
Segunda Carta aos

Tessalonicenses 
Introdução 

1 De Paulo, Silas e Tim�teo � igreja em Tessal�nica, que est� em Deus nosso
Pai e no Senhor Jesus Cristo. 

2Que Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes d�em gra�a* e paz. 

Agradecimentos 
3Devemos sempre agradecer a Deus por voc�s, irm�os, como � justo. Pois a sua

f� est� crescendo cada vez mais e o amor que voc�s t�m uns pelos outros est�
cada vez maior. 4� por isso que nos orgulhamos de voc�s nas igrejas de Deus.
Falamos a respeito da perseveran�a e da sua f� mesmo entre as persegui��es e
dificuldades que v�m suportando. 

A justiça de Deus 
5Isto prova que Deus � justo no seu julgamento. Assim voc�s ser�o considerados

dignos de entrar no reino de Deus, pelo qual est�o sofrendo. 6De fato, para Deus �
justo que Ele pague de volta com dificuldades aos que lhes causam dificuldades, 7e
que d� descanso a voc�s que, como n�s, est�o sofrendo. Deus far� isso quando o
Senhor Jesus nos for revelado. Jesus vir� do c�u com os seus poderosos anjos 8e
com chamas de fogo; Ele castigar� aos que n�o conhecem a Deus e que n�o obede-
cem � mensagem das Boas Novas* a respeito de nosso Senhor Jesus. 9Eles sofrer�o
o castigo da destrui��o eterna, e ser�o separados da presen�a do Senhor e do seu
glorioso poder. 10Isto acontecer� no Dia em que o Senhor Jesus vier para ser glorifi-
cado junto com o seu povo e ser admirado por todos os que cr�em. (Voc�s tamb�m
estar�o entre eles porque creram na mensagem que lhes anunciamos.) 

11� por isso tamb�m que n�o paramos de orar por voc�s, para que o nosso
Deus os torne dignos da vida para a qual Ele os chamou para viver. Tamb�m ora-
mos para que Deus, por meio do seu poder, aben�oe todas as boas inten��es que
voc�s tenham e todas as obras de f� que voc�s fa�am. 12Assim, o nome do nosso
Senhor Jesus ser� glorificado por voc�s e voc�s por Ele, de acordo com a gra�a*
do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 

O mal que vai acontecer antes do Senhor voltar 

2Irm�os, quanto � volta de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele,
eu pe�o a voc�s o seguinte: 2n�o percam o bom senso com facilidade nem se per-

turbem quando ouvirem dizer que o Dia do Senhor j� chegou. N�o importa que
voc�s ou�am isso por meio de an�ncios prof�ticos*, por ensino de algu�m ou mesmo
por carta que digam ter sido escrita por n�s. 3N�o deixem que ningu�m os engane de
nenhum modo. Eu digo isto porque o Dia do Senhor n�o vir� sem que primeiro
venha a grande Revolta*, e seja revelado o Perverso*, aquele homem que est� desti-
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gra�a A bondade divina.

Boas Novas As not�cias
de que Deus abriu um
caminho por meio de
Cristo para que as pessoas
possam ter seus pecados
perdoados e vivam com
Deus. Quando as pessoas
aceitam esta verdade, Deus
as aceita.

prof�tico(s) Que diz
respeito a profecia ou
profeta. Profeta era aquele
que falava por Deus.

Revolta O dia em que as
pessoas se virarem contra
Deus.

Perverso Literalmente
ÒHomem da iniq�idadeÓ.

Copyright © 1999 by World Bible Translation Center



313 2 TESSALONICENSES 1:4Ð3:10

nado ao inferno. 4Ele vai se opor a tudo o que as pessoas adorem ou digam ser divino.
Ele vai se exaltar acima de todas as coisas e vai at� mesmo ocupar o trono que est� no
templo de Deus e se apresentar como se ele mesmo fosse o pr�prio Deus. 

5Voc�s n�o se lembram, quando eu ainda estava com voc�s, de que eu costu-
mava dizer-lhes estas coisas? 

6Portanto, agora voc�s sabem o que det�m o Perverso* para que ele n�o seja
revelado at� que chegue o tempo certo. 7Eu digo isto porque o poder secreto do
mal j� est� agindo. Entretanto, aquele que agora o det�m continuar� a faz�-lo at�
ser afastado. 8Ent�o ser� de fato revelado o Perverso, a quem o Senhor Jesus matar�
com o sopro da sua boca e destruir� com a sua gloriosa presen�a quando voltar. 9O
Perverso aparecer� pela a��o de Satan�s, e chegar� com grande poder e com falsos
milagres e maravilhas. 10Ele usar� todo o tipo de maldade para enganar aqueles que
caminham para a destrui��o uma vez que se recusaram a amar a verdade para serem
salvos. 11E � por este motivo que Deus lhes manda uma for�a enganadora, para que
eles acreditem naquilo que � falso. 12Desta forma, todos aqueles que n�o acredita-
ram na verdade, mas ficaram felizes em fazer o mal, ser�o condenados. 

