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ESCOLA SABATINA | 3º TRIMESTRE 2022 
“No Cadinho com Cristo” 

Lição 2 |   
Os Cadinhos que Aí Vêm 

Verso Áureo 

“Amados, não estranheis a 
ardente prova que vem 

sobre vós, para vos tentar, 
como se coisa estranha 

vos acontecesse; mas 
alegrai-vos no facto de 

serdes participantes das 
aflições de Cristo, para 

que, também, na 
revelação da sua glória, 

vos regozijeis e alegreis” 

 (1 Pedro 4:12-13) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  

O que faria se estivesse num desfiladeiro estreito e de repente começasse a 
chover fortemente? 
 

APROXIMAR: 
 

Este trecho de 2 Coríntios faz parte de um texto ainda mais importante (capítulos 

11:30 a 12:10), no qual o tema central é: “Da poeira à glória”. Paulo escreve aqui 

que ele também se glorifica, e esta é a sua grande fraqueza (11:20; 12:5, 9). Esta 

fraqueza traz-lhe alegria porque Cristo lhe dá a força quando ele é confrontado com 

ultrajes, privações, perseguições e angústias (12:10).  

Esta epístola foi também escrita  por volta do ano 55 e enviada para os crentes em 

Corinto (uma grande vila de comércio na Grécia) e seus arredores, em Acaia (2 

Cor.1:1). Antes disso, Paulo tinha passado algum tempo em Corinto, cerca de ano e 

meio, e tinha ali ensinado a Palavra de Deus (Atos 18:1; cf. 2 Coríntios 10:14). 

    OBSERVAR:  

Em 2 Cor.10 a 12, Paulo defende o seu ministério contra os seus adversários. Em 2 
Cor.12:7-10, parece que Paulo não se vangloria tanto das suas qualidades, mas antes 
da fraqueza que ele sente nas circunstâncias difíceis. 
 
Quais são as circunstâncias mencionadas por Paulo? Veja 2 Cor.11:23-28 e 12:10. 
 
O que viveu Paulo durante estes períodos difíceis? Veja 2 Cor.4:7-9. 
 
Porque é que Paulo não se contradiz, quando comparamos 2 Cor.10:17 com 2 
Cor.12:5? 
 
Em 2 Cor.11:30 e 12:5, Paulo utiliza a palavra “fraqueza”. Ele faz alusão à dor ou ao 
desconforto que ele mesmo sentiu. Esta fraqueza foi por ele sentida sob a influência 
de «um espinho na carne», também por ele chamado de um «anjo de satanás» (2 
Cor.12:7). 
 
Na Bíblia, um espinho pode referir-se a qualquer coisa ou a alguém. A que se 
referem as farpas (ou espinhos) em Números 33:55? 
 
Quem tornou a tarefa de Paulo muito difícil, segundo 2 Tim.4:14)? Poderia ele ter 
chamado a esta pessoas de «anjo de satanás»? (2 Cor.12:7; 1 Tim.1:19-20) 
 
Segundo outras ideias, «o espinho na carne» de Paulo (2 Cro.12:7) faz referência a 
uma doença ocular que o impediria de ver bem (cf. Gál.4:13-14); ou á epilepsia ou 
malária, doenças que reaparecem continuamente. Em Job 2:6 e Lucas 13:16, Satanás 
é associado a uma doença. 
 
Que semelhança encontra entre Job 2:6 e 2 Cor.12:7? 
 
 

1 Pedro 5:8 – “Sede 
sóbrios; vigiai; porque o 
diabo vosso adversário, 

anda em derredor, 
bramando como um 

leão, buscando a quem 
possa tragar”. 
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ADERIR:  

 

Passe em revista tudo aquilo que sofreu e viveu o apóstolo Paulo, e estude a forma 
como ele geriu os acontecimentos, retirando para si as melhores lições para a sua 
vida cristã. 
 
Como é que as palavras: «Na minha fraqueza, sou forte» (2 Cor.12:10) e «Resisto a 
todas as coisa por meio daquele que me fortalece» (Fil.4:13), se podem tornar uma 
realidade na sua vida? 
 
Em certas circunstâncias poderá sentir-se encurralado. Noutras, as preocupações 
poderão ter um impacto tão grande que acebe por renunciar à vida. No entanto, 
existe uma alternativa para tal situação (veja 1 Cor.10:13). 
 
O que é que torna «o pequeno fardo que devemos suportar temporariamente» mais 
confortável? Veja 2 Cor.4:17. 
 

 

ORAR:   

Senhor, como é reconfortante para mim saber que Tu estás sempre ao meu lado 
nesta vida. Obrigado pela tua Palavra repleta de lições de vida; obrigada pelo 
Espírito Santo, e obrigada pelo teu Filho, o qual sofreu e tornou possível a vida 
eterna para nós. Amém.  
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