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A mais profunda sabedoria que a humanidade já conheceu está contida nas páginas da 
Bíblia. As Escrituras entesouram verdades sobre como amar uns aos outros da maneira 
que Deus deseja. Há muito tempo acredito que se os cônjuges amassem e servissem 
um ao outro, seguindo o modelo de Jesus Cristo, ambos viveriam em harmonia, resol-
veriam confl itos e afl orariam o que há de melhor um no outro.

Portanto, convido vocês a explorarem nestas páginas o que a Bíblia diz sobre amor, 
altruísmo, perdão, compromisso e muito mais. Nesta Bíblia devocional do casal – As 
linguagens do amor vocês encontrarão muitos recursos especiais:

• 260 leituras devocionais diárias. Esses devocionais foram planejados para incen-
tivar sua leitura diária da Bíblia durante a semana. Cada devocional traz uma re-
ferência bíblica. Reservem um tempo para lê-la também. Logo após a referência, 
vocês encontrarão uma refl exão bíblica, assim como orações e assuntos para sua 
meditação. Se vocês tiverem mais tempo, esta Bíblia também oferece um quadro 
com perguntas para refl exão e versículos adicionais para estudo.

• 52 estudos semanais. Esses pequenos estudos bíblicos foram planejados para a me-
ditação individual ou como casal. Leiam o versículo, respondam as seis perguntas 
e assumam pessoalmente o desafi o apresentado em cada estudo.

• 15 artigos da série “Do que ela precisa / Do que ele precisa”. Uma vez que Deus 
criou homem e mulher diferentes entre si, não existem respostas padronizadas 
sobre tópicos como comunicação, sexo, amizade e tempo livre. Esses artigos os 
ajudarão a se entenderem mutuamente um pouco melhor, ao mesmo tempo que 
fornecerão experiências para vocês conversarem sobre essas diferenças.

• Índice temático. O índice no fi nal desta Bíblia não é igual ao que se encontra em 
outras Bíblias. Essa seção foi planejada para ajudá-los a encontrar informação so-
bre mais de cem temas ligados a relacionamentos. É um ótimo recurso, e os tópi-
cos listados remetem tanto a versículos bíblicos como aos artigos que se encontram 
nesta Bíblia. Se quiserem estudar o que a Palavra de Deus diz sobre um assunto 
específi co, é por aqui que devem começar.

Quero convidar os casais a aproveitar com seriedade a chance de orarem juntos en-
quanto leem a Bíblia. Em minha opinião, orar juntos é uma das coisas mais importantes 
que marido e mulher podem fazer por seu casamento. Se vocês dois não têm o hábito 
de fazer isso constantemente, espero que esta Bíblia especial os ajude.

A Bíblia devocional do casal – As linguagens do amor utiliza o texto bíblico da tão 
conhecida Nova Versão Internacional. Fico contente em usar essa tradução para esta 
Bíblia devocional porque ela é tanto precisa quanto fácil de ler. Quer estejam lendo 
em voz alta um para o outro, quer de maneira silenciosa individualmente, vocês per-
ceberão essas verdades como algo vivo e acessível. 

Não existe uma “maneira certa” de usar esta Bíblia. Vocês podem lê-la individualmen-
te ou reservarem um momento para lê-la juntos. Se nem sempre for possível  encontrar 

APRESENTAÇÃO DA BÍBLIA DEVOCIONAL 
DO CASAL – AS LINGUAGENS DO AMOR
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VIII  .�

esse tempo para leitura em conjunto, tudo bem. O importante é que vocês dois leiam 
a Bíblia, conversem sobre seu relacionamento e aprendam a amar um ao outro de ma-
neira mais profunda — seguindo o exemplo de Cristo.

Independentemente de o relacionamento de vocês ser sadio ou enfrentar dificul-
dades, passar tempo com Deus, ler sua Palavra e se comunicar de maneira significa-
tiva trará uma enorme melhoria ao casamento. É minha oração que Deus use a Bíblia 
devocional do casal – As linguagens do amor como uma ferramenta para aproximá-los 
dele e um do outro.

