
 89 

LIÇÃO 6 
A Igreja Expande-se 

 
 
    Na quinta lição, estudámos o livro de Actos e as epístolas associadas ao período inicial da Igreja – 
Tiago e Gálatas. O nosso estudo ajudou-nos a compreender a progressão geral da mensagem cristã por 
todo o império romano, e como tanto judeus como gentios se tornaram parte da Igreja. Isso também 
nos ajudou a compreender a mensagem duma vida cristã coerente, que Tiago expôs diante dos 
primeiros crentes judeus, bem como a mensagem da verdade relativa à base da salvação, que Paulo 
explicou na sua epístola aos Gálatas. 
     Nesta lição, consideraremos as epístolas associadas à Igreja durante os anos após a assembleia de 
Jerusalém, quando o apóstolo Paulo fez a sua segunda e terceira viagens missionárias. Examinaremos 
o pano-de-fundo dessas cartas, e veremos como Paulo reagiu às necessidades das novas congregações 
que se formaram, quando a Igreja se expandiu e atingiu a Macedónia, e Acaia e a Itália. 
     Ao estudarmos essas cartas, veremos que aqueles primeiros discípulos de Cristo tiveram de passar 
por muitas das mesmas dificuldades que nós. Alguns deles estavam confusos sobre a segunda vinda 
de Cristo. Outros estavam divididos entre eles mesmos. Ainda outros precisavam de amadurecer na 
sua fé cristã, compreendendo mais plenamente o que está envolvido na nossa crença em Cristo. 
Veremos como Deus deu orientação e instrução para os crentes, em todas essas variadas necessidades, 
através das epístolas de Paulo. 
 
Sumário da Lição 
1 E 2 TESSALONICENSES: CARTAS À MACEDÓNIA 
     Pano de Fundo Histórico 
     Conteúdo e Sumários 
1 E 2 CORÍNTIOS: CARTAS À ACAIA 
     Pano de Fundo e Conteúdo de 1 Coríntios 
     Pano de fundo e Conteúdo de 2 Coríntios 
ROMANOS: CARTA A ROMA 
     Pano de Fundo Histórico 
     Conteúdo e Sumário 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Explicar a relação entre o livro de Actos e as Epístolas aos Tessalonicenses, Coríntios e Romanos. 
2. Identificar as descrições de ênfase e do conteúdo de cada epístola que Paulo escreveu durante a  
     sua segunda e a sua terceira viagens missionárias. 
3. Apreciar mais a pessoa e a obra de Cristo como resultado dos seus estudos do ensino sobre  
    Ele, que se encontra nas epístolas consideradas. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude o desenvolvimento da lição e complete cada exercício. Compare as suas respostas com    
    aquelas que damos, e corrija qualquer resposta errada. 
2. Leia as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, aos Coríntios e aos Romanos. Nos mapas  
    fornecidos na quinta lição, encontre as cidades para onde essas cartas foram enviadas, além de  
    quaisquer outros lugares mencionados na lição ou nas suas leituras da Bíblia. 
3. Responda às perguntas dadas no auto-teste, depois de ter terminado a lição e feito a sua revisão 
 
Palavras-Chave 
co-herdeiro     
epístolas das viagens   
fim dos tempos 
justificação  
santificação 
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     As epístolas que foram escritas durante a segunda e terceira viagens missionárias de Paulo incluem 
1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios e Romanos, e com frequência são denominadas “epístolas das 
viagens”. Essas cartas revelam as circunstâncias e os problemas dos crentes para quem Paulo 
escreveu. 
 

1 e 2 TESSALONICENSES: CARTAS A MACEDÓNIA 
Objectivo 1. Identificar as descrições do pano-de-fundo histórico e do conteúdo das epístolas de         
1 e 2 Tessalonicenses. 
 
     A região da Macedónia incluía as cidades de Filipos e Tessalónica. Tessalónica era um porto de 
mar, bem como um centro comercial. Durante a época da vida de Paulo, a sua população deveria 
chegar perto de duzentos mil habitantes. 
 
