PERGUNTAS PARA TESTAR A COMPREENSÃO DE 2 CORíNTIOS
1:3-7
P1: vs 3-5: Por que Paulo agradece a Deus?
R: Porque Deus ajuda os coríntios em todas as suas dificuldades.
P2: vs 5-7: Por que Paulo se sentia feliz por estar sofrendo?
R: Para que os coríntios recebam ajuda e salvação.
1:8-10
P: Por que Paulo conta a eles as dificuldades que sofreu na Ásia?
R: Para que eles soubessem que, quando Paulo pensava que iria morrer, Deus o
salvou livrando-o do perigo.
1:12-14
P1: vs 12: Paulo está mostrando algum sinal de instabilidade ou fraqueza?
R: Paulo está sendo sincero e mostrando como Deus o ajudou. Portanto não mostra
fraqueza ou instabilidade.
(Como esta pergunta é difícil, tente esta outra:)
P2: v 12: Por que motivos Paulo e seus companheiros estão orgulhosos?
R: Porque eles têm tratado os coríntios com a franqueza e a sinceridade que Deus
deu a eles.
P3: v 12: Como eles conseguiram esse bom relacionamento com os coríntios?
R: Pelo poder da graça de Deus e não por sabedoria humana.
P4: v 13: Que outra prova de sua sinceridade Paulo apresenta?
R: Paulo escreveu a eles de maniera que pudessem ler e entender.
P5: vs 13-14: O que Paulo quer para os coríntios?
R: Que eles cheguem a compreender completamente o que agora entendem só em
parte, e que tenham orgulho de Paulo, assim como Paulo tem orgulho deles.
(Está ficando entendido que Paulo está apresentando sua própria defesa? Talvez
seja necessário, mais cedo ou mais tarde, tornar claro que algumas pessoas em
Corinto duvidavam do apostolado de Paulo.)
1:15-24
P1: vs 15-18: O que os coríntios pensavam que Paulo havia feito errado?
R: Eles pensavam que Paulo havia feito planos de visitá-los, mas que de repente,
mudou de idéia.
P2: v 18: O que Paulo queria que os coríntios ficassem sabendo?
R: Que ele não estava indeciso.
P3: v 19: Como ele mostra isso?

R: Que no passado suas palavras foram sempre sinceras, que ele não faz seus
planos como os incrédulos, com promessas vãs.
P4: vs 18-20: (Se "Sim e não" são traduzidos literalmente, então pergunte:) O que
Paulo quer dizer com: "Sim e não"?
R: Indecisão, dúvida.
P5: v 20: Por que outro motivo a doctrina de Paulo é verdadeira?
R: A mensagem de Paulo é sobre Jesus Cristo que é fiel e verdadeiro.
P6: vs 21-22: Que outros motivos Paulo apresenta para que a sua autoridade fosse
reconhecida?
R: O chamado de Deus e a garantia do Espírito.
P7: vs 23-24: Por que Paulo não voltou a Corinto?
R: Para evitar aborrecimentos aos coríntios.
2:1-4
P1: vs 1-2: Por que a visita de Paulo seria triste para os coríntios?
R: (Se não puder responder, outras informações deverão ser fornecidas.) Porque
Paulo os repreenderia por causa dos seus pecados.
P2: vs 2-4: Por que Paulo ficaria triste se fosse a Corinto?
R: Ele ficaria triste se soubesse que os coríntios não tinham se arrependido dos
seus pecados, e teria que repreendê-los outra vez.
2:5-8
P1: vs 5-6: Sobre quem Paulo está falando?
R: Sobre o homem que pecou (em I Coríntios). (Talvez isso deva ficar mais claro.)
P2: vs 7-8: O que Paulo queria que eles fizessem por esse homem?
R: Que eles o perdoassem e o confortassem.
2:9-11
P1: Por que Paulo já havia escrito a eles uma outra carta?
R:-Para experimentá-los e saber se obedeceriam a sua orientaçao.
P2: vs 9-11: Como Paulo poderia saber se os Coríntios eram obedientes?
R: Se tivessem perdoado aquele homem.
