
AS DORES DO CRESCIMENTO 
Lição 1 – Consolo no sofrimento 

 

ABERTURA: 

A. O que lhe ajuda quando você está sofrendo por uma perda, tristeza ou mágoa?   

B. Quando você era criança e ficava doente ou se machucava, que expressão de carinho 
mais o consolava? 

  

PROPÓSITO: Aprender que nosso sofrimento pode ser instrumento de bênção para outras 
pessoas.  
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:   2 Coríntios 1: 1-11 
A. Olhando para os versículos 1 e 2, como Paulo descreve Deus?  

B. Deus tem um propósito em consolar aqueles que sofrem, qual é? (v. 4)  

C. Qual é a ligação entre o sofrimento de Cristo e o seu consolo por meio dele? (v. 5-6) 

D. Como os sofrimentos de Cristo “transbordam sobre nós”? Como “por meio de Cristo trans-
borda a nossa consolação”?  

E. Paulo fala sobre o conforto de Deus a partir de sua experiência pessoal. Descreva o 
sofrimento que ele e seus colegas experimentaram? (v. 8-9) 

F. Qual era o propósito do sofrimento na vida de Paulo? (v. 9) 

G. De acordo com os v. 10-11, qual a certeza que podemos ter nos momentos de sofrimen-
tos? Você tem essa certeza e esperança?  

H. De que maneira específica os irmãos em Corinto ajudaram Paulo? (v. 11)   
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  

A. Quando foi que você experimentou a compaixão e o consolo de Deus em um período 
de sofrimento?  

B. De que maneiras sua experiência com o conforto de Deus lhe ajudou a confortar ou-
tras pessoas?  

C. Quais são as principais formas de que Deus traz conforto a seus filhos feridos?  

D. Se um amigo lhe perguntasse: “Por que você ora, se Deus já sabe o que vai acontecer? ” Qual 
seria sua resposta?  

E. Como podemos usar o momento de sofrimento para crescer na fé?  
 

PONTO:  

A. Experimentamos o consolo de Deus na tribulação para sermos canais de consolação 
para muitos! Deus hoje quer nos encorajar a sermos esse canal. 

B. Peça a Deus para levá-lo a uma ou duas pessoas que estão sofrendo, e tente confortá-
las, colocando a lição de hoje em prática.  

AS DORES DO CRESCIMENTO 
Lição 2 – Não Desanimemos 

ABERTURA: 

A. Nesta semana você se sente mais como um copo descartável ou como uma taça de 
cristal? Por que?  

B. Em sua opinião, quais são as causas do desanimo hoje em dia?  

 

PROPÓSITO: Entender os propósitos de Deus em meios aos nossos sofrimentos.  

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: 2 Coríntios 4: 1-18 

A. O que Paulo quer que os coríntios saibam sobre sua missão de pregar o evangelho? 
(v. 1-2) 

B. Segundo Paulo qual é a razão por que muitas pessoas não entende o evangelho de 
Cristo? (v.3-4) 

C. Quais são algumas das maneiras que o diabo cega as pessoas para não crerem na 
verdade de Deus? (v.4) 

D. Qual é o tesouro que recebemos da parte de nosso Deus? (v.7) e o que devemos 
fazer com ele?  

E. Por que Deus permitiria tamanha dificuldades para um dos servos mais fiel?  

F. Porque mesmo em meio a sofrimentos e perseguição, Paulo continuava a pregar o 
evangelho de Cristo? (v.13) 

G. Por que Paulo não desanimou, em vista de tanto sofrimento? (v. 16-18) 

H. Como os versículos 7 -12 e 16-18 ajudaram Paulo a não desanimar? E como pode 
ajudar você com suas ansiedades?  

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  

A. Fale quando foi que a luz do evangelho de Cristo surgiu pela primeira vez para você?  

B. Quando você enfrentar dificuldades esta semana, que lição deste texto é você vai 
lembrar para não ficar desanimado? 

C. O que você aprendeu hoje com Paulo sobre compartilhar o evangelho? 

D. Neste capitulo Paulo dá bastante ênfase sobre falar para Deus e de Deus. Com que 
frequência você faz isso em sua vida? 

E. Em sua opinião como este grupo pode fazer para levar esperança para aqueles que 
estão desanimados?  

PONTO:  

Aprendemos que não desanimemos. Por quatro motivos: temos um ministério glorioso, 
possuímos um tesouro valioso, exercitamos uma fé triunfante e vivemos numa esperança 
inabalável. 



