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O que é uma igreja saudável? Em livros 
cristãos atuais, é possível notar o sincero de-
sejo de responder a essa questão. Muito se 
tem falado sobre a revitalização das igrejas, 
bem como sobre o que as torna saudáveis. 
Como está a saúde da sua igreja local? Você 

enxerga nela a necessidade de cura? Essas são questões que precisam 
ser levantadas, pois, se a igreja é um organismo vivo, pode adoecer e até 
morrer, se não tiver o devido cuidado. Mas o que fazer, se ela não estiver 
bem? Esta série pode nos ajudar nessas questões.

Vamos estudar, neste trimestre, a Segunda Carta de Paulo ao Coríntios 
e veremos como o apóstolo lidou com um grupo de cristãos bem compli-
cados. Paulo havia plantado a igreja em Corinto no fi m de sua segunda 
viagem missionária, por volta do ano 52 d.C. Essa era uma cidade cos-
mopolita; porém, depravada.1 Infelizmente, os cristãos ainda imaturos dali 
estavam sendo refl exos da sociedade. Sabe-se que aquela igreja tinha pra-
ticamente todos os problemas possíveis de uma igreja local. A maior prova 
disso é o que Paulo escreve em 1 Coríntios, em que relata diversos peca-
dos presentes nela, tais como: discórdias, brigas, incesto, imoralidade se-
xual, processos na justiça entre os próprios irmãos, carnalidade, desordem 
no culto e assim por diante. Ela é o retrato claro de uma igreja enferma.

Imagine ser pastor de uma igreja assim, com problemas de cunho mo-
ral, relacional e doutrinário! A igreja de Corinto carecia de redobrados 
cuidados pastorais. Por isso, o apóstolo decidiu escrever cartas e fazer-lhe 
visitas, até que fi casse boa. Era, ofi cialmente, uma igreja em tratamento. 
Esse contexto histórico é bem interessante e tem muito a nos ensinar. 
Paulo havia escrito 1 Coríntios quando estava morando em Éfeso, e, de 
lá, enviou Timóteo até Corinto para visitar os irmãos. Quando este voltou, 
não trouxe boas notícias. A situação havia se agravado. Se não bastassem 

1. Kistemaker (2004:13-15)

Apresentação
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todos aqueles pecados, agora, a igreja estava cheia de falsos mestres, 
que estavam incitando o povo contra Paulo. 

Esses falsos mestres levantaram calúnias e críticas. Alegavam que ele 
era um pastor espiritualmente frio e carnal, que não tinha experiências 
com Deus. Diziam, ainda, que era leviano, orgulhoso, de aparência e fala 
inexpressivas, desonesto e sem qualificação para ser apóstolo de Jesus 
Cristo.2 Quando soube disso, Paulo resolveu adiantar a viagem que havia 
planejado fazer a Corinto para conversar pessoalmente com a igreja (1 
Co 15:5-9; 2 Co 1:15-16, 13:1-2). Porém, ao que parece, essa visita foi um 
desastre. Ele foi praticamente enxotado. 

Apesar de tudo, Paulo não desistiu daquela igreja. Por isso, antes de 
escrever 2 Coríntios, redigiu e enviou a carta que ficou conhecida como 
a “carta severa”, escrita com angústia e lágrimas do apóstolo (2 Co 2:4). 
Essa carta se perdeu com o tempo. Fora escrita entre a primeira e a se-
gunda carta aos Coríntios, que estão em nossas Bíblias. Nessa carta seve-
ra, tudo indica que Paulo repreendia duramente aqueles cristãos, instan-
do-os ao arrependimento e à retratação; inclusive, exigia que punissem o 
líder daquela oposição (2 Co 2:1-11; 7:8). 

Paulo pediu a Tito que levasse essa carta e ficou muito ansioso para sa-
ber qual seria o resultado. Tanto é verdade que o apóstolo não aguentou 
esperar e foi ao encontro de Tito. Viajou até a Macedônia e, ali, encontrou 
o amigo regressando de Corinto, e, desta vez, este tinha excelentes notí-
cias, que lhe alegraram o coração (2 Co 2:12-13, 7:5-16). As notícias eram 
que, após ler o que ele escrevera, a maioria havia se arrependido e mu-
dado de postura e apenas um pequeno grupo ainda persistia na rebeldia. 

Essas notícias motivaram Paulo a escrever esta que conhecemos, hoje, 
como a Segunda Carta aos Coríntios e que passaremos a estudar. Feliz-
mente, o período mais crítico havia passado e a igreja tinha começado a 
reagir positivamente ao tratamento pastoral; porém, ainda estava longe 
de estar totalmente recuperada. Os falsos mestres ainda estavam por lá 
e precisavam ser combatidos com firmeza. O ministério, a conduta e o 
caráter de Paulo haviam sido colocados em dúvida e necessitavam ser 
defendidos com veemência. 

Os falsos mestres que organizaram uma campanha eficaz contra Paulo, 
na igreja de Coríntio, eram judaizantes,3 isto é, judeus que, mesmo di-

2. Wilkinson; Boa (2000:417-418)
3. ibidem, p.419
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zendo ter se convertido a Cristo, continuavam com as práticas da antiga 
aliança, tais como a circuncisão e os rituais e sacrifícios do Antigo Testa-
mento; pregavam que só agindo assim é que alguém se tornaria um cris-
tão de verdade. Além disso, eles se autodenominavam os “verdadeiros 
apóstolos” e se proclamavam líderes espirituais excepcionais, enquanto 
afirmavam que Paulo era um impostor e um pastor fraco. 

Diante disso, Paulo escreveu para fazer uma defesa de seu apostolado 
e, ao mesmo tempo, ensinar o evangelho. Assim, ao se defender, está, o 
tempo todo, orientando os cristãos de Corinto a se amoldarem a Cristo 
e tentando promover plena saúde espiritual àquela comunidade de fé. 
Os treze capítulos dessa carta mostram o que é necessário para que uma 
igreja adoecida seja curada: ter coração agradecido, exercitar o perdão, 
entender o evangelho da cruz, ser agente da reconciliação, buscar a san-
tidade, praticar a generosidade, valorizar os pastores sérios, deixar de ser 
ingênua e muito mais. 

Devido à relevância do conteúdo dessa carta, temos a alegria de apre-
sentar esta série de lições, intitulada: “Igreja em tratamento: estudos 
baseados na Segunda Carta de Paulo aos Coríntios”, aos professores 
e estudantes da Escola Bíblica. Cremos que, neste trimestre, teremos a 
oportunidade de verificar como anda a saúde espiritual de nossas igrejas, 
bem como de trilhar o caminho da cura de Deus para seu povo e para 
cada cristão. Oremos para que, a cada estudo, o Espírito Santo venha nos 
sondar e tratar onde houver necessidade. 

Nos dois últimos trimestres, tivemos algumas novidades, como é o 
caso do novo layout e a inclusão dos horários de pôr do sol. Nesta série, 
teremos outra novidade: o retorno dos “Momentos Missionários”. Ob-
serve que, no final de cada estudo, teremos um texto para reflexão sobre 
nossas ações evangelísticas, com um convite à intercessão por um projeto 
missionário. Além disso, como já vem acontecendo, no décimo terceiro 
sábado, teremos um estudo especial, em que vamos tratar sobre o verda-
deiro avivamento e examinar mais uma de suas marcas.

Ao Senhor, que ama e cuida da saúde espiritual de sua igreja, sejam 
dados a honra, a glória e o louvor, para todo o sempre. Amém!

Pr. Alan Pereira Rocha
Diretor do Departamento de Educação Cristã
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 450 • Final: HBJ 460

1 Uma igreja 
carente de cura

1 DE ABRIL DE 2017

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Auxiliar o estudante a 
compreender biblicamente 
que, por vezes, igrejas se 
encontram carentes de 
cura espiritual. 

Sexta-feira, 30/03 – 18h08
Sábado, 01/04 – 18h06

Ou acesse goo.gl/NCk7UR

INTRODUÇÃO

Corinto era uma importante cidade no primei-
ro século, a capital da Acaia. Sendo portuária, era 
estratégica para o comércio e reconhecida por sua 
promiscuidade. Nesse lugar, Paulo fi cou dezoito 
meses e plantou uma igreja. Isso ocorreu no fi nal 
de sua segunda viagem missionária, entre os anos 
50 a 52 d.C. (At 18:1-22).1 Pouco tempo depois, já 
em sua terceira viagem, estava morando em Éfe-
so, e, de lá, recebeu notícias de que a igreja de 
Corinto estava com sérios problemas e espiritual-
mente enferma. Assim, o apóstolo agiu imediata-
mente, a fi m de curá-la. Entre as ações pastorais, 
ele escreveu a carta conhecida como 1 Coríntios. 
Além disso, fez visitas e lhe escreveu outras vezes. 
Era uma igreja em processo de cura! Dentro des-
se processo, temos a Segunda Carta de Paulo aos 
Coríntios, que será nosso objeto de estudo, neste 
novo trimestre. 

1. Kistemaker (2004:13-32)

TEXTO-BASE
Pois eu lhes escrevi com grande afl ição e angústia 
de coração, e com muitas lágrimas, não para 
entristecê-los, mas para que soubessem como é 
profundo meu amor por vocês. (2 Co 2:4) 

DD 26/03 2 Co 1:1-2

QQ 2 Co 1:15-18
S 2 Co 1:19-24
SS
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Ser pastor da igreja de Corinto 
não era nada fácil. Aquela igreja 
tinha, praticamente, todos os pro-
blemas possíveis de uma igreja 
local.2 Então, mesmo à distância, 
Paulo acompanhava e cuidava de 
seus filhos na fé. Nessa questão, o 
contexto de 2 Coríntios é bem inte-
ressante. Sabemos que o período 
mais crítico havia passado e a igreja 
tinha começado a reagir positiva-
mente ao tratamento pastoral; con-
tudo, ainda estava longe de estar 
totalmente recuperada. O estudo 
de hoje é baseado em 2 Coríntios 
1:1 a 2:4 e nos ajudará entender 
melhor esse contexto. 

1. A retomada do processo de 
cura: Paulo teve uma grande de-
cepção com a igreja de Corinto. 
Sua última visita havia sido rápida 
e desastrosa (2 Co 2:1; 13:1,2). Ao 
que parece, ele fora praticamente 
escorraçado por aqueles cristãos, 
influenciados por opositores de 
seu ministério.3 Assim, antes de es-
crever 2 Coríntios, Paulo escreveu 
outra carta, repreendendo-os dura-
mente, instando-os ao arrependi-
mento. Porém, o que o motivou a 

2.  A Primeira Carta aos Coríntios nos mostra 
alguns dos pecados dessa igreja: discór-
dias, brigas, incesto, imoralidade sexual, 
processos na justiça entre os próprios ir-
mãos, carnalidade, desordem no culto etc. 

3. Greathouse (2006:400)

redigir 2 Coríntios foram as notícias 
recebidas a respeito daqueles cris-
tãos por Tito (2 Co 7:5-7). A maioria 
já estava arrependida e tinha mu-
dado de atitude. 

Em 2 Coríntios, Paulo está reto-
mando o processo de cura daque-
les irmãos. Preste atenção à intro-
dução dessa carta. Ele inicia dese-
jando “graça e paz de Deus o Pai e 
do Senhor Jesus” aos seus leitores, 
os irmãos da cidade de Corinto e 
de toda a Acaia (2 Co 1:1-2). Era 
comum, em cartas, depois de uma 
saudação inicial, oferecer uma ora-
ção de ação de graças. Paulo faz 
exatamente isso, agradecendo a 
Deus pelo consolo que ele e seus 
companheiros haviam recebido em 
suas aflições por Jesus Cristo. 

Essas aflições incluem “prova-
ções físicas, os perigos, as per-
seguições e ansiedades”.4 Paulo 
explica que tal sofrimento, entre-
tanto, é comum a todo aquele que 
se diz cristão e não apenas a ele e 
seus companheiros. Por acreditar 
nisso, pede aos crentes em Corin-
to que suportem com paciência os 
mesmos sofrimentos que nós su-
portamos (2 Co 1:6). 

O apóstolo esperava que a igre-
ja de Corinto não abandonasse a 
fé, mas suportasse as pressões na-

4. Kruse (2007:66)

I. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA
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turais de ser fiel a Cristo, sabendo 
que, se compartilhasse dos sofri-
mentos pelo seu Senhor, também 
participaria de sua consolação (2 
Co 1:7). Para ilustrar esse conforto 
que recebia nas aflições por Cristo, 
Paulo usa seu exemplo pessoal, ao 
relatar os perigos nos quais Deus o 
tinha livrado. 

Paulo faz saber aos coríntios as 
aflições pelas quais havia passa-
do na província romana da Ásia 
Menor. Em suas palavras, isso foi 
acima das nossas forças, a ponto 
de desesperarmos até da própria 
vida (2 Co 1:8). Não se sabe ao 
certo quais eram exatamente essas 
aflições que ele havia enfrentado, 
mas, certamente, Paulo “tinha em 
mente aprisionamento, sofrimento 
físico e punição injuriosa”.5 

O testemunho do apóstolo, no 
entanto, é que, mesmo nos mo-
mentos de desespero, quando 
achou que não tinha mais saída, 
o Deus que ressuscita mortos o li-
vrou; por isso, ele tinha esperança 
de que esse Deus continuaria a fa-
zer o mesmo em resposta à oração 
dos coríntios (2 Co 1:9-11). Paulo 
trata sobre sofrer por Cristo já no 
início de sua carta, possivelmente 
para deixar claro aos cristãos de 
Corinto o quanto estava disposto a 
isso em favor deles. 

5. Kistemaker, op. cit., p.76

Por que começar a carta assim? 
Um dos males que adoecia aquela 
igreja era dar ouvidos a caluniado-
res que criticavam Paulo e distor-
ciam suas palavras. A igreja estava 
dividida. Alguns questionavam o 
ardor de Paulo pelo evangelho e a 
sinceridade de seu amor pela igre-
ja. Outros duvidavam da autentici-
dade de seu ministério. Ao tratar 
sobre seu sofrimento por Cristo, o 
apóstolo estava mostrando sinceri-
dade e dizendo que fazia isso, não 
para ter do que se gloriar, mas para 
servir a seu Senhor. 

2. A aplicação do remédio 
amargo: Em 2 Coríntios 1:12-24, 
Paulo precisou defender-se de 
calúnias e críticas. Estavam di-
zendo que ele era um falso após-
tolo, um mentiroso e que não 
amava a igreja, por ter mudado 
de plano e não ter ido a Corinto 
outra vez. Quanto a isso, ele fez 
questão de lembrar que vivera 
dezoito meses entre eles, pre-
gando o evangelho e plantando 
a igreja naquela cidade. Tinha a 
consciência tranquila diante dos 
irmãos; por isso, afirma: ... com 
santidade e sinceridade de Deus, 
não com sabedoria humana, mas, 
na graça divina, temos vivido no 
mundo e mais especialmente 
para convosco (2 Co 1:12). 

Dito de outro modo, o apóstolo 
garante que ninguém, em Corinto, 
poderia dizer que ele havia vivido 
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de um modo vergonhoso. Os co-
ríntios que leram essa carta convi-
veram com Paulo e viram sua ma-
neira de proceder. Alguns, entre-
tanto, censuravam-no duramente, 
dizendo que era instável, leviano 
e carnal (2 Co 1:17). Tudo isso só 
porque ele havia mudado seus pla-
nos em relação a sua viagem. 

Em 1 Coríntios 16:5, Paulo havia 
prometido visitar primeiro a igreja 
da Macedônia e, depois, Corinto. 
Contudo, mudara os planos. De-
cidira ir primeiro aos coríntios e, 
depois, à Macedônia, e planejara 
que, na volta, passaria pela se-
gunda vez em Corinto, visitando 
aqueles cristãos duas vezes (2 Co 
1:15-16). Sobre essa mudança de 
planos, ele questiona seu leitores: 
Ora, determinando isto, terei, por-
ventura, agido com leviandade? 
(...) segundo a carne? (2 Co 1:17). 

Paulo diz que o seu sim é sim, 
e seu não é não, ou seja, que é al-
guém confiável e sincero. Ele não 
agia segundo a carne, mas pelo 
Espírito Santo (2 Co 1:18-22). Pau-
lo havia feito uma visita frustrante 
anteriormente; por isso, explicou 
que não visitara a igreja novamen-
te, não porque era leviano, mas 
porque a amava profundamente e 
queria poupá-la de medidas disci-
plinares (2 Co 1:23-24). 

De fato, como já sabemos, a 
visita anterior aos coríntios ha-
via sido problemática, dolorosa e 

muito triste (2 Co 13:2). A igreja 
estava espiritualmente adoecida 
e o tratou muito mal. Por isso, em 
2 Coríntios 2:1-4, Paulo explica as 
atitudes enérgicas que tomara. Ele 
decidiu aplicar um remédio amar-
go. Cancelou a visita e, da Mace-
dônia, resolveu ir direto para Éfeso, 
de onde escreveu uma carta seve-
ra, a fim de repreender a igreja por 
seu pecado. Essa carta se perdeu. 
Fora escrita entre a primeira e a se-
gunda carta aos Coríntios, que se 
encontram em nossas Bíblias. 

Sobre essa carta, Paulo diz:  
... no meio de muitos sofrimentos 
e angústias de coração, vos escre-
vi, com muitas lágrimas, não para 
que ficásseis entristecidos, mas 
para que conhecêsseis o amor que 
vos consagro em grande medida 
(2 Co 2:4). O apóstolo estava tra-
tando intensivamente a igreja de 
Corinto, e sua carta disciplinar, 
conquanto severa, era prova de 
que ele a amava. 

Ele desistiu de visitar os coríntios 
novamente, não porque era carnal, 
mas porque não desejava encon-
trá-los num ambiente hostil e triste. 
Esperava que se reencontrassem 
num futuro próximo em alegria (2 
Co 2:1-3). Na próxima lição, vere-
mos como a igreja de Corinto rea-
giu a esse tratamento intensivo de 
Paulo. Por enquanto, vamos tratar 
algumas lições a respeito do que 
vimos até aqui. 
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01. Como foi o início da igreja em Corinto? Por que aquele era 
o retrato de uma igreja carente de cura? Por que Paulo precisou 
escrever 1 e 2 Coríntios? Baseie-se nos comentários introdutórios.

02. Por que 2 Coríntios é a retomada ao tratamento daquela igreja? 
Por qual motivo Paulo começa a carta expondo seus sofrimentos em 
Cristo e o consolo que recebia da parte de Deus? Baseie-se em 2 Co 
1:1-11 e no item 1.

03. Com base em 2 Co 1:12-14 e no item 2, responda: Por que Paulo 
está se defendendo? O que estava acontecendo em Corinto? 

04. Leia 2 Co 1:15-16, 23, 2:1-4; o item 2, e responda: Por que 
Paulo mudou seus planos de ir a Corinto mais de uma vez? O que 
você sabe sobre a tal “carta severa” de Paulo? Por que ele precisou 
aplicar esse remédio amargo?

II. APLICANDO O ENSINO DA CARTA

1. Uma igreja carente de cura precisa ser tratada com amor. 

Repetidas vezes, no decorrer 
dessa carta, Paulo rasga seu cora-

ção, expressando o grande amor 
que nutria para com os coríntios  
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(2 Co 2.4, 6:12, 11:11, 12:15). Ele 
os havia gerado em Cristo, pela 
pregação do evangelho. Infeliz-
mente, exatamente como filhos re-
beldes, os coríntios fizeram Paulo 
chorar de tristeza e preocupação. 
Foi desse modo que lhes escreveu 
a carta dolorosa, não para feri-los, 
mas para mostrar-lhes quão pro-
fundamente os amava (2 Co 2:4). 

Paulo sabia qual era o mais efi-
caz remédio no tratamento de uma 

igreja doente: o amor. Ele mesmo, 
em 1 Coríntios 13, mostrou que 
o amor era o mais importante em 
uma comunidade cristã. Como 
disse aos Colossenses: Acima de 
tudo, porém, revistam-se de amor, 
que é o elo perfeito (Cl 3:14). Sem 
amor, a igreja adoece. Exatamen-
te por isso, Paulo demonstra amor 
aos coríntios, pois sabe que apenas 
esse remédio é capaz de restaurar 
a saúde de uma igreja enferma. 

05. Comente com a classe como o amor é capaz de solucionar os 
problemas da igreja, enfatizando também como a falta deste faz que 
igrejas se tornem adoecidas espiritualmente. 

2. Uma igreja carente de cura precisa ser tratada com firmeza.

Como já estudamos, Paulo fez 
uma visita dolorosa aos crentes 
de Corinto e, depois, escreveu 
uma carta severa, advertindo-os e 
instando-os a que abandonassem 
seus pecados e se arrependessem 
(2 Co 2:1-3). Essa carta não mais 
existe; perdeu-se na história; foi 
escrita antes de 2 Coríntios e ti-
nha o objetivo de tratar com fir-
meza aqueles cristãos. 

Isso nos ensina uma grande 
lição: que uma igreja enferma 
precisa ser tratada com firme-

za no evangelho. Tanto quanto 
o amor, a firmeza do evangelho 
é indispensável a crentes espiri-
tualmente enfermos. Disso Paulo 
não abria mão, pois sabia que 
não poderia acobertar os peca-
dos dos coríntios e que não seria 
correto deixar os cristãos daque-
la cidade viverem de um modo 
contrário ao evangelho de Cristo. 
Igrejas doentes precisam ouvir 
o evangelho com firmeza e não 
mensagens de autoajuda. So-
mente assim virá a cura! 
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DESAFIO DA SEMANA

Estamos apenas começando. Esta é a primeira lição da série que 
vamos estudar nos próximos três meses. Hoje, aprendemos que a 
igreja de Corinto estava realmente necessitada de cura. Mas será 
que nossas igrejas não se encontram em situação semelhante? E 
você? Não precisa ser tratado espiritualmente? Seu desafi o, nesta 
semana, é olhar para dentro de si e reconhecer, com sinceridade, 
em que área de sua vida precisa ser tratado por Deus. Depois de 
fazer isso, leia 2 Coríntios. Isso será de grande ajuda para seu cres-
cimento espiritual.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 26/03 Mt 22:1-22  Nm 21 Ct 1:1-2:7 

 Segunda-feira 27/03 Mt 22:23-46  Nm 22:1-40  Ct 2:8-3:5 

 Terça-feira 28/03 Mt 23:1-12 Nm 22:41-23:26  Ct 3:6-5:1 

 Quarta-feira 29/03 Mt 23:13-39 Nm 23:27-24:25 Ct 5:2-6:3 

 Quinta-feira 30/03 Mt 24:1-31 Nm 25-27 Ct 6:4-8:4 

 Sexta-feira 31/03 Mt 24:32-51 Nm 28-29 Ct 8:5-14 

 Sábado 01/04 Mt 25:1-30 Nm 30-31 Jó 1 

06. Com base na segunda aplicação, converse com os demais alunos 
da classe sobre a importância da firmeza no evangelho para o 
tratamento de uma igreja que se encontra enferma. 
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A IGREJA RELEVANTE 

Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. (At 16:20b)

Os discípulos de Jesus incomodavam, não pelo volume do som, no templo, mas 
pelo testemunho que davam da salvação em Cristo Jesus e da necessidade de as 
pessoas se converterem a uma nova vida, guiada pela Palavra de Deus. Os discí-
pulos foram perseguidos por serem ousados no seu testemunho. Os inimigos da 
igreja não gostavam, mas o que importava eram as vidas salvas pelo poder do evan-
gelho, pois, a cada dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos (At 2:47).

Nós, legítimos representantes do evangelho do Senhor Jesus Cristo, precisamos 
infl uenciar nosso bairro e nossa cidade, com a mensagem do evangelho, que diz:

1.  Todos são pecadores, destituídos da glória de Deus, e não podem salvar-se 
por suas próprias forças ou tradições religiosas (Jo 3:1-6; Rm 3:23).

2.  Deus, o Criador, constituiu seu Filho, Jesus Cristo, como o único que pode 
ser porta e caminho para nos reconduzir à vida eterna (Jo 3:16, 10:9, 14:6).

3.  Para ser salva, a pessoa precisa crer no evangelho e receber Cristo em sua 
vida, confessando-o como seu único e sufi ciente Salvador (Rm 1:16, 10:9-10).

4.  Quem aceita a salvação deve renunciar tudo que não está de acordo 
com os princípios da vida santa, em obediência aos mandamentos de 
Deus (Tt 2:11-12; Ef 2:1-8).

5.  Todo o crente salvo vive em comunhão com os demais irmãos, servindo a 
Deus na igreja e testemunhando do seu Salvador e Senhor Jesus Cristo, 
ganhando almas para o reino eterno de Deus (At 2:42-47). 

A igreja tem a missão de incomodar aqueles que estão entorpecidos pelos 
prazeres, tradições, religiões e distrações deste mundo.

NOSSA DECISÃO: Assumamos a atitude de sermos relevante para quem está 
à nossa volta, com a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com-
prometamo-nos com Deus, dizendo-lhe: “Senhor, me ajude a infl uenciar muitas 
pessoas com o teu evangelho”.

NOSSA ORAÇÃO: ARGENTINA (26/3 a 01/4)
A IAP na Argentina existe há, aproximadamente, 40 anos. Nos últimos anos, 

enfrentou grandes difi culdades e, hoje, para a glória de Deus, conta com 7 igre-
jas. Trabalham nesse campo missionário: o Pr. Anderson e sua família e os missio-
nários Aníbal, Juan, Lucas, Liliana, Daniel e Vanessa, todos com um enorme de-
sejo de avançar no processo de evangelização e discipulado nessa amada nação.

Oremos para que Deus continue usando os seus fi lhos para conduzir muitas 
vidas aos pés de Jesus, dando sabedoria, forças, para que a obra continue fi rme. 

MOMENTO MISSIONÁRIO
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2 É preciso exercitar 
o perdão

8 DE ABRIL DE 2017

DD 02/04 2 Co 2:5

QQ

S

SS

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Mostrar ao estudante 
da Palavra de Deus a 
importância de demonstrar 
amor, através do exercício 
do perdão para com 
aqueles que erraram. 

Sexta-feira, 07/04 – 18h00
Sábado, 08/04 – 17h59

Ou acesse goo.gl/OUQhk5

INTRODUÇÃO 

É grande o número de pessoas que entendem 
ser mais fácil falar sobre o perdão do que pra-
ticá-lo. Perdoar sempre exigirá algo de quem o 
faz. Perdoar é cancelar a dívida, libertar-se da 
mágoa e do rancor em relação àqueles que nos 
machucaram. De fato, isso nem sempre é fácil, 
dependendo do que aconteceu. Todavia, apesar 
de desafi ador, perdoar faz muito bem, inclusive 
para a saúde. Pessoas que conseguem perdoar 
eliminam os efeitos negativos do estresse na saú-
de física e mental, por exemplo.1 Além de fazer 
bem à saúde, perdoar é um mandamento bíblico 
para os cristãos. Nesta lição, temos um grande 
exemplo de Paulo relacionado a esse assunto. 
Veremos que praticar o perdão era essencial para 
cura da igreja de Corinto. 

1.  Perdoar faz (muito) bem à saúde. Disponível em: <http://
veja.abril.com.br/saude/perdoar-faz-muito-bem-a-saude/>. 
Acesso em: 17 de jan de 2017

TEXTO-BASE
Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo; 
e aquilo que perdoei, se é que havia alguma 
coisa para perdoar, perdoei na presença de 
Cristo, por amor a vocês. (2 Co 2:10) 
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 Imagine a seguinte situação: al-
guém que não aceita ser corrigido, 
de difícil trato, que machucou várias 
pessoas com palavras e atos, sofre 
uma disciplina na igreja. Diante da 
disciplina, entretanto, passa a consi-
derar melhor seus atos e se arrepen-
de de suas antigas condutas. Triste 
e envergonhado por tudo o que 
fez, decide procurar a ajuda, a com-
preensão e o perdão da igreja. Como 
esta deve recebê-lo? Paulo, inspira-
do pelo Espírito, apresenta-nos uma 
resposta, em 2 Co 2:5-11, que será a 
base para esta lição. Examinemos o 
trecho para a descobrirmos.

