
Autor: Larry Zinck 

2 CORÍNTIOS 

 

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br

http://projetotimoteo.org


Lição 1:  2 Coríntios 1.1-11 — Deus É O Nosso Consolador 

Abertura: 
Por que alguns ficam questionando a Deus nos momentos difíceis?

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 1.1-11 
1. Esta carta foi endereçada apenas a igreja de Deus em Corinto? 
2. Como Paulo descreve Deus em 1.3? 
3. O que é que Deus faz quando nós passamos por tribulações?  1.4 
4. Como podemos suporta os sofrimentos com paciência?  1.6 
5. O que diz Paulo sobre suas tribulações na Ásia?  1.8 
6. Como Paulo se sentia diante daquelas tribulações?  1.8 
7. Como Paulo superou o desespero que sentia?  1.9 
8. Como foi que Paulo viu a mão do Senhor nos momentos difíceis?  1.10 
9. Qual é a importância que Paulo dá às orações dos irmãos?  1.11 

Aplicação: 
1. Como é que nós podemos ajudar um irmão que está passando por um problema 

difícil? 
2. Como é que seus problemas do passado ajudam você a compreender o irmão que 

está passando por um problema semelhante? 
3. Fale sobre um momento na sua vida na qual você recebeu ajuda de um irmão. 
4. Como é que as dificuldades lhe ajudam a depender cada vez mais de Deus? 
5. Como é que um problema pode aumentar a nossa fé e confiança em Deus?   
6. Como os problemas servem para lhe dar mais perseverança? 
7. Para quem você precisa orar esta semana? 
8. O que mais você pode fazer para mostrar o seu amor por um irmão que está 

passando por um momento difícil? 

Oração: 
Bendito seja nosso Pai das misericórdias e Deus de toda consolação.  Somente o 
Senhor pode nos ajudar todas as nossas tribulações.  Colocamos a nossa esperança 
no Senhor.  Sabemos que o Senhor tem todo poder, até para ressuscitar os mortos.  
Como o Senhor já nos livrou no passado, pedimos a Sua ajuda hoje.  Em Nome de 
Jesus, Amém. 
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Lição 2:  2 Coríntios 1.12-2.4 — Paulo Defende Sua Integridade 

Abertura: 
O que você faz quando alguém dúvida de sua sinceridade? 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 1.12-2.4 
1. Como Paulo se conduzia em relação aos irmãos em Corinto?  1.12 
2. O que Paulo esperava em 1.14?  Por que? 
3. Por que Paulo queria visitar os irmãos em Corinto?  1.15-16 
4. Por que os planos de Paulo mudaram?  1.17  Paulo queria enganar os irmãos 
5. Como são as promessas de Deus?  1.18 
6. Explique como Jesus é sempre um “sim”.  1.19-20 
7. Explique como o Espírito Santo é o selo de propriedade de Deus e a nossa garantia 

do que está por vir?  1.21-22 
8. Por que Paulo resolveu não voltar a Corinto?  1.23 
9. O que Paulo desejava na vida dos irmãos?  1.24 
10. Por que uma visita de Paulo iria causar tristeza?  2.1 
      (Tudo indica que Paulo chamou a atenção aos irmãos por causa de seus erros.   
      Parece que houve uma carta [2.3] na qual Paulo foi bem forte em suas  
      advertências.) 
11. Qual é a ligação entre a disciplina e o amor?  2.4 

Aplicação: 
1. É possível realizar nossos planos sempre?  Por que?  veja Tiago 4.13-17 
2. É certo questionar os motivos de um irmão em Cristo?  Explique. 
3. O que você tem feito para sempre agir com sinceridade diante de Deus e as 

pessoas? 
4. Como é que a fidelidade de Deus lhe ajuda em seu dia a dia? 
5. Como é que nós precisamos praticar a disciplina na igreja hoje? 
6. Explique como o amor precisa estar presente em todas as situações, e 

especialmente na hora da disciplina.  2 Timóteo 2.22-26 e 2 Tessalonicenses 
3.14-15  

7. O que você precisa fazer para melhorar seu relacionamento com os irmãos? 

Oração: 
Senhor, nós Lhe agradecemos por Jesus que é sempre um “sim” em nossas vidas.  
Também agradecemos pelo Espírito que se manifesta como prova de Seu amor. 
Ajude-nos a sermos sinceros sempre e a praticar o amor com todos.  Amém. 
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Lição 3:  2 Coríntios 2.5-11 — Perdão Para O Pecador 

Abertura: 
Quando você encontra mais dificuldade para perdoar alguém? 