Gary Chapman
Organizador
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A igreja de Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo por volta de 50 d.C., durante a sua segun-
da viagem missionária. Quase um ano depois, ele se viu obrigado a escrever aos seus fi lhos na fé 
a fi m de consolá-los e edifi cá-los, pois desde o início essa igreja fora perseguida, sobretudo por 
judeus opositores. O livro de Atos dos apóstolos registra essa oposição ferrenha (At 17.1-9). A fi m 
de saber como realmente eles estavam, Paulo enviou Timóteo, que lhe trouxe um relato confor-
tador. Com base nesse relatório, Paulo escreveu 1Tessalonicenses, a fi m de exortá-los a continuar 
demonstrando uma fé ativa, um esforço motivado pelo amor e que continuassem perseverando 
no Senhor, na expectativa de que ele voltará. Ele também transmite outras instruções a fi m de 
que vivam uma vida digna de Deus.

AUTOR:  Paulo

DATA:  51 d.C.

PÚBLICO-ALVO:  Cristãos de Tessalônica

MOTIVO:  Ensiná-los a viver de modo que agradasse a Deus.

1 Paulo, Silvanoa e Timóteo,

à igreja dos tessalonicenses, em Deus 
Pai e no Senhor Jesus Cristo:

A vocês, graça e paz da parte de Deus e de 
nosso Senhor Jesus Cristob.

Ação de Graças pela Fé e pelo Exemplo dos 
Tessalonicenses

2 Sempre damos graças a Deus por todos 
vocês, mencionando‑os em nossas orações. 
3 Lembramos continuamente, diante de nosso 
Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado: o 
trabalho que resulta da fé, o esforço motiva‑
do pelo amor e a perseverança proveniente 
da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 
4 Sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele 
os escolheu 5 porque o nosso evangelho não 
chegou a vocês somente em palavra, mas tam‑
bém em poder, no Espírito Santo e em plena 
convicção. Vocês sabem como procedemos 

entre vocês, em seu favor. 6 De fato, vocês se 
tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, 
apesar de muito sofrimento, receberam a pa‑
lavra com alegria que vem do Espírito Santo. 
7 Assim, tornaram‑se modelo para todos os 
crentes que estão na Macedônia e na Acaia. 
8 Porque, partindo de vocês, propagou‑se 
a mensagem do Senhor na Macedônia e na 
Acaia. Não somente isso, mas também por 
toda parte tornou‑se conhecida a fé que vocês 
têm em Deus. O resultado é que não temos ne‑
cessidade de dizer mais nada sobre isso, 9 pois 
eles mesmos relatam de que maneira vocês nos 
receberam, e como se voltaram para Deus, dei‑
xando os ídolos a fi m de servir ao Deus vivo e 
verdadeiro, 10 e esperar dos céus seu Filho, a 
quem ressuscitou dos mortos: Jesus, que nos 
livra da ira que há de vir.

O Ministério de Paulo em Tessalônica

2 Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita 
que lhes fi zemos não foi inútil. 2 Apesar 

de termos sido maltratados e insultados em 
Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de 

1TESSALONICENSES

a1.1 Ou Silas, variante de Silvano. b1.1 Vários manuscri‑
tos não trazem da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus 
Cristo.
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1511 1Tessalonicenses 3.9

nosso Deus tivemos coragem de anunciar‑lhes 
o evangelho de Deus, em meio a muita luta. 
3 Pois nossa exortação não tem origem no erro 
nem em motivos impuros, nem temos intenção 
de enganá‑los; 4 ao contrário, como homens 
aprovados por Deus para nos confiar o evan‑
gelho, não falamos para agradar pessoas, mas a 
Deus, que prova o nosso coração. 5 Vocês bem 
sabem que a nossa palavra nunca foi de baju‑
lação nem de pretexto para ganância; Deus é 
testemunha. 6 Nem buscamos reconhecimento 
humano, quer de vocês quer de outros.

