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Singularidades De Um Apóstolo Legítimo: 
Ter Recebido Novas Revelações Do Senhor

2Co 12:1-4

Novas Revelações Do Senhor
• Paulo descreve as revelações que recebeu
• Paulo reluta em falar na 1ª pessoa
–visivelmente constrangido em ter que defender sua autoridade 

apostólica
• Entretanto, Paulo tem que abrir os olhos da igreja cega pelos 

pseudoapóstolos
• Um apóstolo verdadeiro recebeu revelações diretamente do 

próprio Senhor

Novas Revelações Do Senhor
• Que me glorie – mesmo que não convém (1)
–Objetivo não era se gabar, mas elucidar
• 14 anos antes de 2ª Coríntios (4ª carta)– lá pelo ano 43 dC
• Arrebatado ao 3º Céu (paraíso) (1 e 4)
–AT se refere ao céu como céus (plural) (Gn 1:1)
• possivelmente "camada" das nuvens, "camada" das estrelas
–3º céu – para além do mundo visível

Novas Revelações Do Senhor
• Se no corpo ou fora...(2 e 3)
–Paulo não compreendeu bem a natureza da sua experiência
• Ouviu palavras inefáveis (4)
–indizíveis (de tão maravilhosas)
–Origem absolutamente santa
• Não é lícito ao homem referir (4) (Ap 10:4)
–Paulo não podia falar tudo o que ouviu (como João)
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Novas Revelações Do Senhor
• Os pseudoapóstolos:
–Não tinham sido escolhidos e enviados por Cristo
•Aliás tinham sido escolhidos e enviados por Satanás! (2Co 11:13-15)
–Não tinham visto o Senhor face a face
–Não tinham recebido revelações novas

Singularidades De Um Apóstolo Legítimo: 
Ter Recebido Novas Revelações Do Senhor

2Co 12:1-4 – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Você já ouviu pessoas reivindicando que são apóstolos de 

Cristo nos dias de hoje?
• Segundo a Bíblia, quantos apóstolos Cristo convocou e 

enviou? Ap 21:14
• Se alguém se declara apóstolo nos dias de hoje, como devem 

ser considerados? Ap 2:2

Singularidades De Um Servo Aprovado: 
Obstinação Pela Própria Insignificância

2Co 12:5-11

Obstinação Pela Própria Insignificância
• De tal coisa me gloriarei, não de mim mesmo (5)
–Tenho orgulho de ter tido tal experiência extraordinária
–Mas não me gabo disso
• Salvo nas minhas fraquezas (5)
–Das minhas fraquezas eu me gabo: 
• eu não sou nada!
• não sou capaz de nada!

Obstinação Pela Própria Insignificância
• Ao me gabar das minhas fraquezas, não sou insensato como 

os pseudoapóstolos o são (6)
–É a verdade sobre mim
–Eles se gabam de coisas mentirosas (não são apóstolos, não são 

de Cristo, não tem autoridade)
• Abstenho-me para que ninguém se preocupe ... (6)
–Não fico falando delas para não gerar preocupação e cuidados 

excessivos comigo
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Obstinação Pela Própria Insignificância
• O "espinho na carne" (7-9)
–Era uma tentação (mensageiro de Satanás)
–Era uma humilhação
• similar a um humilhante tapa na cara
–Visava mantê-lo humilde
•Para que não achasse que era digno da experiência ou que a 

experiência o exaltaria
–Minha opinião: alguma enfermidade ocular que o tornava 

repugnante. Sequela de Damasco? (At 9:8 e 18 e  Gl 4:14-15 e 6:11)

Obstinação Pela Própria Insignificância
• O "espinho na carne" (7-9)
–Era um grande incômodo e frustração para Paulo
•Três vezes pedi que o Senhor o afastasse (8)
–O Senhor se recusou a retirá-lo de Paulo (9)
•"Minha graça te basta"
–Já lhe dei minha graça. Esse outro pedido eu não atendo. Você não 

precisa disso!
•"O poder se aperfeiçoa na fraqueza"
–Quanto mais incapaz você se sentir, mais meu poder vai se sobressair

Obstinação Pela Própria Insignificância
• De boa vontade (9)
–Apesar de o Senhor não me ter atendido
–"Seja feita a Sua Vontade"
–Permaneço alegre – apesar do NÃO
• Me gloriarei nas fraquezas
– me gabo de não ter recursos ou capacidades próprias
• Para que sobre mim repouse o poder de Cristo (10)
–Eu saiba que nada procede da minha capacidade

Obstinação Pela Própria Insignificância
• Por amor a Cristo, sinto prazer (10)
–fraquezas – incapacidade patente
–injúrias - ofensas
–necessidades – carências, restrições, limitações
–perseguições - ameaças
–angústias – apertos, aflições
–Por que isso é o que o Senhor espera (Jo 15:20; Mt 5:11; Lc 6:22; 

