
Não deixe a chama apagar!
Mantendo as ações e o entusiasmo em situações 

atípicas e incomuns.



Olhando a imagem o que vem a sua mente
a respeito de Deus?



Quem é Deus?

Atributos 
Incomunicáveis

• Eterno

• Infinito

• Onipresente

• Onisciente

• Onipotente

• Soberano

Atributos 
comunicáveis

• Amor

• Bondade

• Misericórdia

• Santidade

• Sabedoria

• Justiça



Deus

Eu

• Minhas 
lideradas

Moisés 

• Povo de 
Israel



Tempos difíceis

Saúde

Economia

Emoções

Trabalho

Escola 

Relações



Tudo mudou – Todos fomos afetados 
de alguma forma

Situações atípicas

Situações incomuns



I Tessalonicenses  5





I Tessalonicenses  5. 1 - 2

Irmãos, relativamente aos tempos e às
épocas, não há necessidade de que eu
vos escreva; pois vós mesmos estais
inteirados com precisão de que o Dia do
Senhor vem como ladrão de noite.



I Tessalonicenses  5. 3

Quando andarem dizendo: Paz e
segurança, eis que lhes sobrevirá
repentina destruição, como vêm as
dores de parto à que está para dar à
luz; e de nenhum modo escaparão.



I  Tessalonicenses  5. 4 - 5

Mas vós, irmãos, não estais em trevas,
para que esse Dia como ladrão vos
apanhe de surpresa; porquanto vós
todos sois filhos da luz e filhos do dia;
nós não somos da noite, nem das trevas.



I  Tessalonicenses  5. 6 - 7

Assim, pois, não durmamos como os 
demais; pelo contrário, vigiemos e 
sejamos sóbrios. Ora, os que dormem 
dormem de noite, e os que se embriagam 
é de noite que se embriagam.



I Tessalonicenses  5. 8

Nós, porém, que somos do dia, sejamos 
sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé 
e do amor e tomando como capacete a 
esperança da salvação;



I Tessalonicenses 5. 9 - 10

porque Deus não nos destinou para 
a ira, mas para alcançar a salvação 
mediante nosso Senhor Jesus Cristo, 
que morreu por nós para que, quer 
vigiemos, quer durmamos, vivamos 
em união com ele.



Vigiar e ser sóbrio 

Luz 

Dia

Vigiar 

Sóbrio

Trevas

Noite

Dormir

Embriagado



Contraste entre o cristão e não cristão

“Nós estamos vivendo no meio da noite do mundo, mas o
espírito de Jesus que está em nós está dizendo que é dia claro.
O novo mundo de Deus já rompeu o velho mundo, triste,
adormecido, bêbado e mortal. Esse é o sentido da
ressurreição de Jesus e do dom do espírito”. (WHIGHT, 2020,
pág. 154)



Vigiar: Jesus no Getsêmani já utilizou a expressão 
vigiar. Ficai aqui e vigiai comigo.

“Dormir – viver como se nunca houvesse o dia do juízo – pressupõe 

a existência de relaxamento espiritual e moral ... significa estar 

despreparado. 

Ser Vigilante – significa viver uma vida santificada, consciente da 

vinda do dia do juízo. Pressupõe precaução espiritual e moral. O 

indivíduo vigilante tem a sua lâmpada acesa e os lombos cingidos. 

Está sempre preparado”. (HENDRIKSEN, 1998, pág. 184)



Devemos ser vigilantes não só porque não 
sabemos do dia da volta de Cristo, mas 
para estar atentos aos inimigos invisíveis 
que ameaçam o rebanho. (HENDRIKSEN, 
1998, pág. 184 e 185)



vigilância sentinela guarda



SÓBRIO

Fé

Esperança 
da Salvação

Amor



Como manter as ações e o entusiasmo? 

“Fé e amor são a couraça para evitar ataques frontais. A esperança da 
salvação é o capacete protegendo a cabeça. Cristo morreu e 
ressuscitou. Essa é a essência do evangelho”. (WHIGHT, 2020, pág. 155)

“O cristão vigilante e sóbrio repele os dados venenosos da tentação. SE 
reveste de fé, um seguro conhecimento de Deus e de suas promessas e 
uma vigorosa confiança de que todos os seus pecados foram 
perdoados em Cristo. O amor de Deus em Cristo nos protege”. 
(HENDRIKSEN, 1998, pág. 186)



Damos, sempre, graças a Deus por todos 
vós, mencionando-vos em nossas 
orações e, sem cessar, recordando-nos, 
diante do nosso Deus e Pai, da 
operosidade da vossa fé, da abnegação 
do vosso amor e da firmeza da vossa 
esperança em nosso Senhor Jesus Cristo,

I Tessalonicenses 1. 2 e 3



Sede vigilantes, permanecei firmes na 
fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-
vos.