Pano de Fundo Histórico 
 
     Algum tempo depois da assembleia de Jerusalém, Paulo deu inicio à sua segunda viagem 
missionária, levando Silas sua companhia (Actos 15:36, 40). Timóteo juntou-se a eles em Listra             
(Actos 16:1-3), e Lucas viajou na companhia dos três de Trôade a Filipos, onde aparentemente ficou 
(Actos 16:10-40). 
     Após ter ministrado por algum tempo em Filipos, Paulo partiu para Tessalónica, onde ganhou 
muitos convertidos. Entre esses havia alguns judeus, diferentes mulheres proeminentes, e um elevado 
número de gentios. Paulo teve que deixar a cidade de Tessalónica ao abrigo da noite. Esteve por 
algum tempo em Bereia, e finalmente chegou a Atenas (Actos 17:10-15). Timóteo ficou em Bereia, e 
mais tarde reuniu-se a Paulo, em Atenas. Dali Paulo enviou-o para visitar os crentes de Tessalónica            
(1 Tessalonicenses 3:1-5). Depois disso, Paulo partiu de Atenas e prosseguiu a jornada até a Corinto, 
onde ministrou por mais de um ano e meio (Actos 18:11). 
     Enquanto Paulo estava em Corinto, Timóteo chegou trazendo notícias da igreja em Tessalónica        
(1 Tessalonicenses 3:6). Perante as notícias, Paulo escreveu 1 Tessalonicenses. Parece que ele recebeu 
informações adicionais não muito depois, e escreveu 2 Tessalonicenses como resultado disso                        
(2 Tessalonicenses 2:2; 3:11). 
 
Conteúdo e Sumários 
 
     Nas suas epístolas aos Tessalonicenses, Paulo reagia ao relatório e às informações que recebera 
sobre deles. Aqueles crentes estavam a ser perseguidos, e sentiam-se confusos sobre a segunda vinda 
de Cristo, pois ambas as epístolas se referem a esses assuntos. 
     Embora ambas as cartas tenham temas semelhantes, todavia, há diferenças quanto ao seu conteúdo. 
A primeira epístola faz uma retrospectiva completa das relações entre Paulo e os tessalonicenses; a 
segunda refere-se raramente a isso. A primeira carta explica o que acontecerá àqueles que já 
morreram em Cristo; a segunda descreve o “homem da iniquidade”, o qual aparecerá em cena antes 
do dia do Senhor. A primeira carta contém uma advertência geral contra aqueles que se deixam ficar 
ociosos; a segunda afirma que os ociosos tanto devem ser advertidos como evitados. Juntas, essas 
duas cartas representam o ensino que era especialmente necessário para aquele grupo de crentes, que 
tinha compreendido erradamente a vinda do Senhor, e que apenas recentemente se tinham convertido 
do paganismo (1 Tessalonicenses 1:9). Essas foram as primeiras epístolas nas quais Paulo discutiu 
sobre o fim dos tempos.  
 
     Leia essas duas epístolas, usando o esquema a seguir para a sua orientação. 
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1 TESSALONICENSES: ESPERANÇA DA VINDA DE CRISTO 
 