2:12-13
P: Por que Paulo ficou preocupado por não ter encontrado Tito?
R: Subentendesse que Tito deveria trazer notícia, de como eles responderam à
carta de Paulo.
2:16-17
P1: vs 14: Por que Paulo dá graças a Deus?

R: Porque Deus sempre dá victória a ele, e o utiliza para contar aos outros as
verdades de Deus. E também porque Tito deu boas notícias a ele. (Isto talvez
deva ficar mais claro.)
P2: vs 15: Qual é o trabalho de Paulo?
R: Mostrar aos homens o caminho da vida eterna com Deus e o caminho da eterna
separação de Deus.
P3: vs 16: O que Paulo mostra para os que se perdem?
R: Mostra que eles se perderão para sempre.
P4: vs 17: Por que Paulo faz esta obra?
R :Porque Deus o escolheu para trabalhar para Ele.
3:1-3
P1: vs 1: Paulo estava querendo que os Coríntios o louvassem?
R: Não.
P2:vs 1: Então por que ele fala esses coisas no vs. 1?
R: Algumas pessoas haviam dito que Paulo louvava (elogiava) a si mesmo ou
alguém poderia dizer que ele estava fazendo isso.
P3: vs 2-3: Por que os coríntios são como uma carta?
R: Porque eles mostram como Paulo é, assim como uma carta fala sobre uma
pessoa, que ele é bom.
3:4-6
P: Por que Paulo diz aos coríntios que o seu trabalho é falar sobre o novo acordo?
R: Para que eles não pensem que foi o próprio Paulo que decidia fazer esse
trabalho, pois a capacidade vem de Deus.
3:7-11
P1: vs 7-11: Por que Paulo fala sobre o novo e o velho acordo (a lei)?
R: Para mostrar que o novo acordo é melhor que o velho.
P2: vs 7-11: Em que sentido o novo acordo é melhor que o velho?
R: Ele dá uma nova vida, e não a eterna separação de Deus.
3:12-18:
P1: vs 12: Qual é a esperança de Paulo?
R: (Depende da interpretção.) Sucesso do evangelho, natureza do evangelho.
P2: vs 13-15: O que acontecia com os judeios quando liam o Velho Testamento?
R: Suas mentes estavam fechadas, como cobertas por um véu.
P3: vs 16-18: As Escrituras Sagradas dizem que: "O véu de Moisés foi tirado
quando ele se voltou para o Senhor". O que Paulo diz sobre isso?

R: Quando nós voltarmos para o Senhor, Ele descobre o nosso rosto, e assim
refletimos a glória do Senhor.
4:1-6
P1: vs 1-2: O que Paulo quer que os coríntios saibam sobre o seu trabalho?
R: Que ele diz a verdade e não age de má fé.
P2: vs 3-4: Quem não entende o evangelho?
R: Os que estão se perdendo. Aqueles a quem o deus mau deste mundo (Satanás)
conservou na escuridão.
(Note- Satanás alega que é deus, e muitos creem nisso.)
P3: vs 4: (Se a resposta não for completa) Quem os impede de entender o
evangelho?
R: Satanás.
4:7-12
P: Por que Paulo fala sobre as suas fraquezas?
R: Para que eles saibam que é Jesus quem o fortalece.
4:13-15
P1: vs 13: Qual a relação que existe entre a citação das Escrituras e a atitude de
Paulo e seus companheiros?
R: O autor das Escrituras acreditava (em Deus) e isso significava que ele tinha que
falar de Deus para aqueles que não conheciam Deus.
P2: vs 14-15: Por que Paulo sofreu essas dificuldades (releia vs 7-12)?
R: Não é para o seu próprio benefício, mas para o bem dos coríntios e outros
convertidos.
4:16-18
P: Por que Paulo não desanima, em vista de tanto sofrimento?
R: Porque ele sabe que o seu espírito se fortalece (renova) dia a dia. E também
porque ele sabe que é melhor olhar para o céu (as coisas que não se vêem).
5:1-5
P1: vs 1: Por que Paulo não deixa de crer, apesar dos sofrimentos?