Todos os vossos atos sejam feitos com 
amor.

I Coríntios 16. 13 - 14



I Tessalonicenses  5. 11

Consolai-vos, pois, 
uns aos outros e 
edificai-vos 
reciprocamente, 
como também estais 
fazendo.



Salmo 102. 6 - 7

“Sou como o pelicano no deserto, 
como a coruja das ruinas. Não 
durmo e sou como o passarinho 
solitário nos telhados.”



Precisamos nos edificar reciprocamente
e criar meios para isso. O conforto da
salvação deve ser compartilhado.
Devemos encorajar, confortar e animar
uns aos outros; e criar ações para que de
alguma forma as irmãs estejam juntas.





I Tessalonicenses 5. 12 - 13

Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com
apreço os que trabalham entre vós e os que
vos presidem no Senhor e vos admoestam; e
que os tenhais com amor em máxima
consideração, por causa do trabalho que
realizam. Vivei em paz uns com os outros.



I Tessalonicenses 5. 14 - 15

Exortamo-vos, também, irmãos, a que
admoesteis os insubmissos, consoleis os
desanimados, ampareis os fracos e
sejais longânimos para com todos.
Evitai que alguém retribua a outrem mal
por mal; pelo contrário, segui sempre o
bem entre vós e para com todos.



Exortação de um 
comportamento cristão correto

Instruções para a vida da Igreja



A linguagem do comportamento cristão é 
aprendida.

“Quando falamos em Aprender de coração, queremos 
dizer, pela mente, com esforço da memória; mas uma 
vez que o esforço tenha sido feito, é o coração que 
precisa aprender isso, até se tornar uma segunda 
natureza, como a língua materna.”  (WHIGTH, 2020, 
pág 159)



Os que trabalham...
Os que presidem...
Os que admoestam...



Precisamos acatar com apreço

•Precisamos entender a organização da nossa 
igreja.  A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma 
Igreja conciliar.

•Precisamos ser submissas ao Conselho da igreja.

•É importante que sejamos submissas às 
orientações superiores.



Vivemos
momentos de 
insatisfação
generalizada



Filipenses 2. 14 - 15

Fazei tudo sem murmurações nem 
contendas, para que  vos torneis 
irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus 
inculpáveis no meio de uma geração 
pervertida e corrupta, na qual 
resplandeceis como luzeiros no mundo.



Vivei em paz...



Insubmissos

admoestar

Desanimados

consolar

Fracos

amparar



Cuidar de mim

Longânimo para com 
todos

Cuidar dos outros

Evitar que alguém 
retribua mal por mal





I Tessalonicenses 5. 16 - 18

Regozijai-vos sempre.
Orai sem cessar.
Em tudo, dai graças, porque esta 
é a vontade de Deus em Cristo 
Jesus para convosco.



I Tessalonicenses 5. 19 - 22

Não apagueis o Espírito.
Não desprezeis as profecias;
julgai todas as coisas, retende 
o que é bom; abstende-vos de 
toda forma de mal.



Regozijai-vos sempre



Filipenses 4. 10 e 11

“Alegrei-me, sobremaneira, no Senhor
porque, agora, uma vez mais, renovastes
a meu favor o vosso cuidado...aprendi a
viver contente em toda e qualquer
situação”





Regozijai-vos sempre é imediatamente 
seguido de orar sem cessar

“Só pode achar alivio e alegria em tempos de angustia 

é aquele que faz as suas conhecidas as suas 

necessidades e desejos diante do trono do pai.”  

(HENDRIKSEN, 1998, pág. 203)



Em tudo, dai
graças... 



Regozijai-vos sempre

Orai sem cessar

Em tudo dai graças



Agradecer sempre

“Quando uma pessoa ora sem dar graças, ela está 
cortando as asas da oração, de forma que a 
mesma não pode voar. É por isso que trio de 
admoestações se encerra com: ‘dai graças em 
todas as circunstâncias’. ” 

(HENDRIKSEN, 1998, pág. 204)



Dar graças em todas as circunstâncias significa que 
o crente pode dar graças porque ele é mais que 
vencedor em Cristo Jesus.

Temos que decorar Romanos 8: 

• Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a 
Deus...

• Se Deus é por nós, quem será contra nós...
• Nada poderá nos separa do amor de Deus que está em Cristo 

Jesus...