7 Embora, como apóstolos de Cristo, pudés‑
semos ter sido um peso, fomos bondosos quan‑
do estávamos entre vocês, como uma mãea que 
cuida dos próprios filhos. 8 Sentindo, assim, 
tanta afeição por vocês, decidimos dar‑lhes não 
somente o evangelho de Deus, mas também a 
nossa própria vida, porque vocês se tornaram 
muito amados por nós. 9 Irmãos, certamente 
vocês se lembram do nosso trabalho esgotante 
e da nossa fadiga; trabalhamos noite e dia para 
não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes 
pregávamos o evangelho de Deus.

10 Tanto vocês como Deus são testemu‑
nhas de como nos portamos de maneira san‑
ta, justa e irrepreensível entre vocês, os que 
creem. 11 Pois vocês sabem que tratamos cada 
um como um pai trata seus filhos, 12 exortando, 
consolando e dando testemunho, para que vo‑
cês vivam de maneira digna de Deus, que os 
chamou para o seu Reino e glória.

13 Também agradecemos a Deus sem cessar o 
fato de que, ao receberem de nossa parte a pa‑
lavra de Deus, vocês a aceitaram, não como 
palavra de homens, mas conforme ela verda‑
deiramente é, como palavra de Deus, que atua 
com eficácia em vocês, os que creem. 14 Por‑
que vocês, irmãos, tornaram‑se imitadores 
das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão 
na Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus 
próprios conterrâneos as mesmas coisas que 
aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, 
15 que mataram o Senhor Jesus e os profetas, 
e também nos perseguiram. Eles desagradam 
a Deus e são hostis a todos, 16 esforçando‑se 
para nos impedir que falemos aos gentiosb, e 

estes sejam salvos. Dessa forma, continuam 
acumulando seus pecados. Sobre eles, final‑
mentec, veio a irad.

Paulo Deseja Rever os Tessalonicenses
17 Nós, porém, irmãos, privados da compa‑

nhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas 
não no coração, esforçamo‑nos ainda mais para 
vê‑los pessoalmente, pela saudade que temos 
de vocês. 18 Quisemos visitá‑los. Eu mesmo, 
Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas; 
Satanás, porém, nos impediu. 19 Pois quem é 
a nossa esperança, alegria ou coroa em que 
nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua 
vinda? Não são vocês? 20 De fato, vocês são a 
nossa glória e a nossa alegria.

3 Por isso, quando não pudemos mais supor‑
tar, achamos por bem permanecer sozinhos 

em Atenas 2 e, assim, enviamos Timóteo, nosso 
irmão e cooperador de Deuse no evangelho de 
Cristo, para fortalecê‑los e dar‑lhes ânimo na 
fé, 3 para que ninguém seja abalado por essas 
tribulações. Vocês sabem muito bem que fo‑
mos designados para isso. 4 Quando estávamos 
com vocês, já lhes dizíamos que seríamos per‑
seguidos, o que realmente aconteceu, como 
vocês sabem. 5 Por essa razão, não suportando 
mais, enviei Timóteo para saber a respeito da 
fé que vocês têm, a fim de que o tentador não 
os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço.

As Boas Notícias Trazidas por Timóteo
6 Agora, porém, Timóteo acaba de chegar 

da parte de vocês, dando‑nos boas notícias a 
respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos 
falou que vocês sempre guardam boas recor‑
dações de nós, desejando ver‑nos, assim como 
nós queremos vê‑los. 7 Por isso, irmãos, em 
toda a nossa necessidade e tribulação ficamos 
animados quando soubemos da sua fé; 8 pois 
agora vivemos, visto que vocês estão firmes 
no Senhor. 9 Como podemos ser suficiente‑
mente gratos a Deus por vocês, por toda a 
alegria que temos diante dele por causa de 
a2.7 Grego: ama. b2.16 Isto é, os que não são judeus. c2.16 
Ou plenamente d2.16 Alguns manuscritos acrescentam de 
Deus. e3.2 Alguns manuscritos não trazem de Deus; outros 
manuscritos dizem ministro de Deus.
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15121Tessalonicenses 3.10

vocês? 10 Noite e dia insistimos em orar para 
que possamos vê‑los pessoalmente e suprir o 
que falta à sua fé.

