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Tabela de Conteúdos da Epístola 
Jack Rendel 

(Frases do texto bíblico da versão PJFA) 
	  

Capítulo 1	   Capítulo 2	   Capítulo 3	   Capítulo 4	   Capítulo 5	  

O EXEMPLO 
DOS 
TESSALONI-
CENSES 
-------------------- 
1 Cumprimentos 
- em Deus  - de 
Deus 
memoria de 
vocês 
- vossa obra de 
fé 
- vosso trabalho 
de amor 
- vossa 
paciência da 
esperança 
4, 5 vossa 
eleição 
6, 7 imitadores 
de nós 
8-10 vossa fé em 
Deus espalhou 
- convertestes 
dos ídolos para 
deus 
- esperando seu 
filho do céus 
  
  
  
 
 
 
--------------------- 
... esperando seu 
filho do céus.	  

O MINISTERIO 
DE PABLO EM 
TESSALÔNICA  
 
--------------------  
1-12 nossa visita 
não ficou sem 
proveito 
- nossa 
exortação 
- nunca usamos 
de ... 
- brandos entre 
vós, qual ama 
- nosso labor e 
fadiga ... como 
um pai a seus 
filhos  
13-16 aceitastes 
a palavra de 
Deus como tão 
-imitadores das 
igrejas de Deus... 
que padeceram 
  
17-20 
procuramos ver a 
vós 
- a nossa glória e 
o nosso gozo ... 
- diante de nosso 
Senhor Jesus na 
sua vinda 
 
--------------------- 
… diante de 
nosso Senhor 
Jesus na sua 
vinda.	  

A VISITA E 
RELATÓRIO 
DE TIMÓTEO 
 
-------------------  
1-4 confirmar e 
exortar respeito 
de vossa fé 
  
5 informe de 
vossa fé 
  
6-8 boas notícias 
de vossa fé 
- consolados de 
vós por meio de 
vossa fé 
  
9-13 completar o 
que falte a vossa 
fé 
- afirmados 
vossos corações, 
irrepreensíveis 
na santidade 
diante de Deus 
nosso Pai e na 
vinda de nosso 
Senhor Jesus 
com todos seus 
santos 
  
  
 
--------------------- 
… na vinda de 
nosso Senhor 
Jesus Cristo … 
	  

A VIDA QUE 
AGRADA A 
DEUS 
 
 -------------------  
1,2 como devem 
viver 
- agradar a 
Deus 
- fazer ainda 
mais 
3-8 livres da 
imoralidade 
  
9,10 o amor 
pelos irmãos 
  
11,12 a 
tranquilidade 
e  ocupação em 
vossos assuntos 
e trabalho 
 13-18 os que 
"dormem" 
- o Senhor ... 
descerá do céu 
- e os mortos em 
Cristo 
ressuscitarão 
primeiro 
- depois nos que 
vivemos 
- animeis uns aos 
outros 
-------------------- 
O Senhor 
descerá do céu 
… 
	  

OS TEMPOS E 
AS ÉPOCAS 
 
 
-----------------  
1-11 O dia do 
Senhor ... como 
ladrão 
- destruição 
para os que 
digam: Paz e 
segurança 
- nós do dia 
- sóbrios 
- vestidos da 
couraça da fé e 
amor e nossa 
esperança de 
salvação como 
capacete 
  
12-22 as 
exortações 
  
23-28 espírito, 
alma e corpo 
guardados para 
a vinda de nosso 
Senhor 
  
  
  
 
 
----------------- 
… para a vinda 
de nosso Senhor.	  

	  


