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Que fazeis de especial? 
                        Jesus, Mt 5:47 

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO: 

A SEGUNDA CARTA DE PAULO AOS CORÍNTIOS 

 

Se a primeira carta aos Coríntios é considerada “a carta rigorosa” (2:4), esta, a segunda, é caracterizada por 

palavras de alívio e contentamento pelo fato de a maioria dos Coríntios haver se arrependido da rebelião ao 

Evangelho pregado por Paulo (7:8-16). 

O tom tão pessoal e autobiográfico desta epístola não deixa qualquer dúvida acerca de sua autoria. Paulo 

escreveu esta segunda carta aos Coríntios depois de haver deixado Éfeso – onde esteve por dois anos e meio 

(At 19:8,10) – , muito provavelmente em Filipos (cf. 11:9 e Fp 4:15) no início do ano 56 d.C.. 

Nesta segunda carta à comunidade cristã de Corinto, escrita no “calor da batalha” contra aqueles que 

atacavam a sua credibilidade, Paulo, além de demonstrar alegria em face da reação deles à primeira carta, se 

preocupa em defender o seu apostolado (capítulos 1 a 7), a exortar os Coríntios a socorrerem com os pobres 

de Jerusalém (capítulos 8 e 9) e a confrontar os falsos apóstolos (capítulos 10 a 13).  

Esta epístola complementa o registro histórico do relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto iniciado 

no livro de Atos e em 1Coríntios, além de trazer, como dito acima, importantes dados biográficos sobre Paulo. 

Os principais personagens da segunda carta aos Coríntios são o próprio Paulo (1:1—13:14), Timóteo (1:1-19), 

Tito (2:13; 7:6—8:24; 12:18) e os falsos apóstolos que se faziam passar por cristãos (11:13-15). 

Em 2Coríntios os atributos da divindade são: Deus é consolador (1:3; 7:6), é glorioso (4:6), é amoroso (9:7; 

13:11), é misericordioso (1:3), é poderoso (6:7; 9:8: 13:4), é cumpridor de suas promessas (1:20; 6:18; 7:1), é 

reconciliador (5:18-19), é espírito (3:17) e é verdadeiro (1:20). 

A segunda carta de Paulo aos Coríntios revela Jesus, O Cristo, como sendo aquele que consola os perseguidos 

(1:5; 12-9), que cumpre as promessas de Deus (1:20), que é o Senhor da Humanidade (4:5) e que reconcilia os 

cristãos com Deus (5:19). 

O grande desafio de interpretação desta carta reside na destacada mudança de tom entre os capítulos 10 a 

13 e os capítulos 1 a 9. Acerca desta questão, sustentam alguns estudiosos, que os capítulos 1 a 9 teriam sido 

endereçados à maioria arrependida (cf. 2:6), enquanto que os capítulos 10 a 13, à minoria ainda influenciada 

pelos falsos apóstolos. 

2Coríntios pode ser dividida em cinco partes: a primeira, a saudação de Paulo (1:1-11); a segunda, o ministério 

de Paulo (1:12—7:16); a terceira, a coleta de Paulo (8:1—9:15); a quarta, o apostolado de Paulo (10:1—12:13); 

e, a quinta, a visita (terceira) de Paulo à comunidade de Corinto  (12:14—13:13). 
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