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2 CORÍNTIOS

Vlademir Hernandes - IBCU

Aula 3

As Credencias Legítimas De Um 
Ministro Aprovado

2Co 3:1-3

As Credencias Legítimas De Um Ministro Aprovado
• Os pseudoapóstolos foram acolhidos pelos Coríntios pois tinham 

"cartas de recomendação" de outras igrejas
• As cartas não eram um problema. Era um costume comum (At 18:27 

-Apolo), e o próprio apóstolo Paulo utilizava (Rm 16:1; 1Co 16:3, 
etc.)
• O problema estava no fato de preterirem o apóstolo que conheciam e 

preferirem alguns que desconheciam mas acolhiam sem 
discernimento porque vinham com cartas
• Paulo lembra aquela igreja que sua maior carta de recomendação era 

a própria salvação deles, fruto do ministério e sacrifícios de Paulo

As Credencias Legítimas De Um Ministro Aprovado
• Tábuas de pedra x tábuas de corações
–Antiga x nova aliança
–Uma metáfora onde Paulo "cotuca" as bases judaizantes dos 

pseudoapóstolos baseadas na lei mosaica (tábuas de pedra) As Capacitações Legítimas De Um 
Ministro Aprovado

2Co 3:4-6
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As Capacitações Legítimas De Um Ministro Aprovado
• Os pseudoapóstolos tinham capacitações humanas admiradas 

naquela cultura e pelos Coríntios, e Paulo não (10:10)
–Carisma, retórica rebuscada, raciocínio lógico convincente, etc.
• Paulo, então, defende as capacitações legítimas de um 

ministério aprovado

As Capacitações Legítimas De Um Ministro Aprovado
• Suas capacitações não são humanas como dos pseudoapóstolos, elas 

vem do alto
• Suas capacitações viabilizam um ministério na nova aliança não na 

antiga como a dos pseudoapóstolos judaizantes
• Suas capacitações vem do Espírito que vivifica, não são humanas que 

eloquentemente pregam uma lei que mata (Rm 3:19-20)
–Na linha dos pseudoapóstolos que distorciam a Verdade, atualmente 

muitos "evangélicos" têm usado este verso (3:6) para desprezar a 
necessidade de conhecimento bíblico e enaltecer a experiência pessoal 
mística/emocional, como evidência de espiritualidade!

Credencias e Capacitações Legítimas 
De Um Ministro Aprovado
2Co 3:1-3 – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Você tem tido o cuidado de verificar biblicamente as 

credencias de pastores, pregadores, autores que ouve ou lê?
• Avalie com sinceridade: o que você mais tem valorizado em 

pastores, pregadores, professores, autores, etc.?
• Você é um ministro de Cristo?
–Todo membro da igreja de Cristo é um ministro de Cristo!
• Qual é o seu ministério na sua igreja local?
• Como Deus tem te capacitado para o seu ministério?

Os Fundamentos Teológicos Legítimos 
Para Um Ministério Aprovado

2Co 3:7-17

Os Fundamentos Teológicos Legítimos: Antiga x Nova
• A igreja estava acolhendo, apreciado e engolindo as heresias 

dos pseudoapóstolos
• Sua pregação era mentirosa era fundamentada em um 

legalismo judaizante (11:20 e 22)
• Paulo passa a solapar a sua fundamentação teológica tão 

inadequada quanto bem elaborada (aparência de Verdade)
–Satanás – anjo de luz; seus ministros de justiça (2Co 11:14)
–Usar a Bíblia para conduzir pessoas ao inferno!



2	Coríntios	– A	Severidade	Em	Prol	Da	Maturidade

3IBCU	– Igreja	Batista	Cidade	Universitária

Os Fundamentos Teológicos Legítimos: Antiga x Nova
Antiga Aliança (tábuas de pedra): Inadequada como 
fundamento
• Foi (não é mais) gloriosa - rosto de Moisés que incomodava 

os israelitas(7)
• Foi gravado em letras de pedras, não em corações (7)
• Trouxe condenação (9)- lei só serviu para mostrar o pecado
• Não é mais gloriosa(10) – foi substituída
• Desvanecia(7;11) – foi feito para acabar

Os Fundamentos Teológicos Legítimos: Antiga x Nova
Nova Aliança (inscrita no coração-Jr 31:31-33) - Adequada
• É (e continuará sendo) muito mais gloriosa (8)
• É ministério do Espírito–transforma de dentro para fora (8)
• Trouxe justiça (9)- o pecado mostrado pela Lei foi quitado
• Sua glória é insuperável(10)
• Sua glória permanece para sempre(11)

Os Fundamentos Teológicos Legítimos: Antiga x Nova
Antiga Aliança – Inadequada como fundamento 
• Não deve ser mais anunciada - o que desvanecia terminou(13)
• A rejeição da nova é por cegueira (véu das trevas)(14-15)
• A antiga, pela carne, é escravizadora (17)-Gl 5:1