1. A carta severa: Para entender 
melhor o trecho que estudaremos 
hoje, é necessário lembrar um pouco 
o que foi tratado no estudo anterior, 
principalmente sobre a “carta seve-
ra”. Em 2 Coríntios 2:4, o apóstolo 
menciona uma carta que escrevera a 
essa igreja, em meio a muita tribu-
lação e angústia de coração, com 
muitas lágrimas. A carta em questão 
continha uma dura repreensão, que 
muito entristeceu os cristãos em Co-
rinto (2 Co 7:8-9). Que carta era essa 
e por que ela precisou ser escrita? 
Vamos relembrar algumas questões.

Quando escreveu 1 Coríntios, 
Paulo estava em Éfeso, na Ásia me-
nor, e prometera aos cristãos de 
Corinto que, depois do período da 

festa do Pentecoste, viajaria para a 
Macedônia e, depois, iria vê-los (1 
Co 16:5-8). Todavia, ao ficar saben-
do da crise na igreja de Corinto, ele 
mudou seus planos e decidiu ante-
cipar sua visita (2 Co 1:15-16). 

Além de adiantar a viagem, no 
novo plano, em vez de uma visita a 
Corinto, o apóstolo planejara fazer 
duas visitas à igreja, para que ela 
fosse abençoada duas vezes com 
sua presença e a crise fosse sanada. 
Mas o primeiro encontro com os co-
ríntios foi curto, doloroso e recheado 
de dissabores, pois havia, ali, uma 
rebelião contra ele. Por isso, ele re-
solveu poupar a igreja de uma nova 
visita, que poderia trazer ainda mais 
tristeza e dor (2 Co 1:23, 2:1-2). As-
sim, mudou novamente seus planos. 

Após essa visita difícil, Paulo foi 
para a Macedônia. Depois, ao invés 
de ir outra vez a Corinto, resolveu re-
tornar para a sua casa, em Éfeso. De 
lá, escreveu a “carta severa”, mencio-
nada em 2 Coríntios 2:4. Em vez de 
sua presença física, o apóstolo enviou 
essa correspondência com uma re-
preensão. Não fez isso para entriste-
cer os crentes, mas para que soubes-
sem que os amava e se preocupava 
com o que estava acontecendo entre 
eles (2 Co 2:4b). Essa carta foi escrita 
entre 1 e 2 Coríntios e não foi preser-
vada entre os textos canônicos.

I. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA
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2. A disciplina necessária: De-
pois de mencionar a carta severa, 
Paulo menciona alguém que lhe 
causara muita tristeza (2 Co 2:5). 
Ele se refere a esse indivíduo sem 
citar nome e parece estar ciente 
de que toda a igreja sabe do que 
está tratando: Lembrem-se de que 
o homem acerca do qual escrevi 
aquele que causou todo aquele 
transtorno, não me deu tanta triste-
za quanto a todos vocês (2 Co 2:5).

Provavelmente, essa pessoa era 
um dos motivos pelos quais a vi-
sita de Paulo à igreja de Corinto 
havia sido penosa. A maioria dos 
comentaristas entende que esse é 
o mesmo “homem imoral”, de 1 
Coríntios 5:1-5. Se vale essa inter-
pretação, ele pode ter resistido à 
disciplina e liderado uma espécie 
de motim ao apóstolo, causando-
lhe males (2 Co 7:12).2

Seja quem for (o “homem imo-
ral” ou outra pessoa), o fato é que 
um membro da igreja insultou 
Paulo e fez que muitos dos corín-
tios se rebelassem contra ele. Na 
“carta severa”, é possível que o 
apóstolo tenha instado os coríntios 
ao arrependimento e pedido que 
mudassem de postura, porque foi 
exatamente o que aconteceu! Eles 
se entristeceram com a carta, num 
primeiro momento, chegaram ao 

2. Kruse (1994:46-50)

arrependimento e mudaram suas 
ações (2 Co 7:8-12). 

O arrependimento da igreja in-
cluiu a punição ao infrator. Ele foi 
repreendido. O próprio Paulo deve 
ter ordenado isso na carta severa. 
A palavra traduzida por “repreen-
dido” era utilizada para penalida-
des legais ou sanções comerciais 
na literatura grega da época.3 Isso 
sugere que um julgamento parece 
ter sido realizado pela liderança da 
igreja e uma decisão formal sobre a 
disciplina do ofensor fora tomada.

3. A restauração amorosa: O 
homem imoral e rebelde fora disci-
plinado. A igreja sempre disciplina 
tendo em vista a restauração. Ela 
confronta o pecador em seu pe-
cado, visando ao arrependimento. 
O objetivo é ajudá-lo em sua luta 
contra o erro e na busca por santi-
dade. Quando disciplina alguém, a 
liderança da igreja está mostrando 
que o pecado é coisa séria. 

Para alguns pecados mais graves, 
como parece ter sido o caso do ir-
mão imoral da igreja de Corinto, a 
disciplina é a exclusão da membre-
sia da igreja (1 Co 5:5). Essa é uma 
medida muito séria, que só deve ser 
aplicada para desvios morais graves. 

A dura repreensão da igreja, ao 
que parece, guiou aquele homem 
ao arrependimento, e, por isso, Pau-

3. Ibidem, p.88
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lo instou a igreja a perdoá-lo e con-
solá-lo (2 Co 2:7). O perdão é o “re-
médio que ajuda a curar o coração 
ferido”.4 O apóstolo ansiava pela 
restauração do ofensor. Ele mesmo 
diz que não havia nada que perdoar, 
mostrando não guardar mágoas (2 
Co 2:10). O apóstolo já o havia per-
doado, antes de escrever a carta. 

A igreja deveria perdoar o ofen-
sor para não dar vantagem a Sata-

4. Wiersbe (2006:830)

nás. A ordem de Paulo era: ... insis-
to convosco que confirmeis o vos-
so amor para com ele (2 Co 2:8). A 
palavra traduzida por “confirmeis” 
era usada, na época, para a confir-
mação de uma venda ou ratificação 
de um compromisso.5 O perdão 
era uma prova visível de amor. Às 
vezes, a igreja precisa confrontar e, 
às vezes, precisa confortar. Aquela 
era a hora do conforto. 

5. Kruse, op. cit., p.89

01. Com base na introdução, o que é perdoar? Existe algum 
benefício nessa prática? Reflita consigo mesmo se já se viu numa 
situação em que precisava praticar o perdão e não conseguiu fazê-lo.

02. Leia 2 Co 2:4; 7:8-9; o item 1, e responda: Que carta é essa que 
Paulo escreveu em meio a tribulação, angústia e lágrimas? 

03. Após ler 2 Co 2:5-6 e o item 2, comente com a classe sobre 
quem era a pessoa que havia causado tristeza a Paulo e o que ela 
teria feito. Que medidas a igreja tomou, frente àquela situação, 
diante da carta severa escrita por Paulo?

04. Em 2 Co 2:7-11, Paulo ensina a igreja a lidar com aqueles que 
erraram, mas que desejavam consertar-se. Comente sobre isso. 



20  |  Lições Bíblicas – 2º Trimestre de 2017

II. APLICANDO O ENSINO DA CARTA

1. É preciso exercitar o perdão através do amor. 

05. O perdão é uma forma de demonstrar amor. Leia 2 Co 2:7-8 e 
comente sobre isso com a classe.

2. É preciso exercitar o perdão, sem se apartar da verdade. 

É um erro a igreja ser compla-
cente e não exercer a disciplina. É 
um erro, de igual modo, a igreja ser 
severa e não perdoar o pecador ar-
rependido. Paulo mostra o quanto o 
perdão é importante no processo de 
restauração do pecador: ele liberta 
a pessoa da tristeza excessiva (2 Co 
2:7). É grande o número de pessoas 
sofrendo por não ter o perdão da 
igreja. Uma igreja não pode ser con-
siderada saudável, se não aprendeu 
a perdoar e ter misericórdia. 

A vergonha por causa do peca-
do e a dor de ser rejeitado pelos ir-
mãos em Cristo pode fazer o peca-
dor entrar em desespero. É impera-
tivo que a igreja esteja disposta, em 
todo tempo, a perdoar. O perdão 
promove cura. De acordo com Pau-
lo, perdoar é uma forma de confir-
mar o nosso amor. Quem ama não 
joga no rosto daqueles que caíram 
as suas fraquezas. O amor “vira as 
páginas do passado e escreve um 
novo capítulo cheio de doçura”.6

6. Lopes (2008:48)

Alguns cristãos acham que a igre-
ja não pode aplicar a disciplina, pois 
Cristo nos mandou perdoar. É como 
se o perdão e a disciplina não pudes-
sem coexistir. Ledo engano! Paulo 
perdoou de verdade aquele irmão, 

que muitos males lhe causara. Che-
gou a dizer que o fez na presença de 
Cristo, para não deixar dúvidas.

Além de perdoar, Paulo pediu 
que a igreja também perdoasse o 
irmão; mas, ainda assim, ele foi dis-
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ciplinado. O apóstolo não censu-
rou a igreja por ter feito isso. Aliás, 
ele próprio deve ter pedido essa 
postura. Perdoar não signifi ca não 
dizer a verdade, não tratar o erro, 
não buscar caminhos para conser-

tar o que se quebrou. Em 2 Co 2:4, 
Paulo diz que repreendeu a igreja 
por causa do seu intenso amor. A 
repreensão também é um sinal do 
amor, quando feita com base em 
motivações corretas.

06. O perdão isenta a disciplina por parte da igreja? O que este 
o trecho de 2 Coríntios nos ensina sobre isso? Uma igreja pode 
ser considerada saudável, se faz “vista grossa” ao pecado e não 
disciplina seus membros? 

DESAFIO DA SEMANA

Seu desafi o, para esta semana, não poderia ser outro: exercitar 
o perdão. Sonde, agora mesmo, os “porões da sua alma” e veja se 
existe alguma mágoa ou rancor em relação a alguém que o machu-
cou. Será que já não está na hora de cancelar essa dívida e libertar-
se desse fardo? Faça isso, e você verá o quanto será compensador! 
Você também conhece alguém que está num processo de disciplina 
e mostra-se arrependido? Já fez alguma coisa para demonstrar seu 
amor em Cristo a essa pessoa? Já fez alguma coisa para perdoá-la?

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 02/04 Mt 25:31-46 Nm 32-34 Jó 2 

 Segunda-feira 03/04 Mt 26:1-25 Nm 35-36 Jó 3 

 Terça-feira 04/04 Mt 26:26-40 Dt 1-2 Jó 4 

 Quarta-feira 05/04 Mt 26:47-75 Dt 3-4 Jó 5 

 Quinta-feira 06/04 Mt 27:1-31 Dt 5-6 Jó 6 

 Sexta-feira 07/04 Mt 27:32-66 Dt 7-8 Jó 7 

 Sábado 08/04 Mt 28 Dt 9-10 Jó 8 
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3
15 DE ABRIL DE 2017

Sexta-feira, 14/04 – 17h54
Sábado, 15/04 – 17h53

Ou acesse goo.gl/mvzQT6

LEITURA DIÁRIA

O EVANGELHO É PODER DE DEUS

Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a 
salvação de todo aquele que crê. (Rm 1:16)

Um dos grandes equívocos, na atualidade, é imaginar que dependemos dos 
recursos tecnológicos para pregarmos o evangelho (rádio, televisão, internet) ou 
de um lugar aconchegante, som de altíssima defi nição ou pregador famoso. Na 
verdade, esses recursos são muito úteis e ajudam bastante; porém, não passam 
de acessórios e ferramentas para a pregação do evangelho. 

Nós precisamos dos recursos, mas não dependemos deles. O evangelho, por 
si só, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tão somente 
precisamos crer nessa verdade bíblica e abrir a boca ousadamente, sem termos 
vergonha do conteúdo do evangelho, que é simples. Quando o comunicamos 
para uma pessoa não-convertida a Cristo, ele se torna a maior das maravilhas, a 
solução, a salvação.

Peçamos ao Pai que nos dê ousadia para falarmos da sua grande salvação 
em Cristo Jesus. Abramos a Bíblia e familiarizemo-nos com as riquezas do evan-
gelho. Assim, estaremos prontos para apresentar Jesus com conhecimento e 
poder, mostrando ao pecador que Cristo está salvando e que voltará para buscar 
os que o receberem como Salvador e Senhor de suas vidas.

NOSSA DECISÃO: Precisamos crer mais no poder do evangelho e não ter ver-
gonha dele. Se verdadeiramente cremos que o evangelho é poder de Deus para 
a salvação de todo aquele que crê, continuemos a falar de Jesus com convicção. 

NOSSA ORAÇÃO: COLÔMBIA (02 a 08/4) 
Deus tem abençoado poderosamente nossa igreja em Letícia, onde muitas 

vidas estão se rendendo a Cristo. O Pr. Vilson dos Santos e sua família são res-
ponsáveis por esse campo missionário. Esse projeto missionário inclui também 
as comunidades ribeirinhas de Prosperidade, onde foi inaugurada a primeira IAP 
Ribeirinha, em 2016, e Sapotal, todas pertencentes à cidade de Tabatinga-AM, 
que faz fronteira com a Colômbia. Pela graça de Deus, foi inaugurada, recente-
mente, a segunda IAP Ribeirinha.

Oremos para que Deus dê sabedoria ao Pr. Vilson e sua família para superar as 
difi culdades e os obstáculos encontrados na missão naquele país.

MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
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3 O privilégio de 
servir a Cristo

15 DE ABRIL DE 2017

OBJETIVO
Ajudar o estudante a 
entender como servir a Jesus 
em gratidão, em triunfo e 
em integridade, sem jamais 
deixar de valorizar 
as virtudes da humildade 
e da transparência. 

Sexta-feira, 14/04 – 17h54
Sábado, 15/04 – 17h53

Ou acesse goo.gl/mvzQT6

INTRODUÇÃO

Servir a Cristo é um privilégio; porém, não é 
fácil. Paulo deixa isso claro, em 2 Coríntios 2:12-
17. Nesse trecho da carta, ele revela preocupação 
com duas situações distintas. A primeira é a au-
sência de Tito em Trôade; a segunda é a necessi-
dade de se defender quanto aos questionamentos 
sobre a autenticidade de seu ministério. Em am-
bas as situações, ele toma atitudes urgentes: vai à 
Macedônia, em busca de Tito, e se esmera em se 
defender ante as acusações que procuram colo-
car em dúvida a credibilidade de seu apostolado. 
Em tudo isso, Paulo mostra à igreja de Cristo que, 
apesar das afl ições, vale a pena servir a Jesus. 

I. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA

A igreja de Cristo não se deve deixar abater 
pelas circunstâncias negativas que se lhe apresen-
tam. O sofrimento faz parte da vida cristã. Paulo 
tinha no corpo as marcas do sofrimento por amor 
ao evangelho (Gl 6:17). Porém, isso lhe represen-
tava um privilégio, não uma vergonha: Porquanto, 

TEXTO-BASE
Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre 
nos conduz em triunfo e, por meio de nós, 
manifesta em todo lugar a fragrância do seu 
conhecimento. (2 Co 2:14) 

DD 09/04 2 Co 2:12-13

LEITURA DIÁRIA
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para mim, o viver é Cristo, e o mor-
rer é lucro (Fp 1:21). Como servir 
a Cristo em meio às aflições? Três 
importantes atitudes devem ser se-
guidas pela igreja do presente. É o 
que veremos a partir de agora. 

1. Servindo em gratidão: Paulo 
era um líder responsável e preocu-
pado com o rebanho de Cristo. O 
apóstolo esperava receber notícias 
dos irmãos de Corinto, mas não ha-
via encontrado Tito, de quem obte-
ria tais informações. A falta de co-
municação foi suficiente para que 
Paulo não tivesse tranquilidade de 
espírito (2 Co 2:13). Ele era um líder 
que se preocupava de verdade. 

Apesar de dispor de liberdade para 
pregar o evangelho em Trôade, Paulo 
optou por partir rumo à Macedônia, 
na esperança de encontrar Tito. Fez 
isso porque estava muito angustiado, 
e o seu coração, perturbado. Contu-
do, ao continuar o relato, o apóstolo 
de Cristo não murmura diante da si-
tuação, mas dá graças a Deus: Gra-
ças, porém, a Deus (2 Co 2:14). 

Em meio à intranquilidade, à in-
certeza e à necessidade de tomar 
uma difícil decisão, “brota da alma 
do veterano apóstolo um hino de 
louvor a Deus”.1 É fácil prestar 
gratidão a Deus, quando as coi-
sas estão bem, quando as finanças 
estão em ordem, quando a saúde 

1. idem 

está sob controle e quando não há 
grandes preocupações. 

É só nas circunstâncias favoráveis 
que devemos ser gratos a Deus? 
Claro que não. Devemos servir a 
Cristo em gratidão também nos 
momentos difíceis da vida, como 
está escrito: Em tudo, dai graças, 
porque esta é a vontade de Deus 
(1 Ts 5:18). Em meio à intranquili-
dade, Deus traz consolo. Paulo foi 
consolado por Deus, ao encontrar 
Tito na Macedônia (2 Co 7:6). Deus 
jamais nos deixará à mercê de nos-
sa própria sorte. Ele cuida de nós 
e devemos ser-lhe gratos, sempre.

2. Servindo em triunfo: Em 
meio às aflições, servimos a Cris-
to em vitória, pois Deus, em Cris-
to, sempre nos conduz em triunfo 
(2 Co 2:14). Ao tratar esse texto, 
talvez o apóstolo tivesse em men-
te o cortejo triunfal de um general 
romano que regressava depois de 
uma campanha vitoriosa, exibindo 
os cativos capturados na batalha.2 
Paulo se vê como um dos soldados 
do general vitorioso, partilhando 
da glória de seu triunfo.3 Ele é vi-
torioso porque é soldado de Cristo. 

Mas o texto também pode sig-
nificar que Paulo se via como um 
escravo conquistado. Nesse caso, 
ele é conduzido por Deus à própria 

2. ibidem, p.58 
3. Rienecker (1995:338) 
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morte, como prisioneiro de Cristo.4 
É vitorioso porque é escravo de 
Cristo. De qualquer modo, como 
soldados ou como escravos de 
Cristo, somos vencedores por com-
partilharmos do seu triunfo. Como 
soldados, vencemos e, como escra-
vos, nós nos gloriamos nas aflições 
por amor ao evangelho (Rm 5:3). 

Sobre esse triunfo, devemos 
atentar para duas realidades. Em 
primeiro lugar, o triunfo vem de 
Deus. Em Cristo, ele nos conduz em 
triunfo. A igreja é vitoriosa, mas não 
por conta de suas estratégias ou 
esforços. Ela pode ter capacidade 
teórica e prática, mas isso de nada 
valerá, se não for conduzida por Je-
sus. A nossa força não vem de den-
tro de nós, mas de Deus. É ele que 
nos dá a vitória (1 Co 15:57).

Em segundo lugar, o triunfo é 
permanente. Inspirado pelo Espíri-
to Santo, Paulo diz que Deus sem-
pre nos conduz em triunfo. Cristo 
nunca perdeu. Até em sua morte, 
na cruz, ele venceu. Por sua mor-
te, nós também vencemos (Ap 1:5). 
Essa vitória não é passageira, mas 
constante. É triunfo na alegria e no 
choro, na saúde e na doença, na 
prosperidade e na adversidade, na 
aprovação e na rejeição.5 Em todas 
as coisas, somos mais que vence-
dores em Cristo (Rm 8:37). 

4. Kistemaker (2004:130) 
5. Lopes (2008:61) 

3. Servindo em integridade: Na 
defesa de seu apostolado, Paulo mos-
trou que o seu ministério era conduzi-
do em gratidão, triunfo e integridade. 
Ele afirma que Deus, por meio de nós, 
manifesta em todo lugar a fragrância 
do seu conhecimento (2 Co 2:14). 
Noutras palavras, a pregação do 
evangelho revela a pessoa de Deus, 
sua obra e sua graça à humanidade. 

O evangelho, porém, deve ser 
pregado com integridade. Isso en-
volve algumas condições indispen-
sáveis. A primeira delas é a autenti-
cidade do pregador: Porque nós so-
mos para com Deus o bom perfume 
de Cristo (2 Co 2:15). O bom per-
fume é feito das melhores essências 
e não pode ser falso. Ele influencia 
sem alarde; não grita, mas penetra; 
é autêntico. Paulo era autêntico, e 
a igreja também deve ser. Servir a 
Cristo é um privilégio e algo que 
deve ser feito de maneira íntegra. 

A segunda condição é a seriedade 
da pregação. Somos o bom perfume 
de Cristo, tanto nos que são salvos 
como nos que se perdem (2 Co 2:15). 
A pregação do evangelho é aroma de 
vida para os que creem, mas também 
cheiro de morte para os que se recu-
sam a obedecer.6 O evangelho salva, 
mas também condena. A pregação 
séria exige decisão comprometida do 
homem em relação a Deus. 

6. ibidem, p.65 
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A terceira condição é o método 
do pregador. Paulo defende o seu 
ministério, ao afirmar que não fazia 
do evangelho um negócio (2 Co 
2:17). Havia os falsos apóstolos e 
mestres, que se aproveitavam dos 
incautos para lucrar. Mas não era 
esse o método de Paulo: ... falamos 
na presença de Deus, com sinceri-
dade e da parte do próprio Deus 
(2 Co 2:17). Ele não usava o evan-
gelho para se autopromover; não 
mentia em nome de Deus; antes, vi-
via o que pregava; falava em nome 
de Cristo o que este lhe ordenava. 

Mesmo diante das persegui-
ções daqueles que colocavam em 
dúvida a autenticidade de seu mi-
nistério, Paulo exercia o privilégio 
de servir a Cristo em gratidão. Em 
meio às adversidades, ele presta-
va louvor ao Senhor. Ao mesmo 
tempo, servia a Jesus em triunfo, 
sem duvidar de que Deus sempre 
o tornaria vitorioso. Paulo serviu a 
Cristo em integridade; era um pre-
gador de valor e pregava da parte 
de Deus; tinha autoridade do alto. 
Tudo o que estudamos hoje deve 
nos levar às aplicações a seguir. 

01. Leia 2 Co 2:13-14; 1 Ts 5:18; o item 1, e responda: Devemos ser 
gratos ao Pai somente nas circunstâncias favoráveis? Justifique a sua 
resposta. 

02. Que realidades sobre o triunfo o texto de 2 Co 2:14 nos revela? 
Responda, com base no versículo mencionado e no item 2. 

03. Uma das condições indispensáveis para pregar o evangelho com 
integridade é a autenticidade do pregador. Comente a respeito, com 
base em 2 Co 2:15 e no item 3. 

04. Comente com a classe sobre a seriedade da pregação e sobre o 
método do pregador, utilizando como base 2 Co 2:15-17 e o item 3. 
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II. APLICANDO O ENSINO DA CARTA

1. O privilégio de servir a Cristo requer humildade. 

O ministério de Paulo foi vitorio-
so, apesar das várias aflições que 
enfrentou em seu trabalho missio-
nário. Por isso, de forma convicta, 
afirmou: Graças, porém, a Deus, 
que, em Cristo, sempre nos conduz 
em triunfo (2 Co 2:14). Nesse texto, 
destaca-se a humildade do após-
tolo em reconhecer que Deus era 
o motivo de seu triunfo. Não era a 
sua oratória ou a sua capacidade 
intelectual, nem mesmo a sua au-
dácia missionária que o tornavam 
vitorioso. Ele tinha êxito porque 
Deus o conduzia em triunfo. 

Paulo reconhecia a sua fraqueza: 
... não tive, contudo, tranquilidade 
no meu espírito (2 Co 2:13). Ele não 
se considerava autossuficiente. Do 
mesmo modo, todos nós depen-
demos de Deus. É dele que vem a 
nossa vitória. Façamos, sim, projetos 
missionários; dediquemo-nos a de-
senvolver trabalhos espirituais em 
nossas igrejas; porém, reconheça-
mos que o nosso triunfo em todas es-
sas coisas vem de Cristo. Quem está 
em Jesus segue em vitória, mesmo 
em sofrimento. Dele dependemos e 
por causa dele sempre triunfaremos. 

05. Você já se sentiu tentado a criar planos sem levar em conta 
a dependência de Deus? Leia 2 Co 2 :14 e reflita se tem sido 
dependente dele. 

2. O privilégio de servir a Cristo requer transparência. 

O ministério de Paulo era trans-
parente e, por isso, autêntico. Ele 
nada tinha a esconder. Não era 
um falso apóstolo. A sua pregação 
não visava massagear o ego dos 
arrogantes, mas levar salvação aos 

perdidos (2 Co 2:14-15). Ao con-
trário de muitos falsos mestres de 
seu tempo, o apóstolo não lança-
va mão de métodos reprováveis e 
enganadores para manipular: Por-
que nós não estamos, como tantos 
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outros, mercadejando a palavra de 
Deus (2 Co 2:17). 

 O engano não condiz com o 
evangelho. Há muitos falsos apósto-
los e mestres enganadores, usando 
o púlpito para ludibriar as pessoas, 
ao invés de educá-las para a salva-
ção. O seu deus é o dinheiro e suas 

prioridades, os interesses pessoais. 
Não sejamos como esses. Sejamos 
transparentes em nossa vida. Que 
nossas palavras se confi rmem em 
nosso exemplo de vida. Preguemos o 
evangelho com seriedade, sem usar a 
Palavra com fi ns lucrativos. Ela deve 
ser utilizada para a salvação de vidas. 

06. Como podemos servir a Cristo com transparência e por que 
isso é importante? Para responder, baseie-se em 2 Co 2:15-17 e na 
segunda aplicação. 

DESAFIO DA SEMANA

Aprendemos, no estudo de hoje, que, mesmo sob circunstâncias 
desfavoráveis, podemos servir a Jesus em gratidão, triunfo e integrida-
de. Em tudo, devemos ser gratos ao Senhor; em tudo, somos vitorio-
sos por meio dele, e, como ele, em tudo devemos agir com integrida-
de. O nosso desafi o para esta semana é refl etir sobre cada um desses 
aspectos e pedir a ajuda de Deus, a fi m de que estejam presentes em 
nossa vida cristã. Façamos isso, pois certamente valerá a pena. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 09/04 At 1 Dt 11-12 Jó 9 

 Segunda-feira 10/04 At 2:1-13 Dt 13-14 Jó 10 

 Terça-feira 11/04 At 2:14-47 Dt 15-16 Jó 11 

 Quarta-feira 12/04 At 3 Dt 17-18 Jó 12 

 Quinta-feira 13/04 At 4:1-22 Dt 19-20 Jó 13 

 Sexta-feira 14/04 At 4:23-37 Dt 21-22 Jó 14 

 Sábado 15/04 At 5:1-16 Dt 23-24 Jó 15 



www.portaliap.org  |  29

DORMINDO NO PORÃO?

Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu deus e lança-
vam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, 
havia descido ao porão e se deitado; e dormia profundamente. (Jn 1:5)

Jonas recebeu de Deus a missão de pregar salvação ao povo de Nínive, mas 
decidiu ir para outro lugar. O profeta entrou no barco e foi para o porão, dormir 
e, assim, calar sua consciência. Mas Deus enviou uma tempestade sobre aque-
le navio, que deixou os tripulantes e passageiros em pânico e causou grandes 
prejuízos fi nanceiros, a ponto de as pessoas terem de lançar ao mar suas cargas, 
para aliviar o navio. No momento de pavor, muitos recorreram às divindades, 
buscando solução para aquela tormenta. Jonas era o culpado pelo advento da 
tragédia, pois ignorara a ordem divina. 

Tragédias morais, fi nanceiras e emocionais têm destruído famílias inteiras. 
Muitas pessoas, em desespero, buscam a solução de suas angústias no misticis-
mo. Então, saiamos das acomodações confortáveis de nossos templos, salões 
de cultos e priorizemos a salvação das pessoas sem Jesus. Caso isso não ocorra, 
nossos templos e nossos salões de culto transformar-se-ão em porões em que 
muitos dormirão o sono da omissão. 