R: Porque ele sabe que tem um grande futuro no céu.
P2: vs 1-5: O que Paulo quer dizer quando fala sobre barraca/casa?
R: A casa ou barraca é o nosso corpo. Quando nós morremos a nossa
"casa/barraca" será destruida, mas Paulo não se preocupa porque Deus
preparou alguma coisa melhor para nós, no céu, que dura eternamente.
(Verifique as seis interpretações abaixo sobre o que é isso.) Não desejamos
perder o nosso corpo terreno, mas desejamos ser vestidos com o corpo celeste.
Deus nos deu o seu Espírito como garantia de tudo quanto vai nos dar.

(A resposta acima é suficiente, contudo se houver mais interesse pode ser incluido
o seguinte, e neste caso não serão necessárias outras perguntas sobre essa
unidade.)
As Ajudas Exegéticas (Exegetical Helps) nos dão as seguintes interpretações para
"uma casa no céu":
1. A ressurreção do corpo (interpretação da maioria).
2. O corpo espiritual do crente. (Pode ser o mesmo que 1. mas é recibido sem
esperar pela ressurreção.)
3. O estado abençoado da alma depois da morte.
4. A casa celestial dos filhos de Deus.
5. A vida celestial em oposição à vida terrestre.
6. O corpo de Cristo.
P3: vs 1: (Nota: Esta pergunta é para verificar se o relacionamento assinalado pelo
"Por que" no início do verso está bem entendido.)
Paulo disse que sabendo que quando/se morrermos,, Deus nos dará "alguma coisa
melhor." (Nota: Esta frase pode ser adaptada para cada interpretação de "uma
casa no céu" escolhida pelos vários tradutores.) Isso explica ou aponta o
motivo para algo que ele disse anteriormente. O que ele explica?
R: Explica porque Paulo e seus companheiros nunca desanimaram, ainda que seus
corpos se gastassem (veja capítulo 4:16).
P4: vs 1-5: Quem são "nós" nesse trecho?
R:
1) Paulo
ou 2) Paulo e seus companheiros
ou 3) Todos os cristãos.
P5: vs 2:
P6: vs 5: O que Deus nos garante quando nos dá o seu Espirito?
R: Quando Deus nos da o Seu Espirito, Ele nos garante todas as outras coisas que
Ele tem para nos dar.
(Se P6 foi difícil, experimente P7.)
P7: vs 5: Por que Paulo tem certeza da vida eterna?
R: Porque Deus deu a ele o seu Espirito como garantia de que isto realmente
acontecerá.
5:6-10
P: Por que Paulo e seus companheiros estão sempre tentando agradar a Cristo?
R: Porque algum dia eles se apresentarão diante de Cristo, e receberão o que
merecem de acordo com o que fizeram de bom ou mau.
(Nota: Veja se isto se aplica a todas as pessoas ou somente àqueles que Paulo está
se referindo.)

5:11-15
P1: vs 11-12: Paulo e seus companheiros parecem estar orgulhosos com o que
estão fazendo. O que Paulo quer que os coríntios aprendam?
R: Que os coríntios sejam capazes de responder a aqueles que estão preocupados
com coisas exteriores (circuncizão, descendência judaica) e não com o que está
no coração.
P2: vs 14-15: Por que Paulo quer fazer a obra de Deus?
R: Porque ele sabe que Cristo morreu por todos os homens.
5:16-21
P1: vs 16-19: Qual é a mensagem que Deus deu a Paulo?
R: Por meio da morte de Cristo, Ele perdoou os pecados dos homens e os tomou
para Si como amigos.
P2; vs 20: O que Paulo e seus companheiros estão fazendo?
R: Eles estão falando aos homens em nome de Cristo, pedindo que os homens
deixem que Deus os transforme em amigos dEle.
P3: vs 21: (Se este verso é literal, verifique o pronome "ele".) No entender de
Paulo quem planejou a nossa salvação e o que fez ele?
R: Deus enviou Cristo para assumir a culpa dos nossos pecados, para que nós
unidos a ele, tenhamos a vida santa como Deus quer.