Os Fundamentos Teológicos Legítimos: Antiga x Nova
Nova Aliança – Adequada como fundamento 
• Deve ser anunciada ousadamente- revogando o que acabou(12)

• A aceitação da nova traz luz (o véu é removido)(14-16)
• A nova, pelo Espírito, é libertadora (17)

Os Fundamentos Teológicos Legítimos 
Para Um Ministério Aprovado

2Co 3:7-17 – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Você se considera alguém suficientemente maduro e 

conhecedor da Palavra para avaliar se pastores, professores, 
autores, etc. são fieis à Sã Doutrina?
• Na sua opinião, quais são os principais desvios doutrinários 

existentes na igreja brasileira?
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Os Resultados Legítimos De Um 
Ministério Aprovado

2Co 3:18

Os Resultados Legítimos De Um Ministério Aprovado
• Iluminação: Ter o rosto desvendado – enxergar claramente a 

Verdade salvadora
• Glorificação do Senhor: Refletir a Sua glória – O Senhor é 

percebido nas vidas dos salvos
• Transformação: Ser moldado progressivamente à gloriosa 

imagem de Deus através do poder do Espírito Santo
• Quem dá ouvidos aos pseudoapóstolos não chega nem perto 

de desfrutar disso!

Os Resultados Legítimos De Um 
Ministério Aprovado

2Co 3:18  – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Você tem sido impactado por somente por ministrações aprovadas, 

ou tem dado ouvidos às não aprovadas?
• Você vê os frutos de receber ministrações aprovadas na sua vida 

(iluminação, glorificação, transformação)?
• Como você se avalia:
–Iluminação - Você é um profundo conhecedor da Palavra?
–Glorificação do Senhor – Você tem glorificado ou envergonhado o 

Senhor?
–Transformação – você tem se parecido cada vez mais com Cristo?

Reflexões e Aplicações
• Você, como ministro de Cristo, tem ministrado? Como? 

(ministrar = servir e não necessariamente pregar)
• O seu ministério tem produzido os resultados vistos na vida 

de irmãos em Cristo? Como? Marcas De Um Ministro Aprovado

2Co 4:1-12
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Marcas De Um Ministro Aprovado
• Reconhece que o benefício da misericórdia recebida é muito 

superior às dores das adversidades (1)
• Não desanima com as adversidades inerentes ao ministério (1)

• É plenamente confiável(2):
–Transparente, honesto, sincero
–Não tem o que esconder 
–Não tem do que se envergonhar
–Fidelidade incondicional à Palavra

Marcas De Um Ministro Aprovado
• Pode apelar para a consciência de todos e reivindicar a 

verdade: não pode ser acusado de nada(2)(1Tm 3:1-2)
• Tem consciência da batalha espiritual contra o deus deste 

século pela mente dos homens (3-4)(Ef 6:12)
–Estes permanecem com o mesmo véu das trevas dos judeus que 

rejeitam a nova aliança, enquanto não creem no evangelho

Marcas De Um Ministro Aprovado
• Não busca status, glória própria, autopromoção, poder(5), 
–quem fazia isso eram os pseudoapóstolos (2Co 11:19-20)
• Prega Jesus o Senhor em subserviência a seus ouvintes por 

amor obediente a Cristo, (5)
–Ao contrário dos pseudoapóstolos que oprimiam e exploravam e 

buscavam se beneficiar com a igreja

Marcas De Um Ministro Aprovado
• É habilitado pelo Deus missionário, interessado na 

iluminação de todo homem (6)
• É um instrumento de iluminação assim como foi iluminado 

(esclarecido da verdade) por Deus. 
–A menção à iluminação do conhecimento da glória de Deus na 

face de Cristo como símbolo da salvação da nova aliança, é um 
claro contraste à metáfora que Paulo usou em 3:7 usando a face 
encoberta de Moisés para representar a inadequação da Antiga 
aliança

Marcas De Um Ministro Aprovado
• Humildade absoluta(7)
–O tesouro (Evangelho da iluminação) é carregado por um vaso 

que não vale nada
–Os resultados são obtidos pelo poder de Deus e não pelas 

capacidades humanas
–Mais um contraste nítido com os pseudoapóstolos

Marcas De Um Ministro Aprovado
• Resiliência (depois de esmagado, se recupera) (7)
–São pressionados por todos os lados
•Não ficam angustiados
–Ficam perplexos – sem saber o que fazer
•Não ficam desesperados
–São perseguidos
•Sabem que não estão abandonados
–Ficam abatidos
•Não destruídos
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Marcas De Um Ministro Aprovado
• Disposto a morrer por Cristo assim como Cristo morreu por 

ele (10-12)
–Tal "radicalismo" viabiliza a autenticidade do ministério e a Vida 

Eterna por Jesus é recebida mediante sua instrumentalidade
Marcas De Um Ministro Aprovado

2Co 4:1-12  – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Que adversidades você tem enfrentado por causa de Cristo?
• Se você as tem vivido, como tem reagido a elas?
• Se você não enfrenta adversidades por causa de Cristo, o que há de 

errado com a sua vida?
• O que te fortalece frente às adversidades por causa de Cristo?
• Você se considera resiliente nas adversidades pela causa de Cristo, 

ou é alguém que se abate fácil e tem dificuldade para se recuperar?