Saiamos dos nossos porões. Despertemo-nos e percebamos que há muita 
gente em nossa volta que está perdendo família, patrimônio, sossego, esperan-
ça, buscando, em outros meios, a solução para o seu maior problema: a falta de 
Jesus em sua vida. 

NOSSA DECISÃO: Saiamos do nosso conforto e proclamemos Cristo aos per-
didos e desesperados, que, até o momento, estão sem salvação. Eles podem 
estar bem perto de nós. 

NOSSA ORAÇÃO: CHILE (09 a 15/4) 
A IAP no Chile conta com 4 igrejas (Santiago, Nacimiento, Curanilahue e Santa 

Fé) e segue fi rme e motivada a proclamar o reino de Cristo, sob a liderança do 
Dá. Gregório Cares. A equipe de trabalho é formada pelos pastores Gisnério e 
João Batista, pela Mis. Marisol Peña e Dá. Abel. A igreja do Senhor segue avan-
çando, reconstruindo-se física e espiritualmente e lutando pela santifi cação do 
jovem cristão (que é um dos grandes desafi os da atualidade). 

Oremos em favor da consolidação do trabalho pastoral em Santiago, através 
do Pr. João Batista da Silva e sua família; pela revitalização da nova igreja em 
Nacimiento; pela continuidade dos trabalhos em Santa Fé e Curanilahue, e pe-
los parceiros missionários: Convenções Litoral e Leste Paulista, Rio de Janeiro e 
Nordeste Oriental.

MOMENTO MISSIONÁRIO



30  |  Lições Bíblicas – 2º Trimestre de 2017

PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 74 • Final: HBJ 77

4 Recordando o 
pacto da cruz

22 DE ABRIL DE 2017

OBJETIVO
Mostrar ao estudante 
da Bíblia Sagrada 
a singularidade do 
evangelho de Cristo e 
encorajá-lo a praticar 
esse evangelho para ter 
saúde espiritual. 

Sexta-feira, 21/04 – 17h48
Sábado, 22/04 – 17h47

Ou acesse goo.gl/fS94UI

INTRODUÇÃO

No estudo da semana passada, vimos que Paulo 
iniciou a defesa de seu ministério. Agora, ele pros-
segue com essa defesa e, ao mesmo tempo, lança 
mão de uma poderosa arma: colocar em evidência 
o evangelho. Recorda o pacto da cruz, isto é, a 
nova aliança instituída por Cristo, no Calvário (Lc 
22:20). Assim, de forma muito sábia, Paulo atinge 
três objetivos: defender seu ministério, ensinar o 
evangelho e combater os judaizantes,1 que haviam 
infl uenciado negativamente os irmãos. Paulo tinha 
consciência de que a igreja de Corinto, além de 
problemas morais e relacionais, tinha sérios pro-
blemas doutrinários. Uma coisa era clara em sua 
mente: para ser curada, ela precisava relembrar o 
evangelho. Entender e viver o evangelho é o prin-
cipal remédio para a igreja enferma, conforme ve-
remos hoje, em 2 Coríntios 3:1-18.

1.  Quem eram os judaizantes? Eram judeus do primeiro século 
que, mesmo dizendo ter se convertido a Cristo, continuavam 
com as práticas da antiga aliança, tais como a circuncisão e os 
rituais e sacrifícios do Antigo Testamento. Acreditavam que 
os gentios deveriam converter-se ao judaísmo, a fi m de acei-
tar Jesus como Messias e tornar-se verdadeiramente cristãos.

TEXTO-BASE
Ele nos capacitou para sermos ministros de uma 
nova aliança, não da letra, mas do Espírito; pois a 
letra mata, mas o Espírito vivifi ca. (2 Co 3:6)

DD 16/04 2 Co 3:1-2
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A fim de colocar a nova aliança 
em evidência, o apóstolo explica as 
diferenças entre este pacto e o pac-
to de Deus no Antigo Testamento, 
que consistia em rituais, sacrifícios 
de animais e várias outras ordenan-
ças. A conclusão é inevitável: o pac-
to da cruz – que nada mais é do que 
o evangelho – é singular e superior. 
De longe, excede a aliança feita 
por meio de Moisés, assim como 
a luz do sol torna desnecessário o 
uso de lamparinas. Se entendermos 
isso, jamais teremos a audácia de 
colocar outra coisa no lugar de Je-
sus e de seu sacrifício, como alguns 
queriam fazer na igreja de Corinto. 
A superioridade do pacto da cruz 
descrita por Paulo será examinada 
na sequência deste estudo.

1. O pacto da cruz é superior 
em sua atuação: Naquela época, 
viajantes judeus frequentemente le-
vavam consigo cartas de recomen-
dação para que os chefes de família 
judeus os recebessem em suas ca-
sas.2 Os falsos cristãos judaizantes 
parecem ter se valido desse artifício 
(2 Co 3:1). Entretanto, para Paulo, 
os cristãos de Corinto, seus filhos 
na fé, eram a “carta de recomenda-
ção” de seu apostolado (2 Co 3:1-
3). Eles se tornaram tal carta através 
do agir de Deus em suas vidas. 

2. Keener (2004:515)

É nesse ponto que identifica-
mos a primeira diferença entre os 
dois pactos. Os dez mandamentos 
foram escritos em tábuas de pe-
dra, na antiga aliança, mas a nova 
aliança, em Cristo, faz que a lei 
seja escrita no coração (2 Co 3:3). 
Paulo não critica o conteúdo das 
duas tábuas; antes, mostra que a 
lei de Deus não consiste meramen-
te em atitudes exteriores. Agora, a 
lei atua no coração. Isso é possível 
porque a pessoa salva em Jesus 
torna-se habitação do Espírito San-
to, que a ajuda a obedecer (Rm 8:9; 
2 Co 6:16; Tg 4:5). Enquanto a an-
tiga aliança agia fora do adorador, 
a nova atua dentro dele, através do 
Espírito Santo; por isso, é superior. 

Havia uma promessa sobre isso 
transmitida pelos profetas. Obser-
ve o que Deus prometeu através de 
Ezequiel: Dar-vos-ei coração novo, 
porei no vosso íntimo espírito novo, 
tirarei do vosso peito o coração de 
pedra e vos darei coração de car-
ne (Ez 36:26). Isso somente seria 
possível através do Espírito: Porei 
em vosso íntimo o meu Espírito (Ez 
36:27). Em Jeremias, há algo seme-
lhante: Gravarei as minhas leis no 
coração e na mente deles (Jr 31:33). 

Como escreveu Heschel,3 “Deus 
pede pelo coração, não apenas por 

3. (2006:144)

I. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA
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ações”. Na nova aliança, o Espírito 
Santo passa a habitar no interior dos 
crentes, produzindo a conversão, e 
isso faz toda a diferença. Ele coloca 
em nós o desejo de obedecer à lei e 
o prazer em servir ao Senhor. Os cris-
tãos de Corinto, em cujos corações 
habitava o Espírito e estava também a 
lei gravada, eram a prova de que Pau-
lo não era um impostor. A vida deles 
autenticava o ministério do apóstolo. 
Por isso, ele tinha confiança (gr. pe-
poithesis), isto é, estava convencido 
acerca da qualidade de seu trabalho.4 

2. O pacto da cruz é superior 
em seus resultados: A partir da 
segunda parte do versículo 6, de 
2 Coríntios 3, o texto passa a fazer 
um contraste entre os efeitos que o 
evangelho é capaz de produzir no 
ser humano e os efeitos irrisórios 
que a antiga aliança produzia. En-
quanto esta é referida como “o mi-
nistério da morte” e “o ministério da 
condenação”, podemos identificar, 
nas palavras de Paulo, pelo menos, 
dois resultados opostos que o evan-
gelho produz: a vida e a justificação. 

Em primeiro lugar, Paulo conside-
ra o antigo pacto um “ministério da 
morte”, porque a lei, com todas as 
suas exigências, é incapaz de produzir 
vida. Por isso, a letra mata. O antigo 
pacto, por si só, mata, porque aponta 
o pecado, mas não é capaz de salvar 
o pecador. Até mesmo os rituais e os 

4. Champlin (2014:312)

sacrifícios de animais daquele pacto 
não salvavam os pecadores; apenas 
apontavam para o futuro, eram sím-
bolos do sacrifício de Jesus. Só Cris-
to, por meio de sua morte, pode tra-
zer vida (1 Jo 4:9). Isso aconteceu no 
pacto da cruz. Este, sim, produz vida 
e, por isso, é superior. 

Em segundo lugar, no mesmo ra-
ciocínio, Paulo afirma que a lei é o 
“ministério da condenação”, porque 
é semelhante a um prumo, que iden-
tifica a sinuosidade de uma parede, 
mas não a endireita.5 Dizer que so-
mos salvos por obedecer é fazer uso 
impróprio das Escrituras, pois somos 
incapazes de obedecer plenamente 
à lei, sem falhar em alguma coisa. 
A lei, no antigo pacto, tão somente 
condena, mostrando que somos pe-
cadores (Rm 3:20,23). Na nova alian-
ça, a mensagem da cruz, ao contrá-
rio, traz justificação graciosa pela fé 
em Cristo (Rm 5:1). Isso significa que, 
em Cristo, temos o perdão de Deus. 
Ele pagou os nossos pecados e nos 
inocentou diante do Pai. 

A antiga aliança tinha a sua gló-
ria, mas, considerando tudo o que 
vimos, não restam argumentos para 
contestar que a glória do evangelho 
é insuperável (2 Co 3:10). Esta pala-
vra nos traz o sentido de que a glória 
que há em Cristo e seu evangelho 
ultrapassa todas as medidas e pro-

5. Lopes (2008:82)
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porções,6 como se toda a água do 
oceano fosse despejada em um úni-
co copo. Também esse era o motivo 
de Paulo ter muita ousadia ao pregar 
o evangelho (2 Co 3:12). Realmente, 
o pacto da cruz é superior. 

3. O pacto da cruz é superior 
em suas propriedades: Chegamos 
à terceira diferença apresentada no 
texto: um contraste entre as proprie-
dades de cada pacto. Paulo utiliza 
como simbolismo Êxodo 34:29-35. 
Lá, encontramos a seguinte história 
de Moisés: Sempre que ele fala-
va com Deus, saía ao encontro do 
povo israelita com o rosto brilhan-
do. O detalhe é que, quando ter-
minava de falar ao povo, escondia 
o rosto com um véu, até que fosse 
novamente à presença de Deus. 

Paulo esclarece que Moisés fa-
zia isso para evitar que os israeli-
tas percebessem como o brilho de 
seu rosto era passageiro. É referin-
do-se a isso que o apóstolo diz: E 
se o que estava se desvanecendo 
se manifestou com glória, quanto 
maior será a glória do que perma-
nece! (2 Co 3:11). Sendo assim, a 
primeira propriedade a considerar 
é a permanência. Descobrimos, 
nessa citação, que, diferentemente 
do antigo pacto, que era transitó-
rio e passageiro, assim como a luz 
no rosto de Moisés, o novo pacto é 
permanente e definitivo. 

6. Champlin, op. cit., p.316

Se o que era temporário teve sua 
glória, quanto mais o pacto da cruz, 
que é durável! Paulo não tentava es-
conder algo. Por isso, como o ver-
sículo 12 diz, ele tinha ousadia em 
seu ministério, ou seja, coragem, 
confiança ou destemor para falar.7 A 
partir dessa ideia, faz mais sentido 
lermos Paulo dizer que não se en-
vergonha do evangelho (Rm 1:16). 

A segunda propriedade a consi-
derar é a visibilidade. A nova alian-
ça é uma revelação maior e abre 
mais nossa visão espiritual. Nisso, 
Paulo compara o usar o véu a uma 
cegueira espiritual (2 Co 3:14-15). 
Os judaizantes, que andavam vi-
drados na antiga aliança, continua-
vam cegos. Retirar o véu, portanto, 
é converter-se a Jesus; é abrir os 
olhos espirituais para entender e 
aceitar o evangelho. No evange-
lho, não há cegueira, mas, sim, per-
cepção espiritual e liberdade. 

Ademais, o cristão se santifica 
e cresce espiritualmente com uma 
glória cada vez maior, segundo 
a imagem de Deus, como se um 
desembaçador de vidro estivesse 
ligado em sua vida e, aos poucos, 
tudo ficasse nítido. Que maravilha é 
podermos recordar o pacto da cruz 
com tamanha exuberância descri-
ta por Paulo! Como é bom termos 
certeza do quanto a obra redentora 
de Cristo é incomparável! 

7. ibidem, p.317
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01. Lendo a introdução, cite os três objetivos que Paulo atingiu com 
suas palavras, em 2 Co 3:1-18. Você concorda com a frase “Entender 
e viver o evangelho é o principal remédio para a igreja enferma”? O 
que isso tem a ver com a igreja de Corinto? 

02. Após ler o item 1, Ez 36:26, 27; Jr 31:33b e 2 Co 3:1-5, 
responda: O que esses textos nos ensinam sobre a atuação da nova 
aliança? Como isso mostra a superioridade desse pacto? Qual a 
ação do Espírito Santo em tudo isso? Por que a vida dos cristãos de 
Corinto autenticava o ministério de Paulo?

03. Compare os resultados da antiga e da nova aliança. Por que a 
antiga aliança é o ministério de morte e de condenação? Por que o 
pacto da cruz é superior em seus resultados? Baseie-se no item 2 e 
em 2 Co 3:6-10; Rm 3:20,23, 5:1; 1 Jo 4:9.

04. Quais são as duas propriedades do pacto da cruz, conforme 
podemos ver na simbologia que Paulo tira da história de Moisés, em 
Êxodo 34:29-35? Recorra ao item 3 e a 2 Co 3:11-18.

II. APLICANDO O ENSINO DA CARTA

1. Assuma as responsabilidades de pertencer ao novo pacto.

Somos uma carta aberta, diante 
dos holofotes do mundo. Nossa vida 
é um outdoor de Deus estampado 

diante dos olhos de todos. Como 
vimos, os cristãos a quem Paulo es-
creveu eram a sua carta de recomen-
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dação conhecida e lida por todos (2 
Co 3:2). Isso significa que suas vidas 
deveriam exprimir a imagem de 
Deus aos outros. Precisamos fazer o 
mesmo, e podemos fazer cada vez 
melhor, pois estamos em processo 
de santificação (2 Co 3:18). 

Ninguém sai despenteado para 
a rua; porém, muitos saem da por-
ta de sua casa com uma imagem 
distorcida do que é ser um cristão. 
Infelizmente, para muitos de nosso 
tempo, Paulo talvez diria que se pa-

recem mais com rabiscos em papel 
amassado do que com cartas de re-
comendação. A pergunta que fica 
é esta: Nossa vida é um bom tes-
temunho do nome de Deus? Caso 
não, talvez seja a hora de atentar-
mos com mais diligência para o 
terceiro mandamento das tábuas 
de pedra e vermos se esse manda-
mento está, de fato, sendo obede-
cido pelos nossos corações de car-
ne: Não tomarás em vão o nome do 
Senhor, o teu Deus (Ex 20:7). 

Ao se defender, Paulo está en-
sinando o evangelho para a igreja 
de Corinto e combatendo os ensi-
nos dos religiosos judaizantes, que 
haviam infectado aqueles cristãos. 
Esse é um ponto importante. A es-
piritualidade daqueles religiosos, 
consistia apenas na letra, em rituais 
e aparências. O apóstolo mostrou 
que os judaizantes eram iguais 
aos fariseus da época de Jesus: só 
“casca”, pois, por fora, eram visto-
sos, mas, por dentro, eram “sepul-
cros caiados” (Mt 23:23). Aqueles 

falsos mestres, mesmo conhecen-
do Jesus, estavam desprezando o 
evangelho e seus benefícios. 

Em Cristo, somos livres da cul-
pa; temos corações regenerados, 
perdão, vida eterna e comunhão 
com Deus. Devemos aproveitar 
esses benefícios, ao invés de re-
produzir a mesma religiosidade 
dos judaizantes, que insistiam em 
continuar na escravidão; viviam 
uma fé vazia, que consistia ape-
nas em regras, rituais, legalismo 
e tradicionalismo; viviam julgando 

05. A igreja da atualidade tem assumido as responsabilidades 
da nova aliança. Ela tem levado a sério o pecado? Nós, cristãos, 
temos refletido a imagem do Criador no mundo? Onde o terceiro 
mandamento se encaixa nesse contexto? 

2. Aproveite os benefícios de pertencer ao novo pacto! 
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DESAFIO DA SEMANA

Amados irmãos, alegremo-nos pelo fato de o véu ter sido tirado 
de nossas mentes e, um dia, termos nos convertido a Cristo. Como 
salvos, pela fé, levemos a sério a lei de Deus impressa em nossos 
corações e busquemos ser melhores cristãos. Como sugestão, se-
lecione um amigo de confi ança ou um parente próximo. Pergunte-
lhe que imagem de cristão essa pessoa acha que você transmite. 
Tenha humildade para ouvir, selecione o que for relevante para seu 
crescimento espiritual e mude o que for preciso. Que o pacto da 
cruz seja valorizado e Cristo esteja visível em você. Este é seu de-
safi o para esta semana.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 16/04 At 5:17-42 Dt 25-27 Jó 16 

 Segunda-feira 17/04 At 6 Dt 28 Jó 17 

 Terça-feira 18/04 At 7:1-22 Dt 29-30 Jó 18 

 Quarta-feira 19/04 At 7:23-8:1 Dt 31-32 Jó 19 

 Quinta-feira 20/04 At 8:1-25 Dt 33-34 Jó 20 

 Sexta-feira 21/04 At 8:26-40 Js 1-2 Jó 21 

 Sábado 22/04 At 9:1-25 Js 3:1-5:1 Jó 22 

os outros. Uma vida cristã assim é 
pesada demais e não tem nada a 
ver com a proposta do evangelho. 
A espiritualidade da nova aliança 

consiste na graça de Cristo e no re-
lacionamento profundo com Deus. 
Não é baseada em regras, mas em 
amor e gratidão. 

06. Cite alguns benefícios que temos com as boas novas da salvação 
em Jesus. Como podemos desfrutar desses benefícios, durante 
nossos dias?
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QUAL É A SUA DESCULPA?

Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos 
Exércitos, porque os fi lhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus 
altares e mataram os teus profetas à espada; e eu fi quei só, e procuram tirar-me 
a vida. (1 Rs 19:9-10) 

Quando o Senhor questionou o excesso de acomodação, isolamento e inércia 
do profeta Elias, este apresentou uma inteligente e “espiritual” desculpa, que, 
na verdade, atendia suas convicções e conveniências pessoais: zelo pelo Senhor 
e auto-preservação. O Senhor queria Elias em ação, de volta à luta, mas ele não 
queria mais correr riscos; tinha uma inteligente desculpa para não sair da caver-
na. Ali, o profeta estava bem, e sair representava riscos a sua espiritualidade e 
a sua vida. Com aquela desculpa, Elias deixou seu egoísmo se manifestar. Ele 
havia estancado o poder e o agir de Deus em sua vida e aberto a torneira da sua 
natureza corrompida. 

Refl itamos: Que desculpa estamos apresentando a Deus para não permitir o 
agir do Espírito em nossa vida, na missão de pregar e ensinar Jesus aos perdi-
dos? Ela pode ser muito bem elaborada, e muitas justifi cativas podem ser apre-
sentadas, como: “Faço parte do ministério do louvor; não tenho tempo para 
evangelizar”; ou: “Estou muito cansado (a) dos meus trabalhos; mal tenho tempo 
de congregar; imagina se posso ir para o evangelismo!”; ou, ainda: “Não vamos 
perder tempo com esse povo! Se formos trazer gente estranha para cá, vamos 
trazer problemas também, e problemas já temos demais!”. 

Se nossas desculpas nos tornam omissos na missão evangelística, Deus virá 
a questionar cada um de nós, em nosso cargo ou no banco da igreja: “Que 
fazes aqui?”. 

NOSSA DECISÃO: Que renunciemos nossas desculpas e saiamos em busca 
dos que se encontram escravos do pecado, nos vícios, na idolatria, na feitiçaria, 
na incredulidade, nas falsas soluções religiosas. 

NOSSA ORAÇÃO: PERU (16 a 22/4) 
Atualmente, o Pr. Juan Salazar e sua família seguem fi rmes na proclamação 

do evangelho, em Lima, no Peru. Pessoas estão se convertendo a Cristo e sendo 
envolvidas por seu amor, através da pregação da Palavra.

Oremos para que Deus continue usando o Pr. Juan e sua família na condução 
de pessoas aos pés de Jesus. Intercedamos também pelos parceiros missionários: 
Convenções Mato-grossense e Distrito Federal.

MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 36 • Final: HBJ 29

5 Remédios para 
o desânimo

29 DE ABRIL DE 2017

OBJETIVO
Mostrar ao estudante da 
Bíblia alguns princípios, em 
2 Coríntios 4:1-5:10, que 
servem como “remédios” 
para combater o desânimo 
na vida cristã.

Sexta-feira, 28/04 – 17h42
Sábado, 29/04 – 17h42

Ou acesse goo.gl/mVtpDq

INTRODUÇÃO

Um dos sintomas de que uma igreja local não 
está bem espiritualmente é o desânimo de seus 
membros. Este era o retrato da igreja de Corin-
to. Hoje, neste quinto estudo da série “Igreja em 
tratamento”, vamos ver como Paulo lidou com as 
diversas lutas que enfrentou, em que tinha tudo 
para esmorecer, mas, mesmo assim, encontrou ra-
zões para continuar a caminhada com ânimo. Em 2 
Coríntios 4:1 a 5:10, como um médico que receita 
remédios para curar um paciente, Paulo “receita” 
alguns “remédios” para o desânimo, que servem 
tanto para cada cristão, em particular, quanto para 
toda a comunidade encontrar força. 

I. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA 

Precisamos de ânimo para vencer os desafi os 
que são postos diante de nós, na jornada cristã. 
Ele gera algo em nós que nos faz levantar e agir 
na vida; do contrário, fi caríamos paralisados. No 
trecho de 2 Coríntios que estudaremos hoje, Pau-
lo, ainda defendendo seu ministério de acusações 

TEXTO-BASE
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. (2 Co 4:16) 

DD 23/04 2 Co 4:1-6

QQ

S

SS

LEITURA DIÁRIA
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duras e injustas, expõe alguns mo-
tivos pelos quais não poderia des-
falecer, mesmo diante das mais an-
gustiantes situações. 

1. O privilégio de servir: Pau-
lo se sentia um privilegiado por 
exercer o ministério do anúncio 
do evangelho. Isso lhe era um an-
tidoto contra o desânimo. Ele diz: 
... tendo este ministério, segundo a 
misericórdia que nos foi feita, não 
desfalecemos (2 Co 4:1). A palavra 
“desfalecemos”, aqui, “não tem a 
ver com fadiga física, mas com can-
saço espiritual”.1 

Tanto o apóstolo quanto os seus 
companheiros não deveriam deter-
se diante das aflições enfrentadas, 
nem desanimar. Para eles, era uma 
honra servir a Cristo. Só alcançaram 
tal posição pela “misericórdia”. Ao 
invés de desaminar, deveriam es-
forçar-se para fazer o trabalho com 
zelo e santidade; deveriam rejeitar 
o que é vergonhoso: astúcia, malí-
cia e distorção da Palavra de Deus. 

2. O conteúdo do evangelho: 
Outro remédio contra o desânimo 
está na compreensão do evange-
lho. O texto diz que Deus resplan-
deceu em nosso coração, para 
iluminação do conhecimento da 
glória de Deus, na face de Cristo (2 
Co 4:6). Antes, o apóstolo diz que 
Satanás, o “deus deste século”, ce-

1. Kistemaker (2004:192) 

gou a compreensão dos incrédulos; 
porém, a Paulo e seus companhei-
ros, brilhou a luz do conhecimento 
de Deus, por meio de Jesus. 

Essa certeza os animava. Apesar 
das lutas, das perseguições, das 
enfermidades, das oposições, a 
certeza de servir à causa de Deus 
estava no cerne da vida apostólica. 
Paulo sabia dos frutos que a prega-
ção gerava na vida daqueles que 
entendiam o conteúdo do evange-
lho. Ele diz: Pois não nos pregamos 
a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, 
o Senhor (2 Co 4:5). 

3. A consciência da fraqueza: 
Paulo diz que ele e seus compa-
nheiros não estavam desanimados 
(2 Co 4:8). Em 2 Coríntios 4:8-9, ele 
tratou de diversas circunstâncias: 
eram “atribulados” (pressionados 
por todos os lados), mas não sem 
saída; perplexos (tendo dúvidas), 
mas não afundados em perplexida-
de;2 perseguidos (como fugitivos), 
mas não sem Deus; abatidos (como 
lutadores derrubados ao chão), 
mas sempre se levantando.3 Mes-
mo na fraqueza, Deus os fortalecia.

Apesar da excelência do evan-
gelho proclamado pelos apósto-
los e recebido por seus ouvintes, 
os cristãos não passam de “vasos 
de barro” (2 Co 4:7). Essa imagem 
evoca a fragilidade do recipiente 

2. Rienecker, Fritz (1995:343)
3. Kistemaker, op. cit., p.210
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em que foi depositado o precioso 
evangelho, mostrando que todo 
poder da salvação é somente de 
Deus. Essa consciência de nossa 
fraqueza nos leva a uma constante 
dependência do Pai. 

4. A identificação no Cristo: 
Depois de constatar tantas situa-
ções complexas a que os cristãos 
são expostos, o apóstolo as associa 
ao “morrer de Jesus” (2 Co 4:10). 
Esta expressão forte identifica a 
experiência de sofrer fisicamente 
pelo Senhor, de ser participante 
dos seus sofrimentos; descreve a 
identificação do corpo com aquele 
que é sua cabeça. 

O sofrer por Cristo espanta o 
desânimo, quando é visto como o 
compartilhar do projeto de Deus. 
Paulo e seus companheiros sofriam 
pelo evangelho, para que a vida de 
Jesus se manifestasse na igreja (2 Co 
4:12,15). Além disso, segundo Pau-
lo, se tomamos parte de sua morte, 
também tomamos parte de sua res-
surreição. Ele vê nisso motivação. 

5. A renovação no presente: 
Na sequência do texto, nos ver-
sículos 16 a 18, de 2 Coríntios 4, 
Paulo aponta a renovação espiri-
tual como mais um “remédio” que 
não nos deixa desanimar. Ele diz: ... 
mesmo que o nosso homem exte-
rior se corrompa, contudo, o nosso 
homem interior se renova de dia 
em dia (2 Co 4:16). A presença do 
Espírito Santo em nós vai alimen-

tando constantemente a nossa es-
perança. Essa é uma fonte inesgo-
tável de renovação. 

Se o nosso corpo mortal cansa e 
se deteriora, o nosso interior se re-
nova no cotidiano, em obediência 
a Deus. Isso nos faz lembrar Isaías 
40:29-31, que se refere à presença 
renovadora de Deus em nós. Por 
isso, suportamos as dores presen-
tes, sabendo que pouco tempo lhes 
resta, diante da glória duradoura e 
eterna que está por vir (2 Co 4:17). 
A renovação dessa esperança, hoje, 
é como remédio para nos manter 
até vir o que é eterno (2 Co 4:18). 

6. A certeza do futuro: Em 2 
Coríntios 5:1-10, Paulo trata sobre a 
certeza da eternidade. Ele continua 
entrelaçando coisas presentes e fu-
turas. Mas destaca alguns detalhes 
sobre essa certeza. Em primeiro lu-
gar, ele trata sobre um novo corpo: 
chamado de “edifício” ou habitação 
celestial. Em contraste com a “casa 
terrestre” ou “tabernáculo”. Este úl-
timo descreve nosso corpo corrup-
tível como uma morada transitória.4 
Paulo aponta para um futuro certo. 