6:1-10
P1: vs 4: Por que Paulo conta aos coríntios as dificuldades que passou?
R: Para mostrar que é servo de Deus.
P2: vs 4-10: (Se achar necessário pergunte:) Releia vs 4-10 e anote algumas
dificuldades e bençãos.
R: Veja o texto.
6: 11-13
P: Por que Paulo falava com tanta franqueza?
R: Porque assim ele mostrava o quanto os amava.
6:14-18
P1: vs 14-16: Por que Paulo diz que os coríntios não devem se unir com os
descrentes:
R: Porque eles (os coríntios) pertencem a Deus. (São o Seu templo.)
P2: vs. 16-18: O que Deus está dizendo nesta citação do Velho Testamento?
R: Deus vive no meio do seu povo, portanto eles não devem ter contatos íntimos
com os descrentes. Deus é o pai deles (nosso) e os (nos) tratará como seus
filhos.
7:1
P: A que promessas Paulo está se referindo? (Talvez seja necessário reler 6:1718.)

R: As do capítulo 6:17-18.
7:2-4
P: Por que os coríntios devem amar Paulo (e seus companheiros)?
R: Porque ele não fez nada de mau com ninguém e não procurou explorar
ninguém.
7:5-12
P1: vs 6-7: Que nóticias Tito trouxe para Paulo?
R: Que os coríntios haviam se arrependido e estavam com saudades dele.
P2: vs 8: Por que a carta de Paulo entristeceu os coríntios?
R: Porque Paulo os havia repreendido na primeira carta (está implicito em I
Coríntios).
P3: vs 12: Por que Paulo escreveu daquela maneira?
R: Para que Deus mostrasse a eles o amor e cuidado que eles tinham por Paulo.
7:13-16
P1: vs 13: Por que Tito estava tão feliz?
R: Paulo havia dito a Tito que os coríntios eram bons. Quando Tito os visitou, viu
que eles eram bondosos com ele e confirmou o testemunho de Paulo, e todos os
seus temores desapareceram.
P2: vs 14-16: Por que Paulo estava feliz?
R: Tito confirmou o que Paulo havia dito sobre os coríntios. Agora podia confiar
inteiramente neles.
8:1-7
P1: vs 1-7: Por que Paulo conta sobre os irmãos da Macedônia?
R: Porque os irmãos da Macedônia foram muito generosos e Paulo esperava que os
coríntios também fossem.
P2: vs 4: Quem seria beneficiado com essa oferta?
R: O povo de Deus na Judéia.
(Nota: Isto não é afirmado em outras traduções. O importante é verificar que o
dinheiro não era para ser enviado a Paulo ou para seu uso próprio.)
8:8-15
P1: vs 8-9: O que deveria motivar os coríntios a dar uma oferta?
R: A lembrança de que Cristo era rico, mas que se fez pobre na causa deles.
P2: vs 10-11: O que Paulo queria que os coríntios fizessem?
R: Que eles dessem o dinheiro que estavam ajuntando há um ano.
P3: vs 12-15: Que quantia Paulo queria que eles dessem?
R: O quanto pudessem.
P4: vs 13-14: Como os coríntios e outros se tornam iguais?

R: Quando eles têm muito, eles dão aos outros, e quando os outros têm muito, dão
a eles.
P5: vs 15: Por que Paulo cita essas palavras do livro de Deus?
R: Para mostrar que Deus confia nas pessoas que têm os mesmos recursos.
8:16-24
P1: vs 16-22: Por que Paulo está mandando Tito e outros companheiros a Corinto?
R: Para receber a oferta dos coríntios.
P2: vs 24: O que os coríntios devem fazer para mostrar que Paulo tem razão em
elogiá-los?
R: Entregar a oferta que já haviam juntado antes que Paulo os elogiassem.
9:1-5
P1: vs 1-5: O que Paulo estava dizendo aos coríntios neste trecho?
R: (1) Ele sabia que os cristãos de Corinto estavam ansiosos para contribuir com
uma oferta para os cristãos pobres (na Judéia) e que ele não precisava insistir
para que eles dessem a oferta.