Observação:  Veja 2 Coríntios 7.5-9 .  Tudo indica que Paulo escreveu uma carta bem 
dura para os irmãos da igreja em Corinto, a qual não temos em nossa Bíblia. 
Entre outras coisas, parece que Paulo incentivou os irmãos a corrigir um irmão que 
estava teimando no pecado.  E graças a Deus, parece que esta disciplina surtiu efeito e 
o irmão que foi corrigido e voltou ao caminho de Cristo. 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 2.5-11 
1. Explique como o problema do pecado de um irmão teria afetado a todos?  2.5 
2. Como é que os irmãos da igreja lidaram com aquele irmão?  2.6 
3. Como foi que o irmão que estava em pecado reagiu após a disciplina?  2.7 
4. Como é que os outros irmãos devem tratar aquele irmão agora?  2.7-8 
5. O que significa “reafirmar o amor”?  Por que isto é tão importante? 
6. Por que Paulo escreveu?  2.9 
7. Por que o perdão neste caso é tão importante?  2.10-11 
8. Como é que Satanás poderia ter uma vantagem sobre nós?  Explique.  2.11 
9. Quais são as intenções de Satanás?  2.11 

Aplicação: 
1. Por que a disciplina na igreja é algo importante e necessário? 
      a).  Para salvar o irmão que está em pecado.   
      b).  Para não envergonhar o nome de Jesus. 
       c).  Para que outros irmãos não seguem o mal caminho daquele que foi  
      disciplinado. 
2. Qual é o resultado desejado quando um irmão é disciplinado?  (a recuperação dele) 
3. Explique a diferença entre um castigo e a disciplina. 
4. Por que todos nós precisamos ficar atentos quanto as intenções de Satanás? 
5. Como é que Satanás pode usar a falta de perdão para derrotar um irmão? 
6. Como é que um irmão mais velho na fé pode ajudar outro irmão mais novo? 
7. Quem você precisa perdoar o mais rápido possível? 

Oração: 
Vamos orar para que todos os irmãos possam ficar firmes em Cristo e resistir o inimigo. 
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Lição 4:  2 Coríntios 2.12-3.6 — O Evangelho Triunfa 

Abertura: 
Fale sobre uma situação aonde uma carta de recomendação seria importante. 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 2.12-3.6 
Paulo, depois do tumulto de Éfeso, "partiu para a Macedônia".  Atos 20.1-3  
Esta epístola foi escrita da Macedônia durante esta época. 

1. Por que Paulo saiu de Trôade apesar de ter lá uma porta aberta para pregar? 
2. Por que Paulo dá graças a Deus em 2.14? 
      (Esta frase lembra o costume antigo de um exército vitorioso entrar numa cidade  
      com uma marcha triunfal conduzindo os adversários vencidos.) 
3. Explica como o conhecimento de Cristo é como um bom perfume.  2.14 
4. Como é que o discípulo de Cristo é o aroma de Cristo?  2.15 
5. Explica como a pregação da palavra produz um duplo efeito.  2.16 
6. Paulo disse que não visava o lucro quando pregava.  Como ele falava?  2.17 
7. Segundo Paulo, ele não precisa de uma carta de recomendação.  Por que?  3.1-2 
8. Paulo disse que os irmãos em Corinto são sua carta de recomendação.  Como?  

3.2-3 
9. Que disse Paulo sobre seu próprio mérito?  3.5 
10. Como Paulo conseguiu a capacidade para levar a palavra de Deus?  3.5-6 
11. Quando Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, o que é a “letra”? 3.6 
  (A antiga lei de Moisés.  Ninguém pode ser salvo por guardar a lei.  Romanos 3.20 
  A “letra” não significa a palavra, pois é a palavra que salva.  Rm 1.16;  1 Pe 1.23) 
12. Qual a diferença entre a lei de Moisés e a nova aliança em Cristo?  Jeremias 
31.31-34 

Aplicação: 
1. O que nós podemos aprender vendo a preocupação de Paulo pelo bem estar dos 

irmãos em Corinto? 
2. Como tem sido o seu exemplo de cristão ultimamente? 
3. O que você precisa mudar na sua vida para ser o perfume de Cristo diante de 

todos? 
4. Como você tem visto a sua insuficiência e sua dependência de Deus? 
5. Qual vai ser o seu pedido de oração para esta igreja? 
6. Se você for uma “carta”, o que é que sua carta está dizendo aos outros? 
7. O que você precisa fazer para que o Espírito Santo possa fluir cada vez mais em 

sua vida? 
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Lição 5:  2 Coríntios 3.7-18 — A Glória Do Evangelho É Maior! 

Abertura:  
Fale sobre a cena mais impressionante que você já viu em toda sua vida. 
Como deve ter sido para o povo de Israel ver o brilho do rosto de Moisés?   
(Êxodo 34.29-35) 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 3.7-18 
1. Por que Paulo descreve a lei que Deus deu a Moisés como o ministério da morte?  
      (A lei aponta nossos erros e pecados e portanto nos condena.) 
2. Se o povo de Israel se maravilhava com a glória do passado, qual deve ser a nossa 

reação diante do ministério do Espírito? 
3. Que significa a palavra “justificação”?  Como é que o evangelho de Cristo nos 

oferece a justificação de nossos pecados?  Romanos 3.23-26 
4. Alguém disse que comparar a lei com o evangelho é como comparar a luz de um 

holofote com a luz do sol.  O que você acha desta comparação?  Explique. 
5. Como o brilho do rosto de Moisés desvanecia com tempo, a glória da velha lei de 

Moisés não iria durar para sempre.  Como podemos descrever a glória de Cristo? 
6. Qual é a nossa esperança em Cristo?  3.12 
7. Qual é o resultado desta esperança?  3.12 
8. Explique como as pessoas que não conhecem a Cristo são como pessoas que 

tentam enxergar atrás de um véu.  3.14 
9. O que acontece quando alguém se converte ao Senhor?  3.16 
10. O que o Espírito do Senhor concede?  3.17 
11. O que significa “contemplar o Senhor” em 3.18?  Como você e eu podemos 

contemplar o Senhor nos dias de hoje?  João 20.30,31 
      (Contemplar = Olhar demoradamente. Admirar, Apreciar.) 
12. O que vai acontecer na vida de cada um que contempla Jesus constantemente? 