11 Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso 
Senhor Jesus preparem o nosso caminho até 
vocês. 12 Que o Senhor faça crescer e transbor‑
dar o amor que vocês têm uns para com os 
outros e para com todos, a exemplo do nosso 
amor por vocês. 13 Que ele fortaleça o coração 
de vocês para serem irrepreensíveis em santi‑
dade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de 
nosso Senhor Jesus com todos os seus santos.

Vivendo para Agradar a Deus

4 Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos 
acerca de como viver a fim de agradar a 

Deus e, de fato, assim vocês estão proceden‑
do. Agora lhes pedimos e exortamos no Se‑
nhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. 
2 Pois vocês conhecem os mandamentos que 
lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus.

3 A vontade de Deus é que vocês sejam san‑
tificados: abstenham‑se da imoralidade sexual. 
4 Cada um saiba controlar o seu próprio corpoa 
de maneira santa e honrosa, 5 não dominado 
pela paixão de desejos desenfreados, como 
os pagãos que desconhecem a Deus. 6 Neste 
assunto, ninguém prejudique seu irmão nem 
dele se aproveite. O Senhor castigará todas 
essas práticas, como já lhes dissemos e asse‑
guramos. 7 Porque Deus não nos chamou para 
a impureza, mas para a santidade. 8 Portanto, 
aquele que rejeita estas coisas não está rejei‑
tando o homem, mas a Deus, que lhes dá o 
seu Espírito Santo.

9 Quanto ao amor fraternal, não precisamos 
escrever‑lhes, pois vocês mesmos já foram en‑
sinados por Deus a se amarem uns aos outros. 
10 E, de fato, vocês amam todos os irmãos em 
toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos 
com vocês que cada vez mais assim procedam.

11 Esforcem‑se para ter uma vida tranquila, 
cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar 
com as próprias mãos, como nós os instruí‑
mos; 12 a fim de que andem decentemente aos 

olhos dos que são de fora e não dependam 
de ninguém.

A Vinda do Senhor
13 Irmãos, não queremos que vocês sejam 

ignorantes quanto aos que dormem, para que 
não se entristeçam como os outros que não 
têm esperança. 14 Se cremos que Jesus morreu 
e ressurgiu, cremos também que Deus trará, 
mediante Jesus e com ele, aqueles que nele 
dormiram. 15 Dizemos a vocês, pela palavra do 
Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os 
que ficarmos até a vinda do Senhor, certamen‑
te não precederemos os que dormem. 16 Pois, 
dada a ordem, com a voz do arcanjo e o res‑
soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor 
descerá dos céus, e os mortos em Cristo res‑
suscitarão primeiro. 17 Depois nós, os que es‑
tivermos vivos, seremos arrebatados com eles 
nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos 
ares. E assim estaremos com o Senhor para 
sempre. 18 Consolem‑se uns aos outros com 
essas palavras.

5 Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não 
precisamos escrever‑lhes, 2 pois vocês mes‑

mos sabem perfeitamente que o dia do Senhor 
virá como ladrão à noite. 3 Quando disserem: 
“Paz e segurança”, a destruição virá sobre eles 
de repente, como as dores de parto à mulher 
grávida; e de modo nenhum escaparão.

4 Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, 
para que esse dia os surpreenda como ladrão. 
5 Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. 
Não somos da noite nem das trevas. 6 Portanto, 
não durmamos como os demais, mas esteja‑
mos atentos e sejamos sóbrios; 7 pois os que 
dormem, dormem de noite, e os que se em‑
briagam, embriagam‑se de noite. 8 Nós, porém, 
que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo 
a couraça da fé e do amor e o capacete da es‑
perança da salvação. 9 Porque Deus não nos 
destinou para a ira, mas para recebermos a sal‑
vação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 
10 Ele morreu por nós para que, quer estejamos 
acordados quer dormindo, vivamos unidos a 
ele. 11 Por isso, exortem‑se e edifiquem‑se uns 
aos outros, como de fato vocês estão fazendo.

