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A Segunda Carta de Paulo
aos Tessalonicenses

1 Paulo, Silvanus e Timóteo, à assembléia dos
Tessalonicenses em Deus nosso Pai e Senhor
Jesus Cristo: 2 Graça a vós e paz de Deus nosso
Pai e Senhor Jesus Cristo.

3 Temos o dever de sempre dar graças a Deus
por vocês, irmãos, mesmo que seja apropriado,
porque sua fé cresce excessivamente, e o amor
de cada um de vocês uns pelos outros abunda,
4 para que nósmesmos nos orgulhemos de vocês
nas assembléias de Deus por sua perseverança e
fé em todas as suas perseguições e nas aflições
que vocês suportam. 5 Este é um sinal óbvio do
justo julgamento de Deus, para que vocês sejam
considerados dignos do Reino de Deus, pelo qual
vocês também sofrem. 6 Pois é uma coisa justa
com Deus retribuir a aflição àqueles que vos
afligem, 7 e dar alívio a vós que estais aflitos
conosco quando o Senhor Jesus é revelado do
céu com seus anjos poderosos em fogo ardente,
8 punishing aqueles que não conhecem a Deus,
e àqueles que não obedecem à Boa Nova de
nosso Senhor Jesus, 9 que pagarão a pena: a
eterna destruição da face do Senhor e da glória
de seu poder, 10quando vier naquele dia para ser
glorificado em seus santos e para ser admirado
entre todos aqueles que creram, porque nosso
testemunho para vocês foi crido.
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11 Para este fim, também rezamos sempre por
você para que nosso Deus possa contar com você
digno de sua vocação e cumprir com poder todo
desejo de bondade e obra de fé, 12 para que o
nome de nosso Senhor Jesus* seja glorificado em
você, e você nele, segundo a graça de nosso Deus
e do Senhor Jesus Cristo.

2
1 Agora, irmãos, a respeito da vinda de nosso

Senhor Jesus Cristo e de nossa reunião com
ele, pedimos a vocês 2 que não se abalem
rapidamente em sua mente ou se perturbem,
seja por espírito ou por palavra ou por carta,
como se fosse de nós, dizendo que o dia de Cristo
já chegou. 3 Não deixe que ninguém o engane
de forma alguma. Pois não será a menos que a
rebelião* venha primeiro, e o homem do pecado
seja revelado, o filho da destruição. 4 Ele se opõe
e se exalta contra tudo o que se chama Deus ou
que é adorado, de modo que se senta como Deus
no templo de Deus, se constituindo como Deus.
5Você não se lembra que quando eu ainda estava
com você, eu lhe disse estas coisas? 6Agora você
sabe o que o detém, até o fim de que ele possa
ser revelado em sua própria estação. 7 Pois o
mistério da ilegalidade já funciona. Só existe
um que o detém agora, até que ele seja retirado
do caminho. 8 Então será revelado o iníquo, a
quem o Senhor matará com o sopro de sua boca
e destruirá pela manifestação de sua vinda; 9 até
* 1:12 TR acrescenta “Cristo”. * 2:3 2:3
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mesmo aquele cuja vinda está de acordo com
a obra de Satanás com todo poder e sinais e
maravilhas mentirosas, 10 e com todo engano da
maldade para aqueles que estão sendo perdidos,
porque não receberam o amor da verdade, para
que possam ser salvos. 11 Por causa disso,
Deus lhes envia uma poderosa ilusão, para que
acreditem numa mentira, 12 para que todos eles
possam ser julgados que não acreditaram na
verdade, mas tiveram prazer na iniquidade.

13 Mas somos obrigados a dar sempre graças
a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor,
porque Deus os escolheu desde o início para
a salvação através da santificação do Espírito
e da crença na verdade, 14 para a qual Ele
os chamou através de nossa Boa Nova, para
a obtenção da glória de nosso Senhor Jesus
Cristo. 15 Portanto, irmãos, permanecei firmes e
mantende as tradições que vos foram ensinadas
por nós, seja por palavra, seja por carta.

16 Agora o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo,
e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu
conforto eterno e boa esperança através da
graça, 17 confortai vossos corações e estabelecei-
vos em toda boa obra e palavra.

3
1 Finalmente, irmãos, orem por nós, para que

a palavra do Senhor se espalhe rapidamente e
seja glorificada, como também com vocês, 2 e
para que possamos ser libertados de homens
irracionais e maus; pois nem todos têm fé.
3 Mas o Senhor é fiel, que vos estabelecerá e
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vos protegerá do maligno. 4 Temos confiança no
Senhor em relação a vocês, que ambos fazem e
farão as coisas que mandamos. 5 Que o Senhor
dirija seus corações para o amor de Deus e para
a perseverança de Cristo.

6 Agora vos mandamos, irmãos, em nome de
nosso Senhor Jesus Cristo, que vos retireis de
cada irmão que caminha em rebelião e não
depois da tradição que receberam de nós. 7 Pois
vós sabeis como devíeis imitar-nos. Pois não nos
comportamos com rebeldia entre vocês, 8 nem
comemos pão da mão de ninguém sem pagar por
ele, mas em trabalho de parto e trabalho de parto
trabalhamos noite e dia, para não sobrecarregar
nenhum de vocês. 9 Isto não foi porque não
temos o direito, mas para nos tornarmos um
exemplo para vocês, que deveriam nos imitar.
10 Pois mesmo quando estávamos com vocês,
nós lhes ordenamos isto: “Se alguém não está
disposto a trabalhar, não o deixe comer”. 11 Pois
ouvimos falar de alguns que caminham entre
vocês em rebelião, que não trabalham de forma
alguma, mas que são corpulentos. 12 Agora
aqueles que são assim, nós comandamos e
exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem
com tranqüilidade e comam seu próprio pão.

13Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o
que é certo. 14 Se algum homem não obedecer a
nossa palavra nesta carta, note que esse homem
e não ter companhia com ele, até o fim, pode
se envergonhar. 15 Não o considere como um
inimigo, mas o admoeste como um irmão.
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16 Agora que o próprio Senhor da paz lhe
dê a paz em todos os momentos e de todas as
maneiras. Que o Senhor esteja com todos vocês.

17 Eu, Paul, escrevo esta saudação com minha
própria mão, que é o sinal em cada carta. É
assim que eu escrevo. 18A graça de nosso Senhor
Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.
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