Em tudo, dai graças, porque está 
é a vontade de Deus em Cristo 
Jesus para convosco.

A vontade de Deus é boa, perfeita e 
agradável. Romanos 12.2 



Não apagueis 
o Espírito 



“Não apagueis o Espírito é a ordem de Deus... O crente que já possui o

selo do Espírito, não deve resistir ou sufocar a ação do Espírito. A ação do

Espírito no nosso coração é comparada a ação do fogo. E por esta razão

que Paulo nos incentiva: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor

(Rm 12.11). E João Calvino comenta: “Por que, pois, diria alguém, Paulo

nos exorta a continuar este fervor? Eis minha resposta: embora este zelo

seja divino, estes deveres são destinados aos crentes a fim de que

destruam sua indiferença e fomentem aquela chama que Deus lhes

acendeu. Pois, geralmente, sucede que, ou abafamos, ou mesmo

extinguimos o Espírito em razão de nossas próprias mazelas”. (CASIMIRO,

2019)



Apagar o espírito é impedir ou 
resistir a sua ação dentro de nós.



Desânimo - 2 Coríntios 4: 16 - 18

Por isso, não desanimamos; pelo contrário, 
mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, 
contudo, o nosso homem interior se renova de dia 
em dia.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação 
produz para nós eterno peso de glória, acima de 
toda comparação, não atentando nós nas coisas 
que se veem, mas nas que se não veem; porque 
as que se veem são temporais, e as que se não 
veem são eternas.



Conta-se que um sobrevivente de um naufrágio
estava isolado, e durante o tempo em que estava
naquela ilha, construiu uma cabana e alimentava
diariamente a chama de uma fogueira para que esta
não apagasse. Um dia ele foi pescar e de longe viu a
sua cabana pegando fogo. Ficou revoltado e começou
a discutir com Deus. Por quê Senhor? Eu já estou
aqui, sozinho sem perspectiva e o Senhor permite
que a minha cabana se queime? Enquanto isso, ele
ouviu uma barulho. Era um navio que passava e viu
de longe as chamas altas da cabana e ele foi
encontrado.

Como aquele náufrago alimentava o fogo para não
apagar, devemos alimentar a nossa alma para
entendermos os propósitos de Deus e nos
mantermos em comunhão com Ele.



Não desprezeis as profecias

Verdadeiro 
profeta 

Falso 
profeta



Viver em santidade

Julgai todas as coisas, retende o que 
é bom; abstende-vos de toda forma 
de mal.



I Pedro 1. 14 -16

Como filhos da obediência, não vos
amoldeis às paixões que tínheis
anteriormente na vossa ignorância;
pelo contrário, segundo é santo aquele
que vos chamou, tornai-vos santos
também vós mesmos em todo o vosso
procedimento, porque escrito está:
Sede santos, porque eu sou santo.



Concluindo



Como manter as ações e o entusiasmo em situações 
atípicas e incomuns?

1. Vigiar e ser sóbrio.

2. Viver em paz uns com os 
outros.

3. Manter uma vida santificada 
de comunhão com Deus.



O apóstolo Paulo queria que os membros 
da igreja de Tessalônica 
experimentassem mais a alegria do 
Senhor, mesmo em meio às dificuldades. 
Para isso, seria necessário o poder do 
Espírito Santo para edificá-los.



Experimentar 
a alegria da 
salvação



Os preceitos e as orientações 
expressas no capitulo 5 da primeira 
carta aos tessalonicenses devem ser 
praticados e seguidos por nós, líderes 
e sócias da SAF.



I Tessalonicenses 5. 23 e 24

O mesmo Deus da paz vos santifique em
tudo; e o vosso espírito, alma e corpo sejam
conservados íntegros e irrepreensíveis na
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.

Fiel é o que vos chama, o qual também o
fará.



Não deixe a 
chama apagar!



SÊ TU UMA 
BÊNÇÃO!



Suplica do Redimido – Hino 97

Meu pecado resgatado
Foi na cruz, por teu amor!
E da morte - triste sorte!
Me livraste, ó Redentor!



Cristo, inflama viva chama
Em meu peito, ó Salvador!
Pois te adora quem te implora:
Vem guiar-me, bom Senhor!



Se hesitante, vacilante,
Ouço a voz do tentador,
Tu me guias, me auxilias,
E me tornas vencedor.



Cristo, inflama viva chama
Em meu peito, ó Salvador!
Pois te adora quem te implora:
Vem guiar-me, bom Senhor!



Redimida, só tem vida
A minha alma em teu amor!
Com apreço reconheço
Quanto devo a ti, Senhor.
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