Aplicação: 
1. O que é que o Espírito Santo quer realizar em sua vida? 
2. Explique a nossa necessidade de meditar na palavra de Deus todos os dias, para 

que o Senhor venha realizar o trabalho dele em sua vida.  3.18 
3. O que mais você precisa mudar para que o Espírito possa ter mais liberdade para 

trabalhar em sua vida? 
4. Você conhece alguém que precisa abrir os olhos para enxergar o evangelho de 

Cristo?   
- Vamos orar agora por estas pessoas. 

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br

http://projetotimoteo.org


Lição 6:  2 Coríntios 4 — Um Tesouro Em Vaso De Barro 

Abertura:  
O que é que deixa você desanimado? 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 4 
1. Por que o servo de Cristo não deve ficar desanimado? 
2. Como era a pregação de Paulo?  4.2 
3. Por que o evangelho está encoberto para algumas pessoas?  4.3,4 
4. Quem é o deus deste século e o que ele faz?  4.4 
5. O que (Quem) Paulo pregava?  Por que?  4.5,6 
6. Em 4.7 o que é o “tesouro” e o que é o “vaso de barro”? 
      (Nossa fraqueza como seres humanos serve para destacar o poder do evangelho!) 
7. Leia 4.8,9.  Como é que Paulo sentia a presença do Senhor na vida dele? 
8. Em 4.10 como é que Paulo via o “morrer de Jesus” em seu próprio corpo? 
9. Segundo 4.11, qual é o valor de nossos sofrimentos pela causa de Cristo? 
10. Por que Paulo pregava?  4.13 
11. Como é que o fato da ressurreição nos dá ânimo?  4.14  
12. Como Paulo conseguia enfrentar tantos problemas sem desanimar?  4.16-18 

Aplicação: 
1. Explique como o evangelho é como uma “luz”.  4.4 e 4.6 
2. Por que muitas pessoas não conseguem enxergar esta luz?  Veja João 3.19-21 
3. Fale sobre esta frase em 4.18:  “o que se vê é transitório, mas o que não se vê é 

eterno”. 
4. Como é que sua fé no invisível lhe ajuda a suportar os problemas na sua vida? 
5. Como as palavras em 4.8,9 lhe dão ânimo na sua vida cristã? 
6. Fale sobre um momento na sua vida na qual você sentiu a paz de Deus apesar de 

estar numa situação aparentemente sem solução? 
7. Como você pode incentivar um irmão que está confuso e desanimado na fé? 

Oração: 
Senhor meu Deus, ilumine a minha mente e a minha vida com Sua palavra.  Mostre-me 
o Seu caminho.  Venha renovar as minhas forças por meio do Seu Santo Espírito.  Eu 
sei que o Senhor é fiel.  Ajude-me, meu Pai, a perseverar até o fim e receber a vitória.  
Amém 
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Lição 7:  2 Coríntios 5.1-10 — Nosso Lar Celestial 

Abertura:  
O que as pessoas costumam dizer sobre o céu? 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 5.1-10 
1. Qual é a diferença entre uma barraca e um edifício?  5.1 

- Por que Paulo disse que o nosso corpo é como uma barraca?  
- Qual é o edifício que não foi construída por mãos humanas? 

2. Por que Paulo (5.2) desejava ser revestido de um corpo celestial? 
3. Explique a frase em 5.4 que diz que o “mortal seja absorvido pela vida”. 
4. Para qual propósito nosso Deus nos criou?  5.5 
5. Explique como o Espírito Santo é um “penhor” ou uma “garantia” do por vir. 
6. Qual a diferença entre viver por fé ou viver pelo que vemos?  5.7 
7. Leia 5.8.  Como Paulo encara a morte? 
8. O que vai acontecer naquele dia quando todos nós vamos comparecer perante o 

tribunal de Cristo?  5.10 
9. Já que todos vamos prestar contas a Deus, como devemos viver agora?  5.9 

Aplicação: 
1. Qual é o problema em se preocupar muito em ter um corpo bonito? 
      (Nosso corpo físico é temporário.  Veja também, 1 Timóteo 4.8) 
2. Explique como Deus pode usar um problema físico para Sua honra e glória. 
3. O que você precisa fazer para viver por fé e não pelo que vemos? 
4. Você deseja deixar esta vida para viver com Deus?  Por que? 
5. Como a presença do Espírito em sua vida lhe dar confiança para o futuro? 
6. Como é que o crente em Cristo deve encarar a morte? 
7. O que você precisa fazer para não ficar tão ligado às coisas matérias? 
8. O que você precisa fazer hoje para se preparar para prestar contas ao Senhor? 