AS DORES DO CRESCIMENTO 
Lição 3 – Perspectiva Eterna 

ABERTURA: 

A. Complete está sentença: “Lar é onde....” 

B. Em sua opinião qual é a perspectiva que as pessoas têm sobre o céu? 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:   2 Coríntios 4: 16-5:10 
 

A. O que mantinha Paulo firme em meio aos tempos difíceis da vida? (v.16-17) 
B. O que significa “Fixar os olhos” ou “atentar para o que não se vê”? (v.18) Como 

você pode aplicar isso pessoalmente a sua vida? 
C. O que Paulo quer dizer ao comparar nosso corpo terreno a uma habitação? (v.1) 
D. Como podemos equilibrar o desejo pelo céu enquanto ainda realizamos os propósi-

tos de Deus aqui na terra? (v.2-4)  
E. O que Deus nos garante quando nos dá o seu Espirito? (v.5) 
F. Qual a diferença entre viver por fé ou viver pelo que vemos? (v.7)  
G. Por que Paulo e seus companheiros estão sempre tentando agradar a Cristo? (v.8-10) 
H. Segundo Paulo o que vai acontecer quando chagarmos ao tribunal de Cristo. (v.10)  
I. Você acha que as pessoas de corinto estavam preparadas para este dia? E você está 

preparado?  
J. Já que todos vamos prestar contas a Deus, como devemos viver agora? (v.9)  

 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

A. Quais mudanças especificas que você precisa fazer para que possa dizer honesta-
mente: “Meu único proposito é agradar a Deus?  

B. Como é que Deus pode usar nossas dificuldades para fortalecer a nossa fé? 
C. De que maneira este grupo de casa tem me preparado, para o dia em que vou 

prestar contas ao Senhor?  
D. O que você precisa fazer para não ficar tão ligado às coisas matérias? 

 

PONTO: 

A. É assim que devemos ser motivados: olhe para a Cruz e veja o amor que Cristo 
teve por você. Ninguém te ama como Jesus. 

B. No dia final Deus vai perguntar: “por que você QmR�VH�WRUQRX�XP�FULVWm´"�4XDO�p�D�
UHVSRVWD�TXH�YRFr�TXHU�GDU�SDUD�(OH" 

 

 

AS DORES DO CRESCIMENTO 
Lição 4 – O ministério da Reconciliação 

ABERTURA: 

A. Se você fosse nomeado embaixador para onde você gostaria de ser enviado? Por que? 
B. Quando você era criança quem de sua família ajudava na reconciliação quando você 
ficava de mal com um amigo?  

 

PROPÓSITO: Como filhos de Deus temos a responsabilidade e o ministério de recon-
ciliar as pessoas com Deus. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:   2 Coríntios 5: 11-21 
A. Segundo o versículo 11, o que fazem aqueles que conhecem o temor do Senhor?  
B. Qual era a motivação de Paulo para ensinar o evangelho aos perdidos? (v.10-11) 
C. Que argumento Paulo, usou para provar o grande amor de Jesus por nós? (v.14-15)  
D. De que maneiras o amor de Cristo tem incentivado você?  
E. O que Paulo quer dizer quando relaciona o que Cristo fez e o modo como devemos viver? 

(v.15-17) 
F. Segundo Paulo, como um pecador pode receber a reconcilhação com Deus? (v.18-19) 
G. O que Deus faz por meio de Cristo? (v.18) e o que Ele quer fazer através de nossas vidas? 

(v.20) 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  

A. A. O que você precisa fazer para levar a palavra de Cristo às pessoas que você conhece? 
B. B. O que você precisa fazer já que você é um embaixador de Cristo? 
C. C. Como você precisa agir diante de seus amigos sendo um representante de Cristo aqui 

neste mundo? 
D. D. De que maneiras você pode ajudar este grupo de casa a desempenhar a função de em-

baixador de Cristo? 
E. E. Como este grupo de casa, tem me ajudado em minha reconciliação com Deus?  

 

PONTO:   

A. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora, somos embaixadores da reconciliação.  

B. Antes estávamos perdidos; agora, buscamos os perdidos. Neste mundo marcado pelo ódio, 
pela guerra e por relacionamentos quebrados entre o homem e Deus, e entre o homem e 
seu próximo, temos um glorioso ministério: o ministério da reconciliação. 