Em segundo lugar, ele diz que 
Deus nos deu “o penhor do Es-
pírito” (2 Co 5:5). O penhor era o 
primeiro pagamento. Portanto, a 
presença do Espírito em nós garan-
te que Jesus virá nos buscar. Deve-

4. Lopes (2008:116)
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mos, então, andar por fé e não por 
vista (2 Co 5:7). Paulo está pedindo 
que olhem com seus olhos da fé. 
Não há dúvida de que essa visão 
por meio das lentes do evangelho 
traz ânimo para quem serve a Deus. 

Vimos vários “remédios” usados 
por Paulo e receitados aos cristãos 
para vencerem o desânimo: o pri-

vilégio de servir, o conteúdo do 
evangelho, a consciência da fra-
queza, a identificação no Cristo, a 
renovação no presente e a certeza 
do futuro. Foram esses os antído-
tos contra o desalento. Devemos, 
portanto, tomar tais “remédios”, 
para que tenhamos ânimo e seja-
mos saudáveis na vida cristã. 

01. Você concorda com a frase “Um dos sintomas de que uma 
igreja local não está bem espiritualmente é o desânimo de seus 
membros”? O que isso tem a ver com a igreja de Corinto? Por que o 
“ânimo” é importante? 

02. Após ler os itens 1 e 2 e 2 Co 4:1-6, responda: Paulo tinha 
motivos para desanimar? Por que ele encontrava motivação no 
privilégio de servir e no conteúdo do evangelho? 

03. Leia 2 Co 4:7-15; os itens 3 e 4, e responda: Por que a 
consciência da fraqueza nos liberta do desânimo? Por que, para 
Paulo, sofrer por Cristo servia de motivação?

04. Com base nos itens 5 e 6, responda: Por que a renovação 
espiritual nos livra do desânimo? Como a certeza do futuro nos ajuda 
contra o desânimo? Leia também Is 40:29-31; 2 Co 4:16-18; 5:1-10.
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No trecho de 2 Coríntios que 
estudamos, vimos que, para Paulo 
e seus companheiros de ministé-
rio, o serviço cristão configurava-se 
como uma tarefa animadora. Afinal, 
era através da tarefa de anunciar o 
evangelho que Paulo encontrava 
sentido em sua vida. Ele afirmou: 
Deus, na sua misericórdia, nos deu 
essa tarefa, e é por isso que nunca 
ficamos desanimados (2 Co 4:1). 

Você foi chamado por Deus para 
desempenhar o seu papel nessa 
obra. Anime-se nisso! Sinta-se um 

privilegiado por ter sido alcançado 
pela graça de Cristo e ter o seu lugar 
no reino de Deus. Seja qual for a sua 
função no corpo de Cristo, seja qual 
for o seu dom ou o ministério em 
que você trabalha, faça o seu melhor. 
Dedique-se ao máximo. Paulo e seus 
companheiros abriram mão de suas 
vontades pessoais para dedicar-se 
ao serviço ministerial, de maneira a 
não envergonhar a obra do Senhor. 
Portanto, anime-se ao renunciar seus 
gostos pessoais para honrar o cha-
mado de Deus para sua vida. 

05. Você está animado (a) com o que faz? O que precisa ser mudado 
com relação ao seu ânimo?

2. Anime-se na espera por Cristo!

Paulo, seus companheiros de 
ministérios e os cristãos primitivos 
enfrentaram chicotadas, apedreja-
mentos, noites sem dormir, fome, 
tempestades em alto mar, oposi-
ções e tantas outras dificuldades. 
Isso foi tão real que o apóstolo dis-
se levar em seu corpo as marcas do 
Senhor (2 Co 4:10). Vemos, aqui, 
a fragilidade de seus corpos mor-
tais, que se desgastavam; porém, a 

fé em Jesus crescia. Longe de ter 
a dor como um fim em si mesmo, 
eles mostravam que, se sofressem 
com Jesus, teriam, um dia, a ple-
nitude de sua ressurreição. Logo 
Cristo voltará, e diremos: Valeu a 
pena servi-lo!

Qual a sua tribulação? Doen-
ças, perseguições, tristezas? Não 
importa. Não deixe de olhar para 
o futuro com esperança. Como 

II. APLICANDO O ENSINO DA CARTA

1. Anime-se no serviço de Deus!
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diz a famosa canção: “Porque ele 
vive, posso crer no amanhã!”. A 
fé em Cristo nos possibilita a es-
perança de crer que dias melho-
res virão. Portanto, não deixe que 

os dilemas desta vida tirem sua 
certeza do futuro. Os sofrimen-
tos são temporários, mas a glória 
será eterna. Viva com esperança! 
Ele voltará!

06. Você tem conseguido manter a esperança em Cristo, apesar dos 
sofrimentos?

DESAFIO DA SEMANA

Se Paulo condicionasse seu comprometimento com o ministério 
a uma vida tranquila, certamente teria deixado a causa de Cristo. 
Se dependesse de um “pare de sofrer!”, nunca teria sido um dos 
maiores pregadores cristãos. Quanto a você, seu desafi o é pensar: 
“Será que tenho condicionado meu envolvimento na obra de Deus 
à ausência de problemas?”. Se sim, renuncie esse pensamento em 
oração a Deus. Depois, procure seu pastor e se envolva em algum 
ministério da igreja local. Anime-se!

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 23/04 At 9:26-43 Js 5:2-6:27 Jó 23 

 Segunda-feira 24/04 At 10:1-33 Js 7-8 Jó 24 

 Terça-feira 25/04 At 10:34-48 Js 9-10 Jó 25 

 Quarta-feira 26/04 At 11:1-18 Js 11-12 Jó 26 

 Quinta-feira 27/04 At 11:19-30 Js 13-14 Jó 27 

 Sexta-feira 28/04 At 12 Js 15-17 Jó 28 

 Sábado 29/04 At 13:1-25 Js 18-19 Jó 29



PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

44  |  Lições Bíblicas – 2º Trimestre de 2017

6
6 DE MAIO DE 2017

Sexta-feira, 05/05 – 17h38
Sábado, 06/05 – 17h37

Ou acesse goo.gl/Eh2Bn7

LEITURA DIÁRIA

UM BOM PRETEXTO PARA FALAR 
DE JESUS

Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de 
beber. (Jo 4:7)

Jesus arranjou um bom pretexto para provocar um diálogo com a mulher sa-
maritana: pediu-lhe água. A partir daquele pedido, iniciou-se uma grande trans-
formação na vida daquela mulher. No início da conversa, ela foi um tanto hostil, 
recusando-se a interagir com Jesus, mas, depois de conhecer a maravilhosa gra-
ça de Cristo, voltou para casa liberta, justifi cada, salva e feliz. 

Um bom pretexto pode servir como início de uma grande amizade, que termi-
nará em salvação. Pode ser que, a princípio, haja desconfi ança ou mesmo hostili-
dade, mas nada que uma intercessão a Deus não possa desfazer. 

Jesus insistiu no diálogo. Isso serve de exemplo para nós. Pensemos em estra-
tégias para iniciarmos uma boa conversa com aquela pessoa que o Espírito põe 
em nosso caminho. Persistir no diálogo e informar ao pecador a grande notícia 
que mudará a sua vida é compensador. Que notícia é essa? Que Deus se fez ho-
mem para viver a nossa vida e morrer a nossa morte, para nos garantir salvação, 
mediante a fé em seu sacrifício na cruz; a notícia de que Deus amou o mundo de 
tal maneira que deu seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna (Jo 3:16). 

Jesus pediu água à mulher. Qual vai ser o seu pretexto para falar de Jesus 
a alguém? 

NOSSA DECISÃO: Que assumamos o propósito de pedir ao Espírito Santo 
que nos dê estratégias para nos aproximarmos das pessoas que precisam de 
salvação. 

NOSSA ORAÇÃO: BOLÍVIA (23 a 29/4) 
Atualmente, a igreja na Bolívia segue adiante, fi rme e focada na missão da 

pregação do evangelho, na liderança do Pr. Diego Lima e sua esposa, Mis. 
Maise Lima.

Oremos para que Deus continue direcionando as ações missionais naquele 
país, promovendo um grande avivamento e salvação. Oremos também pelos par-
ceiros missionários: Convenções Sul-mato-grossense e Noroeste Paulista.

MOMENTO MISSIONÁRIO
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6 Amor que restaura 
amizades

6 DE MAIO DE 2017

OBJETIVO
Ajudar o estudante 
da Escola Bíblica 
a compreender 
a necessidade, a 
procedência, o resultado 
e o encargo da 
reconciliação . 

Sexta-feira, 05/05 – 17h38
Sábado, 06/05 – 17h37

Ou acesse goo.gl/Eh2Bn7

INTRODUÇÃO

A humanidade está diariamente sujeita a inúme-
ras tragédias. Certamente, você deve lembrar-se 
da última ou da que mais o chocou. Mas a maior 
tragédia já sofrida pelo ser humano aconteceu 
bem no início de sua história e atende pelo nome 
de pecado. Ele trouxe efeitos devastadores para 
nós e para nosso mundo, criando inimizade e 
separação entre nós e Deus. De fato, o pecado 
arruinou todos os relacionamentos. Contudo, no 
trecho da Segunda Carta aos Coríntios 5:11 a 6:13, 
que estudaremos na lição de hoje, veremos que 
podemos experimentar o amor capaz de restaurar 
amizades, ao conhecermos uma das mensagens 
mais gloriosas do evangelho: a reconciliação. 

1. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA

Alguns falsos apóstolos que estavam em Corinto 
atrapalharam e colocaram em dúvida o ministério de 
Paulo, o que interferiu diretamente em seu relacio-
namento com os irmãos. Nesse contexto, a igreja foi 
tratada pelo apóstolo com a mensagem da recon-
ciliação. Esta era uma mensagem central no ensino 

TEXTO-BASE
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou 
consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o 
ministério da reconciliação. (2 Co 5:18)

DD 30/04 2 Co 5:11-13

LEITURA DIÁRIA
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de Paulo: Nós éramos inimigos de 
Deus, mas ele nos tornou seus ami-
gos por meio da morte do seu Filho 
(Rm 5:10b). Agora, em sua Segunda 
Carta aos Coríntios, ele estava ape-
nas recordando o ensinamento. 

1. A necessidade da reconcilia-
ção: O pecado provocou uma ruptu-
ra espiritual, pois separou o homem 
de Deus; provocou uma ruptura so-
cial, pois separou o homem de seu 
próximo (surgiram brigas, confusões 
e violência); provocou uma ruptura 
psicológica, pois separou o homem 
de si mesmo (surgiram as crises 
existenciais); provocou uma ruptura 
ecológica, pois separou o homem 
da criação (a natureza passou a ser 
destruída e destruidora). 

Dessa forma, “o homem é um 
ser em guerra com Deus, consigo, 
com o próximo e com a natureza”.1 
O pecado nos distanciou de Deus, 
nos tornou seus inimigos, nos sepa-
rou uns dos outros e nos condenou 
à morte (Is 59:2; Rm 3:23, 5:10). 
Mas, por sua misericórdia e seu 
amor, Deus encontrou uma solução 
para o problema do pecado: re-
conciliou-nos consigo mesmo, por 
meio de Cristo (2 Co 5:18). 

No Novo Testamento, a palavra 
grega katallassein, traduzida por “re-
conciliação”, descreve “o restabele-
cimento das relações entre o homem 

1. Lopes (2008:136)

e Deus”.2 Através da reconciliação, é 
removida a inimizade entre Deus e a 
humanidade. Ela “remove a aliena-
ção, nos restaura o favor de Deus e 
nos leva à sua presença”. 3

2. A procedência da reconcilia-
ção: Ao tratar sobre reconciliação, 
o apóstolo inicia dizendo: Ora, 
tudo provém de Deus (2 Co 5:18). 
Diferentemente daquilo que nor-
malmente acontece nas relações 
humanas, nesse caso, o ofendido 
toma a iniciativa. Foi Deus quem 
quis reaproximar-se, foi ele quem 
deu o primeiro e único passo; por-
tanto, Deus é a parte ativa e o autor 
desse processo de reconciliação.

Embora fosse nossa a necessida-
de de reconciliar-nos com ele, Deus 
providenciou um meio de voltarmos 
para ele. Como fez isso? Paulo res-
ponde: Por meio de Cristo, que rea-
lizou essa obra pelo seu sangue, na 
cruz (Cl 1:20). Lá no Calvário, Jesus 
riscou a cédula que era contra nós e 
nos trouxe perdão. Através da sua 
morte e sua ressurreição, conhece-
mos o amor de Deus, que nunca 
desistiu de nos receber como filhos. 

Ainda que o ser humano quises-
se, nada poderia fazer para pagar 
sua dívida deixada pelo pecado 
e reatar sua amizade com Deus. 
Por isso, Paulo trata sobre a ideia 
da “imputação”. O sentido da ex-

2. idem
3. Arrington & Stronstad (2003:1096)
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pressão “imputar”, usada por ele, 
é “pôr na conta de alguém”. Nes-
se sentido, ele está dizendo que 
“Deus não pôs os nossos pecados 
em nossa conta, mas na conta de 
Cristo, e pôs em nossa conta a jus-
tiça de Deus”4 (2 Co 5:21). 

3. O resultado da reconciliação: 
Precisamos voltar aos versículos an-
teriores, pois, mesmo antes de pre-
gar a mensagem da reconciliação, 
o apóstolo apresenta alguns frutos 
dela (2 Co 5:14-17). Quando a mor-
te e a ressurreição de Cristo passam 
a fazer sentido em nossa vida, nos-
so ponto de vista deixa de ser mera-
mente humano. Há uma conversão. 
Pela cruz de Cristo, acontece uma 
mudança radical em nossa antiga 
maneira de viver: nós nos tornamos 
nova criação (2 Co 5:17). 

Cristo morreu para que vivêsse-
mos por meio dele, para ele, com 
ele e para que experimentássemos 
a realidade da nova criação. Assim 
podemos afirmar que, através da 
reconciliação, somos chamados à 
salvação, ao serviço, à comunhão e 
a uma nova posição como cristãos. 

É importante ressaltar que a re-
conciliação com Deus afeta todos 
os demais relacionamentos. Se, por 
um lado, o pecado causou inimiza-
de e separação, por outro, o amor 
de Deus, por meio de Cristo, res-

4.Lopes, op. cit., p.142

taura amizades e une as pessoas. A 
Bíblia diz que a pessoa que conhe-
ce Cristo tem comunhão com Deus 
e anda na luz (vive em santidade); 
diz ainda que a consequência na-
tural disso é termos comunhão uns 
com os outros (1 Jo 1:3-7). 

4. O encargo da reconciliação: 
O apóstolo Paulo mostrou enten-
der claramente o propósito da 
obra de Cristo, quando afirmou 
que Deus nos deu o ministério da 
reconciliação e pôs em nós a pala-
vra da reconciliação. Segundo essa 
palavra, fomos reconciliados e ago-
ra somos “embaixadores em nome 
de Cristo” (2 Co 5:18-20). Esse é o 
encargo da reconciliação. Essa é a 
nossa missão no mundo. 

A palavra grega usada por Paulo, 
traduzida por “embaixador”, é pres-
beutes, o representante direto do im-
perador, diante das províncias. Isso é 
algo impressionante. De inimigos de 
Deus, passamos a embaixadores do 
seu reino. Como tais, temos o privilé-
gio de exercer, pelo Espírito, o minis-
tério da reconciliação, como se Deus 
estivesse fazendo o seu apelo por 
nosso intermédio (2 Co 5:19).

Mas isso também implica uma sé-
ria responsabilidade. Fomos chama-
dos como ministros da reconciliação, 
recebemos a palavra da reconciliação 
e somos embaixadores ou represen-
tantes de Deus (2 Co 5:18-20). Diante 
de toda essa graça, como embaixa-
dores, representamos Cristo com 
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uma vida coerente com a mensagem 
que recebemos e anunciamos. Sen-
do assim, por que Paulo relembrou 
a mensagem da reconciliação à en-
ferma igreja de Corinto? Um motivo 
é que aquela igreja estava marcada 
por brigas e desavenças entres os 
cristãos; falta de perdão e comu-
nhão. Alguns estavam, inclusive, cha-
teados com Paulo. 

A mensagem da reconciliação 
por meio da cruz é a base da fé 

cristã, e o seu fruto é a comunhão 
com Deus e, consequentemente, a 
comunhão entre os irmãos. Os co-
ríntios não estavam vivendo essa 
verdade; por isso, Paulo implorou-
lhes que não desprezassem a graça 
reconciliadora e reatassem a amiza-
de com Deus (2 Co 6:1-2). Depois 
disso, ele usa palavras francas, abre 
o coração aos seus filhos na fé, a fim 
de que a amizade entre eles fosse 
restaurada (2 Co 6:3-13, 7:6-8). 

01. Após ler o item 1; Is 59:2; Rm 3:23, 5:9-11, e 2 Co 5:18, 
responda: Qual o significado da “reconciliação” descrita por Paulo e 
por que precisamos dela?

02. De quem foi a iniciativa da reconciliação? Qual o significado da 
expressão “imputar”, usada pelo apóstolo? Baseie-se no item 2; 2 
Co 5:14,15,18,19, 21; Cl 1:20-22. 

03. De acordo com o item 3, quais são os resultados da 
reconciliação? Leia também 2 Co 5:14-17; 1 Jo 1:3-7, e comente a 
expressão: “Amor que restaura amizades”. 

04. Leia o item 4, 2 Co 5:19-21, 6:1-3,11-13, e responda: O que 
significa ser embaixador de Cristo ou ministro da reconciliação? Por 
que Paulo relembrou a mensagem da reconciliação à enferma igreja 
de Corinto? 
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II. APLICANDO O ENSINO DA CARTA 

1. Reconcilie-se com Deus.

05. Explique o que significa “receber a graça de Deus em vão” e 
como podemos reatar a amizade com Deus? 

2. Reconcilie-se com os irmãos. 

Paulo faz um apelo aos irmãos 
de Corinto: Reconciliem-se com 
Deus (2 Co 5:20). Está claro que não 
chama os pecadores a mudar a si 
mesmos, mas a se submeter à obra 
reconciliadora de Deus.5 Precisamos 
nos tornar amigos de Deus, pois ele 
já é nosso amigo. A amizade com 
Deus já foi reatada, através do amor 
revelado na morte de Cristo. 

5. ibidem, p.146

Outro apelo de Paulo é este:  
... não receba a graça de Deus em 
vão (2 Co 6:1). Não podemos des-
perdiçar a vida maravilhosa que 
Deus nos concedeu. Antes, vivía-
mos para nós mesmos; agora, vi-
vemos para aquele que por nós 
morreu e ressuscitou. Portanto, faça 
uma autoanálise e verifique se há 
algo em sua vida que o tem afasta-
do de Cristo. Confesse o seu peca-
do; faça um concerto com o Senhor. 

Paulo apela aos coríntios a que 
não desprezassem a graça recon-
ciliadora (2 Co 6:1-10). Eles esta-
vam com o relacionamento melin-
drado. Por isso, Paulo conclui esse 
trecho buscando o fortalecimento 
de seu relacionamento com os 
seus filhos na fé, pois, apesar de 
todos os problemas e tristezas 
que a igreja havia lhe causado, ele 

amava profundamente os cristãos 
de Corinto e esperava ser amado 
por eles (2 Co 7:6-8). 

De forma semelhante aos cren-
tes de Corinto, nós também, mui-
tas vezes, restringimos o amor 
com nosso excesso de suspeitas 
e desconfianças. Como resultado, 
vemos um esfriamento do nosso 
afeto. Por isso, precisamos superar 



50  |  Lições Bíblicas – 2º Trimestre de 2017

nossas diferenças pessoais e reatar 
nossas amizades. Seja capaz de 
oferecer e retribuir o amor (2 Co 
6:11-12). É necessário estar dispos-

to a pedir perdão e liberar perdão. 
Seu coração precisa estar aberto 
aos irmãos, para que seus relacio-
namentos sejam restaurados. 

06. Com base nas atitudes de Paulo, diante de relacionamentos 
melindrados, o que você pode fazer para reatar sua amizade com as 
pessoas? Leia também Cl 3:12-15; Ef 4:25-32.

DESAFIO DA SEMANA 

Seu desafi o, nesta semana, é avaliar seus relacionamentos. Em pri-
meiro lugar, como está seu relacionamento com Deus? Faça o que 
for preciso para ser amigo de Deus. Mude hábitos, abandone vícios, 
restabeleça prioridades, mas reate sua amizade com ele. Em segundo 
lugar, como está seu relacionamento com as pessoas da sua família, da 
igreja e com os amigos? Nesta semana, ore por seus relacionamentos 
que, por alguma razão, fi caram desgastados. Em seguida, procure en-
contrar essas pessoas e, com a graça de Deus, reatar suas amizades. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 30/04 At 13:26-52 Js 20-21 Jó 30 

 Segunda-feira 01/05 At 14 Js 22 Jó 31 

 Terça-feira 02/05 At 15:1-21 Js 23-24 Jó 32 

 Quarta-feira 03/05 At 15:22-41 Jz 1 Jó 33 

 Quinta-feira 04/05 At 16:1-15 Jz 2-3 Jó 34 

 Sexta-feira 05/05 At 16:16-40 Jz 4-5 Jó 35 

 Sábado 06/05 At 17:1-15 Jz 6 Jó 36 
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NÃO DESISTAMOS! CONTINUEMOS 
EVANGELIZANDO!

Então, lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber 
a mim, que sou mulher samaritana? (...) Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom 
de Deus e quem é o que te pede: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria 
água viva. (Jo 4:9-10) 

A samaritana colocou obstáculos na ação de Jesus, mas ele não desistiu, con-
tinuou falando com ela, e o resultado foi a salvação daquela mulher e de muitas 
outras pessoas na cidade de Sicar. 

Nós desistimos muito facilmente daquilo que não nos diz respeito. O raciocí-
nio de muitos de nós é: “Por que fi car insistindo com quem não quer nada com o 
evangelho? Eu não precisei de ninguém insistindo comigo. Por que vou fi car me 
desgastando e perdendo tempo com essa gente?”. 

O interesse pela pregação do evangelho e a conversão não acontecem da 
mesma maneira com todas as pessoas. Existem aquelas que se rendem logo a 
Jesus e há aquelas que resistem por mais tempo. Por isso, não podemos desistir 
de pregar, pois essa é a nossa missão. Às vezes, o pregador direciona a mensa-
gem a determinada pessoa, mas outros também a recebem. Pregamos ao pai, 
mas o fi lho também se converte. 

Jesus não desistiu; pregou para a mulher samaritana, e não somente ela foi 
alcançada, mas também centenas de pessoas, em Sicar. Continuemos orando 
e pregando. Não desistamos de falar de Jesus ao nosso parente, nosso amigo, 
nosso colega ou nosso vizinho. O resultado virá, com certeza. Creiamos nisso! É 
obra do Espírito Santo. Nós somos apenas os seus instrumentos.

NOSSA DECISÃO: Canalizemos, de modo perseverante, nossas forças 
no anúncio da salvação em Jesus, mesmo quando os nossos ouvintes colo-
carem obstáculos. 

NOSSA ORAÇÃO: URUGUAI (30/4 a 06/5) 
Atualmente, esse campo missionário abrange as IAPs em Barra do Quaraí-RS 

e Bella Unión, no Uruguai. Os irmãos seguem fi rmes e motivados na proclama-
ção do reino de Deus. O Senhor tem gerado possibilidades de pregação em ou-
tros municípios, e cremos que, em breve, ele fará muito mais em solo uruguaio 
e também brasileiro, através do ministério do Pr. André Soares e sua esposa, 
Yngla Patrícia. 

Oremos para que Deus continue usando o Pr. André e esposa, na propagação 
do evangelho; que lhes dê sabedoria e que sejam levantados obreiros para aju-
dá-los nessa jornada. Oremos também para que Deus levante parceiros para esse 
campo missionário.

MOMENTO MISSIONÁRIO
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7 A restauração 
da santidade

13 DE MAIO DE 2017

OBJETIVO
Refl etir sobre a 
importância de buscar a 
santifi cação e sobre as 
associações reprovadas, as 
atitudes purifi cadoras e os 
sentimentos terapêuticos.

Sexta-feira, 12/05 – 17h34
Sábado, 13/05 – 17h33

Ou acesse goo.gl/lvpTKy

INTRODUÇÃO 

A ideia de santifi cação, na Bíblia, pode ser re-
sumida, basicamente, em dois aspectos: separa-
ção ou consagração e pureza moral. Assim sendo, 
uma pessoa santa é alguém separado ou consa-
grado para Deus, mas, também, pode ser alguém 
de caráter puro.1 Vemos esses dois conceitos nas 
palavras de Paulo: ... aos santifi cados em Cristo 
Jesus e chamados para serem santos (1 Co 1:2 - 
grifo nosso). Sabemos que os cristãos de Corinto, 
desde a primeira carta, embora fossem santifi ca-
dos, isto é, separados e consagrados para Deus, 
por terem se entregado a Cristo, ainda estavam 
falhando no chamado que haviam recebido para 
serem santos. 

I. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA

Quando Paulo escreveu sua Segunda Carta aos 
Coríntios, o problema com a santifi cação ainda 

1. Douglas (2006:1231) 

TEXTO-BASE
Amados, visto que temos essas promessas, 
purifi quemos-nos de tudo o que contamina o 
corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no 
temor de Deus. (2 Co 7:1)

DD 07/05 2 Co 6:14-16

QQ

S

SS

LEITURA DIÁRIA
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persistia. Faltavam corações pu-
ros e atitudes santas entre os cris-
tãos de Corinto. Obviamente, isso 
escancarava a situação espiritual 
daquela igreja enferma. Mas Pau-
lo não perdeu a oportunidade de 
ajudar aquela comunidade nesse 
ponto. No trecho que estudaremos 
hoje, que é 1 Coríntios 6:4 a 7:16, 
além de mostrar o pecado da igre-
ja, o apóstolo aponta o remédio 
para essa doença e comemora os 
resultados obtidos naqueles que o 
tinham tomado. Mas, além de ape-
nas “medicar”, ele foi à raiz do pro-
blema, como veremos a seguir. 

1. Associações reprovadas: Pau-
lo começa o trecho de 2 Coríntios 
6:14-16 com a seguinte afirmação: 
Não se ponham em jugo desigual 
com descrentes. Jugo é uma ar-
mação de madeira que emparelha 
animais, popularmente conhecida 
como canga. Nela, não devem ser 
colocados animais diferentes (Dt 
22:10). Nesse texto, a expressão 
“jugo desigual” significa estar unido 
com alguém de outra espécie;2 no 
caso, um crente com um incrédulo. 

Estar num jugo com incrédulos 
implica ter comunhão com eles e 
suas atitudes carnais, o que afeta 
a aliança com Deus.3 O problema 
dos coríntios é que haviam aceita-
do a Cristo e se tornado habitação 

2. ibidem, p.736
3. Kistemaker (2004:321) 

de Deus, mas continuavam partici-
pando dos cultos pagãos. Isso os 
estava influenciando. Era necessá-
rio que rompessem completamen-
te com tal prática. 

Na sequência do texto, Paulo 
apresenta cinco perguntas retóricas, 
em que faz um contraste entre jus-
tiça, luz, Cristo, crente, templo de 
Deus e maldade, trevas, Belial (ou 
Satanás), descrente e ídolos. Essas 
perguntas reforçam a ideia de que 
não pode haver qualquer associa-
ção dos crentes com os incrédulos. 

Os princípios de Cristo e dos seus 
seguidores são discordantes com os 
de Satanás. Para seguir a Jesus, é 
preciso rejeitar tudo que representa 
as trevas. É preciso rejeitar o esti-
lo de vida dos incrédulos.4 A partir 
desse raciocínio, compreendemos 
que a santificação de um cristão tem 
a ver com os tipos de relacionamen-
tos que ele tem, pois isso afeta o 
seu relacionamento com Deus. 

