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10/13: “Discipulado Cristão nas Cartas aos Tessalonicenses” – I e II Te
“Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros...” (I Ts 5.15)

Olá Amado(a).
O Apóstolo Paulo anunciou o Evangelho em Tessalônica por ocasião de sua segunda “viagem
missionária” quando, a seguir, esteve em Beréia e pôde dizer que os “beréianos foram mais nobres
que os de Tessalônica”, pois examinavam as Escrituras para a confirmação das mensagens.
A igreja de Tessalônica se tornou exemplo de fidelidade apostólica e de ousadia, pois, não
temendo as perseguições dos judeus, levou a Palavra a outras regiões, se tornando exemplo para os fiéis
em toda a Macedônia e na Acaia (ITs 1.6-8).
* A vigilância do crente - O ensino Apostólico para a vigilância acerca das paixões da carne, é
repetitivo, também em suas Epístolas aos Tessalonicenses, no entanto o ponto alto destas Epístolas se
relaciona aos assuntos “escatológicos” concernentes à Vinda de Cristo;
* A ignorância continua – Infelizmente, passados mais de vinte séculos da mensagem apostólica, os
assuntos escatológicos são de pouco conhecimento do povo da “Igreja de Cristo”. Até mesmo nos
meios ditos “acadêmicos” (seminários) estes assuntos são de pouco realces e bastante discussão inócua.
O Mundo adentrou nos costumes das Igrejas a tal ponto que, até mesmo, a morte do crente não tem
testemunhado a “fé que se prega”. A preferência pela longevidade e prosperidade terrena, mesmo que o
viver no Reino não traga benefícios ao Evangelho de Cristo, é notória. Quanto a este assunto ensina
Paulo: “Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem...” (ITs 5.13).
* A morte do crente – A morte do crente é a oportunidade ímpar de “sua exaltação”. Somente através
da morte poderemos abandonar completamente o “corpo corruptível” que carregamos. Somente através
da morte poderemos acessar integralmente as promessas do PAI, o qual conhecemos por Fiel. Continua
Paulo: “... para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança” (ITs 5.13b).
* As Vindas de Cristo – As discussões teológicas fizeram com que estes assuntos fossem “banidos” de
nossos arraiais. Muitos não conseguem ainda discernir a respeito do “Arrebatamento da Igreja” e do
dia Final ou “Juízo Final”, ou ainda “Dia da Ira de DEUS”, embora o protagonista de ambos os
eventos seja o Senhor Jesus. Na Primeira Vinda, como Senhor da Igreja e, na Segunda Vinda como o
“Cavaleiro Fiel e Verdadeiro” (Ap 19.11-13) estando escrito em Seu manto: “Palavra de DEUS”.
* Toda Igreja estará presente – Não precederemos os que já partiram (dormem), mas todos juntos,
participaremos do “encontro triunfal com Jesus”. “Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos
arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim
estaremos para sempre com o Senhor” (IT 5.17).
* Ninguém vos engane – “Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com
ele, rogamos-vos: ... ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que
antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição” (2Ts 2.1,3).
Estejamos certos, o Fim virá. Nossa Vigilância deve ser conforme a Palavra Apostólica. A
apostasia a que se refere Paulo trará aflição espiritual e, conforme nosso Mestre e Salvador, “Surgirão
falsos cristos e falsos profetas, e..., se possível fora, enganariam até os escolhidos” (Mt 24.24). Nossa
Esperança, entretanto, se baseia na Fidelidade do Eterno DEUS. Louvado seja YAHU! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