Oração: 
Senhor, nos ajude para que possamos reconhecer que esta vida é passageira e que a 
vida por vir é eterna.  Ajude-nos, Senhor, a lembrar que os problemas desta vida 
também passarão.  Queremos ficar com o Senhor para sempre.  Aumente a nossa fé e 
use-nos para fazer a Sua vontade e realizar a Sua obra enquanto estamos neste 
mundo.  Amém. 
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Lição 8:  2 Coríntios 5.11-6.2 — O Trabalho Da Reconciliação 

Abertura:  
Fale sobre alguém que teve uma grande transformação depois que conheceu a Cristo. 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 5.11-6.2 
1. Segundo Paulo em 5.11, o que fazem aqueles que conhecem o temor ao Senhor?  
2. Por que Paulo precisava se defender?  5.12 
3. Alguns chamavam Paulo de “louco”.  Qual era a motivação de Paulo?  5.13-14 
4. Como Cristo provou o Seu grande amor por todos nós?  5.14-15 
5. Como devemos mudar nosso ponto de vista das pessoas?  5.16 
6. O que acontece quando alguém nasce de novo em Cristo Jesus?  5.17 
7. Como é que um pecador pode ser reconciliado com Deus?  5.18-19 
8. Explique como o cristão é um embaixador de Cristo.  5.20 
9. Em que sentido nós somos cooperadores de Deus?  6.1 
10. Qual é o dia da salvação?  6.2 

Aplicação: 
1. Explique como nós somos motivados tanto pelo temor quanto pelo amor ao Senhor. 
2. Por que Cristo teve que morrer para possibilitar a nossa salvação? 
3. Ser um cristão significa ser uma “nova criatura”. 

- Como você já mudou?  O que você precisa mudar ainda? 
4. Que você precisa fazer para levar a palavra de Cristo às pessoas que você 

conhece? 
5. O que você precisa fazer já que você é um embaixador de Cristo? 
6. Como você precisa agir diante seus amigos sendo um representante de Cristo aqui 

neste mundo? 
7. Quem você pode ajudar e incentivar na vida cristã? 
8. Já que hoje é o dia da salvação, o que você precisa fazer ainda hoje? 

Oração: 
Senhor, eu quero lhe agradecer por tudo, mas especialmente por ter me reconciliado 
com o Senhor por meio de Seu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo.  Venha, por meio 
de Seu Espírito Santo, transformar a minha vida.  Use-me, Senhor, para levar esta 
palavra de paz e reconciliação a todas as pessoas que eu conheço.  Isto peço em 
nome de Jesus, Amém. 
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Lição 9:  2 Coríntios 6.3-13 — Os Sofrimentos De Paulo 

Abertura:  
Você já enfrentou algum sofrimento ou alguma dificuldade?  Explique. 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 6.3-13 
1. O que poderia acontecer para que nosso ministério caísse em descrédito?  6.3 
2. Qual é a resposta que Paulo dá àqueles que têm posto em dúvida suas credenciais 

de apóstolo?  6.4 
3. Explique como a vida de Paulo serve para ilustrar a veracidade das palavras de 

Jesus em João 16.33.  2 Coríntios 6.4-6 
4. Fale mais um pouco sobre os sofrimentos que Paulo enfrentou como cristão.  

6.4-10 
5. Em 6.7, qual a arma que Paulo diz que ele usava? 
6. Qual é o contraste entre as acusações feitas contra Paulo e a realidade que Paulo 

sentia como um embaixador de Cristo?  6.9,10 
7. Leia 6.10.  Paulo é rico ou pobre?  Explique. 
8. Como Paulo comunicava o amor dele para os irmãos em Corinto?  6.11-13 

Aplicação: 
1. Na sua opinião, como Paulo conseguiu amar aos irmãos com um amor sincero 

mesmo diante de tantas críticas? 
2. Como nós devemos lidar com irmãos que parecem ser contra nós? 
3. O que você precisa fazer para não ser um irmão contencioso? 
4. Você já sofreu por causa do evangelho?  Explique. 
5. Como é que Deus pode usar nossas dificuldades para fortalecer a nossa fé? 
6. Leia 6.4-10.  Como é que o exemplo de Paulo serve para nos incentivar hoje? 
7. O que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira riqueza e os verdadeiros valores? 
8. O que você pode fazer esta semana para ajudar um irmão a perseverar na fé? 

Oração: 
Pai nosso, ajude-nos a servir ao Senhor com perseverança.  Sabemos que vamos 
enfrentar muitas dificuldades nesta vida.  Pedimos mais fé, coragem, paciência e 
sabedoria para não desfalecer na vida cristã.  Ajude-nos a enxergar tudo que o Senhor 
faz por nós agora e tudo que o Senhor nos oferece no por vir.  Em nome de Jesus.  
Amém. 
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Lição 10:  2 Coríntios 6.14-7.1 — Nossa Associação Com Os Descrentes 

Abertura:  
O ditado “diga-me com quem andas e eu te direi quem és” está certo?   Explique. 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 6.14-7.1 
1. O que significa se por em “jugo desigual com descrentes”? 
2. Qual a diferença entre a cabeça do crente e do descrente? 
3. Por que o cristão precisa “se separar” dos outros?  6.17 
4. O que o discípulo de Cristo não deve fazer em 6.17?  Por que? 
5. Para você o que significa ser um filho ou uma filha de Deus?  6.18   
6. Qual é a responsabilidade do filho? 
7. Em 7.1, de que o seguidor de Cristo precisa se purificar? 
8. Por que nós devemos nos aperfeiçoar na santidade?  7.1 

Aplicação: 
1. Qual é o problema quando o discípulo de Jesus se casa ou entra em sociedade   

com uma pessoa do mundo?  6.14-16 e 1 Coríntios 7.39 
2. Em que sentido você é um santuário do Deus vivo?  6.16 
3. Como este fato de ser um santuário de Deus muda seu comportamento? 
4. O que você precisa fazer para se purificar das coisas que contaminam sua mente, 

seu corpo e seu espírito? 
5. Qual é o perigo quando um irmão tem muitos amigos do mundo?  1 Coríntios 15.33 
6. Você conhece casais que tem problemas porque um dos cônjuges não segue ao 

Senhor?  Explique. 
7. O que você precisa fazer para que suas amizades não atrapalham seu desejo de 

seguir a Cristo? 
8. Como você precisa demonstrar sua devoção a Deus em seu dia a dia? 