(2) Ele não queria chegar a Corinto e verificar que a oferta ainda não estava
pronta, e, assim, ficar envergonhado diante daqueles a quem havia elogiado os
coríntios.
(3) Que antes dele ir a Corinto, enviaria alguns irmãos para ter certeza que a
oferta estaria pronta quando ele chegasse.
(Se está muito complicado, tente algumas ou todas perguntas seguintes:)
P2: vs 1-5: Sobre que assunto Paulo não precisa escrever para os coríntios?
R: Ele não precisava escrever insistindo que os coríntios contribuissem para os
cristãos pobres.
P3: vs 2: Por que ele não precisava escrever sobre este assunto?
R: Porque há um ano os coríntios estavam prontos para ajudar.
P4: vs 3-4: Que elogio Paulo fez aos coríntios?
R: Que os coríntios estavam ansiosos para contribuir.
P5: vs 3-5: Por que Paulo mandou alguns irmãos a Corinto?
R: Para ter certeza que a oferta estaria pronta quando chegasse lá e, assim, não
ficaria envergonhado.
P6: vs 5: De que maneira (ou que sentimentos) Paulo queria que os coríntios
apresentassem a sua oferta?
R: Que eles dessem a oferta de boa vontade e não de má vontade. Ele não queria
que parecesse que eles foram forçados a dar.

P7: vs 5: Por que Paulo queria que a oferta estivesse pronta antes dele chegar?
R: Para que ele não precisasse dizer a eles para dar a oferta, mas que deram
porque quizeram dar.
9:6-15
P1: vs 6: Por que Paulo fala sobre plantar pouco ou muito?
R: É um exemplo para que eles aprendam que quem dá muito será muito
abençoado, e quem dá pouco será pouco abençoado.
P2: vs 1-8: Qual é a recompensa para aqueles que são generosos?
R: (vs 8) Deus dará mais do que precisam, para que tenham tudo o que necessitam
e possam ajudar os outros.
P3: vs 9-12: Além dos irmãos serem ajudados, qual é o outro resultado da
generosidade?
R: A generosidade faz, tembém, que os irmãos louvem e agradeçam a Deus.
P4: vs 13-14: O será realçado no caráter dos cristãos coríntios?
R: A sua generosidade.
P5: vs 14: Quem orará pelos cristãos coríntios?
R:Os que forem beneficiados pelas ofertas (os judeus cristãos).
P5b: vs 14: Por que?
R: Porque eles verão a boa obra que Deus fez entre os cristãos coríntios.
10:1-6
P1: vs 1-2: O que os adversários de Paulo dizem sobre ele?
R: Que Paulo é atrevido quando está longe, mas que é covarde quando está perto.
E que faz as coisas por motivos humanos.
P2: vs 2-6: O que os coríntios devem fazer para que Paulo não seja atrevido com
eles? ("atrevido" significando "exercendo autoridade".)
R: Eles devem ser obedientes.
P3: vs 6: O que Paulo deseja que os coríntios saibam sobre sua autoridade?
R: Que ele estará pronto para castigar aquele que cometer qualquer ato de
deslealdade.
10:7-11
P1: vs 7-8:Por que Deus deu autoridade a Paulo?
R: Para fazer os coríntios creserem espiritualmente.
P2: vs 9-11: Como Paulo se comportará diante dos coríntios quando chegar?
R: Da mesma como quando escreveu uma carta para eles -- portanto ele os
repreenderá, se necessário.

P3: vs 10: Por que algumas pessoas vão dizer que Paulo é tímido quando está entre
eles? (tímido, i.e., com falta de autoridade.)
R: Porque eles acham que a palavra de Paulo é fraca e não valeu nada, e que ele
não os impressionou.
10:12-18
P1:vs 12: O que Paulo ensa sobre esses falsos apóstolos e sobre aqueles que
elogiam a si próprios?
R: Eles são ignorantes. Eles se comparam a si mesmos -- o que não é uma boa
medida.
P2: vs 12: O que Paulo diz sobre algumas pessoas de Corinto?
R: Que eles elogiam a si mesmos e, veja P1.