AS DORES DO CRESCIMENTO 
Lição 5 – Os sofrimentos de um Servo 

ABERTURA: 

A. Qual foi o maior sofrimento ou dificuldade que você já enfrentou em sua vida?  
Explique. 

B. Quais foram as maiores  mudanças que Deus realizou em sua vida desde que 
depositou sua fé em Jesus?  

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:   2 Coríntios 6: 1-10 
A. Baseado no versículo 1, como Paulo se apresenta? Em seu entendimento o que 

significa receber a graça de Deus em vão? (v.1) 

B. Qual é o conselho de Paulo para quem ouve o evangelho de Cristo? (v.2) 

C. Segundo Paulo, o que poderia acontecer para que seu ministério caísse em des-
crédito? (v.3) 

D. Qual é a resposta de  Paulo àqueles que pôem em dúvida suas credenciais de 
apóstolo? (v.4) 

E. Olhando para os versículos 6 e 7, quais são os nove recursos usados por Paulo 
para mostra sua integridade?  

F. Segundo o versículo 7, qual era a arma que Paulo diz que usava? Como esta mes-
ma arma pode lhe ajudar hoje? 

G. Segundo os versículos 8 a 10, quais são os contrastes de como Paulo era visto 
por Deus e pelos homens?  

H. Na sua opinião, como Paulo conseguiu amar aos irmãos com amor sincero mes-
mo diante de tantas críticas? (v. 11-13) 

 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

A. Como Deus pode usar as dificuldades para fortalecer a sua  fé? Explique. 

B. O que você pode fazer esta semana para ajudar uma pessoa a perseverar na fé? 

C. Como nós devemos lidar com as pessoas que parecem ser contra nós? 

D. Que exemplo do Apostolo Paulo você que ver em sua vida esta semana?  
 

PONTO:  
A. A nossa conduta como servos de Cristo é fundamental para colhermos os 

frutos do ministério da reconciliação. 

 B. Deus usa os nossos sofrimentos para a transformação de nossa vida e desta 
forma seremos exemplo para as outras pessoas. 

 

                AS DORES DO CRESCIMENTO 
Lição 6 – Quem Ama Exorta 

 

ABERTURA: 
A. Em algum momento de sua vida você já corrigiu um amigo? Como foi? 
B. Que correção seus pais lhe deram e que hoje você agradece? 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:   2 Coríntios 7: 1-16 

A. Que promessas Paulo está se referindo no primeiro versículo? (é necessário reler 
6:17-18.) 

B. Segundo os versículos 2 a 4, quais as razões que Paulo apresenta para mostrar 
que merecia o amor dos irmãos?  

C. Como Paulo foi consolado com a chegada de Tito? (v.6-7) 
D. Quais os resultados que a primeira carta de Paulo produziu na vida dos irmãos 

em Coríntio? (v.8-9) 
E. Qual foi a reação de Paulo quando soube do arrependimento por parte deles? 

(v.9) 
F. Na pratica, qual a diferença entre a “tristeza segundo Deus” e a “tristeza segundo 

o mundo”? (v.10) 
G. Qual foi o objetivo de Paulo quando ele escreveu a carta? (v.12) 
H. Como foi que os irmãos em Corinto trataram o irmão Tito? (v.13-14) 
I. O que Tito lembrava a respeito dos irmãos em Corinto? (v.15) 

 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
Explique como a tristeza, segundo Deus, pode ser uma bênção em sua vida? 
Que atitudes são necessárias para impedir que o confronto amoroso se transforme 

em julgamento? 
De que maneiras a tristeza, segundo Deus, tem motivado você a mudar?  
O que você pode fazer, esta semana, para incentivar um irmão ou um amigo que 

está desanimado? 
 

PONTO:  

Muitas vezes, Deus permite passarmos por situações que nos entristecem  mas Ele não 
tem o objetivo de nos manter tristes diante de tribulações ou provações. Deus quer for-
talecer nossa fé e levar-nos a uma vida mais pura e consagrada. 



                    AS DORES DO CRESCIMENTO 
           Lição 7 – Um Servo Verdadeiro 

���ÙãçÙ�͗ 
A. Você já foi enganado por alguém na sua vida?   Explique a situação. 
B. Qual foi a propaganda mais enganosa que você já viu? Explique. 