2Tm 3:12)

Obstinação Pela Própria Insignificância
• Tenho me tornado insensato (11) Cf. 11:1 e 11:17-18
–Pela tese de Paulo, se gabar era um sinal de insensatez
–Mas ele foi forçado a mostrar suas credenciais, mesmo 

constrangido
• Eu deveria ter sido louvado por vós (11)
–Eu não deveria ter que dizer estas coisas. Vocês deveriam saber 

delas e reconhecer quem sou eu

Obstinação Pela Própria Insignificância
• Em nada fui inferior a estes super-apóstolos (11)
–Vocês os consideram superiores pois valorizam o que não 

deveriam
–Vocês me consideram inferior, pois não valorizam o que deveriam
• Ainda que nada sou (11)
–O que vale é Cristo em mim e seu poder através de mim
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Obstinação Pela Própria Insignificância
• Os pseudoapóstolos:
–Eram admirados pela sua eloquência
–Eram admirados por seu carisma (presença pessoal)
–Se gabavam das suas habilidades e credenciais humanas
–Se conduziam com ares de superioridade
–Ficavam se exaltando, comparando e depreciando os outros 

ministros
–Eram as estrelas do Show da Fé!

Singularidades De Um Servo Aprovado: 
Obstinação Pela Própria Insignificância

2Co 12:5-11 – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Você conhece obreiros que possuem uma postura constante  

de superioridade?
• Você conhece obreiros que gostam de "aparecer"?
• Você já tentou "aparecer" no ministério?
• Você já se comparou com outros crentes e se considerou 

mais capaz ou mais relevante do que eles?
• Qual é a recompensa (doentia) que um soberbo almeja?
• O que Deus faz pelos soberbos? Tg 4:6; 1Pe 5:5

Reflexões e Aplicações
• Qual é a importância da humildade no ministério?
• De que maneiras você pode se comportar como um servo 

humilde?
• De que maneiras você pode se comportar como um servo 

arrogante?
• Que maneiras tem sido predominantes na sua própria vida?
• Que medidas práticas você pode adotar para desenvolver sua 

humildade?

Singularidades De Um Servo Aprovado:
Ministério Marcado Pela Abnegação e Amor

2Co 12:12-18

Ministério Marcado Pela Abnegação e Amor
• Apresentadas no meio de vós (12)
–Vocês se beneficiaram de um apóstolo legítimo
–Vocês viram as marcas incontestes desta legitimidade
•Sinais – ocorrências incomuns
•Prodígios – ocorrências espetaculares
•Poderes miraculosos – ocorrências sobrenaturais

• Com toda persistência (12)
–Tínhamos motivos para desistir de vocês!
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Ministério Marcado Pela Abnegação e Amor
• Paulo se comparou com os pseudoapóstolos, agora compara 

Corinto com as outras igrejas
• Em que tendes sido inferiores às demais igrejas (13)
–Todo poder manifesto em outras igrejas, foi manifesto aí
–Tudo o que fiz pelas outras igrejas, fiz por vocês

Ministério Marcado Pela Abnegação e Amor
• Senão neste fato de não ter sido pesado (13)
–A única coisa que não aconteceu aí é que eu não fui sustentado 

por vocês
–Esse privilégio que outras igrejas tiveram, vocês não tiveram
• Perdoem-me esta injustiça (13)
–Novamente, um sarcasmo de Paulo...
–Eu não fui inferior aos pseudoapóstolos, mas fiz de vocês 

inferiores às outras igrejas
–Minha abnegação deprecia vocês!

Ministério Marcado Pela Abnegação e Amor
• Estou pronto a ir pela 3ª vez (14)
–Paulo havia ficado ali por 1ano e meio para estabelecer a igreja e 

visitou-a novamente depois
• Não vos serei pesado...não vou atrás dos vossos bens (14)
–Não quero seu dinheiro; não vou às suas custas
• Procuro a vós outros (14)
–Meu interesse é no seu benefício

Ministério Marcado Pela Abnegação e Amor
• Não devem os filhos entesourar...(14)
–Assim como os pais deixam herança para os filhos (e não vice-

versa), vou levar o que eu tenho de mais precioso para vocês: meu 
investimento na restauração das suas vidas para que tenham um 
tesouro nos céus!

• Me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma
–Faço questão de fazer todo sacrifício pessoal necessário para 

beneficiá-los

Ministério Marcado Pela Abnegação e Amor
• De boa vontade (15)
–Não faço isso constrangido, mas alegremente!
• Se mais vos amo, serei menos amado? (15)
–Será que quanto mais demonstro meu amor por vocês, menos sou 

amado por vocês?
–Tal situação é intolerável!

