
Questões finais,
saudação e bênção



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber considerar como deve acontecer o processo
disciplinar entre os membros do Corpo de Cristo;
entender o significado das últimas palavras de
Paulo nesta carta aos Coríntios;

sentir incentivar a encarar a disciplina eclesiástica com
seriedade;

agir aplicar a disciplina, visando à restauração e
edificação;
ter palavras de bênçãos e de bons conselhos para
distribuir entre os irmãos



Introdução

Concluímos agora o estudo de uma das mais
profundas epístolas escritas por Paulo. Nela o
apóstolo abre o coração aos coríntios. Expõe-
lhes a angústia da alma e deixa transparecer-
lhes a dor. Todavia, no meio da aflição e do
desapontamento, o apóstolo descobre que as
forças de que precisava vertem do “Pai de
misericórdias” e do “Deus de toda consolação”
(2Co 1.3).



I. O que o obreiro espera da igreja?
(2Co 12.19-21)

1. A edificação (2Co 12.19)

2. O arrependimento (2Co 12.20-21)



Aplicação para hoje

Uma das muitas tristezas que invadem o
coração do pastor de uma igreja local é
perceber a dificuldade das ovelhas do seu
rebanho de arrependerem-se dos seus
pecados. Por outro lado, nada enche mais seu
coração de alegria do que perceber que os
irmãos prontamente se arrependem e
confessam a Deus, e uns aos outros, o seu
pecado. A verdadeira paz só pode ser
experimentada num ambiente em que não há
reservas entre irmãos.



II. O projeto da nova visita
(2Co 13.1-10)

1. Visita para repreensão (2Co 13.1-4)

a. O meio para se resolver toda questão (2Co 13.1)

b. O poder para se resolver toda questão (2Co 13.2-4)

2. Visita para aperfeiçoamento (2Co 13.5-10)

a. Reparem em si mesmos! (2Co 13.5-6)

b. Façam o que é certo (2Co 13.7-8)

c. Busquem o aperfeiçoamento (2Co 13.9-10)



III. A saudação e a bênção
(2Co 13.11-13)

1. O desejo do apóstolo ao despedir-se            
(2Co 13.11)

a. Aperfeiçoai-vos

b. Consolai-vos ou encorajai-vos

c. Sede do mesmo parecer

d. Vivei em paz



III. A saudação e a bênção
(2Co 13.11-13)

2. A saudação mútua (2Co 13.12)

3. A bênção (2Co 13.13)

1. Trindade

2. Igualdade

3. Divindade



Conclusão

A bênção com a qual o apóstolo concluiu esta
epístola é bem apropriada. A despeito de conter
uma severa repreensão aos coríntios, devido à
atitude inconveniente deles para com o apóstolo e
os pecados que cometiam, a carta termina com
uma nota de bênção. Era desejo de Paulo que os
coríntios pusessem a si mesmos na condição de
experimentarem todas as bênçãos advindas da
salvação.