a4.4 Grego: vaso. Ou aprenda como conseguir esposa; ou 
ainda aprenda a viver com sua própria mulher
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 SEG TER QUA QUI SEX
    QUINTA-FEIRA

PALAVRAS E ATITUDES
1Tessalonicenses 5.16-18

Atitudes afetam ações. Uma atitude pessimista e derrotista será expressa em palavras 
e comportamento negativos. A realidade é que o ambiente não pode ser controlado. 
Talvez vocês experimentem difi culdades como doença, um cônjuge alcoólatra, um 
adolescente envolvido com drogas, uma mãe que abandonou os fi lhos, um pai que 
abusou dos fi lhos, um cônjuge irresponsável, pais idosos e assim por diante. Qualquer 
uma dessas situações pode ser devastadora. Mas é fundamental perceber que cada um 
é responsável por aquilo que faz em seu ambiente. E a atitude terá enorme infl uência 
sobre o comportamento.

A passagem de 1Tessalonicenses 5.16-18 nos apresenta alguns passos importantes 
para desenvolver uma atitude positiva: “Alegrem-se sempre. Orem continuamente. 
Deem graças em todas as circunstâncias”.

Se vocês quiserem conhecer sua atitude, olhem para suas palavras e seu com-
portamento. Se suas palavras são críticas e negativas, então sua atitude é negativa. Se 
seu comportamento é planejado para ferir ou retaliar seu cônjuge, então sua atitude 
é negativa. Paulo dá um conselho direto em Filipenses 2.14: “Façam tudo sem quei-
xas nem discussões”. Seguir esse conselho e cuidar da sua atitude são as coisas mais 
poderosas que vocês podem fazer para transformar seu comportamento e infl uenciar 
seu casamento.

Reservem um tempo para orar individualmente ou como casal. Peçam a Deus: 

• Ajuda para superarem uma atitude negativa. 
• Apoio para se dedicarem a evitar reclamação e discussão. 
• Auxílio para se alegrarem, orarem e serem gratos.

SE TIVEREM MAIS TEMPO
Discutam juntos ou refl itam sobre estas perguntas:

• Os outros geralmente veem vocês como pessoas positivas ou negativas? Expliquem.
• Que eventos do passado moldaram sua atitude e sua perspectiva?
• Na maior parte do tempo, as atitudes de vocês dois se complementam ou confl itam? Que 

efeito isso tem tido sobre o relacionamento de vocês?

Para estudo adicional sobre atitude, refl itam nestas passagens: Gálatas 5.20-23; Efésios 4.23-24; 
Filipenses 2.1-5.

 Próxima leitura: página 1517
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15141Tessalonicenses 5.12

Instruções Finais
12 Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham 

consideração para com os que se esforçam no 
trabalho entre vocês, que os lideram no Se‑
nhor e os aconselham. 13 Tenham‑nos na mais 
alta estima, com amor, por causa do traba‑
lho deles. Vivam em paz uns com os outros. 
14 Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam 
os ociososa, confortem os  desanimados, au‑
xiliem os fracos, sejam pacientes para com 
todos. 15 Tenham cuidado para que ninguém 
retribua o mal com o mal, mas sejam sem‑
pre bondosos uns para com os outros e para 
com todos.

16 Alegrem‑se sempre. 17 Orem continuamen‑
te. 18 Deem graças em todas as circunstâncias, 

pois esta é a vontade de Deus para vocês em 
Cristo Jesus.

19 Não apaguem o Espírito. 20 Não tratem 
com desprezo as profecias, 21 mas ponham à 
prova todas as coisas e fiquem com o que é 
bom. 22 Afastem‑se de toda forma de mal.

23 Que o próprio Deus da paz os santifique 
inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o 
corpo de vocês sejam preservados irrepreen‑
síveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 
24 Aquele que os chama é fiel, e fará isso.

25 Irmãos, orem por nós. 26 Saúdem todos 
os irmãos com beijo santo. 27 Diante do Se‑
nhor, encarrego vocês de lerem esta carta a 
todos os irmãos.