Ministério Marcado Pela Abnegação e Amor
• Pois seja assim, eu não vos fui pesado (16)
–seja como for, eu não custei nenhum dinheiro para vocês
• Porém, sendo astuto, vos prendi com dolo (16)
–Possível falsa acusação que Paulo sarcasticamente responde
•Astutamente Paulo estaria constrangendo os Coríntios a contribuírem 

para a igreja em Jerusalém, mas na verdade o dinheiro seria roubado 
por Paulo
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Ministério Marcado Pela Abnegação e Amor
• Vos explorei ... por alguém que enviei? (17-18)
–Por acaso Tito e o outro irmão que enviei pegaram dinheiro de 

vocês?
• Andado mesmo espírito e pisadas? (18)
–Eles também foram abnegados como eu
–Todos queremos vosso bem e não vossos bens!

Ministério Marcado Pela Abnegação e Amor
• Os pseudoapóstolos:
–Não ministravam com sinais, prodígios e milagres (marcas do 

ministério apostólico)
–Visavam somente ganhos pessoais
–Escravizavam, devoravam, usavam e humilhavam a igreja 

(2Co 11:20)

Singularidades De Um Servo Aprovado:
Ministério Marcado Pela Abnegação e Amor

2Co 12:12-18 – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Você tem um ministério na igreja?
• O que você tem abdicado para se dedicar ao seu ministério?
• O que "concorre" com o ministério na sua vida?
• Você acha que poderia servir mais e melhor?
• O que precisa fazer para isso? Quais são as dificuldades e 

obstáculos?

Reflexões e Aplicações
• Quando serve em seu ministério, você considera que o faz 

por amor aos irmãos?
• Quando serve em seu ministério, você considera que o faz 

por amor ao Senhor?
• Além do amor, quais outras motivações legítimas você tem 

para servir no seu ministério?
• Você vê alguma motivação ilegítima para servir no seu 

ministério?

Singularidades De Um Servo Aprovado: 
Intolerância ao Pecado

2Co 12:19 a 2Co 13:4
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Intolerância ao Pecado
• ...Pensais que Estamos nos desculpando (19)
–Não continuem a pensar que estamos nos defendendo
–Nosso alvo não é a nossa honra
• Falamos em Cristo perante Deus
–Diante de Deus por causa do que Cristo nos delegou
•Seu chamado, nossa autoridade legítima

• Para vossa edificação
–Esse é o alvo final – não nossa honra

Intolerância ao Pecado
• Temo ...(20)
–Que não os encontre como quero
•Havia a possibilidade de na 3ª visita Paulo ainda encontrar pessoas 

rebeldes e em pecado
–Que não me encontrem como querem
• presença fraca e palavra desprezível (2Co 10:10)
•Serei o que precisar ser, farei o que precisar fazer

Intolerância ao Pecado
• Temo ...(20) - que haja entre vós:

• contendas – brigas
• invejas - rivalidades
• iras - fúria
• porfias - partidarismo
• detrações – difamação,  fala maligna
• intrigas - calúnia
• orgulho – arrogância, insolência
•Tumultos – confusão, desordem

Intolerância ao Pecado
• Temor de não ter havido crescimento em alguns:
–Todas as marcas da carnalidade já tratadas nas outras visitas e 

epístolas!
• Temo ...(20-21)
–Que Deus me humilhe no meio de vós
•Que diante de Deus eu me sinta envergonhado pelo seu procedimento
–Que venha a chorar
•Que tenha tristeza pela falta de progresso de muitos

Intolerância ao Pecado
• Temo ... (20-21)
–Que muitos que tinha pecados antes não tenham se arrependido –

e continuem com:
• impureza (akartasia – sem pureza)– imoralidade sexual
• prostituição – (porneia) – adultério, fornicação e todas aberrações 

na prática sexual
• lascívia (aselgeia – sem abistinência)- promiscuidade, viciado em 

sexo
–Práticas associadas aos cultos pagãos

Intolerância ao Pecado
• 3ª vez...(13:1)
–E ainda tenho sujeira para tratar
• 2 ou 3 testemunhas (13:1)
–Todos em pecado serão identificados
• Toda questão será decidida (13:1)
–Todos identificados serão disciplinados
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Intolerância ao Pecado
• Já disse anteriormente (na 2ª visita) e torno a dizer estando 

ausente(13:2)
–Já disse, estou repetindo, e vou fazer!
• Aos que pecaram nos passado (13:2)
–e não se arrependeram (12:21)
• E aos demais
–Todos os demais – para que haja temor

Intolerância ao Pecado
• Não os pouparei (13:2)
–Ninguém escapará
–Ninguém terá privilégios
–Todos serão tratados com o rigor necessário
• Posto que buscais prova... (3)
–Já que vocês querem mais provas de que Cristo fala por mim
–Terão mais uma prova: a disciplina de Cristo (que não é fraco, 

mas muito poderoso)