     I. Saudação e Acção de Graças. Leia 1:1-10. 
 
     II. Revisão do Ministério de Paulo. Leia 2:1-16. 
 
     III. Desejo de Paulo de Visitar os Tessalonicenses. Leia 2:17 – 3:5. 
 
     IV. Relatório de Timóteo. Leia 3:6-13. 
 
     V. Instruções Sobre a Vida Crista. Leia 4:1-12. 
 
     VI. Verdades Sobre a Vinda do Senhor. Leia 4:13 – 5:11. 
 
     VII. Exortações Finais. Leia 5:12-28. 
 
1. VERDADEIRO ou FALSO? A epístola de 1 Tessalonicenses: 
 
_____ a) foi escrita quando Paulo estava em Atenas. 
 
_____ b) diz o que sucederá àqueles que morreram em Cristo. 
 
_____ c) mostra que alguns dos crentes de Tessalónica estavam a viver no ócio. 
 
_____ d) descreve o “homem da iniquidade”, que aparecerá antes do regresso do Senhor. 
 
 
2 TESSALONICENSES: VITÓRIA DA VINDA DE CRISTO 
 
     I. Acção de Graças e Oração. Leia 1:1-12. 
 
     II. Eventos Referentes ao Dia do Senhor. Leia 2:1-12. 
 
     III. Exortação à Constância. Leia 2:13-17. 
 
     IV. Pedido e Ordem. Leia 3:1-15 
 
     V. Observações Finais. Leia 3:16-18. 
 
 
2. VERDADEIRO ou FALSO? A Epístola de 2 Tessalonicenses: 
a) diz que o Senhor Jesus destruirá o “homem da iniquidade”. 
b) provavelmente foi escrita nalgum tempo durante a terceira viagem missionária de Paulo. 
c) contém uma referência específica ao relatório que Timóteo trouxera a Paulo acerca dos  
    tessalonicenses. 
d) Apresenta Paulo como um exemplo que os tessalonicenses deveriam seguir, quanto a trabalhar pelo  
    pão de cada dia. 
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1 e 2 CORINTIOS: CARTAS A ACAIA 
Objectivo 2. Seleccionar factos sobre o pano de fundo histórico e sobre o conteúdo das epístolas de 1 
e 2 Coríntios. 
 
     As cidades de Corinto e Atenas ficavam localizadas na região da Acaia. Corinto fora destruída em 
146 a.C., mas foi reconstruída pelos romanos em 44 a.C. Tornou-se depois a capital da província da 
Acaia, e, nos dias do Novo Testamento, era uma cidade rica e próspera. Também era entregue à 
idolatria e à imoralidade, pois os seus habitantes adoravam muitos deuses e tinham a reputação de 
levar vida corrupta. 
 
Pano de Fundo e Conteúdo de 1 Coríntios 
 
     Já tivemos ocasião de dizer que Paulo ministrou em Corinto durante mais de um ano e meio   
(Actos 18:1-18). Foi nesse tempo que a igreja de Corinto foi fundada. Depois disso, o apóstolo voltou 
a Antioquia, e mais tarde ele partiu na sua terceira viagem missionária (Actos 18:23). 
     A terceira viagem missionária de Paulo levou-o a Éfeso, onde permaneceu por mais de dois anos 
(Actos 19:8-10). Enquanto ali estava, ele recebeu relatórios sobre os crentes de Corinto                       
(1 Coríntios 1:11; 5:1; 11:18), bem como uma carta deles com várias perguntas (1 Coríntios 7:1, 25; 
8:1; 12:1; 16:1, 12). Talvez Paulo tenha escrito uma carta anterior em resposta a um relatório anterior                 
(1 Coríntios 5:9). Os relatórios e a carta recebida por Paulo demonstram que os crentes coríntios 
muito precisavam muito de ensinamentos rigorosos sobre os padrões morais e sobre outros 
importantes valores cristãos. Então Paulo escreveu 1 Coríntios, onde respondeu a todos os problemas 
levantados, explicando o princípio espiritual relacionado ao mesmo. 
     O conteúdo de 1 Coríntios pode ser dividido em duas secções básicas. Na primeira parte (capítulos 
1 – 6), Paulo abordou os problemas sobre os quais fora informado pelo relatório trazido pelos “da casa 
de Cloé” (1 Coríntios 1:11). Na segunda parte (capítulos 7 – 16), Paulo respondeu a várias perguntas 
sobre as quais os crentes de Corinto lhe tinham escrito. A carta foi escrita em tom formal. Era como se 
Paulo estivesse a efectuar um diálogo com aqueles crentes. Ele faz perguntas (1:20 e 4:7), ele apela 
(4:14-16), ele adverte (4:18-21), ele repreende (5:2,6), ele ensina (12:1-6). E em tudo isso ele 
procurava enfatizar o facto de que Cristo deve ser o Senhor em todas as áreas da vida particular e 
pública do crente. 
 
3. RESPOSTA BREVE: 
  
a) Paulo escreveu 1 Coríntios quando estava em ___________________________________________ 
  
b) Quando Paulo falou sobre os problemas dos coríntios, procurou enfatizar o facto de que Cristo deve  
 
ser _______________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Nos capítulos 1 – 6 de 1 Coríntios, Paulo abordou _______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Nos capítulos 7 – 16 de 1 Coríntios, Paulo abordou ______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     A primeira epístola aos Coríntios abrange certa variedade de tópicos.  
 