�ø�Ã®Ä�Ä�Ê��Ý��Ý�Ù®ãçÙ�Ý͗�Ϯ��ŽƌşŶƟŽƐ�ϭϭ͗�ϭ-ϭϱ� 
A. Se você fosse uma destas pessoas de Corinto como você se sentiria ou agiria ao ler a 

carta de Paulo? 
B. O que você acha que Paulo quer dizer com a ilustração do casamento? (v. 2) 
C. Por que Paulo faz os coríntios se lembrarem da serpente e de Eva? (v.3) 
D. Qual foi a queixa que fizeram contra Paulo? (v. 6) E como foi que Paulo se defen-

deu?  
E. O que as pessoas disseram quando Paulo não cobrou nada por pregar o Evangelho? 

(v.7,10,11) 
F. Por que Paulo não aceitou ajuda financeira dos irmãos em Corinto? (v.9)  
G. Segundo Paulo, quais as atitudes de um verdadeiro servo de Deus? (v. 7-11)  
H. Explica como outros chegaram tentando enganar os coríntios. (v.13) 
I. Segundo os versículos 3 e 14, Como é que Satanás atua?  Como podemos resistir a 

ele? 
J. Qual vai ser o fim das pessoas que enganam os outros? (v.15) 

�W>/���O�^�W�Z����EK^^��s/��͗� 
A. O que Paulo diz a respeito desses falsos obreiros pode-se aplicar aos falsos mestres 

hoje? Como? Em que aspectos? 
B. De que maneiras a “serpente” pode enganar os filhos de Deus hoje? 
C. Você foi espiritualmente prometido para ser esposa de Cristo. Como você está se 

preparando para esse casamento?  
D. Paulo avisa que temos que tomar cuidado com falsos apóstolos e professores. Co-

mo podemos pôr à prova as pessoas para verificarmos se são falsas? 

E. O que você pode fazer esta semana para ajudar um amigo que está sendo engando 
pela serpente? 

WKEdK͗� 
Pense em situações da vida cristã em que temos sido desleais para com Deus, o Pai, 

para com o Senhor Jesus, para com o evangelho e para com a verdade. Como 
podemos corrigir-nos?   

                     AS DORES DO CRESCIMENTO 
Lição 8 – Amparado pela graça 

 

���ÙãçÙ�͗ 
A. Qual foi o sonho recente ou mais estranho que você já teve? 
B. Por que as pessoas tentam esconder suas fraquezas para se passarem por fortes? Ex-

plique 

�ø�Ã®Ä�Ä�Ê��Ý��Ý�Ù®ãçÙ�Ý͗�Ϯ��ÊÙ°Äã®ÊÝ�ϭϮ͗�ϭ-ϭϯ�� 
A. Ao descrever sua visão, por que Paulo falou de si mesmo na terceira pessoa? (v.2-4) 
B. O que Paulo quer dizer quando fala de receber um “espinho na carne”? (v.7) 
C. O que seria este “espinho na carne”?  Qual é a origem dele?  Para que ele servia? 
D. Que informação fornecida por Paulo indica a gravidade desse espinho na carne? 

(v.8) O que podemos aprender com esta atitude de Paulo? 
E. Qual foi a atitude de Paulo com relação ao não de Deus? (v.9b-10) 
F. Por que Paulo enxerga essa dificuldade continua, seja ela qual for como algo bom? 

(v.10) 
G. Como podemos saber quando estamos ficando espiritualmente orgulhosos?  
H. Como os coríntios poderiam saber que Paulo era um verdadeiro apóstolo? (v.12) 
I. Paulo pede o perdão dos irmãos de Coríntios. O que ele fez de errado? (v.13).       

Explique 

 
�W>/���O�^�W�Z����EK^^��s/��͗� 
A. Como você pode saber quando está ficando espiritualmente orgulhoso?  

B. Você tem um “espinho na carne” que Deus se recusa a remover?  

C. De que maneiras Deus tem tornado você uma pessoa humilde 
D. Em que área de sua vida você precisa confiar na graça e no poder de Deus? 
E. Como você deve reagir quando sua oração não é atendida de imediato? 
 
WÊÄãÊ͗ 
A. Enfrentamos perseguições, angústias, fraquezas, necessidades, etc. Da mesma ma-

neira que Deus recusou tirar o espinho de Paulo, ele pode deixar qualquer um de 
nós em circunstâncias difíceis e desagradáveis.  

B. Quando nós entregamos a Cristo, encontramos a graça e a força verdadeira para 
enfrentamos as dificuldades que a vida oferece. 



 

AS DORES DO CRESCIMENTO 
Lição 9 – Maturidade Cristã 

���ÙãçÙ�͗ 
A. No ensino médio ou na faculdade, como você se preparava para as provas finais?  

