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As Influências do Futuro No Presente 
De Um Ministro Aprovado
2Co 5:1-9 – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• O que melhor descreve sua vida em relação à causa de Cristo 

e ao seu chamado: 
–Coragem ou Covardia?
–Dedicação ou Omissão?
• Como as futuras promessas deveriam moldar seu viver hoje? 

Dê exemplos.
• Você pode afirmar com sinceridade que vive com o propósito 

de agradar o Senhor?

As Definições Do Futuro A Partir Do 
Presente: O Tribunal de Cristo

2Co 5:10

As Definições Do Futuro A Partir Do Presente
• Cada crente comparecerá diante de Cristo para dar 

satisfações pelo que fez na vida terrena
–por meio do corpo
• Este evento é o Tribunal de Cristo
–Não confundir com o Julgamento do Trono Branco de Apocalipse 

20:11-13
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As Definições Do Futuro A Partir Do Presente
• O Tribunal de Cristo não estabelecerá nenhuma sentença 

(punição)
–Quem é salvo, escapou do julgamento que trará a sentença de 

morte (Jo 3:18)
• O Tribunal de Cristo estabelecerá prêmios (retribuição, 

galardão) pelo que foi realizado em vida com os recursos que 
Deus nos deu no presente (1Co 3:14)
• O crente não é salvo pelas boas obras, mas para elas, por 

elas prestará contas (Ef 2:8-10)

As Definições Do Futuro A Partir Do 
Presente: O Tribunal de Cristo

2Co 5:10 – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Ao avaliar a sua vida, você pode ter uma boa noção do que te 

aguarda no Tribunal de Cristo. A luz de como tem vivido até 
aqui, o que você vi ouvir?
–"servo bom e fiel" ou "servo mal e negligente"
• O que é preciso mudar na sua vida à luz da certeza do 

Tribunal de Cristo?

A Integridade De Um Ministro 
Aprovado
2Co 5:11-17

A Integridade De Um Ministro Aprovado
• Todo Cristão deveria temer a Deus
–Deus visita Seu povo com disciplina (Hb 12:7-8)
• Tal temor deve influenciar o comportamento moral do cristão 

- Santidade (2Co 7:1) 
• Tal temor deve influenciar o serviço do cristão - Ministério

(1Co 9:16; Mt 28:18-20)

A Integridade De Um Ministro Aprovado
• Paulo apela para a consciência dos Coríntios: ele é aprovado 

por Deus e deveria ser aprovado pela igreja (11)
• Paulo não buscava a aprovação por motivos egoístas (12)
• Paulo buscava que a igreja valorizasse um ministério legítimo 

para poder rejeitar os ilegítimos (12)
• Os pseudoapóstolos se gabavam das suas virtudes externas 

(eloquência, postura, etc.) mas não tinham o coração 
aprovado (12) 
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A Integridade De Um Ministro Aprovado
• Provavelmente Paulo era acusado de "louco" pelos 

pseudoapóstolos que rejeitavam a Verdade (13)
• Tal acusação não era novidade para Paulo:
–Festo o acusou (At 26:24)
–Os atenienses zombaram dele (At 17:32)
–Paulo deve ter ouvido isso muitas vezes dos que rejeitam a 

Verdade (1Co 1:18, 21 e 23; 1Co 2:14)
• Pregava por amor a Deus e era chamado de louco (13)

A Integridade De Um Ministro Aprovado
• Pregava por amor à igreja - que entendeu a mensagem e creu 

na pregação (13)
• O amor de Cristo nos constrange  (14-15)
–Uma vez que Ele morreu por todos nós (tão abnegadamente)
–Um vez que Ele ressuscitou para nossa esperança
–Todos nós devemos morrer para nós mesmos (abnegadamente)
–Todos nós devemos viver para Ele

A Integridade De Um Ministro Aprovado
• Não avaliamos ninguém pelos padrões humanos e carnais 

(16)
–Aparência, beleza, eloquência, etc.
–Padrões que enalteciam os pseudoapóstolos
• Avaliamos a Cristo um dia desta forma (16)
–Possivelmente se referindo ao tempo de incrédulo, quando 

considerava a Cristo como sendo meramente humano e um falso 
Messias

A Integridade De Um Ministro Aprovado
• Em Cristo – nova criação (17)
–A regeneração (novo nascimento) deve implicar em abandonar 

antigas práticas (coisas antigas passaram)
–E deve produzir um novo modo de agir (coisas novas)

A Integridade De Um Ministro 
Aprovado

2Co 5:11-17 – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Porque o temor a Deus deveria definir sua ética?
• Porque o temor a Deus deveria definir o seu ministério 

(serviço cristão)?
• Você conhece casos onde a falta de integridade comprometeu 

o ministério de alguém?
• E no seu caso, como a integridade tem favorecido ou 

comprometido o seu ministério?
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Reflexões e Aplicações
• Você tem agido como alguém constrangido pelo amor de 

Cristo? (meça isso por sua dedicação à causa de Cristo).
• Quais são as áreas da sua vida que mais foram 

transformadas por Cristo?
• Quais são as áreas da sua vida que menos foram 

transformadas por Cristo?

O Ministério da Reconciliação Dos 
Ministros Aprovados

2Co 5:18-21

O Ministério da Reconciliação 
• Tudo provém de Deus: (18)
–Ele nos reconciliou
–Ele nos deu o ministério da reconciliação
–Os pseudoapóstolos nem eram reconciliados nem ministravam a 

reconciliação
• O Evangelho de Cristo é o foco de um ministério aprovado(19)
–Pseudoapóstolos – pseudoevangelho

O Ministério da Reconciliação 
• Embaixadores de Cristo (20)
–Seus representantes – entrega a mensagem tal como recebida
• sem adulteração
–Como se Deus falasse através do ministro aprovado
•Quando um ministro aprovado fala, ele diz: Assim diz o Senhor

• Reconciliem-se com Deus (20)
–Por amor de Cristo, um ministro aprovado apela aos homens para 

que estes se deixem reconciliar com Deus
• Não foi um apelo aos coríntios, mas refere-se ao conteúdo da mensagem

O Ministério da Reconciliação 
• Uma síntese da mensagem da reconciliação (21)
• Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado
–Deus puniu Jesus por pecados que não eram dele, como se 

fossem dele
• Para que nos tornássemos justiça de Deus
–Mediante o pagamento da penalidade por Cristo (justiça 

satisfeita), Deus beneficia com este resultado aqueles que creem 
(são justificados mediante a justiça satisfeita por Cristo)

O Ministério da Reconciliação Dos 
Ministros Aprovados

2Co 5:18-21 – Reflexões e Aplicações
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Reflexões e Aplicações
• O que significa ser um embaixador de Cristo?
• O que deve melhorar na sua vida para você ser um melhor 

embaixador de Cristo?
• Você tem sido usado como instrumento para reconciliação de 

pessoas com Deus?
• O que precisa melhorar na sua vida para maximizar esta 

vontade de Deus para você?