     Leia essa epístola, usando o esquema indicado como orientação geral acerca do seu conteúdo. 
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1 CORÍNTIOS: PRINCÍPIOS DA CONDUTA CRISTÃ 
 
     I. Introdução. Leia 1:1-9. 
 
     II. Solução para as Divisões. Leia 1:10 – 4:21. 
 
     III. Necessidade de Disciplina. Leia 5:1 – 6:20. 
 
     IV. Conselhos Sobre o Casamento. Leia 7:1-40. 
 
     V. Uso apropriado da Liberdade. Leia 8:1 – 10:33. 
 
     VI. Conduta na Adoração Pública. Leia 11:1 – 14:40. 
 
     VII. O Evangelho e o Seu Poder. Leia 15:1-58. 
 
     VIII. Observações Finais. Leia 16:1-24. 
 
4. A primeira epístola aos Coríntios mostra que Paulo aplicou certos princípios espirituais aos 
problemas que os coríntios tinham. Combine o problema com cada princípio aplicado por Paulo. Os 
capítulos são dados onde os princípios são aplicados. 
 
_____ a) A Igreja é o edifício de Deus (3).    1. Divisões na Igreja local. 
 
_____ b) Um dia os santos julgarão os anjos e o mundo (6).  2. Conduta imprópria na Ceia do  
            Senhor.  
_____ c) Os corpos dos crentes são membros de Cristo (6). 3. Questões legais entre os crentes. 
 
_____ d) A Ceia do Senhor declara a Sua morte (11).   4. Imoralidade Sexual 
          
_____ e) O corpo de Cristo é um só, com muitos membros (12).            
              
 
Pano de Fundo e Conteúdo de 2 Coríntios 
 
     Quando Paulo ainda estava em Éfeso, pode ter visitado os crentes de Corinto para tratar 
pessoalmente dos problemas sobre os quais lhes escrevera em 1 Coríntios. Parece que ele se referiu a 
uma visita assim em 2 Coríntios 2:1; 12:14, 21; 13:1-2. Nesse caso, aparentemente ele não foi bem 
recebido. A igreja continuava dividida em grupos rivais, e havia forte oposição a Paulo sob a forma de 
alguns que se diziam “de Cristo”, intitulando-se “apóstolos de Cristo” (2 Coríntios 10:7; 11:13). É 
possível que a carta a que ele se referiu em 2 Coríntios 2:3-4, 9 e 7:8-12, seja aquela que ele lhes 
escreveu na sua segunda visita. 
     Paulo partiu de Éfeso e enviou Tito à sua frente, para lhe trazer outro relatório sobre Corinto. 
Depois continuou para Trôade. Não encontrando Tito em Trôade conforme ele esperava, foi até à 
Macedónia, ainda profundamente preocupado com os coríntios. Estando ele ali, chegou Tito com o 
seu relatório. Este mostrava que houvera uma modificação para melhor em Corinto (2 Coríntios 7:6-
16), embora ainda houvesse alguma oposição a Paulo. Essas notícias constituíram o pano-de-fundo do 
que Paulo escreveu em 2 Coríntios. Ele explicou-lhes a sua situação (1:3 – 2:4), pediu que os coríntios 
se reconciliassem com ele (6:11-13), regozijou-se acerca do bom relatório recebido (7:6-7), e 
defendeu o seu apostolado (10:1 – 13:10). Escreveu, ainda sobre a colecta para os irmãos 
necessitados, e na qual os crentes de Corinto estavam a participar (8:1 – 9:15). 
     Essa carta talvez seja a mais pessoal de todas as epístolas escritas por Paulo. Por causa da 
maliciosa oposição que recebeu da parte de certas pessoas, foi necessário que ele se defendesse, e 
também o seu ministério. Doutra maneira, não somente ele, mas também mesmo o evangelho, seria 
desacreditado. As acusações exactas não foram repetidas nessa carta. Entretanto, podemos inferir 
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quais teriam sido estas por aquilo que o apóstolo escreveu em resposta. Ele empregou frases como 
“muitos” (2 Coríntios 2:17), “alguns” (3:1; 10:2), “dizem” (10:10), “o tal” (10:11), e “os tais” (11:13) 
que se referem àqueles que se opunham a Paulo. 
 
5. Em baixo estão listadas algumas das passagens em 2 Coríntios onde Paulo evidentemente 
respondeu a certas acusações.  
 
Leia cada passagem e combine-a com o tipo de acusação de que ela seria uma resposta apropriada. 
 