2. Atitudes purificadoras: Pau-
lo dá sequência à orientação, insis-
tindo na purificação dos coríntios (2 
Co 6:16b-7:1). Para isso, usa o Anti-
go Testamento. Ele cita seis textos 
que enfatizam a ideia de que Deus 
é um pai e requer que seus filhos 
sejam puros (Lv 26:12; Jr 32:38; Ez 
37:27; Is 52:11; Ez 20:34,41; 2 Sm 
7:8,14).5 O trecho começa com uma 

4. ibidem, p.324 
5. ibidem, p.325
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promessa de Deus aos seus filhos: 
Habitarei com eles e entre eles an-
darei; serei o seu Deus, e eles serão 
o meu povo (2 Co 6:16). 

Há, nessa passagem, quatro ver-
bos que reforçam a ideia de purifi-
cação: saiam, separem, toquem e 
purifiquemos. O verbo “sair” indica 
uma decisão de afastar-se das prá-
ticas pagãs e pecaminosas; o verbo 
“separar” significa tanto limitar o 
acesso ao pecado quanto separar-
se para um propósito específico, e 
a advertência para não “tocar” em 
coisas impuras está relacionada à 
contaminação moral e espiritual.6 
Quanto ao verbo “purificar”, Paulo 
o usa para encorajar os crentes a se 
limpar de tudo que contamina corpo 
e espírito (2 Co 7:1). Aqui, podemos 
entender por pecados do corpo 
aqueles que ficam evidentes, como 
adultério e roubo, e por pecados do 
espírito aqueles internos, tais como 
arrogância, ódio, inveja. A purifica-
ção deve abranger todas as áreas da 
vida e deve ser constante, pois nos-
sa carne é inclinada para o mal.

Deus escolheu um povo para ser 
santo, mas este, por diversas vezes, 
ao longo da história, afastou-se do 
Senhor, adotando padrões munda-
nos. Todavia, o Senhor é misericor-
dioso. Por exemplo, um dos textos 
citados por Paulo é Isaías 52:11, 

6. Wiersbe (2008:853)

cujo contexto é a saída do cativei-
ro Babilônico, quando Deus orienta 
o povo a não levar nada impuro (li-
gado à adoração a ídolos) para Je-
rusalém. O povo pós-exílio deveria 
ser puro, e sobre isso está vincula-
da outra promessa divina: ... e lhes 
serei Pai, e vocês serão meus filhos 
e minhas filhas (2 Co 6:18). Sendo 
destinatários das mesmas promes-
sas de Deus, os coríntios deveriam 
também se afastar da idolatria e se 
dedicar a Cristo, sendo obedientes.7 

3. Sentimentos terapêuticos: 
Paulo volta a tratar sobre seu rela-
cionamento com os coríntios (2 Co 
7:2-7:16). Defende-se das possíveis 
acusações de exploração financei-
ra e incentivo à imoralidade. Ainda 
atesta que confiava na lealdade 
daqueles irmãos.8 Paulo, apesar de 
não ser perfeito, procurava ser um 
exemplo de busca por santidade. 
Isso se evidenciava na nobreza do 
seu caráter (2 Co 7:2,3). 

Paulo ficou aflito, pois havia en-
viado Tito como seu representante 
e, com ele, uma carta dolorosa à 
igreja.9 Sua aflição se deu pela au-
sência de informações de Tito sobre 
as implicações da carta. Contudo, 

7. Kistemaker (2004:327) 
8. Lopes (2008:177)
9.  Carta dolorosa: carta enviada após a pri-

meira e antes desta. Não temos acesso a 
esta carta, pois se perdeu. Para maiores 
informações, leia a introdução e o primei-
ro estudo desta série.





“Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados  
para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês.”  

– I Pd 3.15.

É na universidade que acontece um dos tempos 
mais ricos, cheios de vida, vigor e possibilidades 

para o jovem. Conhecimentos, amigos, festas, 
horizontes profissionais, romances, tudo em um só 
lugar e em ritmo acelerado para garotos e garotas 
que, por vezes, estão morando pela primeira vez 
longe dos pais. Como santificar a Cristo como 
Senhor em meio a esse turbilhão de possibilidades? 
Além disso, a pressão da secularização e o 
abandono da fé são perigos constantes através de 
amigos, professores e orientadores.

O jovem universitário, sem o devido preparo, pode não conseguir responder a qualquer 
um que pedir a razão de sua fé e de sua esperança em Cristo. Convidamos você para 
refletirmos sobre tudo isso e buscar o devido preparo através de cientistas que vivem a 
rotina acadêmica, sem, contudo, negarem sua fé em Cristo.

Por tudo isso, você não pode ficar de fora desse encontro.

INSCRIÇÕESParticipe,
esperamos

você!
uni17.org



OBJETIVO
O Encontro Nacional de Universitários é um evento que reunirá  
jovens cristãos universitários para uma ampla reflexão 
em torno do tema central A razão da fé.

O evento será realizado de 28 a 30 de julho de 2017, 
na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, SP.

•  Estudantes do Ensino Médio que estejam na fase pré-universitária 
(treineiros)

•  Estudantes universitários das diferentes áreas do conhecimento e 
egressos do ensino superior

•  Demais pessoas com ensino superior interessadas no tema

PÚBLICO-ALVO

DATA E LOCAL



INVESTIMENTO

Pacote 1Pacote 2*
Sem hospedagem (até 30/6) Para inscrições até 30/06 Inscrições de 1 a 20/7 ou NO LOCAL

Pacote 3

R$ 380,00
R$ 348,00

R$ 420,00

•  Participação no evento

•  Hospedagem em 
alojamento coletivo

•  Kit do participante

•  Check-in 28/7, 
a partir das 17h, 
com direito ao jantar

•  Check-out 30/7, 
após o almoço

•  Participação no evento

•  Kit do participante

•  Café, almoço e jantar 
em 29/7

•  Café e almoço em 30/7

•  Hospedagem em hotéis 
da região ou no hotel 
Maple Village* (por 
conta do inscrito)

*Os participantes que optarem pelo PACOTE 2 devem providenciar sua hospedagem em hotéis da região ou na casa de pessoas 
conhecidas. Uma alternativa muito prática é o Hotel Maple Village, que está localizado dentro da Estância Árvore da Vida e 
dispõe de 50 apartamentos, sendo 4 VIPs conjugados (tipo Flat, com mini cozinha/microondas), todos com ar-condicionado, 
aparelho de tv, roupa de cama e banho. Reservas com Andreia Coivo: andreia@eav.org.br – (19) 3116-9255.

Observação:  Todos os participantes devem levar roupa de cama e de banho, pois esses itens não são oferecidos no local 
(exceto hóspedes do Hotel Maple Village).

Inscrições exclusivamente no site e pagamento via 
PagSeguro, no cartão de crédito ou débito, à vista.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x 
no cartão de crédito (sujeito a juros).

uni17.org

contato@uni17.org

(11) 3101-2664

•  Participação no evento

•  Hospedagem em 
alojamento coletivo

•  Kit do participante

•  Check-in 28/7, 
a partir das 17h, 
com direito ao jantar

•  Check-out 30/7, 
após o almoço

FORMAS DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
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essa angústia se tornou alegria, pela 
consolação da chegada de Tito com 
boas notícias. A carta havia causado 
o impacto necessário nos irmãos. 
Houve arrependimento e disciplina 
dos causadores de problema. Aqui, 
vemos sentimentos terapêuticos: a 
alegria de Paulo e o arrependimen-
to (tristeza) dos irmãos. 

Entre os dois sentimentos, Paulo 
destaca o arrependimento como 
o mais importante. Explica que há 
dois tipos diferentes de tristeza: a 
que é segundo Deus e a que é se-
gundo o mundo. A tristeza segun-
do Deus, que foi o sentimento dos 
coríntios, provoca arrependimento, 
pois nos leva a olhar para o próprio 
pecado e confessá-lo. Esta conduz 
à salvação. Por sua vez, a tristeza 
segundo o mundo produz apenas 
remorso e um pesar pelas conse-
quências do erro, não pela sua cau-
sa. Esta leva à morte espiritual.10 

10. Greathouse (2006:445)

O arrependimento é fundamen-
tal no processo de santificação, 
pois indica que o cristão avalia, em 
si mesmo, as intenções, os senti-
mentos e as atitudes que neces-
sitam de mudança e se volta para 
Deus. Sem arrependimento, não 
há confissão, e, sem confissão, não 
há cura (2 Cr 7:14). A Bíblia diz: ... 
confessem os seus pecados uns 
aos outros e orem uns pelos outros 
para serem curados (Tg 5:16). 

Exatamente por isso, Paulo não 
lamentou por ter provocado mo-
mentânea tristeza nos irmãos, mas 
se regozijou, por ver o progresso dos 
seus filhos na santificação. Neste es-
tudo, pudemos ver Paulo buscando 
a restauração da santidade da igreja 
de Corinto. Para tanto, foi até a raiz 
do problema, reprovando as associa-
ções daqueles cristãos com o paga-
nismo; depois, buscou a cura daque-
la igreja, através de atitudes purifica-
doras e sentimentos terapêuticos. Se 
quisermos ter saúde espiritual, preci-
samos seguir os mesmos passos. 

01. Com base nos dois parágrafos introdutórios, responda: Qual 
é a ideia de santificação, na Bíblia, e quais os seus dois aspectos 
principais? Como eram os cristãos de Corinto quanto à santidade? 
Leia 1 Co 1:2; 2 Co 7:1.

02. Leia 2 Co 6:14-16a e responda: Que associações dos coríntios 
foram reprovadas por Paulo? Por que isso era a raiz do problema? 
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O que é jugo desigual e qual o problema de um crente se associar a 
um descrente?

03. Após ler 2 Co 6:16b-7:1 e o item 2, responda: Quais são os 
verbos usados por Paulo para enfatizar o valor da santificação? Leia 
também Is 52:11 e faça a comparação entre os irmãos de Corinto e 
Israel pós-exílio babilônico.

04. Leia 2 Co 7:8-12; 2 Cr 7:14; 1 Jo1:9; Tg 5:16, e responda: Quais 
foram os dois sentimentos terapêuticos apontados por Paulo, na 
carta? Qual a diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza 
segundo o mundo? Por que o arrependimento e a confissão são 
fundamentais para a cura da igreja? 

II. APLICANDO O ENSINO DA CARTA

1. A santidade deve ser perseguida pelos cristãos.

Ser puro e santo, num mundo 
contaminado, é um grande desafio; 
é remar contra a maré; é andar na 
contramão do mundo, cujos valo-
res são pervertidos. A santificação 
é uma batalha diária, porque tem 
a ver com negar a nós mesmos e 
dizer não as nossas próprias vonta-
des e inclinações. Paulo escreveu, 
em outra carta, que a carne milita 
contra o Espírito, e o Espírito, con-

tra a carne, porque são opostos en-
tre si (Gl 5:17). De fato, há guerra 
dento de nós. 

Embora seja difícil, a nossa san-
tificação é possível, por causa da 
ação do Espírito Santo em nós. Ele 
entra em conflito com nossa carne 
e nos ajudar a identificar e vencer 
o pecado. Precisamos deixar que 
Espírito vença essa guerra. Faze-
mos isso, quando lhe damos lugar; 
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quando deixamos de alimentar a 
carne, e não cedemos facilmente 
à tentação. A santidade deve ser 
perseguida pelos cristãos, pois fo-

ram chamados para isso (1 Co 1:2; 
1 Pd 1:14-16). A Bíblia diz que, 
sem ela, ninguém verá o Senhor 
(Hb12:14). 

05. É um desafio manter-nos puros neste mundo; além disso, há a 
batalha diária dentro de nós. O que você sabe sobre isso? Por que 
a santidade deve ser perseguida pelos cristãos? Leia Gl 5:17; 1 Pd 
1:14-16; Hb 12:14.

2. A santidade deve ser incentivada pelos líderes.

É notável a preocupação de 
Paulo com a igreja. Ele sabia que 
certos erros precisavam ser tra-
tados, pois ela é a habitação de 
Deus e deve ser pura. O apóstolo 
não negociou princípios, nem fez 
vista grossa aos pecados; não foi 
complacente com o erro de nin-
guém, nem foi cúmplice de sujei-
ras. O que ele fez foi agir com fir-
meza e amor, apontando os erros 
daqueles cristãos e chamando-os 
ao arrependimento.

O resultado da atitude de Paulo 
foi a saúde espiritual dos cristãos 
de Corinto. Deus espera ver isso 

na liderança de sua igreja, nos 
dias atuais. Se o seu pastor é al-
guém que luta pela santidade da 
igreja local, sem medo de se des-
gastar, se ele é alguém compro-
metido com a Palavra, então, va-
lorize-o, pois ele é realmente um 
homem de Deus. Deus espera ver 
essa atitude também na liderança 
da família e em todos os níveis de 
liderança. Todos nós somos líde-
res de alguma forma, seja na igre-
ja, na família, no trabalho ou na 
escola. Sejamos comprometidos 
com os valores bíblicos. Incenti-
vemos a santidade!

06. Qual foi a atitude do líder Paulo, diante dos pecados dos coríntios? 
O que Deus espera de nós, que somos líderes nos dias atuais?
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DESAFIO DA SEMANA 

Vimos o quanto a santifi cação é importante para a saúde da igre-
ja de Cristo. Como parte dessa igreja, precisamos cuidar uns dos 
outros, mas, principalmente, de nós mesmos. Que, durante esta 
semana, você pratique a autoanálise, que, muitas vezes, é deixada 
de lado, na correria da vida. Ao fazer seu momento devocional, 
deixe a Palavra ensinar-lhe, e, se necessário, corrija-se. Pare alguns 
minutos para fazer uma introspecção. Observe quais são seus erros 
repetidos e procure a causa deles. Dê nome aos pecados. Com 
sua vida sendo santifi cada, você contribuirá para a santifi cação da 
igreja e seu bom testemunho. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 07/05 At 17:16-34 Jz 7-8 Jó 37 

 Segunda-feira 08/05 At 18 Jz 9 Jó 38 

 Terça-feira 09/05 At 19:1-20 Jz 10:1-11:33 Jó 39 

 Quarta-feira 10/05 At 19:21-41 Jz 11:34-12:15 Jó 40 

 Quinta-feira 11/05 At 20:1-16 Jz 13 Jó 41 

 Sexta-feira 12/05 At 20:17-38 Jz 14-15 Jó 42 

 Sábado 13/05 At 21:1-36 Jz 16 Sl 42 
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LIÇÕES DE NEEMIAS – PARTE I

Disseram-me: Os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá 
na província, estão em grande miséria e desprezo; os muros de Jerusalém estão 
derribados, e as suas portas, queimadas. (Ne 1:3)

Neemias era um judeu que vivia no exílio, sob o domínio persa; era o copeiro 
do rei Artaxerxes e desfrutava de um grande privilégio: era o ministro da vida 
do rei e também o seu confi dente e conselheiro. No texto bíblico em destaque, 
Neemias obtém notícias dos seus irmãos judeus que viviam na cidade de Jeru-
salém e nos seus arredores. Esse homem de Deus nos deixa uma preciosa lição: 
preocupação com a realidade alheia. Neemias e os demais exilados, apesar de 
tudo, viviam relativamente bem. Estavam no exílio, mas estavam bem. Neemias, 
porém, queria saber daqueles que estavam distantes.

Deus quer pessoas preocupadas com a realidade exterior. O relativo conforto 
da vida no templo pode nos levar a um estado de acomodação e indiferença em 
relação ao que se passa lá fora. Precisamos nos preocupar com o que se passa 
do outro lado das nossas paredes. Isso signifi ca um envolvimento com a situação 
espiritual, social e moral das pessoas que não desfrutam dos mesmos privilégios 
espirituais que nós. 

Preocupemo-nos com as pessoas não-salvas que estão se perdendo lá fora, 
do outro lado da rua, do outro lado do nosso quintal, do outro lado da nossa 
parede, do outro lado das nossas fronteiras. Muitos sofrem em grande miséria e 
desprezo. Há casas e lares em ruínas, vidas e relações mutiladas. 

Neemias queria saber sobre aquela gente. E você? Tem se preocupado 
com os que estão longe de Deus, longe da comunhão dos santos, longe da 
vida abundante? 

NOSSA DECISÃO: Preocupemo-nos menos com o nosso bem-estar; preocu-
pemo-nos mais com o bem-estar do próximo! Deixemo-nos ser usados por Deus 
em favor dos desfavorecidos.

NOSSA ORAÇÃO: PARAGUAI (07 a 13/5) 
Graças a Deus, as IAPs no Paraguai seguem fi rmes, através da liderança do Pr. 

Edilson. Deus tem lhe dado a oportunidade de proclamar o evangelho às tribos 
indígenas.

Oremos pelo Pastor Edilson Dias e sua família, bem como pelos seus co-
laboradores, para que a obra siga avançando e rompendo as barreiras e di-
ficuldades existentes. Roguemos ao Senhor que levante parceiros para esse 
campo missionário.

MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 364 • Final: HBJ 26

8 A importância 
da generosidade

20 DE MAIO DE 2017

OBJETIVO
Ajudar o estudante da 
Bíblia a entender melhor o 
princípio da generosidade, 
estimulando-o a torná-la um 
hábito que lhe proporcione 
regozijo e lhe instigue ao 
envolvimento efetivo. 

Sexta-feira, 19/05 – 17h31
Sábado, 20/05 – 17h31

Ou acesse goo.gl/bOZGo5

INTRODUÇÃO

Generosidade é a atitude de quem gosta de aju-
dar as pessoas e que, às vezes, doa mais do que 
se espera. É a característica de quem “se dispõe 
a sacrifi car os próprios interesses em benefício de 
outrem”.1 É o hábito de dar sem esperar nada em 
troca. Generosidade é uma das faces mais nítidas 
do amor. É o amor posto em prática. Esta virtude 
está ligada à compaixão e faz parte da essência do 
cristianismo. Cristãos espiritualmente saudáveis 
são naturalmente generosos. Esse é o assunto de 2 
Coríntios 8:1 a 9:15, texto que vamos estudar hoje. 

I. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA

Paulo estava organizando donativos para socor-
rer os santos da Judeia. O contexto em que esta-
vam vivendo era de fome e perseguição (At 18:2). 
Cristãos de vários lugares enviaram contribuições 
(At 11:29,30; Rm 16:26-27). Nos capítulos 8 e 9 de 2 
Coríntios, a igreja de Corinto é orientada a levantar 

1. Pequeno dicionário Houaiss da língua portuguesa (2015:486) 

TEXTO-BASE
E isto afi rmo: aquele que semeia pouco, pouco 
também ceifará; e o que semeia com fartura com 
abundância também ceifará. (2 Co 9:6)

DD 14/05 2 Co 8:1-7

QQ

S

SS

LEITURA DIÁRIA
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uma oferta solidária para amenizar 
o sofrimento daqueles irmãos. Esse 
incentivo à generosidade foi impor-
tante para o processo de cura dessa 
igreja. Vejamos o que texto ensina. 

1. O exemplo de generosidade: 
Paulo recorre à atitude exemplar dos 
irmãos das igrejas da Macedônia, a 
fim de ensinar sobre generosidade 
aos coríntios. Dois aspectos mere-
cem ser considerados, quanto a ge-
nerosidade dos cristãos macedônios. 
O primeiro deles é o exemplo na difi-
culdade: ... porque, no meio de mui-
ta prova de tribulação, manifestaram 
abundância de alegria (2 Co 8:2). 

As coisas não estavam fáceis para 
os crentes da Macedônia. Sim, eles 
também estavam passando por di-
ficuldades. Esses irmãos enfrenta-
vam muita tribulação e viviam “em 
profunda pobreza, expressão que 
significa ‘miséria absoluta’”.2 Ape-
sar dessa situação difícil, eles aju-
daram os necessitados da Judeia. A 
pobreza não os impediu de serem 
generosos e pensarem nos outros. 
Que exemplo digno! Contribuíram 
na medida de suas posses e mesmo 
acima delas (2 Co 8:3). 

O segundo aspecto a ser conside-
rado é o exemplo na iniciativa: eles 
se mostraram voluntários, pedindo-
nos, com muitos rogos, a graça de 
participarem da assistência aos san-

2. Wiersbe (2006:857) 

tos (2 Co 8:3,4). Não foi Paulo quem 
pediu ajuda aos macedônios, mas 
estes pediram para ajudar! Eles cha-
maram a responsabilidade para si. 

2. O estímulo à generosidade: 
Paulo não se mostra insensível às ne-
cessidades alheias. Ele não é daque-
les que vê o sofrimento dos outros 
e passa de lado, ignorando-o. Por 
isso, estimula os coríntios a preparar 
antecipadamente sua contribuição: 
... julguei conveniente recomendar 
aos irmãos que me precedessem en-
tre vós e preparassem de antemão a 
vossa dádiva já anunciada (2 Co 9:5). 

Paulo estimula os cristãos ao 
planejamento generoso. Ele envia 
representantes para preparar ante-
cipadamente a oferta dos irmãos, 
porque não queria que estes se en-
contrassem desapercebidos. Além 
disso, o apóstolo havia elogiado a 
igreja de Corinto, junto aos mace-
dônios, dizendo que os cristãos da 
Acaia3 haviam planejado antecipa-
damente a sua contribuição. A ajuda 
aos necessitados estava dentro do 
planejamento do apóstolo e deveria 
também estar na agenda da igreja.

Paulo ainda estimula os cristãos ao 
comprometimento generoso. Sem di-
zer quanto as pessoas deveriam pro-

3.  A Acaia era a província romana que abran-
gia toda a região sul da Grécia. A capital 
dessa província era Corinto. Ao mencio-
nar a Acaia, Paulo se refere aos cristãos 
de Corinto. Para ser mais incisivo, ele 
menciona a província, em vez da cidade. 
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meter, esperava que cumprissem sua 
promessa.4 A igreja de Corinto havia 
prometido ofertar, mas precisava levar 
a sério a promessa da contribuição, 
para que esta estivesse pronta como 
expressão de generosidade e não de 
avareza (2 Co 9:5). A generosidade 
não pode ser feita relaxadamente.

3. A maneira da generosidade: 
Qual é forma correta de praticar 
atos generosos? Para tratar do as-
sunto, Paulo recorre novamente ao 
exemplo dos cristãos macedônios 
e ensina que devemos contribuir 
com gratidão graciosa: ... vos faze-
mos conhecer a graça de Deus con-
cedida às igrejas da Macedônia (2 
Co 8:1). Os cristãos macedônios se 
sentiam agraciados pelo privilégio 
de poder ajudar os santos e eram 
agradecidos por isso. Eles contri-
buíam por causa da graça de Deus. 
Esta os inspirava à generosidade.

A nossa contribuição é “um favor 
imerecido que Deus faz a nós”.5 O 
que doamos é infinitamente inferior 
às dádivas que recebemos de Deus. 
Além disso, devemos contribuir 
com alegria abundante. Ao serem 
generosos, os cristãos macedônios 
manifestaram abundância de ale-
gria (2 Co 8:2). Eles não murmura-
vam por causa de seus sofrimentos. 
Sua alegria estava em Cristo, não 
nas circunstâncias. Contribuíam e 

4. Wiersbe, op. cit., p.863 
5. Lopes (2008:188)

não reclamavam. A pobreza não 
lhes tirava o prazer da generosida-
de. Sabiam que Deus ama a quem 
dá com alegria (2 Co 9:7). 

Devemos contribuir com entrega 
total. Mais do que recursos finan-
ceiros, os cristãos macedônios em-
penharam a própria vida em favor 
do próximo. Houve entrega total, 
renúncia e comprometimento em 
prol dos outros. 

4. Os benefícios da generosida-
de: A generosidade produz benefí-
cios singulares. Não é uma via de mão 
única. Paulo mostra isso aos irmãos de 
Corinto, ensinando-lhes que a gene-
rosidade faz prosperar quem contri-
bui: ... o que semeia com fartura com 
abundância também ceifará (2 Co 
9:6). Quanto mais abençoamos, mais 
somos abençoados. A nossa oferta 
não é um gasto vão, mas um investi-
mento nos outros e em nós mesmos. 

 A prosperidade que o genero-
so recebe vai além do âmbito ma-
terial, pois se manifesta, também, 
no aspecto espiritual (Is 58:10-11). 
Quando somos generosos, estamos 
colocando compaixão e amor em 
prática e somos livres do egoísmo. 

A generosidade também bene-
ficia aqueles a quem socorremos (2 
Co 9:12). Os recursos que Deus nos 
concede devem ser utilizados para 
o bem do outro. A nossa generosi-
dade deve alcançar as necessidades 
de todos, daqueles que são ou não 
cristãos (Gl 6:10). O pouco que doa-
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mos faz diferença na vida de quem 
precisa. Em tudo isso, Deus é glori-
ficado (2 Co 9:12b). Cada pequena 
congregação auxiliada seria grata a 
Deus pela ajuda que lhe havia sido 
dispensada.6 Quem é ajudado por 
nossos recursos pode glorificar ao 
Senhor, pois entende que ele, por 
nosso intermédio, supriu suas neces-
sidades (2 Co 9:13). 

Em suma, Paulo procura mostrar 

6. Wiersbe, op. cit., p.867 

aos cristãos da igreja de Corinto que 
a generosidade é importante. Certa-
mente, essa atitude, virtude ou hábi-
to contribuiria, de forma intensa, no 
processo de cura daquela igreja en-
ferma. Faria que olhasse para os ou-
tros com compaixão, ao invés de fi-
car olhando só para os seus próprios 
problemas. Não dá para perdermos 
tempo com picuinhas e meninices, 
quando sabemos que irmãos de fé 
estão morrendo de fome. A genero-
sidade nos ajuda a viver o evangelho. 

01. O que é generosidade? O que se pode dizer do exemplo e 
da iniciativa dos cristãos macedônios, quanto à generosidade? 
Responda, com base em 2 Co 8:2-4 e no item 1. 

02. Paulo estimulou os cristãos coríntios ao planejamento e ao 
comprometimento generoso. Comente a respeito disso, com base 
em 2 Co 9:2-5 e no item 2. 

03. Com base em 2 Co 8:1-2, 9:7 e no item 3, responda: De que 
maneira a generosidade deve ser praticada? 

04. Fale sobre os benefícios da generosidade, com base em Is 58:10-
11; 2 Co 9:6,12, e no item 4. Por que a generosidade é importante? 
De que forma ela ajudou no processo de cura da igreja de Corinto?
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II. APLICANDO O ENSINO DA CARTA

1. Faça da generosidade uma satisfação. 

Os cristãos da Macedônia fize-
ram da generosidade o seu pra-
zer: ... porque, no meio de muita 
prova de tribulação, manifestaram 
abundância de alegria e a profunda 
pobreza deles superabundou em 
grande riqueza de generosidade 
(2 Co 8:2). Aqueles irmãos estavam 
passando por sofrimento. Havia 
fome, perseguição e hostilidade, 
mas também havia, no coração de-
les, alegria abundante. Eles abriram 
o coração e o bolso para suprir as 
necessidades dos outros, quando 
também precisavam de ajuda. 

Nada pode tirar o nosso prazer 
de contribuir. O coração generoso 
ajudará, mesmo sob condições ad-
versas. O cristão generoso contri-
bui sem murmurar; enxerga a dor 
do outro e age com compaixão. 
Contribua ao necessitado e à obra 
de Deus. Mas, independentemente 
do que você possa ofertar, faça-o 
não com tristeza ou por necessida-
de; porque Deus ama a quem dá 
com alegria (2 Co 9:7). Oferte com 
alegria, porque fazer o bem vale a 
pena. Contribua com prazer, por-
que disso Deus se agrada! 

05. A generosidade tem sido uma prática prazerosa na sua vida? De que 
maneira? Responda, com base em 2 Co 8:2 e na primeira aplicação. 

