
Lição 3: 2 Coríntios 2-3
2 Coríntios 2.12-13
12  Quando cheguei à cidade de Trôade para 
anunciar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor 
me havia aberto o caminho para o trabalho ali. 
13 Mas eu estava muito preocupado porque não 
tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. 
Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a 
província da Macedônia.

Sem sossego
1. Qual foi o propósito de Paulo ao ir a Trôade? (12)
2. Quais foram as condições para este propósito? (12)
3. O que significa a referência à “porta”? (12)
4. Por que Paulo ficou sem sossego? (13)
5. O que esse desencontro representava para ele?
6. O que fez como resultado dessa falta de sossego? (13)
7. Paulo errou ao abandonar Trôade? Explique.

2 Coríntios 2.14-17
14 Mas dou graças a Deus porque, unidos com 
Cristo, somos sempre conduzidos por Deus 
como prisioneiros no desfile de vitória de Cris-
to. Como um perfume que se espalha por todos 
os lugares, somos usados por Deus para que 
Cristo seja conhecido por todas as pessoas. 15 
Porque somos como o cheiro suave do sacrifício 
que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha 
entre os que estão sendo salvos e os que estão se 
perdendo. 16 Para os que estão se perdendo, é 
um mau cheiro que mata; mas, para os que estão 
sendo salvos, é um perfume muito agradável 
que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um 
trabalho como esse? 17 Nós não somos como 
muitas pessoas que entregam a mensagem de 
Deus como se estivessem fazendo um negócio 
qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos en-
viou, e por isso anunciamos a sua mensagem 
com sinceridade na presença dele, como mensa-
geiros de Cristo.

Gratidão, porém
1. Como Paulo descreve 

Deus na sua exclama-
ção de gratidão? (14)

2. Qual a metáfora (figu-
ra) ele usa para des-
crever a pregação do 
evangelho por inter-
médio deles? (14) 
Como essa metáfora é 
apropriada nesse uso?

3. Para quem os prega-
dores são “o aroma de 
Cristo”? (15) cuidado!

4. Entre quem os prega-
dores são “o aroma de Cristo”? (15) Por que para os dois grupos?

5. O que mostra a pergunta de Paulo: “Mas quem está capacitado para tanto?” 
(16)

6. Qual o lado positivo e o negativo do ministério de Paulo? (17)
7. No v. 17 Paulo menciona Deus três vezes: palavra de Deus, diante de Deus, 

enviados por Deus. O que estas três referências nos dizem respeito ao seu 
ministério?

2 Coríntios 3.1-3
1 Quando dizemos isso, será que estamos come-
çando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, 
como acontece com alguns, nós precisamos en-
tregar cartas de recomendação para vocês ou 
pedi-las a vocês? 2 Vocês mesmos são a nossa 
carta, escrita no nosso coração, para ser conhe-
cida e lida por todos. 3 Sim, é claro que vocês 
são uma carta escrita pelo próprio Cristo e en-
tregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, 
mas com o Espírito do Deus vivo; ela não está 
gravada em placas de pedra, mas em corações 
humanos.

Cartas de recomendação
1. O que seria errado com a auto-recomendação? (1)
2. O que eram “cartas de recomendação”? (1) Devemos usá-los hoje?
3. Qual foi a carta de recomendação de Paulo? (2) O que ele queria dizer com 

isso?
4. Como ter os coríntios como carta de recomendação era superior a cartas es-

critas? (3)
5. Qual o contraste nos “materiais” das cartas? (3).

2 Coríntios 3.4-6
4  Dizemos isso por causa da confiança que te-
mos em Deus, por meio de Cristo. 5  Em nós não 
há nada que nos permita afirmar que somos ca-
pazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capa-
cidade vem de Deus. 6  É ele quem nos torna ca-
pazes de servir à nova aliança, que tem como 
base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A 
lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a 
vida.

Capacitação
1. De que confiança Paulo fala no v. 4?
2. “Qualquer coisa” aqui tem uma referência específica? (5).
3. Onde foi que Paulo tinha perguntado sobre estar capacitado para a obra? (5)
4. Como Deus capacita uma pessoa para a obra? (5)
5. O que faz um “ministro” da “nova aliança” (6)
6. A que se refere a “nova aliança”? (6)
7. Como é que “a letra mata”? (6)
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