Reflexões e Aplicações
• Você é alguém plenamente confiável? As pessoas confiam ou 

desconfiam de você?
• Você é alguém irrepreensível?
• Como pecadores como nós podemos ser irrepreensíveis?
–intolerância e devido tratamento aos próprios pecados – quando 

confessamos Ele nos purifica.

Reflexões e Aplicações
• Você já teve o privilégio de esclarecer alguém com o 

Evangelho, e ver que as trevas satânicas foram removidas?
• Você tem orado pela conversão de alguém?
• Que pessoas descrentes tem recebido seu investimento?

Reflexões e Aplicações
• Você eventualmente faz perguntas ou emite opinião para ser 

notado e apreciado pelos outros?
• Você gosta de ser elogiado? 
• Você busca o elogio?
• Você se incomoda quando faz algo e ninguém nota ou elogia?
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Reflexões e Aplicações
• Você tem expressado amor a pessoas incrédulas, 

demonstrando seu interesse na sua conversão?
• Quem são essas pessoas e como você julga que tem feito 

isso?
• Você "olha" para os incrédulos com olhos de misericórdia 

ou de indiferença? 
• Como Deus tem te iluminado para poder iluminar os que 

estão em trevas?

As Convicções Que Produzem A 
Estabilidade De Um Ministro Aprovado

2Co 4:13-18

As Convicções Que Produzem A Estabilidade
• A Autoridade da Palavra(13)
–Está escrito
• O Conteúdo da própria pregação (13)
–Cri por isso falei (Sl 116:10)
–Proclamação conforme convicções
• O poder de Deus (14)
• A ressurreição de Cristo (14)

As Convicções Que Produzem A Estabilidade
• A ressurreição após a morte (escatológica) (14)
• A reunião com os irmãos em Cristo na presença de Cristo 

(escatológica)(14)
• Vale a pena sofrer pela causa de Cristo para o bem dos que 

são salvos (15)
• O triunfo da igreja sobre as portas do inferno – cada vez 

mais pessoas alcançadas(15)(Mt 16:18)
–salvos passam a alcançar outros salvos

As Convicções Que Produzem A Estabilidade
• Deus é digno de toda glória (15)
–É gracioso – ávido por beneficiar os que não merecem
–É misericordioso – retém sua punição aos que a merecem
–É missionário – veio morrer pelo mundo, convoca, capacita e 

envia a sua igreja, deseja que todos sejam salvos
–Não faz acepção de pessoas – todo o que nEle crê tem a vida 

eterna (At 10:34-36; Jo 3:16-17)
• É necessário agradecê-lo continua e intensamente (15)

A Estabilidade Produzida Pelas Convicções
• Por isso – por causa dessas convicções (16)
• Não desanima (16)
–Mesmo desgastado por fora – sofrido, marcado e abatido
–É renovados por dentro continuamente
• Suporta as aflições (17)
–Por mais sofrimento que tenha:
• à luz da eternidade são momentâneos
• à luz da força que recebe de Deus (16), são leves
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A Estabilidade Produzida Pelas Convicções
• Aguarda o prêmio (17)
–O peso dos tesouros eternos é muito maior do que o peso dos 

sofrimentos presentes
• Mantem o foco correto (18)
–Foca no prêmio e não na aflição
–Foca na eternidade e não no presente

As Convicções Que Produzem A 
Estabilidade De Um Ministro Aprovado

2Co 4:13-18 – Reflexões e Aplicações 

Reflexões e Aplicações
• Você crê na doutrina da plena suficiência e autoridade das 

Escrituras?
• Quando você ensina a Palavra a alguém (se é que o faz), 

percebe que o faz com plena convicção no que acredita?
• Como ter fé no Deus cujo poder  ressuscitou a Jesus te ajuda 

a enfrentar as adversidades?
• Suas convicções escatológicas têm te ajudado a ficar firme 

nas adversidades por causa de Cristo? Como?

Reflexões e Aplicações
• Qual tem sido a sua prática de agradecer a Deus? 
• Qual tem sido a sua prática de louvar a Deus?
• Você pode afirmar que suas convicções doutrinárias 

contribuem para sua estabilidade nas adversidades? Dê 
alguns exemplos.