Intolerância ao Pecado
• A comparação final com Cristo (13:4)
–Vocês acham que minha "fraqueza" impedirá a disciplina, mas 

atuarei com  todo rigor
–Assim como Cristo se fez "fraco" ao se deixar crucificar, mas 

agora vive com todo o poder que Deus lhe deu, assim também nós 
somos fracos nEle e por isso temos todo o poder de Deus 
disponível para o benefício de vocês 

Singularidades De Um Servo Aprovado: 
Intolerância ao Pecado 

2Co 12:19 a 2Co 13:4 – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Qual é o seu principal pecado?
• Quando foi a última vez que você confessou?
• Você luta contra este pecado, ou já o incorporou na sua vida?
• Você tem algum pecado que te desqualifica para o ministério?
• O que pretende fazer: abandonar o pecado ou o ministério?

Outro Apelo Apostólico:
Examinem-se!

2Co 13:5-10
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Examinem-se
• Será que todos aí são de fato crentes? (5)
–Paulo está ciente de que, assim como os pseudoapóstolos não 

eram crentes (2Co 11:13-15), muitos dos seus seguidores 
também não o seriam!

• Testem (provem) a si mesmos. Se alguém não perceber a 
presença de Cristo em si, está reprovado no teste
–Não é um crente!

Examinem-se
• Nós não somos reprovados neste teste (os pseudoapóstolos 

são) (6)
• Oramos a Deus que sua vida seja marcada pela prática do 

bem e não do mal
–Que vocês tenham a evidência de uma conversão genuína!
• Com isso não buscamos nossa própria honra!
–Que os outros vejam nosso sucesso...

Examinem-se
• Preferimos ser vistos como fracassados, desde que vocês 

pratiquem o bem! (6)
–Neste caso não precisarei agir com rigor disciplinador
–A imagem de presença fraca e palavra desprezível permaneceria! 

(2Co 10:10)

Examinem-se
• Preferimos ser vistos como fracassados (fracos), desde que 

vocês sejam aperfeiçoados e pratiquem o bem! (6 e 9)
–Neste caso não precisarei agir com rigor disciplinador
–A imagem de presença fraca e palavra desprezível permaneceria! 

(2Co 10:10)
–Se a Verdade está em vocês, não há razão para eu confrontá-los 

(8)
–Só atuamos em prol da Verdade, nunca contra ela!

Outro Apelo Apostólico:
Examinem-se!

2Co 13:5-10 – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Do que qualquer pessoa na face da Terra precisa ser salva?
• É possível ter plena certeza da salvação?
• Como você pode ter certeza que será de fato salvo?
• Que evidências há na sua vida do novo nascimento?
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Saudações E Apelo Final:
Aperfeiçoem-se!

2Co 13:11-14

Saudações Finais: Aperfeiçoem-se!
• Ao despedir-se, Paulo faz seu apelo final (11)
–Quem é salvo, precisa se desenvolver na fé!
–Procurem aperfeiçoar-se – sejam perfeitos - levem a sério o 

crescimento à maturidade
–Exortem-se mutuamente – não tolerem nenhum tipo de pecado
–Tenham um só pensamento – empenhem-se pela unidade –

concordem todos com tudo o que precisa ser corrigido aí
–Vivam em paz – acabem com as brigas e partidarismo

Saudações Finais: Aperfeiçoem-se!
• Se fizerem tudo o que estou mandando, desfrutarão do amor 

e da Paz de Deus
–Caso contrário, experimentarão toda a disciplina e rigor do Deus 

que vocês deveriam temer (Hb 10:26-31)

Saudações Finais: Aperfeiçoem-se!
• Saúdem-se com beijo santo!
–costume entre membros da mesma família
–sinal de paz, amor e companheirismo
• Todos os santos lhes saúdam
–Crentes da Macedônia onde Paulo escrevia

Saudações Finais: Aperfeiçoem-se!
• Que esteja entre vocês (que seja patente): (14)
–Graça do Senhor Jesus Cristo – assim como receberam graça, 

ajam sempre com graça
–Amor de Deus – assim como Deus os ama, amem-se também
–Comunhão do Espírito Santo – vivam em comunidade cheios do 

Espírito

Saudações E Apelo Final:
Aperfeiçoem-se!

2Co 13:11-14 – Reflexões e Aplicações
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Reflexões e Aplicações
• Que marcas de carnalidade você ainda vê na sua vida?
• Que marcas de maturidade você vê na sua vida?
• Você conhece o ensino bíblico sobre a disciplina de Deus?
• Você teme a disciplina de Deus?
• Você se considera alguém gracioso?
• Você se considera alguém amoroso?
• Você tem se empenhado pela comunhão com outros irmãos?