_____ a) “Paulo é orgulhoso e jactancioso”.              1. 3:1-6; 11:5; 12:11-12
                    
_____ b) “Paulo não tem autoridade e nem carta de recomendação”.           2. 10:12-18 
              
_____ c) “Se Paulo fosse um verdadeiro apóstolo, teria o apoio da igreja”.       3. 11:7-15 
         
_____ d) “O apostolado de Paulo é de qualidade inferior”.     
 
     Leia agora a epístola inteira, usando o esquema a seguir como um guia geral para o seu conteúdo. 
 
2 CORÍNTIOS: DEFESA DO VERDADEIRO MINISTÉRIO 
 
     I. Saudação. Leia 1:1-2. 
 
     II. Motivos do Ministério de Paulo. Leia 1:3 – 2:13. 
 
     III. Carácter do Ministério de Paulo. Leia 2:14 – 7:16. 
 
     IV. Colecta para os Crentes Necessitados. Leia 8:1 – 9:15. 
 
     V. Autenticidade do Apostolado de Paulo. Leia 10:1 – 13:10. 
 
     VI. Conclusão. Leia 13:11-14. 
 
6. VERDADEIRO ou FALSO? Se a afirmação for FALSA, reescreva, tornando-a verdadeira. 
 
a) A segunda epístola aos Coríntios foi escrita depois de Paulo ter recebido um relatório encorajador  
    sobre os crentes coríntios, da parte de Tito. 
 
A segunda epístola aos Coríntios foi escrita depois de Paulo _________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) O tópico principal de 2 Coríntios é a segunda vinda de Cristo. 
  
O tópico principal de 2 Coríntios é _____________________________________________________ 
  
c) A segunda epístola aos Coríntios mostra que Paulo sentia ser necessário defender o seu ministério  
    por causa dos “falsos irmãos”, que diziam mentiras a seu respeito. 
  
A segunda epístola aos Coríntios mostra que Paulo sentia ser necessário defender o seu ministério por  
 
causa de __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     Ambas as epístolas aos Coríntios demonstram como Paulo tratou um grupo de pessoas imaturas e, 
de modo geral, hostis a ele. Sempre pareciam dispostas a duvidar do seu carácter e a desconsiderar o 
seu trabalho entre elas. A despeito da sua atitude, Paulo continuou a importar-se com eles, 
expressando o seu profundo amor e interesse (2 Coríntios 12:14-15). 
     As cartas aos Coríntios revelam que muitos dos cristãos primitivos tinham problemas sérios. No 
enquanto, a existência desses problemas não é digna de nota. O que é notável é que a Igreja não 
somente sobreviveu, mas também cresceu continuamente, apesar dos problemas. Esse facto é um 
testemunho da verdade de que a Igreja não é apenas uma organização humana. Evidencia o facto que 
a Igreja é o corpo espiritual de Cristo, trazido à existência, sustentado e conduzido avante pelo próprio 
Deus, na pessoa do Espírito Santo. 
 

ROMANOS: CARTA AOS ROMANOS 
Objectivo 3. Escolher descrições sobre o ensino e o enquadramento histórico da epístola aos 
Romanos. 
 
     O apóstolo Paulo dirigiu a sua epístola aos Romanos a todos os crentes de Roma, a grande capital 
do império romano. Essa carta talvez seja a obra literária mais importante de Paulo, pois nela ele 
expõe uma completa explicação sobre o método divino e a provisão divina da salvação para todos os 
homens. Essa epístola é profunda no seu ensino e é clara na sua aplicação. Ela é merecedora de 
cuidadosa e total atenção. 
 
