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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO 

 

DÉCIMA SEGUNDA PARTE: A SEGUNDA CARTA DE PAULO AOS TESSALONICENSES 

 

2Tessalonicenses representa a segunda carta de Paulo para a comunidade cristã que se 

congregavam na cidade Tessalônica (vide artigo anterior). 

 Esta carta fora escrita poucos meses após a primeira, enquanto Paulo ainda estava em 

Corinto na companhia de Sila e Timóteo (1:1; At 18:5), no final do ano 51 d.C., ou no início 

de 52. D.C. 

É provável que Paulo tenha recebido, por mensageiros, notícias acerca das dificuldades 

vividas pela “igreja” em Tessalônica: a pressão e a perseguição haviam aumentado; 

também as sementes da falsa doutrina haviam sido plantadas. 

Paulo escreve novamente aos cristãos de Tessalônica para encorajá-los, alertá-los quanto 

aos falsos mestres e chamá-los a respeitar os mandamentos divinos, sobretudo, no tocante 

à necessidade de trabalhar ativamente. 

Os principais personagem desta carta são o próprio Paulo (1:1—3:18), que a escreve para, 

conforme acima, dar orientações sobe como manter a comunidade saudável e com 

testemunho efetivo; Silas (1:1), que viajou com Paulo como missionário; e, Timóteo (1:1), 

que também viajou com Paulo como missionário. 

Esta é uma carta “pastoral”. O objetivo de Paulo é o de manter a comunidade cristã de 

Tessalônica obediente à verdade e pronta para o testemunho efetivo. Também o tema da 

disciplina deve ser destacado (3:6-15). 

2Tessalonicenses trata de como os membros daquela comunidade cristã está sendo 

“edificados”, observando o progresso deles na fé, no amor, na verdade e na paciência. 

Paulo também corrige o mal-entendido a respeito do “retorno do Senhor”. 

As principais doutrinas abordadas por Paulo nesta carta são a disciplina da comunidade 

cristã, com orientações claras sobre manter uma conduta piedosa para o bem da própria 

comunidade (3:6-15) e a recompensa eterna, pois cada ser humano, após a “morte” estará 

com Deus para sempre (1:5-12). 

Em 2Tessalonicenses Deus é bom (1:11); Deus é amoroso (2:16); e, Deus é justo (1:6). 

Duas palavras-chave nesta carta: “destruição” (1:9), do grego, olethros, que não significa 

aniquilação ou extinção em que cessa a existência, mas sim a perda de tudo o que é bom 

e valioso, e [O] “perverso” (2:8), do grego, ho anomos, que significa, literalmente, “fora da 

lei”, apontando para um homem consumido pela rebeldia (anticristo, 1Jo 4:2-3; besta, Ap 

13:1). 
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2Tessalonicenses pode ser dividida em cinco partes: a primeira, a sudação de Paulo (1:1-

2); a segunda, o consolo de Paulo para as aflições – por meio do encorajamento e da 

exortação (1:3-12); a terceira, a correção de Paulo quanto aos “erros proféticos”; a quarta, 

a preocupação de Paulo com a “igreja” – a respeito da oração e da vida indisciplinada (3:1-

15); e, a quinta, a benção final de Paulo (3:16-18). 
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