
Súplica e exortação
de quem ama



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber como a igreja deve tratar seus líderes
espirituais;

sentir amor por seus líderes espirituais;

agir em retribuição ao amor e à dedicação
que seus líderes têm pela igreja.



Introdução

A passagem que ora consideramos inicia
com o apóstolo Paulo abrindo seu coração
aos coríntios; em seguida, ele faz uma
exortação acerca da santidade; e depois
explica o envio de uma carta que trouxe
tristeza à igreja de Corinto, por causa da
maneira severa como o apóstolo sugeriu a
aplicação da disciplina a um irmão faltoso.



I. Súplica por afeição (2Co 6.11-13)

1. Um coração repleto de amor (v. 11)

a) Ler Mt 12.34

2. Um coração amargurado (v. 12)

3. Um pedido de retribuição (v. 13)

a) Ler Jo 15.12



Aplicação para hoje

Muitas vezes, a disciplina que a
igreja aplica aos crentes não é por
eles entendida, e, por isso, passam
a negar afeto aos seus líderes
espirituais (como aconteceu no
relacionamento entre Paulo e os
coríntios). Qual é o propósito da
disciplina? Leia Hebreus 12.7-13.



II. Exortação por santidade
(2Co 6.14-7.1)

1. A igreja influenciada pelos incrédulos

a) Ler Gl 5.9

2. Por que evitar tais associações?

a) Há princípios opostos: justiça/iniquidade;
luz/trevas (cf. 1Jo 1.5-6)

b) Há lideranças diferentes (cf. Gl 5.16-17; Ef
2.1-3; 1Jo 5.19)

c) Idolatria provoca a ira de Deus (1Co
10.14-22)



III. O arrependimento que traz
alegria (2Co 7.2-16)

1. Desfazendo impressões incorretas (vs. 2-
4; cf. 2Co 10.12)

2. A tristeza segundo Deus resulta em alegria

a. A situação do apóstolo (vs. 5-7)

b. A situação dos coríntios (vs. 8-9)

c. O contraste entre duas tristezas (v. 10)

3. A tristeza segundo Deus quebranta e
restaura (vs. 11-16)



Aplicação para hoje

É oportuno refletir sobre o modo
como são tratados os líderes
espirituais (Hb 13.7,17). Há alguma
mágoa retida no coração em
relação a eles? Qual a medida da
afeição que lhes é dedicada?



Conclusão

Muitas vezes, Deus permite passarmos por
situações que nos entristecem. Mas Ele não
tem o objetivo de nos manter tristes diante
de uma tribulação ou provação. Deus quer
fortalecer nossa fé e levar-nos a uma vida
mais pura e consagrada. Leia 2Coríntios
4.16-18.