Oração: 
Senhor, me ajude para que eu possa sempre lembrar que meu corpo é santuário do 
Espírito Santo.  Quero lhe servir e ter uma vida pura e dedicada ao Senhor.  Meu Pai, 
crie em mim um coração novo, consagrado ao Senhor.  Amém. 
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Lição 11:  2 Coríntios 7.2-16 — A Alegria De Paulo 

Abertura:  
Você já corrigiu um amigo?  Como foi? 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 7.2-16 
1. Que tipo de relacionamento Paulo queria ter com os irmãos em Corinto?  7.2-3 
2. Como Paulo poderia se alegrar diante de tantas tribulações?  7.4-7 
3. Como foi que o coração de Paulo ficou consolado com a chegada de Tito?  7.6-7 
4. Como foi que uma carta de Paulo teria causada tristeza?  7.8 
5. Como é que esta tristeza levou ao arrependimento?  7.9                                       

(Tudo indica que Paulo repreendeu os irmãos.  Quando reconheceram seus erros, 
eles se arrependeram.) 

6. Qual foi a reação de Paulo quando ele soube do arrependimento por parte deles?  
7.9 

7. Qual a diferença entre a “tristeza segundo Deus” e a “tristeza segundo o mundo”?  
7.10  

      (A primeira leva ao arrependimento e portanto à salvação.  No mundo as pessoas  
      fazem coisas erradas, ficam tristes com os resultados mas permanecem no erro.) 
8. Fale mais sobre os resultados da tristeza segundo Deus.  Leia 7.11. 
9. Qual foi o objetivo de Paulo quando ele escreveu a carta?  7.12 
10. Como foi que os irmãos em Corinto trataram o irmão Tito?  7.13-14 
11. O que Tito lembrava a respeito dos irmãos em Corinto?  7.15 

Aplicação: 
1. O que nossa congregação precisa aprender deste relacionamento entre Tito e a 

igreja em Corinto? 
2. Como você deveria reagir quando um irmão chega para apontar uma falha sua? 
3. Explique como a tristeza segundo Deus pode ser uma bênção em sua vida? 
4. Qual é a sua responsabilidade quando você vê um irmão praticando um pecado? 
5. Fale um pouco sobre a necessidade do arrependimento em nossas vidas. 
6. O que você precisa mudar em sua vida esta semana? 
7. O que você pode fazer esta semana para incentivar um irmão que está 

desanimado? 

Oração: 
Senhor, obrigado pela sua igreja.  Eu agradeço por irmãos que se preocupem comigo, 
que oram por mim e que as vezes me corrigem.  Ajude-me, Senhor, a ser cada vez 
mais parecido com o Senhor, transformado por Seu Espírito.  Eu sei que a verdadeira 
alegria é um resultado de um coração aquebrantado.  Eu lhe peço em nome de Jesus.  
Amém. 
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Lição 12:  2 Coríntios 8.1-15 — O Discípulo De Jesus É Generoso 

Abertura:  
O que significa ser generoso? 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 8.1-15 
1. Explique como uma pessoa pobre pode ser rica em generosidade?  8.1-3 
2. Como é que ajudar os outros é um privilégio?  8.4 
3. Qual é o segredo para ser uma pessoa generosa?  8.5 
4. Qual é a “graça” em 8.6? 
5. Em que os irmãos em Corinto deveriam se destacar?  8.7 
6. Por que Paulo não queria dar uma ordem quando à oferta?  8.8 
7. Quem deixou o maior exemplo para todos nós?  Explique.  8.9 
8. Por que é tão importante concluir uma obra?  8.11 
9. Qual é o fator mais importante em nossa contribuição aos olhos do Senhor?  8.12 
10. Explique o princípio da “igualdade” descrito em 8.13-15. 

Aplicação: 
1. Qual deve ser a nossa motivação hoje em nossas ofertas ao Senhor? 
2. Por que é melhor dar do que receber? 
3. Como o exemplo das igrejas da Macedônia serve de exemplo para nós hoje? 
4. Por que alguns irmãos não ofertam como deveriam? 
5. Leia 8.9 e Filipenses 2.5-8.  Como o exemplo de Jesus motiva você a dar? 
6. Por que sua oferta é tão importante? 
7. O que você precisa fazer para que você possa participar cada vez mais nesta graça 

e assim financiar a obra do Senhor? 
8. Além de dar o seu dinheiro, como você pode ser generoso na obra de Cristo? 