28 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja 
com vocês.a5.14 Ou insubordinados
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Próxima leitura: 

D o  Q U e  e l a  P R e c i s a  |  D o  Q U e  e l e  P R e c i s a

 Próximo Do que ela precisa | Do que ele precisa: volte à página 165

UM PROPÓSITO MAIS PROFUNDO
Por que Deus criou o casamento?

Qual é o derradeiro propósito do casamento? O casamento é a resposta de Deus 
à necessidade humana mais profunda: unir sua vida com outra pessoa. Deus disse 
que “não era bom” que Adão fi casse sozinho, de modo que criou Eva, para que ela 
“o auxiliasse e lhe correspondesse”. A Bíblia fala que Adão e Eva se tornaram “uma 
só carne”.

A história psicológica da humanidade é repleta do desejo de conexão. Creio que o 
casamento é planejado para ser o mais íntimo de todos os relacionamentos humanos. 
O marido e a mulher compartilham a vida em termos intelectuais, emocionais, físicos 
e espirituais, e o fazem a tal ponto que, de fato, se tornam “uma só carne”. Isso não 
signifi ca que casais casados perdem sua individualidade, mas, sim, que eles têm um 
profundo senso de unidade.

Esse tipo de união não acontece sem um compromisso forte e duradouro. Ao 
contrário do que muitas pessoas pensam, o casamento não é um contrato legal; não 
é simplesmente uma instituição social para fornecer cuidado aos fi lhos. Não é apenas 
uma clínica psicológica onde obtemos o apoio emocional de que precisamos. Não 
é um meio de obter status social ou segurança econômica. O derradeiro propósito 
do casamento não é alcançado nem mesmo quando ele é o veículo para o amor e a 
companhia, por mais valiosos que eles sejam.

O supremo propósito do casamento é a união de um homem e uma mulher no 
mais profundo nível possível de satisfação para o casal, e é o que melhor serve aos 
propósitos de Deus para a vida deles.
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Em 1Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ofereceu encorajamento a uma igreja relativamente nova 
e cercada de oposição ferrenha. Mesmo diante de circunstâncias tão desafi adoras, eles demons-
traram uma fé ativa e uma perseverança exemplar, motivadas por sua fé em Jesus. Entretanto, 
havia um sério problema de ordem doutrinária entre eles, e Paulo precisava corrigi-los. Alguns 
estavam ensinando que o dia do Senhor já havia chegado, recorrendo a profecias ou atribuindo 
essa informação ao próprio Paulo e outros, talvez torcendo o que ele disse sobre a vinda de Jesus 
em sua primeira carta. Essas especulações estavam causando alvoroço na igreja e levando alguns 
a um estilo de vida nada condizente com a fé. Paulo então corrige o ensinamento herético e os 
exorta a permanecerem fi rmes na fé e na verdade.

AUTOR:  Paulo

DATA:  51 d.C.

PÚBLICO-ALVO:  Cristãos de Tessalônica.

MOTIVO:  Encorajá-los a perseverar até a volta de Cristo.

1 Paulo, Silvanoa e Timóteo,

à igreja dos tessalonicenses, em Deus nosso 
Pai e no Senhor Jesus Cristo:

2 A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai 
e do Senhor Jesus Cristo.

Ação de Graças e Oração
3 Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus 

por vocês; e isso é justo, porque a fé que vocês 
têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o 
amor de todos vocês uns pelos outros. 4 Por 
esta causa nos gloriamos em vocês entre as 
igrejas de Deus pela perseverança e fé demons‑
trada por vocês em todas as perseguições e 
tribulações que estão suportando. 5 Elas dão 
prova do justo juízo de Deus e mostram o 
seu desejo de que vocês sejam considerados 
dignos do seu Reino, pelo qual vocês também 
estão sofrendo.