Pano de Fundo Histórico 
 
     Como resultado do bom relatório que Tito trouxe sobre dos crentes de Corinto, Paulo enviou-lhes  
2 Coríntios, e depois reiniciou a sua terceira viagem missionária na direcção sul. É provável que ele 
tenha visitado Corinto novamente, tendo escrito a epístola aos Romanos enquanto ali estava, visto que 
já traçara planos para ir a Roma (Actos 19:21). Paulo enviou a sua epístola aos Romanos por meio de 
Febe, diaconisa da igreja de Cencreia, cidade próxima de Corinto (Romanos 16:1-2). No tempo em 
que Paulo escreveu, a Igreja em Roma já existia havia algum tempo, pois a sua reputação 
generalizara-se (Romanos 1:8). Provavelmente fora iniciada por crentes que ali se fundaram. Paulo 
conhecia muitos pelo nome, e alguns deles eram seus parentes (Romanos 16:3-15). 
     Pelo conteúdo da epístola aos Romanos, parece que Paulo tinha diferentes razões para escrevê-la. 
Ele esperava que os cristãos de Roma o ajudassem a efectuar a sua missão na Espanha                 
(Romanos 15:23-24). Além disso, ele preocupava-se para que eles compreendessem o pleno 
significado do evangelho, não se deixando desviar pelos falsos mestres (Romanos 16:17-19). Esse 
interesse levou-o a apresentar-lhes uma completa exposição da mensagem de Cristo, visto que ele não 
era capaz de ensiná-los pessoalmente. 
 
7. VERDADEIRO ou FALSO? Quando Paulo escreveu aos Romanos, estava: 
 
_____ a) A morar em Jerusalém. 
 
_____ b) A planear visitá-los finalmente. 
 
_____ c) A viajar na sua segunda viagem missionária. 
 
_____ d) A visitar, provavelmente, os coríntios, pela terceira vez. 
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Conteúdo e Esquema 
 
     A epístola aos Romanos é uma apresentação racional do âmago do ensino do apóstolo Paulo sobre 
o evangelho. Quanto a isso ela é diferente de várias outras epístolas, as quais foram escritas para 
corrigir certos erros específicos a respeito de crenças ou de conduta. A epístola aos Romanos dá a 
solução eterna de Deus ao problema do pecado humano, a saber a justiça de Deus, revelada em Cristo. 
Os seus argumentos são persuasivos, e o seu estilo é vigoroso e lógico. Contém várias das mais 
importantes revelações divinas sobre a salvação, incluindo as verdades da justificação            
(Romanos 3:21 – 5:21) e da santificação (Romanos 6:1 – 8:39). O tema do livro pode ser encontrado 
em Romanos 1:16: “Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para 
salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também, do grego.” 
 
     Paulo acompanhou esse tema por toda a sua epístola esclarecendo as verdades sobre a justiça 
divina, passo a passo. 
 
     Leia a epístola de Paulo aos Romanos, usando esquema que se segure, para sua orientação. 
 
ROMANOS: REVELAÇÃO DA JUSTIÇA DE DEUS 
 
     I. Necessidade da Justiça de Deus. Leia 1:1 – 3:20. 
 
     II. Provisão da Justiça de Deus. Leia 3:21 – 5:21. 
 
     III. Resultados da Justiça de Deus. Leia 6:1 – 8:39. 
 
     IV. Triunfo da Justiça de Deus. Leia 9:1 – 11:36. 
 
     V. Aplicação da Justiça de Deus. Leia 12:1 – 16:27. 
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8. O exercício a seguir ajudá-lo-á a relembrar algumas das importantes verdades ensinadas na epístola 
aos Romanos. Catorze dessas verdades são listadas na página seguinte, uma para cada capítulo do 
livro de Romanos, de 1 a 14. Reveja cada capítulo. Depois seleccione a frase que enuncia uma 
verdade especificamente ensinada naquele capítulo e escreva ao lado da mesma o número do capítulo. 
O primeiro caso foi preenchido para lhe dar um exemplo. (Lembre-se que só uma verdade é dada para 
cada capitulo). 
 

VERDADES ENSINADAS NO LIVRO DE ROMANOS  

Capítulo Afirmação da Verdade Ensinada 

1      Os pagãos são culpados de pecado 

2  
 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 
Frases para preencher o quadro: 
a) Israel será restaurada quando todos os gentios tiverem sido salvos. 
b) Devemos evitar fazer coisas que levem os outros a tropeçarem. 
c) Os pagãos são culpados de pecado. 
d) Abraão foi justificado pela fé, e outro tanto sucede connosco. 
e) Devemos obedecer às autoridades governamentais que existem. 
f) Precisamos de oferecer os nossos corpos a Deus, como sacrifício vivo. 
g) Todos os homens estão condenados como pecadores que são. 
h) A nação de Israel desobedeceu e rejeitou Deus. 
i) O pecado de Adão trouxe a morte, mas o acto de justiça de Cristo trouxe a vida. 
j) Estamos livres da condenação e somos co-herdeiros com Cristo. 
l) Estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. 
m) Deus resolveu ter misericórdia de Israel. 
n) Os judeus são culpados de pecado. 
o) Fomos libertados da lei, para servirmos Deus pelo Espírito. 
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     Os ensinamentos da epístola aos Romanos têm desafiado os corações e as mentes dos crentes, 
desde que ela foi escrita. Os seus ensinamentos elevam o crente das profundezas da culpa da conde-
nação (Romanos 3:23) até às exaltadas alturas da sua futura glória, em Cristo (8:18-21), conduzindo-o 
a maneiras práticas de expressar o amor de Deus na sua vida diária (12:9-21). Espero que a sua 
mensagem se torne parte da sua vida. 
 
