
Muito mais
glorioso!



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber considerar as distinções entre a antiga e a nova
aliança;

sentir estimular o ministério do bom perfume de
Cristo;
usufruir da sobre-excelente glória da aliança
estabelecida em Cristo;

agir viver plenamente em triunfo, exalando o bom
perfume de Cristo;
viver plenamente os privilégios da nova
aliança.



Introdução

A porção bíblica que ora examinamos contém
algumas considerações de Paulo acerca do
ministério apostólico e inclui o contraste
existente entre a antiga e a nova aliança. Mais
uma vez, como no texto da lição anterior,
encontramos aqui um pouco do tom pessoal da
epístola.



I. Triunfantes (2Co 2.14-17)

1. Conduzidos em triunfo (2Co 2.14)

2. Exalando o bom perfume de Cristo             
(2Co 2.15-16)

3. A razão de exalar o bom perfume (2Co 2.17)

a. Falavam em nome de Cristo

b. Serviam na presença de Deus

c. Agiam com sinceridade

d. Falavam da parte do próprio Deus



Aplicação para hoje

O bom perfume de Cristo pode ser sentido de
duas maneiras distintas: “aroma de vida para
vida” ou “cheiro de morte para morte”. A
pergunta é: como você tem sentido esse
perfume?



II. A carta de recomendação
(2Co 3.1-3)

1. A carta desnecessária (2Co 3.1)

2. A carta conhecida e lida (2Co 3.2-3)



Aplicação para hoje

Como podemos ser, hoje, carta viva, para ser
conhecida e lida por todas as pessoas?



III. Os ministros e a glória da nova 
aliança (2Co 3.4-18)

1. A competência do ministro da nova aliança
(2Co 3.4-6)

2. A glória da nova aliança (2Co 3.6-18)

a. Ministério do espírito (2Co 3.6-8)

b. Ministério da justiça (2Co 3.9)

c. Ministério permanente (2Co 3.10-11)

d. Ministério do véu removido (2Co 3.12-16)

e. Ministério dinamizado pelo Espírito (2Co 3.17-18)



Conclusão

Enquanto na antiga aliança apenas um homem
refletiu a glória de Deus no rosto, hoje, todos os
filhos de Deus têm esse privilégio adquirido pelo
sangue de Cristo.