Escolhidos para serem salvos 
13Entretanto, devemos sempre agradecer a Deus por voc�s, irm�os, que s�o ama-

dos pelo Senhor. Pois Deus os escolheu desde o princ�pio para a salva��o pela consa-
gra��o do Esp�rito* e pela f� na verdade. 14Foi para serem salvos que Deus os cha-
mou por meio das Boas Novas* que n�s lhes anunciamos. Assim poder�o participar
da gl�ria de nosso Senhor Jesus Cristo. 15Portanto, irm�os, permane�am firmes e con-
tinuem a crer nos ensinamentos que lhes demos, tanto pessoalmente como por cartas. 

16Ð17Deus nos amou e, pela sua gra�a*, nos deu consolo eterno e firme espe-
ran�a. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, confortem os seus cora-
��es e lhes d�em for�as em tudo de bom que voc�s fa�am ou digam. 

Orem por nós 

3 Finalmente, irm�os, orem por n�s, para que a mensagem do Senhor se espa-
lhe rapidamente e seja honrada, assim como aconteceu entre voc�s. 2E orem

tamb�m para que sejamos protegidos das pessoas m�s e perversas. (Pois nem
todas as pessoas t�m f� no Senhor.) 

3Mas o Senhor � fiel. Ele os fortalecer� e os proteger� do Maligno*. 4O Senhor
nos d� confian�a em voc�s, e assim temos a certeza de que n�o s� est�o fazendo
como tamb�m continuar�o a fazer o que lhes ordenamos. 5Que o Senhor dirija os
seus cora��es ao amor de Deus e � paci�ncia de Cristo. 

O dever de trabalhar 
6Irm�os, n�s lhes ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo que voc�s se

afastem de todos os irm�os que n�o querem trabalhar e que n�o vivem de acordo
com os ensinamentos que demos a voc�s. 7Eu digo isto porque voc�s mesmos
sabem que devem seguir o nosso exemplo, uma vez que nunca fomos pregui�o-
sos quando est�vamos com voc�s. 8Tamb�m nunca comemos comida de gra�a, �s
custas dos outros. Pelo contr�rio, trabalhamos duramente e nos cansamos; traba-
lhamos de dia e de noite, a fim de n�o sermos um peso a nenhum de voc�s. 9N�o
que n�o tiv�ssemos o direito de pedir ajuda, mas trabalhamos para que pud�sse-
mos lhes dar, em n�s mesmos, um exemplo para voc�s seguirem. 10Porque,

Perverso Literalmente
ÒHomem da iniq�idadeÓ.

Esp�rito Tamb�m �
chamado de ÒEsp�rito de
DeusÓ, ÒEsp�rito de
CristoÓ e ÒConselheiroÓ.

Boas Novas As not�cias
de que Deus abriu um
caminho atrav�s de Cristo
para que as pessoas possam
ter seus pecados perdoados
e vivam com Deus.
Quando as pessoas aceitam
esta verdade, Deus as
aceita.

gra�a A bondade divina.

Maligno O Diabo.
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quando ainda est�vamos com voc�s, n�s lhes ordenamos o seguinte: ÒSe algu�m
n�o quer trabalhar, que tamb�m n�o comaÓ. 

11N�s mencionamos isto porque ouvimos que h� pessoas entre voc�s que n�o
querem trabalhar, que n�o fazem nada, e que s� se intrometem na vida dos ou-
tros. 12N�s ordenamos e incentivamos essas pessoas no Senhor Jesus Cristo a tra-
balharem pacificamente e a comerem sua pr�pria comida. 13E voc�s, irm�os, n�o
se cansem de fazer o bem. 

14Se algu�m n�o obedecer �s nossas instru��es dadas por esta carta, tomem
nota dessa pessoa e n�o se associem com ela, para que fique envergonhada.
15Contudo, voc�s n�o devem tratar essa pessoa como se ela fosse um inimigo, mas
devem adverti-la como a um irm�o. 

Palavras finais 
16Que o Senhor mesmo, que � a fonte de paz, lhes d� paz sempre e em todas

as formas. Que o Senhor esteja com todos voc�s. 
17Eu, Paulo, lhes mando lembran�as e escrevo isto com a minha pr�pria m�o.

� desta maneira que eu assino todas as minhas cartas; � assim que eu escrevo. 
18Que a gra�a* de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos voc�s.

gra�a A bondade divina.
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