9. Reveja o pano de fundo histórico das epístolas que estudou nesta lição. Escreva cada evento listado 
sob o título que diz quando o evento ocorreu. 
 

EVENTOS NO MINISTÉRIO DE PAULO 

Segunda Viagem Missionária Terceira Viagem Missionária 

  

  

  

  

  

  

  

 
a) Paulo fundou a igreja em Tessalónica. 
b) Paulo fundou a igreja em Corinto. 
c) Paulo recebeu notícias sobre Tessalónica, da parte de Timóteo. 
d) Paulo recebeu notícias sobre os crentes coríntios. 
e) Paulo escreveu aos tessalonicenses. 
f)  Paulo escreveu aos coríntios. 
g) Paulo escreveu aos romanos. 
 
     Depois de Paulo deixar de Corinto, terminou o seu ministério na Acaia e na Macedónia, despediu-
se dos anciãos de Éfeso em Mileto, e finalmente chegou a Jerusalém (Actos 21:17-19). No final da 
terceira viagem missionária de Paulo, congregações de crentes tinham sido fundadas nas regiões da 
Galácia, da Ásia Menor, da Macedónia e da Acaia, além de outros lugares. A Igreja tinha crescido 
dum pequeno grupo de crentes em Jerusalém, até a um exército de milhares em cidades por toda a 
região do Mar Mediterrâneo. Quando Paulo chegou a Jerusalém, porém, as suas circunstâncias 
mudaram. Foi preso e teve que continuar o seu ministério não como um homem livre que viajava por 
onde bem queria, mas como um prisioneiro confinado e mantido sob guarda, primeiro em Jerusalém, 
depois em Cesareia, e, finalmente, em Roma. 
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Auto-Teste 
 
1. AGRUPAMENTO. 
 
_____ a) Título: Revelação da Justiça de Deus.        1. 1 Tessalonicenses 
 
_____ b) Responde a várias acusações feitas contra Paulo por falsos apóstolos.   2. 2 Tessalonicenses 
              
_____ c) Título: Vitória da Vinda de Cristo       3. 1 Coríntios 
 
_____ d) Escrita a crentes duma cidade que Paulo não visitara.      4. 2 Coríntios 
 
_____ e) Contém três capítulos sobre o tema do amor e dos dons espirituais.    5. Romanos 
  
_____ f) Apresenta uma defesa do ministério de Paulo como o seu tema principal. 
 
_____ g) Descreve o que fará o “homem da iniquidade” antes da volta de Cristo. 
 
_____ h) Título: Defesa do Verdadeiro Ministério. 
 
_____ i) Dedica três capítulos para explicar como Israel faz parte do plano divino da salvação. 
 
_____ j) Título: Esperança da Vinda de Cristo. 
 
_____ l) Diz o que sucedeu aos que morreram “em Cristo”. 
 
_____ m) Título: Princípios da Conduta Cristã. 
 
_____ n) Responde a várias perguntas específicas, escritas numa carta enviada a Paulo. 
 
2. RESPOSTA BREVE. A seguir são dadas descrições sobre cada grupo de crentes a quem Paulo 
escreveu as epístolas e sobre as quais estudou nesta lição. Escreva o nome da cidade onde viviam os 
crentes. 
 
a) Esses crentes estavam divididos em grupos rivais. Certas pessoas de entre esses grupos caluniaram 
Paulo e o seu ministério. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Alguns desses crentes estavam alarmados por terem ouvido dizer que o dia do Senhor já chegara. 
Outros não trabalhavam e ficavam na ociosidade, e as suas vidas eram improdutivas. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
c) A fé daqueles crentes tornara-se bem conhecida. Quando Paulo lhes escreveu, expressou a 
esperança de que o ajudariam a efectuar uma missão à Espanha.  
  