2. Faça da generosidade um compromisso. 

Os cristãos da Macedônia fize-
ram da generosidade o seu com-
promisso. Eles pediram a Paulo 
que os permitisse participar do 
ato da contribuição e fizeram isso 
com muitos rogos, destaca o após-
tolo (2 Co 8:4). Aqueles cristãos 

generosos foram além: deram-se 
a Deus e ao próximo. Noutras pa-
lavras, dispuseram-se a ajudar no 
que fosse preciso. Com eles, os 
cristãos carentes da Judeia po-
diam contar. Os cristãos de Corin-
to, por sua vez, deveriam cumprir 
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com o que já haviam prometido 
anteriormente.

À semelhança dos cristãos da Ma-
cedônia, sejamos comprometidos 
com a generosidade. Coloquemo-
nos à disposição para ajudar a quem 
precisa. Tomemos a iniciativa de 
amparar os necessitados; façamos 

projetos que contemplem amenizar 
o sofrimento alheio; comprometa-
mo-nos em estender a mão ao caído 
e em socorrer o afl ito. Se quisermos 
ser autênticos cristãos, precisamos 
nos doar a Deus e ao próximo. O que 
estamos esperando para agir? Neste 
momento, alguém precisa nós. 

DESAFIO DA SEMANA

No estudo de hoje, aprendemos sobre a importância da gene-
rosidade. Estudamos acerca do seu exemplo, do seu estímulo, da 
sua maneira e dos seus benefícios. Precisamos fazer da atitude ge-
nerosa o nosso prazer. O nosso coração deve se alegrar ao ajudar a 
quem precisa. Ao mesmo tempo, devemos fazer da generosidade 
o nosso compromisso. É crucial que nos doemos em favor do pró-
ximo. O nosso desafi o é oferecer ajuda a alguém que precisa. Pode 
ser a uma pessoa da igreja ou de fora. Faça a sua parte! 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 14/05 At 21:37-22:29 Jz 17-18 Sl 43 

 Segunda-feira 15/05 At 22:30-23:22 Jz 19 Sl 44 

 Terça-feira 16/05 At 23:23-24:9 Jz 20 Sl 45 

 Quarta-feira 17/05 At 24:10-27 Jz 21 Sl 46 

 Quinta-feira 18/05 At 25 Rt 1-2 Sl 47 

 Sexta-feira 19/05 At 26:1-18 Rt 3-4 Sl 48 

 Sábado 20/05 At 26:19-32 1Sm 1:1-2:11 Sl 49 

06. Como podemos praticar efetivamente a generosidade? 
Responda, com base em 2 Co 8:4-5 e na segunda aplicação. 
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9
27 DE MAIO DE 2017

Sexta-feira, 26/05 – 17h29
Sábado, 27/05 – 17h29

Ou acesse goo.gl/SdVfjA

LEITURA DIÁRIA

LIÇÕES DE NEEMIAS – PARTE II

Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns 
dias. (Ne 1:4)

Neemias, ao saber da situação lastimável em que se encontravam os seus 
irmãos judeus, chorou e se entristeceu. Essa atitude demonstra a sua sensibilida-
de ao sofrimento alheio. Ele não apenas lamentou, mas chorou, comovido pela 
miséria e pelo desprezo daquelas pessoas.

Deus quer servos e servas sensíveis, que chorem pelas pessoas que estão 
sofrendo. Não podemos viver a vida cristã como se o mundo exterior não nos 
dissesse respeito. A tristeza e o choro pelo sofrimento dos que estão vivendo 
na miséria espiritual e moral são uma atitude que Deus quer ver nos seus fi lhos. 

Precisamos ver homens e mulheres, jovens e crianças sensíveis às pessoas que 
vivem sem Deus e sem salvação no mundo. Quando você vê a desgraça que o 
pecado causa na vida das pessoas, o que se passa dentro de sua alma? Você tem 
lamentado e chorado pelas pessoas perdidas? Jesus chorou, quando chegou a 
Jerusalém e viu o povo longe da vontade de Deus. Neemias chorou, ao saber do 
estado dos seus irmãos lá perto de Jerusalém. 

NOSSA DECISÃO: Você já chorou por um pecador sem Jesus, por uma ovelha 
desgarrada do aprisco? Seu coração é sensível em relação àqueles que estão 
sofrendo longe de Deus? Se a resposta for não, então, busque com afi nco desen-
volver um coração sensível para com os que sofrem.

NOSSA ORAÇÃO: EL SALVADOR (14/05 a 20/5)
O evangelho de Cristo continua alcançando os corações de muitos salvadore-

nhos e salvando vidas, para a glória de Deus. 
Oremos para que a obra continue fi rme e constante e que Deus continue usan-

do o Pr. Isaías Cuellar e sua família para alcançar mais vidas naquele país. Oremos 
também pelos parceiros missionários: Convenções Sul, Oeste Paulista e Norte.

MOMENTO MISSIONÁRIO
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9 Aprenda a valorizar 
o seu pastor

27 DE MAIO DE 2017

Sexta-feira, 26/05 – 17h29
Sábado, 27/05 – 17h29

Ou acesse goo.gl/SdVfjA

INTRODUÇÃO

Atualmente, temos visto um festival de bizar-
rices envolvendo pretensos pastores. Basta fazer 
uma busca no YouTube, para encontrar diver-
sos vídeos mostrando as coisas mais absurdas. 
Além disso, existem líderes evangélicos que se 
enriqueceram à custa dos fi éis, pregando men-
sagens contrárias à Bíblia. Infelizmente, eles 
têm atraído para si multidões e acabam iludindo 
até mesmo cristãos verdadeiros, mas ingênuos. 
Diante dessa triste realidade, é fundamental 
aprendermos a identifi car e valorizar os bons mi-
nistros da Palavra. É sobre isso que trataremos 
no estudo desta semana. 

I. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA

Se, hoje, temos de lidar com aqueles que enga-
nam o povo, não era diferente nos dias de Paulo. 
Por isso, em 2 Coríntios 10:1-18, o apóstolo muda 
o tom. A razão disso é que, até o capítulo 9, ele 
se dirige à maioria arrependida; mas, a partir do 

TEXTO-BASE
Agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e 
a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês 
me consideram fraco pessoalmente e duro apenas 
a distância, quando lhe escrevo. (2 Co 10:17) 

DD 21/05 2 Co 10:1-2

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Refl etir sobre a ideia de que 
igrejas saudáveis valorizam os 
seus pastores, mostrando que 
os ministros da Palavra devem 
ser respeitados por causa 
da natureza, da autoridade 
e da complexidade de seu 
trabalho. 
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capítulo 10, ele se dirige à minoria 
ainda rebelde.1 O desapontamen-
to de Paulo, como pastor, era que 
aqueles a quem ele evangelizara e 
dedicara a vida criam mais nos fal-
sos obreiros do que nele; diziam 
que Paulo era um pastor fraco, de 
pregação desprezível e sem unção, 
que os outros é que eram bons. 
Nesse trecho da carta, Paulo se 
defende, reivindicando o respeito 
pelo seu ministério. Aqui, vemos 
algumas razões para valorizarmos 
os nossos pastores. 

1. A natureza do serviço pas-
toral: Embora esteja defendendo 
o seu apostolado, em 2 Coríntios, 
Paulo se posiciona também como 
pastor. De acordo com as Escritu-
ras, o ministério pastoral é de uma 
natureza especial. Quem o desejar, 
estará aspirando a um excelente 
trabalho (1 Tm 3:1). Trata-se de 
uma tarefa digna e merecedora de 
reconhecimento, especialmente 
àqueles que a cumprem com dedi-
cação e zelo (1 Tm 5:17). 

Paulo compreendia muito bem 
essa natureza especial de seu tra-
balho e era consciente de sua res-
ponsabilidade diante de Deus. Ele 
fora acusado de ser um pastor car-
nal, que procedia segundo os pa-
drões humanos (2 Co 10:2). Mas, 
em sua defesa, explicou: ... embora 

1. Wilkinson, Boa (2000:418)

andando na carne, não militamos 
segundo a carne (2 Co 10:3). O 
trabalho pastoral não é de nature-
za carnal, mas espiritual; não tem 
como padrão o mundo, mas o céu. 

De acordo com Paulo, as armas 
com que batalham os ministros do 
evangelho não são humanas. O 
serviço pastoral não depende de 
dados estatísticos, pesquisas de 
mercado, indicadores econômicos 
ou estratégias de marketing. Em-
bora tudo isso tenha seu valor, sa-
bemos que, antes de qualquer coi-
sa, o trabalho de um pastor apoia-
se no poder de Deus (1 Co 2:4,5). 

A batalha cristã não é travada 
contra outras pessoas, mas contra 
as fortalezas malignas, os falsos en-
sinos e o orgulho, que se opõem ao 
conhecimento de Cristo (Ef 6:12). 
O serviço pastoral não visa ao lucro 
ou ao sucesso pessoal, mas obje-
tiva levar cativo todo pensamento 
à obediência de Cristo (2 Co 10:5). 
Conduzir pessoas a Jesus é a prin-
cipal tarefa nessa nobre missão. 

2. A autoridade do chamado 
pastoral: Outra acusação que Pau-
lo recebera fora a de não ter au-
toridade espiritual. A isso, ele res-
ponde em 2 Coríntios 10:7-8. Em 
primeiro lugar, explica que não se 
pode julgar a autoridade espiritual 
pela aparência. Os falsos mestres 
eram performáticos, usavam pala-
vras bonitas e procuravam causar 
boa impressão. Paulo, ao contrá-
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rio, estava mais preocupado com o 
conteúdo de sua pregação e com 
sua essência de vida. 

Em segundo lugar, ele explica 
que o pastor é um discípulo de Cris-
to como qualquer outro: Se alguém 
confia em si que é de Cristo, reflita 
que, assim como ele é de Cristo, 
nós também somos. Paulo não se 
via melhor ou maior que ninguém. 
Isso porque entendia que o pastor 
é membro do corpo de Cristo, um 
irmão na fé e deve ser respeitado 
por isso, antes de qualquer outra 
razão. A única diferença é que re-
cebeu uma função de liderança na 
igreja de Cristo. 

Em terceiro lugar, o apóstolo ex-
plica que a autoridade do chama-
do pastoral é proveniente daquele 
que chama (1 Ts 5:24). Paulo reco-
nhece que sua autoridade não lhe 
fora concedida por homens, mas 
por Cristo. Eis a grande diferença 
entre o apóstolo e seus opositores: 
ele usava sua autoridade para for-
talecer a igreja, enquanto os judai-
zantes usavam a igreja para fortale-
cer a autoridade deles.2 

Jesus nos concede poder, nunca 
para uso pessoal, mas sempre para 
o avanço de sua causa. Assim, Pau-
lo observa que sua autoridade era 
proveniente do Senhor e que a em-
pregava não para destruir a igreja, 

2. Wiersbe (2006:871)

mas para edificá-la e fortalecê-la.3 
Os falsos mestres, contudo, não 
estão interessados na edificação 
do corpo de Cristo. Portanto, de-
vemos reconhecer que a autorida-
de de nossos líderes eclesiásticos 
se fundamenta, sobretudo, no fato 
de serem chamados por Cristo para 
servir à igreja. 

3. A complexidade do traba-
lho pastoral: Não é preciso ser um 
cristão experiente para perceber 
que o trabalho pastoral não é sim-
ples. Imagine o que era pastorear a 
igreja de Corinto. Todos sabemos 
que é preciso bastante tato para 
lidar com pessoas, especialmen-
te quando se trata da salvação de 
suas vidas. No pequeno trecho que 
estamos estudando, podemos ob-
servar alguns aspectos que revelam 
a complexidade desse serviço. 

O trabalho pastoral é complexo, 
porque é preciso lidar com confli-
tos e oposições. Paulo foi acusado 
de comportamento mundano e 
fraqueza (2 Co 10:2,10). Divisões, 
acusações, reclamações e incom-
preensões são comuns na prática 
pastoral e foram enfrentadas por 
Paulo. Promover a solução de ten-
sões como essas não é simples. 

O trabalho pastoral é complexo, 
pois é preciso equilibrar firmeza e 
doçura. Paulo se valeu da mansi-

3. Kistemaker (2004:478)
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dão e da benignidade de Cristo, 
para se dirigir aos coríntios. To-
davia, ele sabia que precisava ser 
firme com alguns deles e punir os 
desobedientes (2 Co 10:1,2,6). É 
preciso maturidade e equilíbrio 
emocional para dosar severidade e 
brandura no trato com as pessoas. 
Por ser desafiador esse trabalho, 
todos os membros precisam ajudar 
os seus pastores, para que o traba-
lho destes seja uma alegria e não 
peso (Hb 13:17). 

Finalmente, o trabalho pastoral 
é complexo, pois é preciso respei-
tar suas limitações e delimitações. 
Paulo afirmou que Deus demarca-
ra limites para seu trabalho, o seu 
campo pastoral (2 Co 10:13-15). Ele 
mesmo tinha consciência de suas 
limitações pessoais e sabia que 
Deus havia delimitado sua atuação, 
por meio dos seus dons e pelo es-

tabelecimento de seu campo. Não 
se pode “abraçar” o mundo, nem 
fazer tudo. Por isso, Deus estabe-
lece uma esfera de ação para cada 
pastor. Isso precisa ser respeitado 
pelo pastor e pela igreja. 

Em suma, devemos valorizar os 
verdadeiros ministros da Palavra, 
por causa da natureza espiritual, 
divina e complexa do seu traba-
lho. Infelizmente, muitos crentes 
desprezam aqueles que ensinam, 
cuidam e oram por eles, prefe-
rindo valorizar os pastores da 
televisão e “apóstolos” da atua-
lidade. O ministério pastoral de 
Paulo serve de modelo aos nos-
sos pastores atuais e nos ensina 
que aqueles que se afadigam no 
ensino da Palavra merecem nosso 
respeito e admiração. A seguir, 
vamos verificar maneiras de apli-
car o ensino da carta. 

01. Você concorda com a frase: “Igrejas saudáveis valorizam os seus 
pastores”? Como era essa questão, na enferma igreja de Corinto? 
Baseie-se nos parágrafos introdutórios e em 2 Co 10:1, 10-11. 

02. Após ler o item 1; 1 Co 2:4-5; 2 Co 10:2-5; 1 Tm 3:1, 5:17, 
responda: O que a Bíblia nos ensina sobre a natureza do serviço 
pastoral? Era justa a acusação de que Paulo era um pastor carnal?
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03. Leia 2 Co 10:7-8; Gl 1:1, e responda: Ao ser acusado de não ter 
autoridade espiritual, de que maneira Paulo respondeu? O que isso 
nos ensina sobre a autoridade do chamado pastoral?

04. Quais os três aspectos que revelam a complexidade do trabalho 
pastoral? Comente a frase: “Muitos crentes preferem valorizar mais 
os pastores da televisão e ‘apóstolos’ da atualidade do que seus 
pastores locais”. Baseie-se no item 3 e 2 Co 10:1-18; Hb 13:17.

II – APLICANDO O ENSINO DA CARTA

1. Valorize seu pastor, evitando a comparação.

É muito mais fácil medir uma 
religião com várias atividades exte-
riores do que uma fé que envolve a 
transformação interior.4 Há pessoas 
que avaliam um ministério apenas 
através de estatísticas. Medem o 
trabalho de um pastor com base 
no trabalho de outro. Avaliam o 
desempenho de alguém, a partir 
de padrões próprios. Porém, Paulo 
disse que esse tipo de comparação 
revela insensatez (2 Co 10:12). 

4. Wiersbe, op. cit., p.872

As igrejas e os pastores não estão 
em uma competição. O mais impor-
tante não é superar os outros, mas a 
nós mesmos. Portanto, não compare 
seu pastor com o outro da igreja vizi-
nha ou com aquele da Internet. Não 
avalie seu pastor pelo desempenho 
de outros anteriores a ele. Reconhe-
ça que, a cada um, Deus tem dado 
dons diferentes e esferas de ação es-
pecíficas. Aprecie o que está sendo 
feito, considerando as diferentes rea-
lidades, os diferentes propósitos de 
Deus e suas várias formas de operar. 
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Com humildade e profundo sen-
so de dependência do Senhor, Pau-
lo jamais se gloriou em si mesmo. 
Não se achava maior ou melhor 
que os demais cristãos. Diferen-
temente dos judaizantes, que se 
haviam infiltrado na igreja, ele não 
buscava louvor trabalhando em 
campo alheio. Sabia que não podia 
se ensoberbecer nas revelações de 
Deus, nem se gloriar por pregar o 
evangelho (1 Co 9:16; 2 Co 12:7). 
Ensinava que Cristo é o fundamen-
to insubstituível e que ninguém de-
veria gloriar-se nos homens (1 Co 
3:11, 21). 

Desse modo, vemos que é im-
portante nutrir apreço por nossos 
pastores, mas devemos tomar cui-
dado para não lhes dar maior glória 
que a Cristo. Devemos rejeitar toda 
forma de idolatria. Sabemos que 
toda boa dádiva vem de Deus e ne-
nhum sucesso, na terra, se explica 
sem o céu. Bons pastores trabalha-
rão com afinco, darão frutos, mas 
sempre reconhecerão que a glória 
vem de Deus. Saiba que nenhum 
pastor, líder ou membro é insubs-
tituível. Deus não aprova quem 
louva a si mesmo. Portanto, toda a 
glória seja a Deus! 

05. Por que não é sensato avaliar o ministério de alguém 
comparando-o com o de outros?

2. Valorize seu pastor, rejeitando a idolatria. 

06. É possível que alguém valorize mais um pastor do que Jesus? 
Como isso pode acontecer? O que fazer para evitar esse pecado?
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PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 21/05 At 27:1-12 1Sm 2:12-2:36 Sl 50 

 Segunda-feira 22/05 At 27:13-44 1Sm 3 Sl 51 

 Terça-feira 23/05 At 28:1-15 1Sm 4-5 Sl 52 

 Quarta-feira 24/05 At 28:16-31 1Sm 6-7 Sl 53 

 Quinta-feira 25/05 Rm 1:1-15 1Sm 8 Sl 54 

 Sexta-feira 26/05 Rm 1:16-32 1Sm 9:1-10:16 Sl 55 

 Sábado 27/05 Rm 2:1-3:8 1Sm 10:17-11:15 Sl 56 

DESAFIO DA SEMANA

Igrejas saudáveis valorizam os seus pastores! Para esta semana, 
sugerimos algumas atitudes agradáveis e fáceis de fazer. Que tal 
demonstrar carinho pelo seu pastor, reunindo um grupo de irmãos 
para visitá-lo e orar com ele e sua família? Ou, quem sabe, você 
pode dar-lhe um telefonema para externar seu apreço e orar com 
ele. Um almoço, um presente ou um simples elogio podem ser 
maneiras de mostrar ao seu pastor que ele é importante para você, 
sua família e para toda a igreja. Ore a Deus, agradecendo por nos 
dar pastores segundo coração dele. 
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10
3 DE JUNHO DE 2017

Sexta-feira, 02/06 – 17h28
Sábado, 03/06 – 17h28

Ou acesse goo.gl/oFXNCF

LEITURA DIÁRIA

LIÇÕES DE NEEMIAS – PARTE III

Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns 
dias; e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: [...] Estejam, 
pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos, abertos, para acudires à oração do 
teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos fi lhos de Israel, teus ser-
vos; e faço confi ssão pelos pecados dos fi lhos de Israel, os quais temos cometido 
contra ti; pois eu e a casa de meu pai temos pecado. (Ne 1:4-6)

 
Neemias chorou pelo estado de seus irmãos. Mas foi mais longe: orou e jejuou 

por eles. Aqui, vemos em Neemias a solidariedade e a intercessão. Ele assumiu 
o problema dos seus irmãos, solidarizou-se com os pecados deles e levou tudo 
isso aos pés do Senhor, em oração.

Deus quer servos solidários aos problemas alheios, pessoas que se coloquem 
diante dele como parte da solução. Neemias intercedeu a Deus por aquelas pes-
soas, pediu misericórdia por elas. Ele agiu sacerdotalmente: levou o povo diante 
de Deus e se declarou pecador como os demais pecadores. Foi isso que fez 
Cristo por nós (Is 53). Ele tomou sobre si as nossas dores, assumiu os nossos 
pecados, através de seu sofrimento e sua morte.

A oração intercessória precisa fazer parte do nosso dia-a-dia. Devemos orar 
pelos desvalidos, pelos desesperados, pelos escravos do pecado, pelos que não 
têm força para pedir por si próprios. Deus nos capacitou para sermos intercesso-
res. Por meio da oração, nós levamos pessoas perdidas até o trono da graça de 
Deus, para que, logo, possamos ver o livramento do Senhor nessas vidas.

NOSSA DECISÃO: Sejamos solidários para com os que estão perdidos, sem 
Cristo, aqueles que estão longe de Deus; intercedamos pelos pecadores que 
ainda não conhecem a Jesus Cristo.

NOSSA ORAÇÃO: GUATEMALA (21/05 a 27/5)
A IAP na Guatemala tem enfrentado muitos desafi os, mas, para a glória de 

Deus, vidas já estão se rendendo a Cristo, através dos estudos bíblicos, e, pela 
fé, cremos que esse é só o começo da grande obra que o Senhor realizará na-
quela nação. 

Oremos para que Deus continue usando o pastor Tito Orantes e sua família, 
para que mais estudos bíblicos sejam oferecidos e pequenos grupos sejam 
organizados. Que o Espírito Santo os capacite para que essa maravilhosa obra 
alcance os guatemaltecos. Oremos também pela parceira missionária: Conven-
ção Paranaense. 

MOMENTO MISSIONÁRIO
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10 A igreja não 
pode ser ingênua

3 DE JUNHO DE 2017

Sexta-feira, 02/06 – 17h28
Sábado, 03/06 – 17h28

Ou acesse goo.gl/oFXNCF

INTRODUÇÃO

 Uma pessoa ingênua, dentre outras defi nições, 
pode ser simples, infantil, alguém que acredita 
em tudo e é facilmente enganado. Ingenuidade, 
neste sentido, é algo que a igreja nunca deve ter 
com relação aos falsos mestres. Eles não devem 
ser recebidos, aceitos ou ouvidos; do contrário, 
representarão uma grande ameaça à saúde e à so-
brevivência dela. Alertar sobre a ingenuidade fazia 
parte do tratamento aplicado à igreja de Corinto. 
A lição de hoje refl etirá justamente sobre esse as-
sunto, analisando o que Paulo disse sobre os “fal-
sos apóstolos” e como a igreja deveria agir em 
relação a eles. 

I. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA

Às vezes, pensamos que a igreja primitiva não 
enfrentava problemas como a igreja contemporâ-
nea. Isso não é verdade! Se, hoje, vemos, na TV, 
na Internet, ou ouvimos, nos rádios, os diversos 
“apóstolos”, Paulo já enfrentava o mesmo pro-
blema. Ele os chamava, ironicamente, de “supe-

TEXTO-BASE
Mas receio que, assim como a serpente enganou 
a Eva com a sua astúcia, assim também seja 
corrompida a vossa mente e se aparte da 
simplicidade e pureza devidas a Cristo. (2 Co 11:3) 

DD 28/05 2 Co 11:1-6

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Refl etir na Palavra de 
Deus sobre a necessidade 
de conhecermos o 
evangelho verdadeiro e 
rejeitarmos os ensinos dos 
falsos apóstolos. 
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rapóstolos” ou, energicamente, 
de “falsos apóstolos”. Estes que-
riam apenas ostentar a titularidade 
apostólica e essa posição.1 Infeliz-
mente, a igreja lhes parecia recep-
tiva, e esta era a causa de muitos 
dos seus problemas. Mas Paulo lhe 
ensinou como deveria proceder. 

1. As características: Para não 
ser ingênua, a igreja deve ser capaz 
de detectar aqueles que procedem 
contra o evangelho. Paulo fez isso 
em sua carta; chamou-os de “tais 
apóstolos” (2 Co 11:5). Eles tinham 
como características o orgulho, a 
vaidade e a ostentação; gostavam 
de fazer autoelogios.

Em 2 Coríntios 11:13, apare-
cem outras duas expressões que 
caracterizam esses falsos líderes. 
A primeira é: “falsos apóstolos”, 
ou seja, tratava-se de falsos pre-
gadores, falsos ensinadores.2 Eles 
podiam até parecer apóstolos 
de Cristo, mas não passavam de 
apóstolos piratas. 

Paulo lembra aos coríntios que 
as aparências enganam: ... porque 
o próprio Satanás se transforma 
em anjo de luz (2 Co 12:14). Assim 
eram aqueles líderes, também con-
siderados como “obreiros fraudu-
lentos” (gr. dolios ergates). Essa é a 
segunda expressão usada por Pau-

1. Lopes (2014:143) 
2.  Bíblia de estudo palavras-chave hebraico 

e grego (2011:2468)

lo, cujo significado básico é: “isca 
de peixe”.3 

Resumindo, eles eram pseu-
doapóstolos, pregadores de men-
tira, corruptos (2 Co 11:13). Arro-
gavam para si certa superioridade 
espiritual, conhecimento teológico 
e estratégia ministerial; porém, não 
podiam ser recebidos pela igreja 
de Corinto como um dos doze ou 
mesmo como Paulo. 

2. Os ensinamentos: Para não 
ser ingênua, a igreja precisa tam-
bém ser capaz de identificar o 
conteúdo da mensagem dos falsos 
apóstolos. É isso que aprendemos 
com Paulo. Ele apresenta um diag-
nóstico dos ensinamentos daque-
les pseudoapóstolos à igreja de 
Corinto. Eles pregavam um outro 
Jesus (2 Co 11:4). Isso quer dizer 
que enfatizavam apenas um “Je-
sus vitorioso que fazia milagres”,4 
longe do Cristo humilde, pobre e 
sofredor, que morreu no madeiro e 
ressuscitou ao terceiro dia. Assim, 
excluíam a pregação do verdadeiro 
evangelho ensinado por Paulo.5 

Além disso, eles apresentavam 
um espírito diferente (2 Co 11:4). 
Paulo não via na mensagem deles 
o fruto do Espírito Santo. O espírito 
que manifestavam em suas mensa-
gens era de arrogância e autoritaris-

3. Rienecker (1995:362)
4. Kistemaker (2004:506)
5. idem 



www.portaliap.org  |  77

mo (2 Co 11:13-20),6 muito diferen-
te daquilo que o Espírito Santo pro-
duz em nossa vida (Gl 5:22-23). Para 
que os cristãos de Corinto não fos-
sem enganados, precisavam levar a 
sério esses alertas de Paulo, quanto 
ao conteúdo dos falsos mestres. 

3. O enfrentamento: Para não 
ser ingênua, a igreja precisa, ain-
da, combater os ensinos dos falsos 
apóstolos. Para enfrentá-los, Paulo 
utilizou o conhecimento: E, em-
bora seja falto no falar, não o sou 
no conhecimento; mas, em tudo e 
por todos os modos, vos temos fei-
to conhecer isto (2 Co 11:6). Veja 
que ele tinha um conhecimento 
maior que o dos falsos apóstolos, 
pois o seu tinha por fonte o verda-
deiro evangelho de Jesus Cristo. 
Conhecer o evangelho é essencial 
para não ser enganado pelos fal-
sos mestres. Além disso, o conhe-
cimento de Paulo não era para si 
mesmo, mas para o benefício da 
igreja. Havia um esforço de fazê-la 
entender a Palavra de Deus.

Vemos que, além do conheci-
mento, Paulo usou a simplicidade 
para enfrentar os falsos apóstolos. 
Ele mostra aos cristãos de Corinto 
a forma como viveu para com eles: 
sustentando-se para servi-los, dife-
rentemente dos falsos apóstolos, 
que viviam explorando a fé das pes-

6. Lopes (2008:244) 

soas (2 Co 11:7-12). Ele também de-
monstrou que seu ministério tinha 
algumas marcas apostólicas, que 
provavam à igreja de Corinto a au-
tenticidade de seu ministério, como 
verdadeiro apóstolo de Cristo. Ele 
lhes disse: Pois as credenciais do 
apostolado foram apresentadas no 
meio de vós, com toda a persistên-
cia, por sinais, prodígios e poderes 
miraculosos (2 Co 12:12). 