Oração: 
Senhor nosso Deus, como somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, 
especialmente todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus.  Jesus se fez pobre para 
possibilitar a nossa salvação.  Ajude-nos, Senhor, a sermos generosos com nosso 
dinheiro, tempo e energias para ser uma bênção para outros e glorificar o Seu nome.   
Pai, aumente a nossa fé para que possamos acreditar em Sua provisão.  Amém. 
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Lição 13:  2 Coríntios 8.16-9.15 — Semeando Com Generosidade 

Abertura:  
Você já ficou decepcionado quando alguém não correspondeu a sua expectativa?  
Explique. 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 8.16-9.15 
1. Por que Tito ia visitar os irmãos em Corinto?  8.16-17 
2. Por que Paulo fez questão de enviar outros irmãos nesta viajem com Tito?   
3. O que Paulo esperava dos irmãos em Corinto?  8.23-24 
4. Macedônia e Acaia são duas regiões da Grécia.  Corinto ficava na Acaia. 

- Como é que o exemplo dos irmãos em Corinto serviria para motivar outros? 
5. O que poderia deixar os irmãos em Corinto envergonhados?  9.4 
6. Como é que a visita de Tito daria tempo para os irmãos se prepararem para fazer 

uma oferta generosa?  9.5 
7. Por que não devemos dar com pesar ou por obrigação?  9.7 
8. Qual é a promessa de Deus em 9.10? 
9. Qual é o resultado da generosidade do cristão?  9.11-13 
10. O que é o dom “indescritível” ou “inefável” em 9.15? 

Aplicação: 
1. Qual deve ser a atitude do discípulo de Cristo quanto a ofertar à obra do Senhor? 
2. Por que Paulo se preocupava em fazer tudo certinho aos olhos dos outros? 
3. Qual deve ser a nossa preocupação em agir corretamente na vida cristã? 
4. O que você pode fazer para ofertar ao Senhor com alegria? 
5. Por que Deus ama quem dá com alegria e não aquele que dá por obrigação? 
6. Explique a ligação entre a sua fé e a sua oferta? 
7. Como é que o sacrifício de Jesus na cruz por você, motiva você a dar de si 

mesmo? 
8. Como você pode melhorar a sua oferta a nosso Deus? 

Oração: 
Senhor, quero lhe agradecer por tudo que o Senhor já fez por mim.  Principalmente por 
Jesus que morreu para me resgatar da morte.  Ajude-me, Senhor a ofertar com 
generosidade em meu coração para que Seu nome seja honrado diante dos homens.  
Amém. 
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Lição 14:  2 Coríntios 10.1-18 — Paulo Se Defende De Acusações Falsas 

Abertura:  
Você já foi criticado?  O que você fez para se defender? 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 10.1-18 
1. Qual é a acusação contra Paulo que aparece em 10.1? 
2. Qual é a acusação em 10.2? 
      (Parece que alguns “falsos apóstolos itinerantes” estavam falando contra Paulo.) 
3. De onde Paulo recebeu a autoridade dele?  10.1 
4. Quais são as armas que Paulo usava para ganhar a luta?  10.3-4 
5. O que Paulo queria destruir?  E como pretendia fazer isto?  10.5 
6. Os acusadores de Paulo julgavam apenas as aparências.  O deveriam ter feito?  

10.7 
7. Qual era o objetivo de Paulo?  10.8 
8. Qual foi a resposta que Paulo deu a seus acusadores em 10.11? 
9. De que Paulo se orgulhava?  10.13-15 
10. Qual o alvo de Paulo que ele descreve em 10.16? 
11. Qual é a única indicação ou recomendação que realmente significa muito?  

10.17-18 

Aplicação: 
1. Como é que a propaganda enganosa funciona?  O que devemos fazer para não 

sermos levados por este tipo de informação? 
2. Você já julgou alguém pelas aparências?  Como podemos evitar este erro? 
3. Por que você deve se gloriar das obras de Deus e não de você mesmo? 
4. Leia 10.5.  O que você precisa fazer para controlar os seus pensamentos e sempre 

ser obediente a Cristo? 
5. Quais são as armas espirituais que você pode usar na luta contra o inimigo? 
6. O que você precisa fazer para que a mansidão e a bondade de Cristo sejam 

manifestas na sua vida? 
7. O que você precisa fazer para defender a verdade? 

Oração: 
Senhor, queremos ter a mansidão e a bondade de Cristo.  Faça de nós pessoas 
humildes e corajosas.  Ajude-nos a perseverar na luta pela verdade e contra o inimigo 
usando seus meios.  Transforme nossos pensamentos e atitudes para Sua própria 
glória.  Este é o nosso pedido feito por meio de Cristo Jesus nosso Salvador.  Amém. 
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Lição 15:  2 Coríntios 11.1-15 — A Preocupação De Paulo Com                           
A Fidelidade Dos Coríntios 

Abertura:  
Você já foi enganado por alguém?  Como foi? 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 11.1-15 
1. Qual era o desejo de Paulo em 11.2?  Explique. 
2. O que Paulo quer evitar em 11.3? 
3. Como Paulo censura os coríntios em 11.4? 
4. Paulo usa a palavra “apóstolos” em 11.5 com tom de ironia?  Explique. 
5. Qual foi a queixa que alguns faziam contra Paulo?  11.6   

- Como Paulo se defende? 
6. O fato que Paulo pregou gratuitamente significa que a mensagem que ele pregava 

tinha pouco valor? 
7. Como Paulo se sustentava sem receber nada dos irmãos em Corinto?  Atos 18.5 
8. Por que Paulo não aceitou ajuda financeira da parte dos irmãos em Corinto? 
9. Explique como outros chegaram tentando enganar os coríntios.  11.13 
10. Qual vai ser o fim das pessoas que enganam os outros?  11.15 

Aplicação: 
1. Como é que o pregador da palavra de Cristo deve se comportar? 
2. Como é que alguns falsos mestres tentam enganar os fieis hoje? 
3. Leia 11.3 e 11.14.  Como é que Satanás atua?   