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Aqueles crentes não se conduziam como é próprio ao observarem a Ceia do Senhor. Também havia 
desordem nos seus cultos. Precisavam de mudar a sua conduta nesses dois tipos de reunião. 
  
__________________________________________________________________________________ 
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3. Escolha a frase, dentre as duas frases dadas entre parênteses, que completa correctamente a 
afirmação. 
 
a) A maior parte do livro aos Romanos devota-se ao ensino de Paulo sobre 
    segunda vinda de Cristo / evangelho da Justiça de Deus 
 
b) As epístolas aos Tessalonicenses aludem ao problema que alguns deles tinham com 
     ócio /  desordem na adoração pública 
 
c) 1 Coríntios é a Epístola na qual Paulo quis principalmente responder a   
     problemas específicos da igreja /  ataques contra seu ministério 
 
d) Uma das razões por que Paulo escreveu aos romanos era que      
    ele não pudera ensiná-los pessoalmente / queria responder a uma carta que lhe tinham enviado 
 
e) 1 Coríntios dedica um capítulo inteiro ao ensino de Paulo       
    sobre o futuro de Israel /  sobre a ressurreição dos mortos 
 
 
Respostas às Perguntas do Ensino 
 
5. a) 2. 10:12-18.   c) 3. 11:7-15. 
    b) 1. 3:1-6; 11:5; 12:11-12.  d) 1. 3:1-6; 11:5; 12:11-12. 
 
1. a) Falso     b) Verdadeiro     c) Verdadeiro     d) Falso 
       
6. a) Verdadeiro 
    b) Falso. O tópico principal de 2 Coríntios é a defesa de Paulo do seu ministério. 
    c) Verdadeiro 
 
2. a) Verdadeiro     b) Falso     c) Falso     d) Verdadeiro 
        
7. a) Falso     b) Verdadeiro     c) Falso     d) Verdadeiro 
       
3. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) Éfeso. 
    b) Senhor em cada aspecto da vida particular e pública do crente. 
    c) Os problemas de que fora informado pelos da casa de Cloé. 
    d) As perguntas que os coríntios lhe tinham feito numa carta. 
  
8. Capítulo   1 c) Os pagãos são culpados de pecado. 
    Capítulo   2 n) Os judeus são culpados de pecado. 
    Capítulo   3 g) Todos os homens estão condenados como pecadores que são. 
    Capítulo   4 d) Abraão foi justificado pela fé, e outro tanto sucede connosco. 
    Capítulo   5 i) O pecado de Adio... Cristo trouxe a vida. 
    Capítulo   6 l) Estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. 
    Capítulo   7 o) Fomos libertados da lei... pelo Espírito. 
    Capítulo   8 j) Estamos livres da condenação... com Cristo. 
    Capítulo   9 m) Deus resolveu ter misericórdia de Israel. 
    Capitulo 10 h) A nação de Israel desobedeceu e rejeitou  Deus. 
    Capitulo 11 a) Israel será restaurada... tiverem sido salvos. 
    Capitulo 12 t) Precisamos de oferecer... sacrifício vivo.  
    Capitulo 13 e) Devemos obedecer às autoridades governamentais que existem. 
    Capitulo 14 b) Devemos evitar fazer coisas que levem outros a tropeçarem. 
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4. a) 1. Divisões na igreja local (3:1-9). 
    b) 3. Questões legais entre os crentes (6:1-6). 
    c) 4. Imoralidade sexual (6:12-17). 
    d) 2. Conduta imprópria na Ceia do Senhor (11:17-32). 
    e) 1. Divisões na igreja local (12:12-26). 
 
9. Segunda Viagem Missionária:  
    a) Paulo fundou a igreja em Tessalónica. 
    b) Paulo fundou a igreja de Corinto. 
    c) Paulo recebeu noticias sobre os tessalonicenses, da parte de Timóteo. 
    d) Paulo escreveu aos tessalonicenses. 
    Terceira Viagem Missionária: 
    e) Paulo recebeu notícias sobre os coríntios. 
    f)  Paulo escreveu aos coríntios. 
    g) Paulo escreveu aos romanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


