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li. IGREJA TESSALONICENSE 

EIQItu,. para ...... tudadII: 

AIoIIl1:1-9; 1 Tessalonicenses 1:1 -10; 
2 TeasalonioBnses 1;,(; 1 TeueIonlceoses 3:1-1 

~Rnumo dII llçIo (paq. os ~ do 
profenor. doi; alUnoll) : 

I. o começo <Ia Igrefa TessaIonIcense 
(AIos 11:1-9; 1 ressalonk:enses 1:9-10) 

II. M perHgUiçOes dos TessaIonicenses 
(1 Tessalonlcenses 1:ot-6) 

• 1. A YisiI8 de Tlm6Ieo a T8'SSeIOrI1e8 
(I T8$$II1onioense13:t.7) 

IV. A primeira carta de Paulo 80S TessalonicenSoe$ 

o tIM> da 1iI;Io: Mostrar que testemunhas CrislAs 
podem ser p8f'$f1QUidaa. 

o Que seu •• IUI'IOS devem .. ~ Alé mesmo 0$ 

CrlstAc. mais entJgo. foram peI'HgUIdos por_ 
O. 

o que seus .Iunos devem sentir. Um deseJo de 
lestemumar eletiYamenta para o !Ief100r. 

o que "1,11 alunos davam fazar: Estudar 1 
Tessalonleenses todos os dias desta semana, 
reIembIWIdo • liçIo de hoje. 

v.nk:uIc» para...-n~: 

" ... Deiundo os 1doIos. _ ~. ODu., 
para $IIIVIróef; 80 Deus YIYo • ve!dadelro, a p8llI 

aguardardes dos céus o Seu !ilho ... " 

.1T~lceosesl~l~ 

***** 

AUÇ.I.o: 

l.'I:d wnpre desêja saber o que Deus val fazer 
IMIITIIIIIII que vem? Ou no pIÓXimO ano? Ou no futuro? 
se sim. YOO6 "ti tomei os TessaIonicenses que 
~ M mais de 1900 anos alràs. Eles pan:ldBm 
ser mais preoc:upedos sobra o Mt.o que qualquer 
0I.IInI eoIN. EnIJo Paula lhes etIa'8Y!HI duas cartas. 

Nót nAo ten'Iot lodos 011 detalhes, mas vamos 
fuer .."". viagem ~ de YOIta até a cidade 
de l_iónica e .... o que poderia te( aeooteddo 
dunlnIe o Iempo de Paulo. 

L O COMEÇO DA IGREJA TESSALONICENSE 
AIoIII7:1-9: 1 Tessalonlc:en_ 1:9-10 

.... tn figuno 1 

Jasom assentou-$ft com o. outffi$ da igreja 
Teualonk::etlse. Olhando para o lado de fofa, &Ies 
podiam ver teuS amigos adorando JdoIo& - deuses 
o..toe: oIIOt nAo podem ver e ouvidos os quais RIo 
podem ouvir. "Apenas alguns meses etnls, nós 
lsmb6m adonIvamos ~ueIe$ deuses Iu-de-oonla!" 
Juom e>cc:lamou. "nós fazemos 011 kIoIos com as 
nouas próprias mAM. Entlo nós onIvamos a &Ies, 

Nota ao pror.ssor; 

Na segunda viagem missionâria de Paulo. ele 
visitou a ddade capital da provinda da MooedOnia: 
TessalOnlca. Esla era uma Imponanle cloaoe 
comer<:'al com uma mil repulaç!o . Por Irês 
sabados, Paulo pregoo o Evangelho na sinagoga. 
Como resultado, alguns Judeus, muitos gentios, 
e vllriol chefes de mulher8B creram no 
Evangelho. 

O judeus Incrédulos, se encheram de 'nveja. 
se tomaram vioIenloll. Eles atacaram e case de 
Ja$Ol!l (oode Paulo estava I\cando), tentando Hrar 
Paulo e 5ilas (S8tJ companheiro) a força pelas 
eutorldades governamentais. Falhando em 
ancontrar 011 rnls8Ionários. 011 ~s arrastlmlm 
Jasom nas rues os governanl" da cId&de. Ele. 
carregaram os homens com razêo porque eles 
falavam de um outro rei, Jesus. (Veja AIoII17:7) . 
Os poderes poIlticos tornaram dinheiro de Jasom 
e dos outros que enlendlam que eles queriam 
levar Paulo para fom da cidade e nuoca mais 
d&Ixá-Io retomar. Paulo. sem dUvIda, consiô&rou 
que aquele era obra de Satanh. (Veja 1 
Tessalonleenses 2:18). 

Naquelanoite, Jasom e os outros. mandaram 
Paulo e $lias para Beréla (240 Km de dlstéocla). 
Mas quando os judeus T_loniamses souberam 
disto, eles se apressaram para 8&réia e Incitavam 
as pessoas. Entao os novos C/Vf1tes de 8eféla 
escoltartlm Paulo e Sira. para Atenas (cerca de 
1200 Km), a capaar da provinda de Acâa (GrécIa). 
(Veja AIos 17:14-15). Depois de pregar em 
AI&r\8S, Paulo foi para a ddItde de Corinto (300 
Km de dlstAnda). or>do ele fk;.ou 16 me .... s {vtI;" 

AIOS 18:11 l. Durante aquele lempo. ele escr8vt1u 
suas cartas para a Igreja de TessalOOica. 

Embora Paulo lenha ficado com os 
TlSulonicenses por menos da um mês, ele 
ensinou aos novos convertidos multas das 
grandes doutrinas da fé . (Por exemplo. na 
primeira cana, ele .... releriu 80 ",pio d/J igreja: 
1:10", 2:19; 3:13; 4 :14.17: 5:23: o dia do Senhor, 
5:1-3; e/e/ç'o, 1:4: reuurre/çlo 4:14-18; 
8/JntitlçaçAo 4:3; 5:23.) 