As credenciais para ser apóstolo 
eram: ter convivido com o Senhor 
e ter sido testemunha de sua res-
surreição (At 1:21-22). Esta última 
credencial aconteceu com Paulo 
durante a aparição do Senhor res-
surreto, no caminho de Damas-
co (At 9:1-6). O apóstolo também 
operava muitos milagres pelo po-
der de Deus. Isso fazia parte de seu 
ministério apostólico. 

Em suma, os ensinos dos falsos 
apóstolos eram mentiras. Eles es-
tavam interessados não em edificar 
a comunidade cristã, mas em pro-
mover a si mesmos. Não estavam 
olhando para o bem dos outros, 
mas para seus próprios interesses. 
Assim, uma das razões de a igreja 
de Corinto ser tão problemática 
era ter dado ouvidos a esses falsos 
mestres. Não é possível ser uma 
igreja saudável e, ao mesmo tem-
po, ingênua. A igreja precisa ter 
discernimento, e isso é desenvolvi-
do pela ajuda do Espírito Santo e 
pelo conhecimento da Palavra. 
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01. O que é ingenuidade e por que a igreja não pode ser ingênua? 
Explique os termos: “tais apóstolos”, em 2 Co 11:5; “falsos 
apóstolos” e “obreiros fraudulentos”, em 2 Co 11:13. Utilize a 
introdução e o item 1. 

02. O que querem dizer as expressões utilizadas por Paulo em sua 
carta: “pregam um outro Jesus”, “espírito diferente” e “evangelho 
diferente”? Leia 2 Co 11:4 e o item 2. 

03. Utilizando 2 Co 11:6-12 e os dois primeiros parágrafos do item 
3, fale sobre o “conhecimento” e a “simplicidade” usados por Paulo, 
no combate aos falsos apóstolos. 

04. Com base em 2 Co 12:12 e nos últimos dois parágrafos, explique 
o que Paulo disse sobre suas “credenciais” apostólicas. 

II. APLICANDO O ENSINO DA CARTA

1. Apegue-se à Palavra de Deus!

Paulo declarou aos coríntios sua 
preocupação, quanto ao abando-
no da Palavra de Deus, devido ao 
acolhimento da mensagem dos 
falsos apóstolos: Mas receio que, 
assim como a serpente enganou 
a Eva com a sua astúcia, assim 

também seja corrompida a vossa 
mente e se aparte da simplicida-
de e pureza devidas a Cristo (2 Co 
11:3). Eles não poderiam deixar o 
evangelho de Jesus ensinado com 
pureza pelo apóstolo, para acatar 
a mensagem de falsos líderes, que 
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haviam anunciado outro evange-
lho. Aos cristãos coríntios, faltava 
apego à Palavra.

Nos tempos em que vivemos, não 
podemos abandonar a doutrina que 
aprendemos. O evangelho bíblico 
não deve ser negociado pelas ino-
vações do “mercado da fé” e pelas 

teologias falsas. Nestes últimos dias 
em que a Bíblia tem sido colocada 
abaixo das experiências, em que se 
credita muito mais valor à palavra 
do pastor, do bispo ou do apóstolo 
do que às Escrituras, devemos nos 
apegar mais à Palavra de Deus, ana-
lisando tudo que nos é ensinado. 

05. Você tem analisado biblicamente aquilo que lhe é ensinado? 
Converse com os demais alunos sobre a importância de fazer isso.

 
2. Rejeite os falsos apóstolos! 

Ao que parece, os cristãos de 
Corinto estavam aceitando os falsos 
apóstolos sem nenhum critério. Pau-
lo mostrou que eles pregavam outro 
Jesus, outro espírito e um evangelho 
diferente. Não obstante todo esfor-
ço do apóstolo para lhes ensinar, 
com conhecimento e com a vida, es-
tavam aceitando os que lhes explo-
ravam a fé. Paulo havia vivido com 
simplicidade, mas eles queriam os 
que se autoexaltavam; Paulo era um 
autêntico apóstolo, mas a igreja de 
Corinto parecia querer os farsantes. 

Devemos estar atentos aos lí-
deres (apóstolos, missionários, 

bispos etc.) de nossos dias que 
não cultivam um ministério com 
conhecimento bíblico, simplicida-
de e poder de Deus. Muitos são 
os que vivem à base de espetá-
culos da fé, mas não ensinam a 
verdade de Deus; ostentam rique-
zas materiais e posições na igre-
ja; fazem até milagres, mas não 
glorificam a Deus. Para a igreja 
não ser ingênua, deve rejeitar tais 
homens e mulheres, pois estão 
em desacordo com a Palavra de 
Deus. Não hesite em resistir aos 
falsos líderes de nossos dias. Fi-
que com a Palavra. 

06. Com base no conhecimento do evangelho, você tem rejeitado os 
falsos apóstolos? Pondere sobre essa questão com a classe. 
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PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 28/05 Rm 3:9-31 1Sm 12 Sl 57 

 Segunda-feira 29/05 Rm 4 1Sm 13 Sl 58 

 Terça-feira 30/05 Rm 5 1Sm 14 Sl 59 

 Quarta-feira 31/05 Rm 6 1Sm 15 Sl 60 

 Quinta-feira 01/06 Rm 7 1Sm 16 Sl 61 

 Sexta-feira 02/06 Rm 8 1Sm 17:1-54 Sl 62 

 Sábado 03/06 Rm 9:1-29 1Sm 17:55-18:30  Sl 63 

DESAFIO DA SEMANA

Ao estudarmos a lição de hoje, nós nos vimos numa Corinto 
atual, pois os mesmos problemas que lá aconteciam estão presen-
tes na igreja da atualidade. Assim como Paulo enfrentou os falsos 
apóstolos, devemos enfrentá-los hoje. Não podemos compactuar 
com os obreiros fraudulentos. Seu desafi o é lembrar-se de alguém 
que está sendo levado por falsos líderes e estudar esta lição com 
essa pessoa, com respeito e oração. Não seja ingênuo, em tempos 
de tantos falsos apóstolos. 
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As palavras de Neemias, fi lho de Hacalias. No mês de quisleu, no ano vigési-
mo, estando eu na cidadela de Susã, veio Hanani, um de meus irmãos, com al-
guns de Judá; então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram 
levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: Os restantes, que não 
foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e 
desprezo; os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas, queimadas. 
Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias; 
e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. (Ne 1:1-4)

Quando acontece o chamado de Deus para que o sirvamos, além das nossas 
rotineiras atividades na igreja? Quando é que acontece o chamado de Deus para 
que andemos a segunda milha do serviço cristão e nos sensibilizemos com o 
sofrimento dos que estão longe de Deus?

Muitos estão, até hoje, esperando que Deus envie um anjo ou que ele mes-
mo apareça e fale clara e audivelmente. Porém, Deus, normalmente, faz o seu 
chamado através das circunstâncias, e, via de regra, as circunstâncias são nada 
agradáveis. Com Isaías, foi no ano da morte do rei Uzias (Is 6:1); com Paulo, foi 
durante uma missão de perseguição aos cristãos (At 9). Neemias percebeu o cha-
mado de Deus ao ouvir uma dolorosa notícia a respeito dos seus irmãos judeus.

Não esperemos que Deus venha fazer cócegas em nossas emoções, para que 
decidamos nos dedicar mais a ele. É possível que sejamos chamados quando 
estivermos sentindo as agulhadas das circunstâncias, com tribulações, perdas, 
perseguição, traição, choro ou más notícias, como Neemias. Sendo assim, traba-
lhemos enquanto temos vida, enquanto Deus nos dá oportunidades de fazermos 
um pouco mais pelo seu reino, pelos que ainda não são salvos.

NOSSA DECISÃO: Vamos ser sensíveis ao chamado do Senhor para que nos 
entreguemos mais ao serviço cristão e ao resgate das pessoas reféns do pecado.

NOSSA ORAÇÃO: PORTUGAL E ESPANHA (28/5 a 03/6)
As igrejas estão localizadas na cidade de Setúbal, em Portugal, e a outra em 

Madrid, na Espanha. Estamos pouco a pouco avançando! As igrejas estão em 
crescimento, fi rmes na graça de Cristo e, a cada dia, se fortalecendo mais. 

Oremos para que Deus continue abençoando o Pr. Moisés Gomes Ferrei-
ra e sua família na consolidação do projeto missionário, tanto em Portugal 
quanto na Espanha. Oremos também pelos parceiros missionários: todas as 
convenções regionais.

MOMENTO MISSIONÁRIO LIÇÕES DE NEEMIAS – PARTE IV
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Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 258 • Final: HBJ 231

11 A terapia do 
espinho na carne

INTRODUÇÃO

Você já precisou passar por algum tipo de terapia? 
Segundo o dicionário Houaiss, a palavra “terapia” 
indica o tratamento de alguém doente. É também 
qualquer intervenção para tratar problemas físicos e/
ou psíquicos.1 Quem já passou por tal experiência 
sabe de seus desafi os e benefícios. Paulo, o apósto-
lo, passou pela “terapia do espinho da carne”. Sabe 
o que isso signifi ca? No presente estudo, vamos exa-
minar a experiência do apóstolo, descrita em 2 Co-
ríntios 12:1-12. Descobriremos que, além da igreja, o 
próprio Paulo precisou ser tratado por Deus. 

I. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA 

Antes de estudar sobre o “espinho na carne”, 
é importante esclarecer o contexto que levou o 
apóstolo a tratar sobre o tema. Em 2 Coríntios, 
Paulo teve de se defender de ofensas e falsas 
acusações contra si e o seu ministério. Entre as 

1. Pequeno dicionário Houaiss da língua portuguesa (2015:911) 

TEXTO-BASE
E, para que não me ensoberbecesse com a 
grandeza das revelações, foi-me posto um espinho 
na carne, mensageiro de Satanás, para me 
esbofetear, a fi m de que não me exalte. (2 Co 12:7) 

10 DE JUNHO DE 2017

OBJETIVO
Mostrar ao estudante 
da Bíblia o motivo, o 
conteúdo e a extensão 
da “terapia do espinho 
na carne”, pela qual 
Deus permitiu que 
Paulo passasse. 

Sexta-feira, 09/06 – 17h28
Sábado, 10/06 – 17h28

DD 04/06 2 Co 12:1
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insinuações, estava a de que era 
um pastor espiritualmente frio e 
carnal, que não tinha experiências 
com Deus, ao passo que seus acu-
sadores gabavam-se de ter vivido 
experiências sobrenaturais. Mesmo 
constrangido pela situação, Paulo 
resolve contar um pouco das coisas 
extraordinárias que o Senhor lhe 
permitira viver (2 Co 12:1,11-13). 

1. O motivo da terapia: Paulo 
começa contando das grandes reve-
lações e das visões estupendas que 
Deus lhe dera (2 Co 12:1-4). Ele conta 
isso para ajudar aquela comunidade 
cristã, que estava sendo enganada 
por falsos mestres. Seu objetivo não 
era se exibir com tais acontecimen-
tos, mas mostrar como sua vida pro-
vara essas coisas. Sem dúvida algu-
ma, as experiências foram grandio-
sas, por serem visões celestiais. 

Em tom impessoal, Paulo diz ter 
ido ao “terceiro céu”, talvez, em re-
ferência ao céu mais elevado, onde 
está a presença de Deus.2 Esse lugar 
foi chamado de “paraíso”, no versícu-
lo 4. Através de um arrebatamento, 
Paulo fora movido para uma esfera 
longe daqui, e não soube explicar se 
seu corpo fora levado também ou se 
somente seus sentidos (2 Co 12:2-3). 

Ele afirma ter ouvido palavras 
“inefáveis”, que, literalmente, signi-
ficam “elocuções impronunciáveis”,3 

2. Rienecker; Fritz (1995:365) 
3. Champlin (2001:413)

impossíveis de serem transmitidas 
em qualquer idioma humano (2 Co 
12:4). Isso revela como Paulo tinha 
experiências profundas com Deus. 

Diante disso, o apóstolo precisa-
va manter “os pés no chão”. Ele de-
veria perceber que, apesar das gran-
des revelações, era fraco. Não à toa, 
ele afirma: De tal coisa me gloriarei; 
não, porém, de mim mesmo, salvo 
nas minhas fraquezas (2 Co 12:5). A 
“terapia do espinho” era necessária, 
para que Paulo não ficasse arrogan-
te ou vaidoso demais. Ele precisou 
passar por um tratamento intensivo, 
preventivo e espiritual, para não cair 
na tentação da soberba. 

2. O conteúdo da terapia: O 
apóstolo conta que, diante das gran-
des revelações que lhe foram da-
das, foi-lhe colocado um espinho na 
carne, mensageiro de Satanás, para 
me esbofetear, a fim de que não me 
exalte (2 Co 12:7). Esse tal “espinho 
na carne”, sem dúvida, é motivo de 
várias especulações; porém, nenhum 
estudioso é taxativo, visto que o pró-
prio apóstolo não o esclareceu. 

Vamos apresentar dois pontos 
importantes acerca disso, a começar 
pelo termo em si. A palavra grega 
traduzida por “espinho” é skolops, 
que aponta para a imagem de “espi-
nho, estacas de tortura, uma vara de 
madeira pontiaguda”.4 Assim, essa 

4. Rienecker; Fritz, op. cit., p.366
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palavra nos mostra como o “mensa-
geiro de Satanás” lhe causava dores 
e sofrimentos. Outra palavra que 
mostra a agressividade desse “es-
pinho” é o verbo “esbofetear”, que 
traz a ideia de bater e golpear. 

O outro ponto diz respeito a al-
gumas opiniões sobre o que seria o 
“espinho na carne”. Lopes5 nos in-
dica três possibilidades: 1. Inquie-
tações espirituais (tentação carnal 
ou perturbação demoníaca); 2. per-
seguição e oposição (de judeus e 
gentios), e 3. enfermidades físicas 
(deficiência visual; malárias; enxa-
queca; epilepsia etc.). Porém, não 
há nada claro quanto a isso. 

O que sabemos é que esse espi-
nho era um “mensageiro de Sata-
nás”, que muito o afligia. Talvez, à 
vista do inimigo, Paulo desistiria do 
caminho. Entretanto, quanto mais 
submetido a tal incômodo, mais a 
graça de Deus se manifestava nele. 
A terapia pela qual o apóstolo pas-
sava ajudava-o a não se envaidecer. 
O “espinho” lembrava-lhe de sua 
dependência do Senhor. 

3. A extensão da terapia: Até 
aqui, vimos que Paulo escreveu aos 
coríntios sobre suas “grandiosas re-
velações” e seu “espinho na carne”. 
Sua consciência de que recebera de 
Deus algo glorioso mostra também 
a necessidade dessa terapia para 
mantê-lo em humildade. Mesmo as-

5. (2008:266) 

sim, diante de seu sofrimento, orou 
a Deus: ... três vezes pedi ao Senhor 
que o afastasse de mim (2 Co 12:8). 

Sua consciência de tal limitação 
não o fazia um amante da dor. Por 
isso, ele pediu alívio ao Senhor. 
Porém, a resposta a sua oração foi 
um “não”: Então, ele me disse: A 
minha graça te basta, porque o 
poder se aperfeiçoa na fraqueza  
(2 Co 12:9). Jesus estava dizendo 
que Paulo precisava mesmo era de 
seu sustento, que, mesmo diante 
do sofrimento, sua graça poderosa 
jamais o desampararia. 

Olhando por esse prisma, o 
apóstolo tinha prazer nas fraque-
zas, no sentido de que, quando se 
percebia fraco, então via, em seu 
corpo, a manifestação do poder 
de Cristo. Ele suportava as fraque-
zas, os insultos, os sofrimentos, as 
perseguições e as dificuldades por 
causa de Cristo (2 Co 12:10). 

Portanto, o que, aparentemente, 
o enfraquecia servia, na verdade, 
para a expansão do evangelho. 
Nas fraquezas de suas limitações 
pessoais, o poder de Cristo o sus-
tentava. Por isso, ele diz: Porque, 
quando sou fraco, então, é que sou 
forte (2 Co 12:10). Na vida cristã, só 
recebemos a força de Cristo quan-
do admitimos nossa fraqueza.6 
Assim, o poder de Cristo repousa 
sobre os que dependem de Deus. 

6. Swindoll (2003:282) 
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Certamente, o apóstolo Paulo 
recebera grandes revelações. De-
vido a isso, fora submetido a um 
tratamento intensivo e preventivo 

de Deus, necessário para manter 
sua dependência do Senhor. Dian-
te disso, a seguir, faremos reflexões 
e aplicações para a nossa vida. 

01. Que insinuações fizeram os acusadores de Paulo? Como ele 
respondeu a isso?

02. Após ler o item 1 e 2 Co12:1-4, fale sobre as grandes revelações 
e as visões estupendas de Paulo e responda: Por que Deus permitiu 
que ele tivesse um “espinho na carne”? 

03. Leia 2 Co 12:5-7, o item 2 e responda: O que quer dizer a 
expressão “espinho na carne”? No caso de Paulo, o que o texto nos 
informa? Quais as sugestões mais citadas de possíveis significados? 

04. Comente sobre a oração de Paulo e a resposta de Jesus a ele. 
O que mantinha a vida de Paulo, apesar de sua fraqueza? Baseie-se 
também em 2 Co 12:8-10. 

II. APLICANDO O ENSINO DA CARTA

1. Aceite o tratamento do Senhor em sua vida.

Não deve ter sido fácil para 
Paulo, diante da aflição com 
o “espinho na carne”, receber 

um “não” de Deus. Por três ve-
zes, ele havia insistido para que 
o Senhor o livrasse de tal sofri-
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mento. Mas, nos planos de Deus, 
não constava tal livramento; pelo 
contrário, era no sofrimento que 
Deus manifestaria a sua graça. O 
oleiro estava moldando o vaso. O 
Senhor estava tratando seu ser-
vo. Restava a Paulo aceitar a von-
tade do Senhor. Ao pedir para ser 
livrado daquele “espinho”, ele 
manifestou confiança no poder 
Deus; ao compreender a vontade 
do Senhor, ele mostrou maturida-
de de fé. 

Quantas orações você já fez, pe-
dindo milagres, dinheiro, curas, res-
tauração de relacionamentos etc., 
mas, até agora, não foi atendido! 
Muitas vezes, não precisamos orar 
mais do que temos orado, mas, sim, 
descansar na vontade de Deus. Tal-
vez, Deus esteja usando a situação 
difícil para tratá-lo espiritualmente. 
Não se desespere, não desanime, 
nem esbraveje, mas aceite o trata-
mento de Deus. Ele é soberano e 
sabe de todas as coisas. 

05. Você consegue identificar qual o “espinho na carne” em sua 
vida? Você tem aceitado o tratamento do Senhor? Na sua opinião, 
aceitar um “não” de Deus mostra maturidade de fé? 

2. Dependa da graça do Senhor em sua vida.

Após dizer “não” a Paulo, o Se-
nhor disse que a sua graça lhe bas-
tava. Para ele, isso se mostrou como 
a maior motivação para prosseguir 
em sua jornada ministerial. Todos 
os dias, seu “espinho” lhe mostra-
va a sua fraqueza, mas a graça se 
manifestava poderosa em suas im-
possibilidades. Se, diariamente, era 
um fraco, a força de Deus era com 
ele, também diariamente. 

Em nossa caminhada cristã, não 
é diferente. Quantos pensamentos 

errados, tentações absurdas, de-
sejos contrários à lei de Deus es-
tão presentes em nosso coração! 
Se não fosse o Senhor, já teríamos 
caído há muito tempo. Doenças, 
crises econômicas e políticas po-
dem ser momentos para grandes 
manifestações da graça de Deus. 
Dependemos dela, do início ao fim 
de nossa vida. Por isso, lembre-se: 
Se você se percebe sem força na 
jornada cristã, a graça de Deus o 
faz caminhar. 
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06. Comente esta frase: “Se você se percebe sem força na jornada 
cristã, a graça de Deus o faz caminhar”. Você reconhece que a graça 
de Deus em sua vida é motivo de ainda estar de pé? 

DESAFIO DA SEMANA 

Paulo estava na “terapia do espinho”, para que as “grandes re-
velações” dadas por Deus não o fi zessem pensar de si mais do que 
convinha, nem o fi zessem transmitir uma imagem errada sobre si 
aos outros. Ele, então, aprendeu a aceitar suas fraquezas e viver 
pela graça. Nosso desafi o é colocar em oração um “não” que rece-
bemos do Senhor e pedir-lhe para sempre vivermos obedientes às 
decisões do Senhor. Isso só é possível pela dependência da graça 
de Deus, que nos faz obediente a sua vontade. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 04/06 Rm 9:30-10:21 1Sm 19 Sl 64 

 Segunda-feira 05/06 Rm 11:1-24 1Sm 20 Sl 65 

 Terça-feira 06/06 Rm 11:25-36 1Sm 21-22 Sl 66 

 Quarta-feira 07/06 Rm 12 1Sm 23-24 Sl 67 

 Quinta-feira 08/06 Rm 13 1Sm 25 Sl 68 

 Sexta-feira 09/06 Rm 14 1Sm 26 Sl 69 

 Sábado 10/06 Rm 15:1-13 1Sm 27-28 Sl 70 
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12
17 DE JUNHO DE 2017

Sexta-feira, 16/06 – 17h28
Sábado, 17/06 – 17h28

Ou acesse goo.gl/I4qrFo

LEITURA DIÁRIA

MULTIPLICADORES DO PÃO DA VIDA

Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com 
ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto 
para o experimentar; porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-
lhe Filipe: Não lhes bastariam duzentos denários de pão, para receber cada um o 
seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, in-
formou a Jesus: Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos; 
mas isto que é para tanta gente? (Jo 6:5-9)

Antes de alimentar uma grande multidão, Jesus fez um teste com seus discí-
pulos. Felipe só viu difi culdades fi nanceiras, para variar; porém, André, apesar de 
argumentar que, proporcionalmente, sua solução era inviável, apresentou uma so-
lução: cinco pães e dois peixes. Era daquilo que Jesus precisava para fazer o mila-
gre. E o milagre aconteceu. A solução de André era desproporcional ao problema; 
porém, ali estava quem podia fazer o impossível acontecer. André foi um multi-
plicador, porque apresentou o necessário para que Jesus alimentasse a multidão. 

Há irmãos que colocam muitos obstáculos à multiplicação do Pão da Vida aos 
famintos pela salvação; colocam obstáculos de todos os gêneros, que, aparente-
mente, inviabilizam o trabalho evangelístico. É do pouco, do insignifi cante e do 
desproporcional que Deus vai fazer uso, para que seu evangelho seja pregado 
e alcance vidas. Com Deus, o pouco será multiplicado, o insignifi cante terá im-
portância e o desproporcional será sufi ciente. Jesus, o Pão da Vida, precisa ser 
distribuído às multidões famintas. Quer você ser um multiplicador? 

NOSSA DECISÃO: Coloquemos o pouco que temos à disposição do Espírito 
Santo. O milagre, ele fará!

NOSSA ORAÇÃO: ÍNDIA E NEPAL (04/06 a 10/6)
O trabalho continua fi rme na Índia e no Nepal, através da liderança do pastor 

Márcio e sua família. Cremos que o Espirito Santo está atuando grandemente nas 
vidas dos indianos e nepaleses.

Oremos para que Deus consolide o trabalho missionário naqueles países, 
usando o Pr. Márcio e sua família. Oremos também pelos parceiros missionários: 
Convenção Paulistana e IAP em Vila Maria/São Paulo-SP.

MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.
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12 E se o remédio 
não for tomado?

17 DE JUNHO DE 2017

OBJETIVO
Mostrar ao estudante 
os perigos de não levar 
a sério o tratamento 
sugerido pelo evangelho, 
estimulando-o a optar 
pelas alternativas 
preventivas e curativas 
fornecidas nas Escrituras. 

Sexta-feira, 16/06 – 17h28
Sábado, 17/06 – 17h28

Ou acesse goo.gl/I4qrFo

INTRODUÇÃO

A igreja de Corinto era uma comunidade espiri-
tualmente enferma. Em sua segunda carta, o após-
tolo Paulo se propõe a tratá-la com os princípios do 
evangelho. Como vimos, no decorrer dos estudos 
desta série, os membros dessa igreja depararam-se 
com o ensino sobre perdão, serviço, nova aliança, 
desânimo, reconciliação, santidade, generosida-
de, valorização pastoral, ingenuidade e espinho na 
carne. Após terem acesso a um alimento tão robus-
to, os cristãos coríntios não tinham desculpas para 
continuar em estado espiritual caótico. Eles apenas 
precisavam ler a bula (instruções da carta) e tomar o 
remédio (praticar os ensinos) para viver com saúde. 

I. ESTUDANDO O ENSINO DA CARTA

No fi nal de sua carta, Paulo nutre o desejo de visi-
tar os coríntios pela terceira vez, mas teme que alguns 
irmãos ignorem seus ensinos e continuem a causar 
problemas (2 Co 12:20). Para tratar e curar aquela 
igreja, o apóstolo tinha “receitado” o mais poderoso 
“remédio”, isto é, o ensino do verdadeiro evangelho. 

TEXTO-BASE
Estamos orando a Deus para que não façais mal 
algum, não para que, simplesmente, pareçamos 
aprovados, mas para que façais o bem, embora 
sejamos tidos como reprovados. (2 Co 13:7)

DD 11/06 2 Co 12:20-21

LEITURA DIÁRIA
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Assim, nas suas considerações finais, 
em 2 Coríntios 12:20 a 13:13, ele 
alerta aqueles crentes sobre o perigo 
de rejeitarem o tratamento.

1. O risco de queda: Paulo trata 
abertamente sobre o risco de que-
da a que os cristãos de Corinto se 
submeteriam, se não dessem im-
portância ao tratamento proposto. 
Essa queda espiritual seria causa-
da por pecados relacionais: Temo, 
pois, (...) que haja entre vós con-
tendas, invejas, iras, porfias, detra-
ções, intrigas, orgulho e tumultos 
(2 Co 12:20). Uma igreja desunida 
está fadada ao fracasso, e Paulo te-
mia pelo futuro de seus filhos na fé. 

A queda espiritual seria também 
causada por pecados morais: Re-
ceio que (...) eu venha a chorar por 
muitos que, outrora, pecaram e não 
se arrependeram da impureza, pros-
tituição e lascívia que cometeram (2 
Co 12:21). Impureza, prostituição 
e lascívia são termos progressivos 
que revelavam uma completa deca-
dência moral.1 Os impuros tinham 
uma vida desregrada, os que se 
envolviam com a prostituição eram 
promíscuos e os lascivos ignoravam 
a decência em público. O problema 
era grave e não seria ignorado. 

2. A necessidade de disciplina: 
Além dos problemas relacionais e 
morais, Paulo lida com a heresia 

1. Lopes (2008:278) 

atuante na igreja. Havia, ali, um gru-
po que dava guarida aos ensinos 
dos falsos apóstolos. Com os que 
persistissem no erro, Paulo usaria 
de disciplina: Por boca de duas ou 
três testemunhas, toda questão será 
decidida (2 Co 13:1b). Era necessá-
ria uma atitude severa com os que 
alimentassem o pecado na igreja: ... 
não os pouparei (2 Co 12:2). 

Duas características compõem a 
disciplina. Em primeiro lugar, um fun-
damento confiável. A disciplina deve 
ser ministrada por meio do testemu-
nho de duas ou três pessoas. Ela deve 
ser aplicada de forma justa. Em se-
gundo lugar, uma motivação nobre. 
O objetivo da disciplina não é excluir 
o pecador da igreja, mas combater o 
pecado. A disciplina é incômoda, no 
início, mas é um ato de amor que faz 
bem ao infrator (Hb 12:6). 

3. A iniciativa do autoexame: 
Havia, na igreja de Corinto, cristãos 
não-convertidos, envolvidos em 
problemas relacionais, sexuais e 
heréticos; pessoas que pecaram e 
não se arrependeram (2 Co 12:21). 
Estas buscavam provas contra Pau-
lo, insinuando que Cristo não falava 
por meio dele (2 Co 13:3). Queriam 
esconder seus pecados apontado 
os supostos erros do apóstolo. 

