplesmente alterou a data para 2007, afirmando que 
Israel não tomou realmente posse de toda a Terra Prometida senão depois da 
Guerra dos Seis Dias, em 1967. E quando Jesus não voltou em 2007, Lindsay 
recusou-se a aceitar a derrota. Limitou-se meramente a afirmar que uma gera-
ção não eram 40 anos, mas qualquer coisa entre 60 a 80 anos. Assim, de acordo 
com os seus cálculos revistos, a Segunda Vinda deverá ocorrer de facto em 
qualquer altura entre os anos 2027 e 2047.

Ainda que a maioria das pessoas tenda a pôr de lado os marcadores de datas 
como gente excêntrica, a popularidade do livro de Lindsay, e de outros como ele, 
ilustra a atração que os seres humanos sentem pelo sensacional, bem como o 
perigo de brincar com esse interesse. Quer se trate de religião, política, desporto 
ou mesmo de notícias locais, vivemos numa sociedade que aprecia dar às coi-
sas um tom sensacionalista a fim de captar a atenção das pessoas. O problema 
com este sensacionalismo aplicado a qualquer coisa é que, em última instância, 
resulta em tornar sensacionalista qualquer banalidade. A exemplo do rapaz que 
gritou” “lobo, lobo” demasiadas vezes, isto acaba por tornar praticamente impos-
sível as pessoas distinguirem o importante do ordinário. Ora, em questões de fé, 
isto, em última análise, resulta mais em ceticismo e cinismo do que em fé. 

Pense Nisto: Embora os Adventistas do Sétimo Dia nunca tenham oficialmen-
te predito a data da volta de Cristo, terão alguns entre nós sido já alguma vez 
culpados de sensacionalismo? Se sim, de que maneira?
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2.º PASSO – ANALISAR!

COMENTÁRIO BÍBLICO

I. O Juízo – Parte I: Palavras de Consolação Vindas de Paulo
(Recapitule com a classe I Tessalonicenses 5:1-11.)

Os novos conversos em Tessalónica estavam perturbados pelo regresso de 
Cristo por duas razões: (1) estavam preocupados com o destino dos seus ami-
gos que tinham morrido, e (2) estavam receosos acerca do juízo vindouro. Já 
vimos como a declaração do apóstolo sobre a ressurreição em 4:13-18 levou 
aos Tessalonicenses as reconfortantes novas que os ajudaram a “consolarem-
-se uns aos outros” (4:18) no que respeita à primeira preocupação. Agora, em 
I Tessalonicenses 5:1-11, Paulo confronta as preocupações que tinham acerca 
do juízo vindouro com notícias que tinham também a intenção de os ajudar a 
“exortarem-se uns aos outros” (5:11) sobre este assunto.

A pregação de Paulo tinha causado uma profunda impressão nos Tessaloni-
censes. Ao mesmo tempo que o apóstolo os convencera acerca do Deus “vivo” e 
“verdadeiro” (1:9) e da importância de crerem no Seu único Filho, também a sua 
mensagem sobre a “ira futura” (1:10) no dia do juízo tinha começado a criar neles 
alguma preocupação. Incapazes de partilhar com Paulo os receios que sentiam, 
os conversos gentios concluíram que a melhor maneira de ultrapassar esses 
medos sobre o juízo era calcular “quando” é que isso ia acontecer. Sem dúvida 
que eles pensaram que conhecer os “tempos e as estações” (5:1) os ajudaria 
a saber quanto tempo tinham para se prepararem para enfrentar o juízo divino.

Embora este plano fizesse sentido para um grupo de pagãos recentemente 
batizados, Paulo salientou que não só o plano que tinham não resultaria, mas 
também que esse plano estava totalmente desorientado. Paulo explicou isto 
lembrando-lhes primeiramente que não fazia sentido tentar calcular a data da 
Segunda Vinda, porque esta será inesperada e repentina como a chegada de um 
ladrão (I Tes. 5:2; Mat. 24:43 e 44; Lucas 12:39 e 40) e como as dores de parto 
que repentinamente sobrevêm a uma mulher no final da gravidez (I Tes. 5:3; Isa. 
13:6-8; Jer. 4:31).

Contudo, mais importante ainda, Paulo prossegue garantindo aos Tessaloni-
censes que eles nada tinham a temer, porque Deus não está lá para os “apa-
nhar”. Deus destinou-os para a salvação e não para a ira (I Tes. 5:9). Foi Deus 
quem tomou a iniciativa de os salvar enviando Jesus para morrer pelos pecados 
do mundo (João 3:16; Rom. 5:6-10). O juízo que ocorre no dia do Senhor será 
um juízo positivo a favor do povo de Deus (Jer. 30:8 e 9). Os únicos que precisam 
de ter medo desse dia são os inimigos de Deus e do Seu povo.