Potque os T_klnic:enses estavam sofrendo 
uma violenta per!leguiçAo. Paulo se preocupou 
com eles. Eles 8fIIm bebh em QisIO. somente 
recenlemente selvas do peganlsmo. Entlo, 
mesmo antes de ele 8SCI'8VfH" a carta. ele mandou 
llm6teo para: (1) estabillzá-los; (2) conlortâ-los; 
e (3) ver se a fé deles estava ftrme nas provas 8 
tent.açoes. (Veja 1 Tessalonlcanses 3:1-5). 
TImóteo com boas noUcles de fé dos 
TeSl8lonlcanses [para Deus) e amor [para os 
homen8J. /slo trouxe um oonfotto fortalecedor para 
Paulo (1 Tes8/Jlonk:enses 3:7-8). Nao obstante, 
Paulo anelave YisItA-Ioe de novo em ordem para 
ajuda-los a se tomarem cristlos maduros (1 
Tessalonicenses 3:10). Por ele, levando almas 
para o Salvador era apenas o começo. Depois 
disso. havia o trabalho de oonStr\l\.Jos em Qisto. 
entao sua lé seria sem defeito. 

Que esta seja SlIB preocupacllo par aQuelas 
cometidos sob seu cuidado, professor. 

Isto será necenario para yocê fazer Isto 
perfaltamente claro. que embora as lições na 
fonna de historia, o material didãUco. em si. é 
verdadeiro. Seus atunos deveria. 
ruldadosamente, examinar o texto 81b1ico. 

como se eles Uvessem algum poder mégic:o. QOIo 
tolos nós éramos!" 

Um homem jovem murmurou, "Nós elnda nos 
ajoelherlamoB eos Idolos, 58 nAo fosse pela a 
bondade de Deus. " 

'Você felou a verdade. filho,"' um dos mais 
velhos começou. "'Nós somos graloll a Deus por 
nos mandar Pau/o pare nos entregar e Sua 
mensagem. Nós devemos orar por Paulo. NÓlI 
vimos o quanto ele estava machucado quando ele 
chegou aqui. vindo de Filipos. Ele e Silas fofam 
arrastados ne relra e espancados eté as suas 
oostas ficarem em came ma e 8/Jngrando. Eles 
foram lançados na prisAo FUlpense, da qual Deus 
os livrou miraculosamente. Mesmo embora eles 
es\ivtlssem ansiosos em ajudar 80 povo de FI"pos, 
eles liMam que sair da cIdOOe. Certamente, custou 
algo a ales. servir ao Senhorl" 

J~som eslfemeoeu. Finalmente ele falou. " Eu 
sempre serei grato porque eles nIo tiveram aquele 
tipo de tratamento éspero aqui em nossa cidade. 
Eu acho que. talvez foram as contusões de Paulo 
que chamaram minha etença.o peta primeira yeZ 
em que ele orou na sinagoga. Ela deve es/ar 
dizendo li verdade, eu decidI. Se Paulo eslava 
pronto para SQ/rer por pregar que JeSllS Crislo II o 
filho de D9us, enllo islo deve ser verrJ/KJa." 

Jesom continuou, "Agore eu sei que foi o 
Esplrito de Deus que revelou Bua verdade a mim. 
Eu sei que Cristo \omotJ o castigo pelo meu pecado 
quando Ele morreu na cruz. Eu entendo que Deus 
O ressuscitou dos mortos. E, se eu tenho lido o 
(mico pecador no mundo, Cristo morreria pormlm!" 

Jasom acrescentou. "Aquele foi o dia mais 
maravilhoso da minha vida! Tomando-me para a 
verdade e vivendo o Deus do c6u, eu virei mint"\0s 
costas para s&mpr1I dos felsos deuses faz-de-alnta. 
Aquele foi o meu dia mais leliz!" 

"E meu!"'"E meu/" "E meul" gritavam um após 
o outro. 

II. A PERSEGUiÇÃO OOS TESSALONICENSES 
2 Tessalonicensel 1:4-6 

Um dos homens e!llave obviamente bastante 
doente, falando roucemente. parava 
freqQentementa para tOIBlr e respirava com 
dinculdade para tM fôlego. "Eu. como o reslO de 
YOCês. esDu felizque eu me virei para Oeua e deixei 
0& Idolos ... e eu quero servIr a Deus ... Eu 
realmente O sirvo ... Mas quando eu vi os judeus 
se revoltando na ca8/J de Jasom, eu sal epressado 
para longe da vista d&les ... lsto II um mistério para 
mim porque eles nIo podiam edlar Paulo e Sl1as 
. .. Do meu esconderijo eu os assisti arrastando 
JIISom e alguns do resto de yocts para os 
govemantes da cidade." 

Mosl re flllura 2 

Arquejando, &Ie continuou. " Eu podia ouvI-ios 
gritando. ' Paulo e SI/as tem virado o mundo de 
cabeça para baiXO e eles tem vindo aqui também! 
Ja$om os linha em sua casal Todos aqualas 
homens dizem que hã um outro rei, Jesusl' Eu fui 
covarde aquele di •. E eu ainda sou. Eu nll<> ... D 
que eu faria se eles se dIrigissem a mim daquela 
manelral Eu ainda quero aervir a Deus. Eu 
raatrnenle quero! Tossindo continuamente, ele se 
afuodou no seu assento. 

Um homem amãvel - o mais velho presente -
loi mancando para o lado do lreco. "Deus nlo 
mandou belo etl$tlo para sofrer:' Ele disse. 
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