P3: vs. 12-18: O que faz Paulo ficar orgulhoso?
ou
P3: vs 12-18: O que Paulo quer que os coríntios saibam sobre o seu trabalho?
R: Que ele trabalha somente onde Deus o manda. Ele não trabalha onde outros já
trabalharam. Portanto ele não ficará pelo trabalho que os outros fizeram, como
se fosse o seu trabalho.
11:1-6
P1: vs 1-4: O que os coríntios têm feito?
R: Eles têm recebido bem os falsos apóstolos que anunciam um Jesus diferente e
um evangelho diferente daquele que receberam de Paulo.
P2: vs3: Por que Paulo faz os coríntios se lembrar da serpente e de Eva?
R: Para mostram aos coríntios que eles, da mesma forma, têm escutado os falsos
profetas.
P3: vs 5: (Se traduzido literalmente) O que Paulo pensa desses apóstolos?
R: Eles dizem que são grandes, mas que ele é maior.
P4: Em 10:13-18, Paulo diz que eles não devem se orgulhar. Então por que ele
está orgulhoso aqui?
R: Para mostrar que ele não é inferior àqueles que se dizem apóstolos. Os
coríntios o levaram a este ponto. Como eles estão ouvindo a esses orgulhosos,
talvez eles agora o ouçam!
11:7-11
P1: vs 7-9: O que Paulo recusou quando anunciou a Boas-Notícias aos coríntios?
R: Ele não aceitou nenhum pagamento por parte dos coríntios.
P2: vs 7,10,11: O que muitas pessoas disseram quando Paulo não cobrou nada por
pregar o Evangelho?
R: Que ele era um falso pregador. Que ele havia pecado e que não amava os
coríntios.

P3: v. 9: Por que Paulo não aceitou pagamento dos coríntios?
R: Ele não queria aumentar a carga deles, ou Ele não queria incomodar ninguém.
(Se o vs. 8 for literal, verifique o significado de "roubando deles", i.e., outras
igrejas.)
11:12-15
P: Paulo fala sobre a transformação de Satanás em um anjo de luz. Sobre que ele
está prevenindo os coríntios? ou Por que ele está dizendo isso?
R: Se Satanás pode se transformar em anjo de luz, os seus servidores também
podem se disfarçar em pessoas boas. Portanto os coríntios devem ter muito
cuidado com esses falsos apóstolos.
11:16-21
P1: vs 16-20: Por que Paulo está se orgulhando?
R: Os coríntios parecem receber bem aqueles que os dominam e que abusam deles,
portanto Paulo vai fazer o mesmo (é o que ele diga).
P2: vs 19: Paulo pensava que os coríntios eram sábios?
R: Não. Ele estava sendo sarcástico.
11:21(b)-29
P1: vs 21(b)-29: Por que Paulo compara a si mesmo com esses apóstolos?
R: Porque eles o criticaram e pensaram que ele não era um verdadeiro apóstolo.
P2: vs 23-29: Como Paulo responde a esses apóstolos?
ou
P2: Como Paulo fará cessar o orgulho desses apóstolos?
R: Mostrando que ele tem mais obras para se orgulhar do que eles têm.
ou
P2: Como Paulo mostra que é um verdadeiro apóstolo?
R: Ele tem sofrido muito (pelo amor de Cristo).
11:30-33:
P: Por que Paulo contou essa história?
R: Porque ele mostra sua fraqueza.
12:1-6
P1: vs 2: Com quem Paulo está falando?
R: Com ele mesmo.
P2: vs 5: Por que Paulo acha correto se orgulhar dessa visão?
R: Porque ele fala da sua fraqueza e não diz nada sobre a sua bondade.
12:11-13
P1: vs 11: Por que Paulo teve que agir como um louco?
R: Os seus críticos o levaram a isso para mostrar que era igual a eles.
P2: vs 11: Quando Paulo agiu como um louco?

R: Quando mostrou o que havia sofrido e contou a sua visão.
P3: vs 12: Como os coríntios poderiam saber que Paulo era um verdadeiro
apóstolo?