Pense Nisto: O problema que os novos conversos em Tessalónica enfren-
tavam em relação com o juízo era um problema com que se confrontam muitos 
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cristãos nos dias de hoje: falta de fé no amor que Deus tem por eles. O que é 
que podemos fazer a fim de ajudar os crentes a não “recearem” o juízo, isto sem 
promover um falso sentimento de confiança na nossa própria justiça sem Deus?

II. O Juízo – Parte II: A Maneira Correta de Preparação
(Recapitule com a classe I Tessalonicenses 5:1-11.)

Embora Paulo garantisse aos Tessalonicenses que não tinham necessidade 
de recear o juízo vindouro, é importante realçar que o apóstolo não põe de lado 
a necessidade de preparação para o dia do Senhor. O problema não era o de os 
Tessalonicenses quererem preparar-se para o juízo; era que a sua maneira de 
se prepararem para ele estava mal orientada. Qual é a maneira certa de estar 
pronto para o dia do Senhor? A resposta do apóstolo tem dois aspetos.

Primeiro, os Tessalonicenses não deviam ir atrás da propaganda de “paz e 
segurança” no mundo. O mundo está destinado à destruição, e a maior parte 
das pessoas ignora o que o futuro realmente reserva. Embora isto seja verdade 
a respeito do que está reservado para o mundo quando Jesus voltar, também 
é certamente verdade a respeito dos dias e dos tempos em que todos vivemos. 
Nada neste mundo é garantido. Tudo está a morrer.

Segundo, em vez de se deixarem atrair pelo mundo para um falso sentimento 
de segurança, Paulo animava os crentes a permanecerem despertos e a viverem 
como alguém ciente de que o mundo estava a chegar ao fim e de que um novo 
mundo estava para surgir em breve. O apóstolo faz isso exortando-os a serem 
povo da luz em vez de das trevas (v. 5); a estarem vigilantes e não a dormir (v. 
6); a serem sóbrios em vez de se embebedarem (vs. 6-8); e a estarem armados 
em vez de indefesos (v. 8).

Pense Nisto: Que sinais vemos no mundo dos nossos dias que indicam que 
nem tudo é “paz e segurança”? Como é que se vive uma vida que revele ao 
mundo as caraterísticas defendidas por Paulo?

3.º PASSO – PRATICAR!

Perguntas para Reflexão:
1.  Tanto Jesus como Paulo usam a analogia de um ladrão para descrever a 

Segunda Vinda. Por que razão é que esta analogia não apoia o conceito de 
um “arrebatamento secreto”?

2.  “O dia do Senhor” é um importante tema nas Escrituras. Veja as seguintes 
passagens e descreva os vários acontecimentos que ocorrem em ligação 
com ele. Que passagem acha mais importante, e porquê? Isa. 2:12; 13:6, 
9; Eze. 30:3; Joel 1:15; Amós 5:18; Sof. 1:7, 14; Atos 2:20; II Pedro 3:10; II 
Tes. 2:2; I Cor. 1:8; Fil. 1:6, 10; 2:16.
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3.  Analise os ensinos de Jesus a respeito da importância de não nos tor-
narmos espiritualmente complacentes, mas de permanecermos despertos, 
como registado em Mateus 24:43; Lucas 12:39; 21:34 e 35; Marcos 14:34, 
37. Que semelhanças há entre os ensinos de Paulo e Jesus?

Perguntas para Aplicação:
1.  Como é que pessoalmente encara a doutrina do juízo? Por que razão acha 

que muita gente passa por alto o aspeto positivo que ele tem?

2.  Paulo termina a sua análise do juízo e da necessidade de preparação para 
o mesmo com as palavras “pelo que exortai-vos uns aos outros” (I Tes. 
5:11). Em que aspetos acha encorajadores os conselhos de Paulo em I Tes-
salonicenses 5:1-11? E como é que se pode partilhar esse encorajamento 
com outros?

3.  A Igreja Adventista do Sétimo Dia considera-se um movimento do tempo 
do fim, chamado a proclamar ao mundo a proximidade da segunda vinda 
de Jesus. Como é que, nesse processo, se procura cumprir a tarefa sem 
parecer sensacionalista?

4.º PASSO – APLICAR!

Atividade: 
1. Leia de novo I Tessalonicenses 5:1-11 e tome nota das caraterísticas que 

devem descrever o povo de Deus na sua preparação para a volta de Jesus. 
Convide os membros a procurarem durante a semana ilustrações práticas das 
maneiras como uma vida assim deve ser vivida. Peça aos membros da classe 
que falem das suas descobertas na próxima semana.

2. Hal Lindsay não é certamente a única pessoa a ter predito a data do re-
gresso de Cristo. Faça uma busca na Internet com a expressão “marcadores de 
datas do fim do mundo” (Date setters end of world). Com base no que encontrar, 
quantas datas foram marcadas para o fim do mundo nos últimos vinte anos? À 
luz de tantas predições falhadas e do claro testemunho de Jesus que afirma que 
ninguém sabe o dia nem a hora, por que razão, no seu entender, tantos cristãos 
continuam a fazer tais predições?