B. Fale sobre uma advertência que você recebeu e que foi de grande ajuda na sua vida. 
 

^/dh���K͗�WĂƵůŽ�ũĄ�ŚĂǀŝĂ�ĞǆŽƌƚĂĚŽ͕�ƐĞ�ĚĞĨĞŶĚŝĚŽ͕�ƉƌŽǀĂĚŽ�ƐƵĂ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ͘͘͘��ŐŽƌĂ�ũĄ�
ĞƐƚĂǀĂ�ĐĂŶƐĂĚŽ�Ğ�ĚĄ�Ž�͞ƷůƟŵŽ�ĂǀŝƐŽ͟�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ƐƵĂ�ƚĞƌĐĞŝƌĂ�ǀŝƐŝƚĂ͘ 
 

�ø�Ã®Ä�Ä�Ê��Ý��Ý�Ù®ãçÙ�Ý͗�Ϯ��ÊÙ°Äã®ÊÝ�ϭϯ͗�ϭ-ϭϰ 
 

�͘�YƵĂů�Ġ�Ă�ƌĞƐƉŽƐƚĂ�ƋƵĞ�WĂƵůŽ�ĚĄ�ăƋƵĞůĞƐ�ƋƵĞ�ĚƵǀŝĚĂǀĂŵ�ĚĂ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ�ĚĞůĞ͍�;ǀ͘ϯ-ϰͿ 
�͘�K�ƋƵĞ�WĂƵůŽ�ƋƵĞƌ�ĚŝǌĞƌ�ĐŽŵ�ǀŝǀĞƌ�͞ƉĞůŽ�ƉŽĚĞƌ�ĚĞ��ĞƵƐ͍͟�;ǀ͘ϰͿ 
�͘�^ĞŐƵŶĚŽ�Ž�ǀĞƌƐşĐƵůŽ�ϱ͕�Ž�ƋƵĞ�WĂƵůŽ�ƋƵĞƌ�ƋƵĞ�ŽƐ� ŝƌŵĆŽƐ�Ğŵ��ŽƌşŶƚŽ�ĨĂĕĂŵ͍�K�ƋƵĞ�
ŝƐƐŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ͍ 
�͘�^ĞŐƵŶĚŽ�Ž�ǀĞƌƐşĐƵůŽ�ϳ͕�ƋƵĂů�Ġ�Ă�ƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ�ĚŽ��ƉŽƐƚŽůŽ�WĂƵůŽ͍� 
�͘��ŵ�ƐƵĂ�ŽƉŝŶŝĆŽ�Ž�ƋƵĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ͕�Ğŵ�ƚĞƌŵŽƐ�ƉƌĄƟĐŽƐ͕�͞ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂƌ-ƐĞ͍͟�;ǀ͘ϵͿ 
&͘�YƵĂů�ĞƌĂ�Ž�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ƋƵĞ�WĂƵůŽ�ĚĞƐĞũĂǀĂ�ĂůĐĂŶĕĂƌ�ĐŽŵ�ĞƐƚĂ�ĐĂƌƚĂ͍�;ǀ͘ϭϬͿ 
'͘��Ğ�ƋƵĞ�ŵĂŶĞŝƌĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƐ�ŽƐ�ĐƌŝƐƚĆŽƐ�ƉŽĚĞŵ�ĞĚŝĮĐĂƌ�ƵŶƐ�ĂŽƐ�ŽƵƚƌŽƐ͍�;Ϯ��Ž�ϭϮ͗ϭϵ�
Ğ�ϭϯ͗ϭϬͿ 
H. Segundo os versículos 10 e 11, o que Paulo esperava ao considerar sua próxima visita? 

 

�W>/���O�^�W�Z����EK^^��s/��͗� 
 

A. Ao relembrar seu estudo em 2 Coríntios, que lições ou princípios tiveram maior impor-
tância para você? Por quê?  

B. Descreva duas ou três áreas da sua vida nas quais gostaria que Deus o ajudasse a amadu-
recer. 

C. Em que área de sua vida espiritual tem como alvo “aperfeiçoar-se?  

D. Como você tem visto o poder de Deus agindo em sua vida? 

E. Quando foi a última vez que você parou para olhar no espelho e examinar a sua fé? 

 

WÊÄãÊ͗ 
A. Uma criança com desenvolvimento lento, é causa de grande preocupação.  