- Como podemos resistir o inimigo? 
4. O que você pode fazer para ajudar um irmão a permanecer firme em Cristo? 
5. O que você vai fazer nos próximos dias para ajudar um irmão que está fraco na fé? 

Oração: 
Senhor, ajude-nos a sermos sempre fieis a Cristo.  Não permita, Senhor, que sejamos  
enganados nem nos desviemos da sincera devoção a Cristo.  Proteja-nos, Senhor, dos 
falsos mestres.  Sabemos que o Senhor é justo e vai condenar aqueles que praticam o 
mal.  Por isso, Senhor, nós queremos permanecer firmes hoje e sempre.  Amém. 
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Lição 16:  2 Coríntios 11.16-33 — Paulo Orgulha-se Dos Seus Sofrimentos 

Abertura:  
Qual é a sua reação quando você ouça alguém se enaltecendo? 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 11.16-33 
1. Por que Paulo diz que está agindo como se fosse um insensato? 
2. Você acha que Paulo está sendo irônico em 11.19?  Explique. 
3. Qual é a critica que Paulo faz em 11.20? 
4. Como é que Paulo teria sido “fraco demais” entre os irmãos?  11.21 
5. Quem era Paulo?  11.22 
6. Por que Paulo se refere às perseguições que ele sofreu?  11.23-27                     

Veja algumas destas perseguições em Atos 9.23-25; 14.5,19; 16.22,23; 27.27-44 
7. Leia 11.27,28.  Qual é a preocupação que Paulo sentia pelas igrejas? 
8. Como é que Paulo poderia se orgulhar de suas fraquezas? 

Aplicação: 
1. Como é que nós devemos lidar com rivalidades dentro da igreja? 
2. Qual é a sua reação quando você vê um irmão pecar contra você ou contra outro? 
3. Leia 2 Coríntios 10.17.  Como você pode se orgulhar no Senhor? 
4. Que tipo de auto-engrandecimento desagrada nosso Deus? 
5. Leia 2 Coríntios 11.28.  Qual é seu dever em relação a seu irmão em Cristo? 
6. Como você deve reagir quando você precisa sofrer pelo nome de Jesus? 
7. Como você pode ajudar um irmão que está sendo perseguido por causa de Cristo? 
8. O que você pode fazer para amenizar conflitos entre irmãos nesta congregação? 
9. Paulo se orgulhou de seu passado como servo de Jesus.  O que você já fez pelo 

nome de Jesus que deixa você orgulhoso? 

Oração: 
Senhor Nosso Deus, pedimos a sua bênção sobre a sua igreja.  Ajude-nos, Senhor, a 
vivermos unidos como servos de Cristo Jesus.  Queremos nos orgulhar apenas do 
privilégio de servir ao Senhor e estarmos empenhados em Sua obra.  Sabemos que 
nem sempre é fácil seguir o Seu caminho.  Aumente a nossa fé para que possamos 
prosseguir sem desanimar.  Fazemos esta oração por meio de Jesus, nosso Salvador.  
Amém. 
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Lição 17:  2 Coríntios 12.1-10 — A Glória De Paulo 

Abertura:  
Por que de modo geral, nós não gostamos de revelar nossas fraquezas aos outros? 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 12.1-10 
1. Quem é o homem que Paulo descreve em 12.2? 
2. O que é o 3º céu?  1º a atmosfera onde voam as aves. O 2º a região do sol, lua etc. 
3. O que Paulo viu nesta visita ao “paraíso”? 
4. De que Paulo decidiu que vai se gloriar?  12.5 
5. O que foi que Deus fez para que Paulo não se exaltasse por causa da grandeza 

dessas revelações?  12.7 
6. O que seria este “espinho na carne”?  Qual é a origem dele?  Para que ele servia?

(Parece ser uma enfermidade física que não o incapacitava para o trabalho, porém 
era como "espinho" que de vez em quando o atormentava.) 

7. O que fez Paulo para se livrar do “espinho na carne”?  12.8 
8. Qual foi à resposta de Deus à oração de Paulo?  12.9 
9. Qual foi a reação de Paulo quando o Senhor negou o seu pedido?  12.10 
10. Explique o significado da frase:  “Pois, quando sou fraco é que sou forte.” 

Aplicação: 
1. Quais são algumas dificuldades ou aflições que você enfrenta em sua vida? 
2. O que é que nós deveríamos aprender observando o exemplo do irmão Paulo? 
3. Como você pode deixar o poder do Senhor agir quando você está fraco? 
4. Qual é a diferença entre a visão de Deus e a visão do mundo diante dos 

problemas? 
5. O que esta passagem nos ensina sobre como Deus atende nossas orações? 
6. Como você deve reagir quando sua oração não é atendida de imediato? 
7. O que você precisa aprender da frase:  “A minha graça te basta” ? 
8. Fale sobre algo na sua vida que você precisa entregar ao Senhor esta semana. 
9. O que você pode fazer para confiar cada vez mais no poder do Senhor? 