6 É justo da parte de Deus retribuir com tri‑
bulação aos que lhes causam tribulação, 7 e dar 

alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a 
nós também. Isso acontecerá quando o Senhor 
Jesus for revelado lá dos céus, com os seus an‑
jos poderosos, em meio a chamas fl amejantes. 
8 Ele punirá os que não conhecem a Deus e os 
que não obedecem ao evangelho de nosso Se‑
nhor Jesus. 9 Eles sofrerão a pena de destruição 
eterna, a separação da presença do Senhor e 
da majestade do seu poder. 10 Isso acontece‑
rá no dia em que ele vier para ser glorifi cado 
em seus santos e admirado em todos os que 
creram, inclusive vocês que creram em nosso 
testemunho.

11 Conscientes disso, oramos constantemen‑
te por vocês, para que o nosso Deus os faça 
dignos da vocação e, com poder, cumpra todo 
bom propósito e toda obra que procede da fé. 
12 Assim o nome de nosso Senhor Jesus será 
glorifi cado em vocês, e vocês nele, segundo a 
graça de nosso Deus e do Senhor Jesusb Cristo.

O Homem do Pecado

2 Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, 

2TESSALONICENSES

a1.1 Ou Silas, variante de Silvano. b1.12 Ou Deus e Se-
nhor, Jesus
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 SEG TER QUA QUI SEX
     SEXTA-FEIRA

UM CHAMADO SANTO
2Tessalonicenses 3.10-12

Para o cristão, o trabalho é um chamado santo. Cada um de nós tem certos interesses 
e habilidades. Deus espera de nós que usemos esses talentos para o bem da humani-
dade e para sua glória. Toda boa obra é vista como serviço a Deus e, portanto, santa. É 
por meio do trabalho que os pais proveem as necessidades físicas dos fi lhos.

Costumamos chamar de preguiçosa a pessoa que não está disposta a trabalhar. 
Preguiça, na Bíblia, é sempre vista como pecado. “Observe a formiga, preguiçoso, 
refl ita nos caminhos dela e seja sábio! Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem 
governante [...]. Até quando você vai fi car deitado, preguiçoso? Quando se levantará 
de seu sono?” (Pv 6.6-7,9).

O apóstolo Paulo oferece um antídoto para a preguiça em 2Tessalonicenses 
3.10-12: “Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: Se alguém 
não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão 
ociosos; não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas or-
denamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam 
o seu próprio pão”.

Reservem um tempo para orar individualmente ou como casal. Em sua oração:

• Agradeçam a Deus pelos dons físicos e talentos que ele lhes deu.
• Peçam ajuda para examinarem sua vida a fi m de garantirem que suas habilidades estejam 

sendo colocadas em uso de formas que o honrem.
• Supliquem auxílio para encorajarem um ao outro a usarem seus dons de maneira  adequada.

SE TIVEREM MAIS TEMPO
Discutam juntos ou refl itam sobre estas perguntas:

• Como vocês descreveriam sua atitude em relação ao trabalho?
• Em que aspectos suas fi losofi as de trabalho diferem?
• O que vocês poderiam fazer para ajudarem um ao outro a usar seus dons e suas habili-

dades de maneiras úteis e que honrem a Deus?

Para estudo adicional sobre trabalho, refl itam nestas passagens: Gênesis 2.15; Provérbios 12.11; 
21.25.

 Próxima leitura: página 1521
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15182Tessalonicenses 2.2

 rogamos a vocês 2 que não se deixem abalar 
nem alarmar tão facilmente, quer por profeciaa, 
quer por palavra, quer por carta  supostamente 
vinda de nós, como se o dia do Senhor já ti‑
vesse chegado. 3 Não deixem que ninguém os 
engane de modo algum. Antes daquele dia virá 
a apostasia e, então, será revelado o homem do 
pecadob, o filho da perdição. 4 Este se opõe e 
se exalta acima de tudo o que se chama Deus 
ou é objeto de adoração, chegando até a as‑
sentar‑se no santuário de Deus, proclamando 
que ele mesmo é Deus.