R: Quando Paulo trabalhou entre os coríntios, Deus realizou muitas obras e Paulo
trabalhou com paciência.
P4: vs 13: Paulo pede o perdão deles. O que ele fez de errado?
R: Nada. Algumas disseram que ele não era um verdadeiro apóstolo porque não
aceitava pagamento, portanto os havia enganado. Se era assim, que erro!
12:6-10
P1: vs 6-7: O que Paulo está dizendo que aconteceu com ele?
R: Ele teve uma visão e depois ele teve uma doença dolorosa para o humilhar.
P2: vs 8: O que Paulo fez em relação a esse problema?
R: Ele orou.
P3: vs 9: O que Deus respondeu?
R: "O problema vai continuar. Eu sou mais poderoso do que este problema e
quando Eu o ajudar, você (e os outros) verão quem SOU EU".
P4: vs 10: Por que Paulo se alegrava com as fraquezas e perseguições:
R: Porque quando ele estava fraco, as pessoas podiam ver que Deus o fortalecia.
12:14-18
P1 vs 14: Como Paulo agirá quando chegar em Corinto?
R: Como um pai. Ele não vai exigir nada deles, e nem mesmo pagamento pelos
seus serviços.
P2: vs 15: O que os coríntios fizeram em retribuição a todo amor e carinho?
R: Eles o amaram menos.
(Nota: P2, P4 e P5 são feitas na suposição que as traduções são mantidas o sentido
literal.)
P 3: vs 16: O que alguns coríntios dizem de Paulo?
R: Ele não exigiu pagamento e outras coisas para ser bem recebido e depois tirar
proveito deles.
P4: vs 17-18: Que exemplo Paulo citou para mostrar que não tirou proveito deles?
R: Ele mandou Tito (e outro companheiro) a Corinto e ele não tirou proveito deles.
P5: vs 15,17-18: Quais são as respostas para as perguntas de Paulo? (Releia os vs
15,17-18.)
12:19-21

P1: vs 19: O que alguns coríntios poderiam estar pensando enquanto liam o que
Paulo havia escrito?
R: Que ele estava querendo se defender dianto das acusações de serem falsos
apóstolos.
P2: vs 19: Se não é assim, então por que Paulo escreveu?
R: Ele escreveu na presença de Deus para a instrução deles.
P3: vs 20: O que os coríntios poderiam estar vendo que não os fariam felizes?
R: Que Paulo os estava reprendendo.
P4: vs 21: O que poderia envergonhar Paulo quando chegasse em Corinto?
R: Que ele os encontrasse ainda cometendo pecados e não tivessem se
arrependido.
13:1-4
P1: vs 1-2: Quando chegar em Corinto qual será a atitude de Paulo para com
aqueles que continuam pecando?
R: Ele será severo e os repreenderá.
P2: vs 2-3a
R: Que Cristo fala pro meio dele. (Muitos tinham dúvidas disso e muitos pediram
uma prova. Tudo bem, eles a teriam!)
P3: vs 4: Paulo lembra aos seus leitores a morte de Cristo, como Ele morreu em
fraqueza física, mas ressusatou e agora vive, mostrando o poder de Deus. O
que Paulo diz depois disso?
R: Da mesma forma os verdadeiros apóstolos podem parecer fracos, mas quando
chegarem a Corinto eles demonstrarão o poder de Deus enquanto estiverem
convivendo com os coríntios.
P4: vs 2-3: Como os coríntios poderão saber que Cristo fala por meio de Paulo?
R: Porque Paulo os repreenderá, e será severo como Cristo é com os pecadores.
13:5-10
P1: vs 5: O que Paulo quer que os coríntios façam?
R: Se arrependam dos pecados que tiverem cometido, que examinem a si mesmos
e que cresçam espiritualmente.
P2: vs 10: Por que Paulo escreveu esta carta?
R: Para que, quando ele chegasse, não precisasse tratá-los severamente, usando
sua autoridade.
P3: vs 9-10: Como Paulo gostaria de agir com os coríntios quando chegasse?
R: Paulo gostaria que não precisasse repreendê-los pelos seus pecados.