Oração: 
Pai nosso, nós lhe agradecemos por todas as bênçãos que recebemos do Senhor.   
Ajude-nos, Senhor, a sermos gratos também na hora das perseguições e angústias.  
Obrigado, por Sua graça, a qual nos sustenta em todas as circunstâncias.  Amém! 
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Lição 18:  2 Coríntios 12.11-21 — A Preocupação De Paulo Com Os Coríntios 

Abertura:  
Você já foi mal interpretado quando tentava ajudar um amigo? 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 12.11-21 
1. Por que Paulo se sentia obrigado a se comparar com os falsos apóstolos?        

(Para combater os falsos apóstolos que se orgulhavam de suas credenciais.) 
2. Quais são as credenciais do verdadeiro apóstolo de Deus?  12.12 
3. O que Paulo deixou de fazer em Corinto que ele fez em outras cidades?  12.13 
4. Qual era o interesse de Paulo em visitar os irmãos em Corinto?  12.14. 

(Entendemos nas entrelinhas que os “super-apóstolos” tomavam dinheiro dos 
irmãos.) 

5. Paulo amava os irmãos.  O que Paulo esperava deles?  12.15 
6. Paulo chegou a explorar os irmãos através de terceiros?  12.17-18 
7. Qual foi o alvo de Paulo em relação a igreja em Corinto?  12.19 
      (Fortalecer e edificar os irmãos e não é a glorificação de si mesmo.) 
8. Qual era o receio de Paulo?  12.20 
9. O que poderia deixar Paulo humilhado?  12.21 

Aplicação: 
1. Há apóstolos hoje?  veja Atos 1.21-22 
2. Havia vários problemas na igreja em Corinto.   

- O que é que nós precisamos melhorar em nossa congregação? 
3. Qual é o problema quando pessoas usam a religião como fonte de renda? 
4. O que você precisa fazer para se arrepender de seus pecados, mudar de vida e 

permanecer firme no Senhor? 
5. O que nós precisamos fazer para praticar o amor sincero entre nossos irmãos? 
6. Fale sobre algo especifico que você pode fazer para demonstrar o seu amor. 
7. O que você pode fazer para ajudar dois irmãos que não estão se dando bem? 

Oração: 
Senhor, nos ajude a amar de fato com um amor sincero e verdadeiro.  Livra-nos, 
Senhor, do egoísmo e de interesses pessoais.  Precisamos de sua ajuda para nos 
fortalecer em Cristo, para viver em paz com nossos irmãos e para fugir de todo tipo de 
pecado.  Abençoe, Pai Eterno, Sua igreja.  Fazemos esta oração por meio de Jesus.  
Amém. 
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Lição 19:  2 Coríntios 13.1-14 — Um Auto-Exame 

Abertura:  
Fale sobre uma advertência que você recebeu que foi de grande ajuda na sua vida. 

Examinando as Escrituras: 2 Coríntios 13.1-14 
1. Por que existe a necessidade de ter um depoimento de duas ou três testemunhas? 
2. Qual é a advertência em 13.2? 
3. Qual é a resposta que Paulo dá àqueles que duvidavam da autoridade dele?  

13.3-4 
4. Por que um auto-exame é tão importante para todos que pretendem seguir a Cristo?  

13.5 
5. O que significa ser “reprovado” em 13.6? 
6. Qual é a preocupação de Paulo em 13.7? 
7. O que é que deixa Paulo alegre apesar dos problemas?  13.9 
8. Qual é o resultado que Paulo deseja alcançar através desta carta?  13.10 
9. Como Paulo usava a autoridade que havia recebido do Senhor?  13.10 
10. Qual conselho em 13.11 você considera a mais importante? 
11. Quem são os “santos” em 13.13? 

Aplicação: 
1. Como você tem visto o poder de Deus agindo em sua vida? 
2. Quando foi a última vez que você parou para olhar no espelho e examinar a sua fé? 
3. Como você pode saber seu “resultado” neste exame espiritual?   
4. O que você pode fazer para diminuir os atritos entre irmãos desta congregação? 
5. Quais são alguns dos seus alvos como discípulo de Cristo Jesus? 
6. Fale um pouco sobre as bênção contidas em 13.14. 
      Graça = "prêmio não merecido"; Deus demonstrou Seu amor por meio de Cristo. 
      O Espírito Santo é nosso Conselheiro e Advogado.  João 14.26 e 1 João 2.1 
7. O que você vai fazer esta semana para crescer na fé? 

Oração: 
Pai nosso, afaste-nos do pecado.  Ajude-nos a reconhecer Seu grande poder e Seu 
imenso amor.  Pedimos a Sua ajuda para crescermos na fé e no amor para não sermos 
reprovados no dia final.  Ajude-nos a viver em paz com todos os nossos irmãos.  
Obrigado, Senhor, por Sua provisão e Suas bênçãos derramados sobre nós em Cristo 
Jesus.  Fazemos esta oração no nome precioso de Jesus nosso único Salvador.  
Amém.
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