
Perguntas para Testar a Compreensão de 2 Thessalonicenses 

1:1-4 

P1: Por que Paulo agradecia a Deus pelos tessalonicenses? 

R: Porque a fé que eles tinham estava crescendo e o amor que tinham uns pelos outros 

estava se tornando cada vez maior. 

 

P2: Por que Paulo se orgulhava dos tessalonicenses? 

R: Por causa da paciência e da fé que eles mostravam no meio de todas as perseguições e 

sofrimentos. 

1:5-10 

P1 v. 5: Qual é a prova de que o julgamento de Deus é justo? 

R: As perseguições e sofrimentos (Ajudas Exegéticas tem outras interpretaçàos). 

 

P2: O que Deus espera em relação aos sofrimentos dos tessalonicenses? 

R: Que eles se tornem merecedores do Reino de Deus, pelo qual estão sofrendo. 

 

P3: O que Paulo descreve nos versos 6-10? 

R: Deus dará descanso aos cristãos e castigará aqueles que perseguem os cristãos. 

 

P4: Quando acontecerão essas coisas? 

R: Quando Jesus voltar para ser glorificado. 

1:11-12 

P1: Qual é o motivo da oração de Paulo? 

R: Que Deus faça os tessalonicenses merecedores da nova vida para os quais Ele os 

chamou. 

 

P1a: Que mais pediu Paulo em sua oração? 

R: Que Deus realize os desejos dos tessalonicenses de fazer o bem e complete o trabalho 

que eles fazem com fé. 

 

P2: Qual é o resultado do merecimento alcançado pelos tessalonicenses? 

R: O Senhor Jesus será glorificado (honorado). 

2:1-12 

P1 vs 1-2: Por que os tessalonicenses não devem se assustar? 

R: Porque alguns dirão que o Dia do Senhor chegou, porém não é verdade. 

 

P2 vs 3-4: Quem é este Perverso que vai aparecer? 

R: Ele se opõe a tudo o que os homens adoram e acham que é divino. Ele quer toda a glória 

e diz que é o próprio Deus. 

 

P3 vs 5-9: Quando o Perverso aparecer ? 

R: Somente depois que for jogado fora aquele que não deixa que isto aconteça. 

Ra: O Perverso vi quando «aquele que o impede¬ for removido do seu caminho. 

 



P4: O que acontecerá com o Perverso? 

R: O Senhore Jesus o matará com um sopro e o destruirá com o Seu glorioso aparecimento. 

 

P5: Por que Deus manda o poder do erro agir nos que vão se perder? 

R: Porque eles não amam a verdade. 

 

P6: O que acontecerá com eles? 

R: Eles serão condenados. 

 

P5a: Por que Deus permite que «os que vão se perder¬ acreditem nas mentiras do Perverso? 

R: 

2:13-15 

P: Por que os tessalonicenses devem permanecer firmes e guardar as verdades ensinadas 

pelos apóstolos? 

R: Porque Deus os escolheu para serem salvos e os chamou para participarem da glória de 

nosso Senhor Jesus Cristo. 

2:16-17 

P: Qual é o ponto central da oração de Paulo? 

R: Que Deus encha o coração deles de ânimo e os tornem fortes para fazerem de dizerem 

tudo o que é bom. 

3:1-5 

P1 vs 1-2: Quais os motivos pelos quais Paulo pede que os tessalonicenses orem? 

R: Que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e que Deus livre os apóstolos dos 

homens perversos. 

 

P2 vs 3-5: Por que Paulo confiava nos tessalonicenses? 

R: Porque tinha certeza que eles estavam fazendo e continuariam a fazer o que os apóstolos 

mandavam. 

3:6-13 

P1: Qual é a principal preocupação de Paulo nesse trecho? 

R: Que alguns irmãos estavam vivendo como preguiçosos e não seguiam os ensinos dos 

apóstolos. 

 

P2: Como Paulo diz que esses irmãos devem viver? 

R: Que eles vivam em paz e trabalhem para se manter. 

3:14-18 

P: Como eles devem tratar aquele que se recusa obedecer o que os apóstolos estão 

mandando nessa carta? 

R: Que se afastem dele, mas não trate como inimigo, mas o aconselhem como um irmão. 