5 Não se lembram de que quando eu ain‑
da estava com vocês costumava lhes falar 
essas coisas? 6 E agora vocês sabem o que o 
está detendo, para que ele seja revelado no 
seu devido tempo. 7 A verdade é que o mis‑
tério da iniquidade já está em ação, restando 
apenas que seja afastado aquele que agora 
o detém. 8 Então será revelado o perverso, a 
quem o Senhor Jesus matará com o sopro 
de sua boca e destruirá pela manifestação 
de sua vinda. 9 A vinda desse perverso é se‑
gundo a ação de Satanás, com todo o poder, 
com sinais e com maravilhas enganadoras. 
10 Ele fará uso de todas as formas de enga‑
no da injustiça para os que estão perecen‑
do, porquanto rejeitaram o amor à verdade 
que os poderia salvar. 11 Por essa razão Deus 
lhes envia um poder sedutor, a fim de que 
creiam na mentira, 12 e sejam condenados 
todos os que não creram na verdade, mas 
tiveram prazer na injustiça.

Exortação à Perseverança
13 Mas nós devemos sempre dar graças a 

Deus por vocês, irmãos amados pelo  Senhor, 
porque desde o princípio Deus os escolheuc 
para serem salvos mediante a obra santifica‑
dora do Espírito e a fé na verdade. 14 Ele os 
chamou para isso por meio de nosso evan‑
gelho, a fim de tomarem posse da glória de 
nosso Senhor Jesus Cristo. 15 Portanto, irmãos, 

permaneçam firmes e apeguem‑se às tradições 
que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, 
quer por carta nossa.

16 Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus 
nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna con‑
solação e boa esperança pela graça, 17 deem 
ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam 
para fazerem sempre o bem, tanto em atos 
como em palavras.

Um Pedido de Oração

3 Finalmente, irmãos, orem por nós, para 
que a palavra do Senhor se propague ra‑

pidamente e receba a honra merecida, como 
aconteceu entre vocês. 2 Orem também para 
que sejamos libertos dos homens perversos 
e maus, pois a fé não é de todos. 3 Mas o Se‑
nhor é fiel; ele os fortalecerá e os guardará do 
Maligno. 4 Confiamos no Senhor que vocês 
estão fazendo e continuarão a fazer as coisas 
que lhes ordenamos. 5 O Senhor conduza o 
coração de vocês ao amor de Deus e à perse‑
verança de Cristo.

Uma Advertência contra a Ociosidade
6 Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus 

Cristo nós lhes ordenamos que se afastem de 
todo irmão que vive ociosamented e não con‑
forme a tradição que vocês receberam de nós. 
7 Pois vocês mesmos sabem como devem seguir 
o nosso exemplo, porque não vivemos ociosa‑
mente quando estivemos entre vocês, 8 nem 
comemos coisa alguma à custa de ninguém. 
Ao contrário, trabalhamos arduamente e com 
fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a 
nenhum de vocês, 9 não porque não tivéssemos 
tal direito, mas para que nos tornássemos um 
modelo para ser imitado por vocês. 10 Quando 
ainda estávamos com vocês, nós lhes orde‑
namos isto: Se alguém não quiser trabalhar, 
também não coma.

11 Pois ouvimos que alguns de vocês estão 
ociosos; não trabalham, mas andam se intro‑
metendo na vida alheia. 12 A tais pessoas or‑
denamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo 
que trabalhem tranquilamente e comam o seu 
próprio pão. 13 Quanto a vocês, irmãos, nunca 
se cansem de fazer o bem.

a2.2 Grego: espírito. b2.3 Vários manuscritos dizem da 
iniquidade. c2.13 Vários manuscritos dizem porque Deus 
os escolheu como seus primeiros frutos. d3.6 Ou desregra-
damente; também nos versículos 7 e 11.
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1519 2Tessalonicenses 3.18

14 Se alguém desobedecer ao que dizemos 
nesta carta, marquem‑no e não se associem 
com ele, para que se sinta envergonhado; 
15 contudo, não o considerem como inimigo, 
mas chamem a atenção dele como irmão.

Saudações Finais
16 O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em 

todo o tempo e de todas as formas. O Senhor 
seja com todos vocês.

17 Eu, Paulo, escrevo esta saudação de pró‑
prio punho, a qual é um sinal em todas as mi‑
nhas cartas. É dessa forma que escrevo.

18 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja 
com todos vocês.
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