Paulo, porém, diz-lhes o que fa-
zer: Examinai-vos a vós mesmos se 
realmente estais na fé (2 Co 13:5). 
O apóstolo parte para o confronto e 
desafia aqueles cristãos à iniciativa 
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do autoexame. É fácil olhar os erros 
alheios, mas não são todos os que 
têm coragem de reconhecer as pró-
prias falhas. Os acusadores de Pau-
lo poderiam surpreender-se com o 
resultado do autoexame: Se não é 
que já estais reprovados (2 Co 13:5). 

4. A prática do bem: Paulo 
demonstra preocupação com o  
bem-estar espiritual dos cristãos de 
Corinto: Estamos orando a Deus 
para que não façais mal algum (2 Co 
13:7). Em outras palavras, ele pede 
o auxílio divino para extirpar de den-
tro da igreja as condutas reprováveis 
e as palavras impróprias dirigidas 
contra ele.2 Os problemas espirituais 
devem ser confrontados com recur-
sos espirituais. A oração é eficaz! 

A oração de Paulo não visava so-
mente impedir os cristãos de praticar 
o mal, mas também os estimular à 
prática do bem: ... para que façais 
o bem (2 Co 13:7). Ele sugere uma 
mudança de vida; almeja uma igreja 
composta de cristãos autênticos, que 
não manchem a honra do corpo de 
Cristo e que sejam aperfeiçoados a 
cada dia. Ainda há tempo para tomar 
o remédio proposto pelo evangelho. 

5. A busca da mutualidade: Ca-
minhando para a conclusão da car-
ta, Paulo propõe à igreja atitudes 
de mutualidade (2 Co 13:11). Suas 
recomendações são: 1. Aperfeiçoai-

2. Kistemaker (2004:630) 

vos, que tem a ver não apenas com 
o abandono dos ensinos e práticas 
errados, mas também com o acerto 
dos relacionamentos;3 2. Consolai-
vos, pois é dever dos cristãos tornar 
o fardo uns dos outros mais leve; 3. 
Sede do mesmo parecer, pois to-
dos devem trabalhar sob a direção 
do único cabeça, Cristo; 4. Vivei em 
paz, pois os cristãos não devem dar 
lugar à dissenção na igreja, mas ao 
amor, que vem de Deus. 

Para encerrar, o apóstolo sugere 
a saudação com ósculo santo, um 
leve beijo na face, comum em mui-
tas sociedades do Oriente Médio 
e outros lugares (2 Co 13:12). Na 
igreja, essa prática significava que 
os santos formavam a família de 
Deus e aceitavam uns aos outros 
como irmãos e irmãs.4 A busca da 
mutualidade gera cura coletiva. 

6. A síntese da mensagem: 
Paulo conclui essa carta com a 
chamada bênção trinitariana5 ou 
apostólica: A graça do Senhor Je-
sus Cristo, e o amor de Deus, e a 
comunhão do Espírito Santo sejam 
com todos vós (2 Co 13:13). Essa 
bênção é uma síntese da mensa-
gem do evangelho, um resumo 
precioso de tudo aquilo que Paulo 

3. Lopes, op. cit., p.291 
4. Kistemaker, op. cit., p.639 
5.  Uma referência à Triunidade, composta pelas 

pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
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ensinou até aqui.6 Ela traz à memó-
ria três realidades marcantes. 

A primeira realidade é a salvação 
imerecida. A graça do Senhor Jesus 
Cristo se revela em sua encarnação, 
sua morte e sua ressurreição.7 A nos-
sa salvação não é resultado de nosso 
merecimento, mas da obra de Cris-
to. A segunda realidade é a entrega 
sacrificial. O amor de Deus é ates-
tado no Calvário, onde ele doou o 
seu Filho em nosso favor (Jo 3:16). 
A terceira realidade é a comunhão 

6. Lopes, op. cit., p.292 
7. ibidem, p.293

engajadora. A comunhão do Espíri-
to Santo nos lembra o Pentecostes, 
quando o Espírito de Deus foi der-
ramado e formou a igreja (At 2).8 
Pelo poder do Espírito, os cristãos se 
envolveram no desenvolvimento da 
obra e esta nunca parou de crescer. 

Para a preservação da igreja de 
Corinto, Paulo apresenta, no final da 
carta, instruções que beneficiariam a 
espiritualidade desses cristãos. Ob-
servemos, a seguir, duas importan-
tes aplicações do ensino de hoje. 

8. Wiersbe (2006:890)

01. Leia 2 Co 12:20-21, 13:1-2; os itens 1 e 2, e responda: Qual era a 
preocupação de Paulo, quanto aos cristãos de Corinto, e que atitude 
prometeu tomar referente a essa situação? 

02. Que conselho Paulo dá àqueles que buscavam provas contra ele? 
A que se propõe a oração do apóstolo pelos coríntios? Responda, 
com base em 2 Co 13:5,7 e nos itens 3 e 4. 

03. Comente sobre as atitudes de mutualidade propostas por Paulo 
à igreja de Corinto. Baseie-se em 2 Co 13:11-12 e no item 5. 

04. A bênção trinitariana traz à memória três realidades marcantes. 
Comente sobre elas, utilizando 2 Co 13:13 e o item 6 como base. 
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II. APLICANDO O ENSINO DA CARTA

1. Para ser curado, siga corretamente o tratamento. 

A preocupação de Paulo com os 
cristãos de Corinto era com o risco 
de encontrá-los em condição espiri-
tual caótica. Ele temia que houvesse, 
entre eles, contendas, invejas, iras, 
porfias, detrações, intrigas, orgulho 
e tumultos, sem contar os graves 
pecados da impureza, prostituição 
e lascívia, bem como falsos ensinos 
(Co 12:20,21). O apóstolo sabia que, 
se o tratamento oferecido no de-
correr de toda a epístola não fosse 
levado a sério, esses problemas cer-
tamente feririam o corpo de Cristo e 
seus membros adoeceriam.

Para não adoecer, uma atitude 
preventiva deveria ser tomada. 
Paulo sugere que esses cristãos 
sigam corretamente o tratamento 
espiritual proposto, examinando a 
si mesmos, fazendo o que é corre-
to e buscando os princípios da mu-
tualidade (2 Co 13:5,7,11). Se qui-
sermos evitar a queda espiritual, 
precisamos atentar para a submis-
são aos absolutos do evangelho. 
Evitemos dar ouvidos aos ensinos 
que contrariam a Palavra de Deus. 
Tenhamos comunhão com o Se-
nhor e com o próximo. 

05. Como podemos prevenir a queda espiritual? Responda, com 
base em 2 Co 13:5,7,11 e na primeira aplicação. 

2. Para ser curado, aceite humildemente o tratamento. 

Cristo é perfeito. Em sua condi-
ção humana, não cometeu pecado, 
nem dolo algum se achou em sua 
boca (1 Pd 2:22). A sua igreja, po-
rém, é composta de pecadores, de 
pessoas capazes de amar num dia e 
de odiar no outro. Apesar de todo 
o ensino que haviam recebido da 
parte de Paulo, muitos cristãos ain-
da tinham problemas relacionais, 
morais e teológicos. Faltava-lhes 

arrependimento (2 Co 12:21). Nes-
se caso, o tratamento seria a disci-
plina: ... os que, outrora, pecaram 
e a todos os mais que, se outra vez 
for, não os pouparei (2 Co 13:2). 

A disciplina é um santo recurso 
utilizado pela igreja, no confronto 
ao pecado e na restauração do pe-
cador. É totalmente positiva; é um 
ato de amor da parte de Deus em 
relação a nós, pecadores: ... por-
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que o Senhor corrige a quem ama 
e açoita a todo fi lho a quem recebe 
(Hb 12:6). Se preciso, o Senhor nos 
aplicará a sua correção, e tal proce-
dimento será para o nosso próprio 

bem. Portanto, aceitemos o trata-
mento da disciplina com humilda-
de. Nem todo remédio, a princípio, 
terá sabor agradável, mas poderá 
curar o doente. 

06. Como devemos encarar a disciplina? Ela é importante para 
a restauração do pecador? Explique, com base em Hb 12:6 e na 
segunda aplicação. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 11/06 Rm 15:14-33 1Sm 29-31 Sl 71 

 Segunda-feira 12/06 Rm 16 2Sm 1 Sl 72 

 Terça-feira 13/06 Mc 1:1-20 2Sm 2:1-3:1 Dn 1 

 Quarta-feira 14/06 Mc 1:21-45 2Sm 3:2-39 Dn 2:1-23 

 Quinta-feira 15/06 Mc 2 2Sm 4-5 Dn 2:24-49 

 Sexta-feira 16/06 Mc 3:1-19 2Sm 6 Dn 3 

 Sábado 17/06 Mc 3:20-35 2Sm 7-8 Dn 4 

DESAFIO DA SEMANA

Para a glória de Deus e por sua graça, chegamos ao fi nal de mais 
uma série de lições. Aprendemos que, se o remédio não for tomado, 
se o tratamento não for levado a sério, a igreja pode tornar-se refém 
de profunda crise espiritual. O nosso desafi o, para esta semana, é 
refl etir sobre tudo que aprendemos neste trimestre e fazer um autoe-
xame. Será que não estamos falhando em algum ponto importante? 
Será que estamos seguindo à risca o tratamento. Se este for o caso, 
peçamos ajuda divina para nos consertamos diante do Senhor. 
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E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de pregar 
Jesus, o Cristo. (At 5:42)

O décimo segundo sábado deste trimestre será reservado para a mobilização 
missional, em todas as igrejas adventistas da promessa no Brasil e no mundo. É 
dia de interrompermos todas as demais atividades locais, caso seja possível, para 
que o tempo seja dedicado ao evangelismo. É um dia em que todos os promes-
sistas estarão anunciando Jesus o Salvador, Senhor, Libertador, Médico, Protetor. 
e anunciando a todos o seu regresso. 

Que fazer nesse dia? Apresentaremos algumas sugestões de atividades:
1.  Evangelismo de rua, com distribuição de mensagens evangelísticas e con-

vites para os cultos da igreja local.
2.  Evangelismo em duplas, de casa em casa, anunciando salvação em Jesus 

Cristo, oferecendo ajuda espiritual, oferecendo cursos bíblicos e convidan-
do as famílias para os cultos.

3.  Visitas pré-agendadas a pessoas não-convertidas, já contactadas para es-
tudos bíblicos e para auxílio espiritual.

4.  Visitas a irmãos afastados - Estes não precisam ser evangelizados, mas 
reconduzidos ao caminho da salvação.

5.  Visitas a presídios e hospitais – Nestes lugares, há pessoas afl itas, angus-
tiadas e sem esperança, precisando de uma palavra de salvação e conforto.

6.  Cultos evangelísticos – Esses cultos podem ser nas casas, durante a tarde, 
ou no templo, à noite, sempre com uma mensagem de caráter evangelístico.

7.  Intercessão pelos que ainda não se entregaram a Jesus – A igreja precisa, 
nesse dia, ter um grupo de intercessão pelos que ainda não conhecem Jesus.

8.  Evangelizar o vizinho – Nossos vizinhos precisam ouvir a mensagem do 
evangelho, e nós somos os responsáveis por essa missão.

Essas e outras atividades podem ser plenamente realizadas, não só no décimo 
segundo sábado, mas em todo o dia-a-dia da igreja. 

NOSSA DECISÃO: Que a liderança de cada igreja local se reúna e trace um 
plano de trabalho para este décimo segundo sábado do trimestre, envolvendo 
seus ministérios departamentais e irmãos em geral para uma grande mobilização 
de evangelismo e resgate de vidas para Cristo.

NOSSA ORAÇÃO: PEQUENOS GRUPOS, PLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
DE IGREJAS (11/06 a 17/6) 

Os pequenos grupos têm como foco principal a comunhão e a integração dos 
cristãos, além de serem uma ótima maneira de compartilhar as boas novas do 
evangelho com os não-crentes.

Oremos para que Deus levante homens e mulheres destemidos, corajosos e 
valentes em suas mãos. Que as pessoas abram as portas de seus lares para que a 
palavra de Cristo entre e faça grande transformação.

MOMENTO MISSIONÁRIO 12º SÁBADO: DIA DE 
MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA
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13 A perceptível 
presença de Deus

24 DE JUNHO DE 2017

OBJETIVO
Refl etir sobre a perceptível 
presença de Deus 
manifesta e desfrutada, 
de modo intenso, em 
uma igreja avivada por 
meio do Espírito Santo, 
principalmente, em 
momentos de oração. 

Sexta-feira, 23/06 – 17h30
Sábado, 24/06 – 17h30

Ou acesse goo.gl/I4qrFo

INTRODUÇÃO

De acordo com a Bíblia, um dos gloriosos resul-
tados de um avivamento é a perceptível presença 
de Deus no meio do seu povo. Em outras palavras, 
quando a igreja está avivada, todos são tomados 
por uma sensação muito forte de que Deus está 
presente, o que produz mais temor aos corações 
(At 2:43-47). Isso acontece não porque o Senhor 
esteja literalmente mais próximo, já que, sendo oni-
presente, está em todos os lugares, mas porque a 
igreja está mais sensível a sua presença. O texto-ba-
se de nossa lição, Atos 4:23-31, mostra a presença 
de Deus de modo extraordinariamente perceptível 
aos crentes da igreja primitiva. Vamos estudá-lo. 

I. EXEMPLO NA HISTÓRIA

“Após sua conversão, Erlo, um sul-africano bran-
co, foi destacado por sua denominação para estu-
dar teologia e assim se preparar para o ministério 
cristão. Depois de um tempo, foi enviado para 
trabalhar com os povos zulus, em Natal, na África 
do Sul, em meados da década de 1950 assim que 

TEXTO-BASE
Depois de orarem, tremeu o lugar em que 
estavam reunidos; todos fi caram cheios do 
Espírito Santo e anunciavam corajosamente a 
palavra de Deus. (At 4:31)

S 23/06 2 Cr 7:1,2
SS 24/06 Ef 5:18 

LEITURA DIÁRIA
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chegou lá, viu que a comunidade 
necessitava buscar a Deus. 

(...) Stegan decidiu expor o 
livro de Atos para os fiéis (isso 
ocorreu entre 1966 e 1967). A 
certa altura da mensagem, en-
quanto começava a analisar o 
texto de Atos 4, o Espírito San-
to veio com poder sobre toda a 
congregação. Segue o relato, nas 
palavras do próprio missionário: 

Certo dia, quando nos reunimos 
para orar, de repente Deus, fen-
deu os céus e desceu até nós (...). 
Mas, repentinamente, veio um som 

como de um vento poderoso. Não 
sei explicar bem. (...) Era como se 
aquele vento soprasse e soprasse 
através de nós. O Espírito de Deus 
desceu, e ninguém precisou dizer 
ao outro que Deus estava em nos-
so meio. Havia plena consciência 
da presença de Deus entre nós. To-
dos sabíamos que Deus estava em 
nosso meio, sem dizermos uma pa-
lavra. Só pude colocar minha mão 
direita sobre a cabeça, encurvar-me 
e adorar o Deus do céu!”.1

1. Ferreira (2015:53-54) 

01. Olhando para essa história, você acredita que sua igreja pode 
desfrutar de uma experiência tão perceptível da presença de Deus 
como essa igreja sul-africana? O que precisamos fazer? 

II. O QUE A BÍBLIA DIZ 

A experiência vivida por Erlo Ste-
gan é gloriosa, mas, certamente, 
não é singular. Na realidade, sem-
pre que a igreja vive um avivamen-
to, desfruta dessa real e perceptí-
vel presença de Deus manifesta em 
seu meio. Quem nos ensina isso é 
a igreja primitiva relatada em Atos 
dos Apóstolos. Especialmente em 
Atos 4:23-31, a presença de Deus 
foi tão perceptível que o ambien-
te em que estavam os cristãos foi 
abalado. Vejamos o que podemos 
aprender com esse texto bíblico. 

1. A ameaça: Como se sabe, 
a igreja primitiva estava vivendo 
uma experiência extraordinária de 
avivamento (At 2:1-4). Entretanto, 
logo veio a perseguição religiosa. 
Esse é o contexto do capítulo 4 de 
Atos. Os apóstolos foram presos 
pelo Sinédrio judaico, em franca 
oposição à obra de Cristo. 

Essa seria a primeira vez (mas 
não a última) em que a igreja en-
frentaria oposição e perseguição. 
Os membros do Sinédrio prende-
ram os apóstolos, interrogaram-
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nos e ameaçaram-nos (At 4:1-22). 
Destacar esse contexto de perse-
guição que a igreja enfrentava é 
fundamental, pois, como veremos, 
até mesmo nessa situação, a pre-
sença de Deus era notada entre 
eles (At 4:31, 5:12-16,41-42). 

Diante desse cenário, ao invés de 
sentirem medo, os primeiros cristãos 
sentiam o Espírito Santo em suas vi-
das, que lhes dava intrepidez, cora-
gem e ousadia. O ensino é muito cla-
ro: Uma igreja avivada experimenta a 
presença de Deus de um modo per-
ceptível, mesmo em tempos de tribu-
lação e crises. É a presença de Deus 
manifesta que torna isso possível. 

2. A oração: Aprendemos com o 
texto de Atos dos Apóstolos que a 
perceptível presença de Deus se faz 
manifesta, principalmente, em mo-
mentos de oração. Sabemos que a 
igreja “busca a Deus em oração nas 
horas de dificuldades”.2 Foi exata-
mente isso que aconteceu em Atos 4. 

Após serem libertos, Pedro e 
João foram à igreja e lhe contaram 
todas as ameaças que sofreram (At 
4:23). Imediatamente, ouvindo isso, 
levantaram juntos a voz a Deus em 
oração (At 4:24). Como podemos 
perceber, uma igreja avivada cami-
nha de joelhos, e, nessas experiên-
cias, percebemos a presença de 
Deus de uma forma muito evidente.

2. Lopes (2012:103)

De acordo com o texto, não 
apenas todos os cristãos participa-
ram da oração e pediram poder de 
Deus para pregar e curar os enfer-
mos (Mt 5:10-12,43-48; Lc 9:51-56).

Devemos lembrar que oração e 
avivamento andam de mãos dadas. 
Não existe um sem o outro. Uma 
igreja avivada, como a igreja primiti-
va, descrita em Atos 4, é aquela que 
experimenta o derramamento do Es-
pírito Santo em resposta às orações. 

3. O tremor: Lucas, o escritor de 
Atos, relata: Depois de orarem, tre-
meu o lugar em que estavam reuni-
dos; todos ficaram cheios do Espírito 
Santo e anunciavam corajosamente 
a palavra de Deus (At 4:31). Deus 
manifesta sua presença de modo 
tão perceptível, em resposta da ora-
ção da igreja, que abala as estrutu-
ras do ambiente em que os cristãos 
estavam, por meio de um tremor.

Isso não é novo: No Antigo Tes-
tamento, a ideia de a terra tremer 
com a presença perceptível de 
Deus já é vista. Assim, os montes 
tremeram violentamente, quan-
do Deus desceu no monte Sinai, 
na entrega da lei ao seu povo (Ex 
19:18). O profeta Isaías, que orava 
por um avivamento, desejou que o 
Senhor fendesse os céus e fizesse a 
terra tremer novamente (Is 64:1-4). 

Algo parecido ocorreu, quando 
Salomão inaugurou o templo. A Bí-
blia diz que, ao término da oração, 
desceu fogo do céu e consumiu o 
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holocausto e os sacrifícios, e a gló-
ria do Senhor encheu o templo (2 
Cr 7:1-2). Aqui, não há tremor, mas, 
de igual modo, a glória de Deus 
encheu o lugar. 

Nos episódios citados, o que 
nos chama à atenção é que essas 
manifestações de Deus são sem-
pre seguidas por temor, reverência 
e mudança de atitude nas pessoas 
que as experimentam (Ex 20:18-20; 
Is 6:5-8; At 4:31). 

Sentir Deus por perto faz o povo 
ter mais fé e entusiasmo e desper-
ta o desejo por mais santidade. Em 
tempos de grandes avivamentos, 
em que a presença de Deus é mais 
perceptível, as pessoas são toma-
das por um santo temor, que as 
torna contritas. Elas confessam os 

seus pecados e se dedicam às coi-
sas de Deus com mais convicção e 
entrega. Esse é o retrato da igreja 
primitiva (At 2:43). 

Em Atos 4:31, lemos que a pre-
sença perceptível de Deus já era 
real entre os crentes, mas, naque-
la ocasião, em especial, manifes-
tou-se poderosamente em algo 
semelhante a um terremoto. To-
dos foram novamente cheios do 
Espírito Santo. 

Sabemos que o batismo no Espí-
rito Santo acontece uma só vez, de 
acordo com as Escrituras, mas a ex-
periência do enchimento do Espí-
rito deve ser constante (Ef 5:18). É 
justamente por meio do enchimen-
to do Espírito que a presença de 
Deus se torna perceptível à igreja. 

02. O que significa dizer que, quando a igreja está avivada, sente, de 
maneira muito forte, a presença de Deus? O que essa presença traz 
aos corações humanos? Baseie-se na introdução e em At 2:43-47. 

03. Qual a primeira ameaça que a igreja cristã primitiva sofreu? Ela 
ficou amedrontada? Que lição tiramos disso? Para responder, leia At 
4:1-22, 31, 5:12-16, 41-42 e o item 1. 

04. De acordo com At 4:23-31 e o item 2, responda: A presença 
de Deus é perceptível, principalmente, em que momento? O que a 
oração tem a ver com avivamento?
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05. Em At 4:31, a presença de Deus foi tão perceptível que lugar 
tremeu, enquanto a igreja orava. Compare esse relato com Êx 19:18; 
2 Cr 7:1-3; Is 6:4-8, 64:1-4; At 2:43. Por que essas manifestações 
divinas são sempre seguidas por temor, reverência e mudança de 
atitude nas pessoas? 

III. O QUE DEVO FAZER?

1. A perceptível presença de Deus se torna real pela oração.

O relato de Atos 4 é mais uma 
ocorrência da perceptível presença 
de Deus em meio ao seu povo, em 
momentos de oração. Quando Sa-
lomão dedicou o templo, em ora-
ção a Deus, fogo desceu do céu e 
sua glória, em forma de nuvem, en-
cheu todo o ambiente, de forma vi-
sível e tangível (2 Cr 7:1-4). A igreja 
estava orando, em Atos 2, quando 
o Espírito Santo desceu sobre ela, 
de forma visível e audível. 

Em momentos de oração, a per-
ceptível presença de Deus se torna 
ainda mais evidente, conquanto ela 
também se evidencie, de acordo com 
Atos, por meio da pregação corajosa, 
da comunhão da igreja, dos milagres 
extraordinários, das conversões em 
abundancia etc. (At 4:31-33, 5:12-16). 
Não é por menos que uma igreja avi-
vada se empenhe tanto na oração, 
pois, por meio dela, pode desfrutar 
intensamente da presença do Senhor. 

06. Converse com os demais alunos de sua classe sobre a 
importância da oração, para que percebam e desfrutem da 
presença de Deus. 

2. A perceptível presença de Deus se torna real pelo Espírito.

Deus fez tremer o lugar em que os 
crentes estavam, enquanto desfruta-
vam de sua presença, em oração. O 
fenômeno externo (o tremor na terra) 
evidenciava um fenômeno interno (o 
enchimento do Espírito Santo). Assim, 

não era somente a terra que Deus 
estava abalando com sua presença, 
mas, sobretudo, os corações daque-
les crentes, por meio do seu Espírito.

É claro que uma igreja aviva-
da não verá terremotos aconte-
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cendo todos os dias, mas poderá 
desfrutar da perceptível presença 
de Deus, regularmente, por meio 
do poder do Espírito Santo (Ef 
5:18). A razão é muito simples: 

O Espírito Santo é o responsável 
por deixar os corações ansiosos, 
desejos e sensíveis pela presença 
de Deus. Seu coração é sensível a 
essa presença? 

07. Se é por meio do Espírito que a presença perceptível de Deus 
pode ser desfrutada pelo crente, qual o perigo de negligenciarmos a 
ordem bíblica de sermos cheios do Espírito Santo? 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 18/06 Mc 4:1-20 2Sm 9-10 Dn 5 

 Segunda-feira 19/06 Mc 4:21-41 2Sm 11-12 Dn 6 

 Terça-feira 20/06 Mc 5:1-20 2Sm 13 Dn 7 

 Quarta-feira 21/06 Mc 5:21-43 2Sm 14 Dn 8 

 Quinta-feira 22/06 Mc 6:1-29 2Sm 15 Dn 9 

 Sexta-feira 23/06 Mc 6:30-56 2Sm 16 Dn 10:1-11:2 

 Sábado 24/06 Mc 7:1-13 2Sm 17 Dn 11:2-20 

O QUE APRENDEMOS HOJE?

É realmente incrível como a igreja primitiva desfrutava da per-
ceptível presença de Deus de modo tão intenso: milagres aconte-
ciam, pessoas se convertiam, todos eram cheios do Espírito Santo 
e a terra era abalada. Tais experiências podem ser desfrutadas por 
todos cristãos, ainda hoje. Para tanto, comece a jejuar e orar por 
um grande avivamento em sua igreja. 
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E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, 
mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. (At 1:4)

Atos 1:4-11 mostra-nos a igreja agindo na contramão do que Jesus lhe pro-
pos. O Senhor estava deixando as últimas orientações aos seus discípulos, pois 
queria vê-los buscando poder, e, em seguida, saindo para testemunhar da gran-
de salvação a todo o mundo. Por sua vez, os discípulos tentaram desviar o foco 
de sua orientação: enquanto o mestre queria que fossem para Jerusalém receber 
o Espírito Santo, eles o questionaram sobre quando aconteceria a restauração 
do reino de Israel, que, naquela época, estava sob o domínio do Império Roma-
no. Os discípulos queriam discutir assuntos de interesse político-ideológico; o 
que consistia, naquele momento, numa demonstração de egoísmo e desinteres-
se pela causa mais urgente de Deus. 

A segunda atitude de indisposição dos discípulos foi fi carem olhando para o 
céu, vendo o nada, entretidos com o infi nito, quando, na verdade, deveriam mo-
ver-se dali e fazer o que Jesus lhes havia mandado: ir para Jerusalém receber o 
Espírito Santo, para testemunhar da Salvação em Cristo. Eles estavam entretidos 
com o espetáculo sobrenatural da ascensão de Jesus.

A igreja pós-moderna tem sido tentada a transformar o sobrenatural, o cul-
to, a adoração, o avivamento do Espírito em entretenimento, numa espécie de 
happy hour espiritual. Quando isso ocorre, o ativismo substitui o serviço; Deus 
deixa de ser adorado e passa a ser adulado; Cristo deixa de ser Senhor e passa 
a ser um ídolo; o espetáculo desvirtua o culto; o emocionalismo prevalece sobre 
o fervor; a manipulação toma o lugar do agir de Deus; ao invés de quebranta-
mento, há exaltação humana; a soberania de Deus é ignorada; em vez de cresci-
mento, há inchaço.

NOSSA DECISÃO: O Espírito Santo está sacudindo a igreja de Cristo para 
a ação: de adoração, de oração, de capacitação, de salvação de almas. Que tal 
entendermos urgentemente o que Deus está querendo? 

NOSSA ORAÇÃO: MOÇAMBIQUE (11/06 a 17/6)
Atualmente, são 23 igrejas implantadas naquele país. O Programa Plantando 

Esperança, implantado em 2012, que marcou a vida de muitos irmãos, ao oferecer 
condições básicas de vida aos moçambicanos, continua fi rme e em plena expansão.

Oremos para que Deus continue usando o Pr. Almir Nunes e família, a propagar 
o amor de Cristo naquele país, consolidando os projetos, abençoando os pais adoti-
vos, no projeto de Adoção Educacional e levantando mais colaboradores para esse 
programa. Oremos também para que muitas vidas se rendam aos pés de Cristo.

MOMENTO MISSIONÁRIO AINDA INDISPOSTOS?
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