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INTRODUÇÃO:
SÉRIE ESTUDANDO A PALAVRA
Cada grupo de estudo bíblico é diferente. O seu talvez se reúna nas
dependências de uma igreja, em uma casa ou cafeteria, dentro de um trem,
acompanhado de um café demorado no meio da manhã ou espremido em
30 minutos, no intervalo para o almoço. Seu grupo pode incluir cristãos
recém-convertidos, cristãos maduros, não cristãos, mães e crianças pequenas,
estudantes, homens de negócios ou adolescentes. Por isso desenvolvemos
os guias da Série Estudando a Palavra para que sejam flexíveis no uso em
muitas situações diferentes.
Em cada encontro, nosso objetivo é desvendar o significado de uma
passagem e ver como ela se enquadra na “visão geral” da Bíblia. Mas, é
claro, não se pode ir só até aí. Também precisamos aplicar o que descobrimos
à nossa vida, da maneira mais adequada possível. Vamos dar uma olhada no
que isso envolve:

v Debata. A maioria dos grupos precisa “quebrar o gelo” no começo

de cada encontro, e aqui está a pergunta certa para fazer isso. Ela foi
planejada para levar as pessoas a conversar sobre um tema que será
tratado ao longo do estudo bíblico.

S Investigue. O texto bíblico para cada encontro é fracionado em porções

mais facilmente administráveis, com perguntas que objetivam ajudá-lo a
entender do que trata a passagem. O Guia do líder contém orientações
sobre as perguntas e, às vezes, perguntas e informações adicionais assim
identificadas: s.

D Aprofunde-se (opcional). Essas perguntas o auxiliarão a relacionar

o que aprendeu com outras partes da Bíblia, de modo que você possa
encaixar tudo, como um quebra-cabeça. Podem, ainda, levá-lo a estudar
uma parte da passagem que não é tratada em detalhes no estudo principal.
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P Aplique. À medida que avançar no estudo bíblico, você encontrará

perguntas elaboradas para fazer o grupo debater sobre o que o ensino
da Bíblia significa na prática para vocês e para sua igreja.

A Vida pessoal indica uma oportunidade para você pensar, traçar

planos e orar sobre as mudanças que precisa implementar em sua
vida como consequência do que aprendeu.

R Ore. Queremos incentivar a oração, cujas raízes se encontram na Palavra

de Deus — em conformidade com os interesses, propósitos e promessas
de Deus. Assim, cada encontro termina com uma oportunidade de revisar
as verdades e os desafios enfatizados pelo estudo bíblico e os converte
em orações de petição e ação de graças.

O Guia do líder e a introdução oferecem informação histórica
contextualizada, explicações dos textos bíblicos escolhidos para cada encontro,
ideias para atividades extras opcionais e orientação sobre a melhor maneira
de ajudar as pessoas a descobrir as verdades da Palavra de Deus.

8

1CORÍNTIOS 1—9
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POR QUE ESTUDAR 1CORÍNTIOS 1—9?

Ainda hoje, Jesus continua sendo uma figura de interesse e admiração para
milhões de pessoas. Suas histórias e ensinamentos continuam na nossa mente
dois mil anos depois de ele ter vivido, e muitos se sentem fascinados por ele.
Mas hoje temos a igreja. Se você cresceu em uma igreja cristã, é provável
que tenha boas razões para estar decepcionado com ela. A igreja parece
uma instituição chata para a maioria das pessoas e uma obrigação a ser
cumprida a duras penas para muitos. Se isso lhe soa familiar, você deve ter
desenvolvido sentimentos que vão desde um pequeno desinteresse até uma
aversão real pela igreja.
E somos capazes de entender o porquê disso. As igrejas dizem que
têm as melhores ideias do mundo, que detêm as respostas para nossos
problemas, que são os representantes de Deus na Terra e que, no entanto,
são constituídas por pessoas iguais a mim e a você, mal-humoradas, irritadas,
infiéis, egoístas e até piores. Dão tanta importância para questões pequenas
e desconsideram as grandes questões da vida. Estão tão preocupadas em
defender os próprios interesses que acabam ignorando os interesses de Deus.
Essa é uma triste verdade nas igrejas de hoje, como era também a
situação da igreja de Corinto fundada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja era
jovem, cheia de vida e também cheia de muitos problemas. Foi a igreja que
mais apresentou problemas — e dos mais variados tipos — em todo o Novo
Testamento. O que Deus diria a uma igreja tão desafiadora quanto essa? Pelo
que eles deveriam se interessar, o que deveriam ouvir e aprender?
A série Estudando a Palavra vai ajudá-lo a entender os nove capítulos
iniciais da Primeira Carta aos Coríntios. Trata-se de uma carta longa,
multifacetada e complexa. Esses estudos não são uma caminhada por todos
os pequenos detalhes, mas são como um voo panorâmico capaz de identificar
os picos das montanhas, para que você ouça o que Deus disse à sua igreja em
Corinto e o que ele diz à sua igreja hoje.
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Criação
Queda
Noé

Abraão
José
Êxodo do Egito
Israel chega à
Terra Prometida

LINHA DO TEMPO
DA BÍBLIA
Onde 1Coríntios se enquadra na narrativa
da Palavra de Deus como um todo?

Rei Davi
Reino dividido
(Judá/Israel)
Israel exilado
Judá no Exílio
Judá retorna

1CORÍNTIOS
Jesus
Cristo

49-50 d.C.

Pentecostes

51 d.C.
O Apocalipse
é escrito

c. 55 d.C.

Paulo prega em Corinto
e estabelece a igreja
Paulo deixa Corinto

Jerusalém é
destruída

c. 55 d.C.

Paulo envia as cartas de
1 e 2Coríntios

Momento
presente

A volta de Jesus
Nova criação
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1

1Coríntios 1.1-9

CONTE SUAS BÊNÇÃOS

v Debata
1.

Você costuma esquecer as coisas? Que tipo de coisas você mais esquece?

• Esse esquecimento já levou à uma situação engraçada? Ou criou um
problema sério?

S Investigue

f Leia 1Coríntios 1.1-9

2. Quem escreveu essa carta e para quem foi endereçada?

Deus usou Paulo para estabelecer a igreja em Corinto,
na Grécia, durante sua segunda viagem missionária,
por volta de 50-51 d.C. (você pode ler sobre isso em
At 18). Alguns anos mais tarde, provavelmente entre
52 e 55 d.C., Paulo escreveu essa carta à igreja que
Deus estabelecera por meio dele.

GLOSSÁRIO
apóstolo (1.1). Alguém
escolhido e enviado por
Jesus para ensinar e
servir a igreja cristã.
Sóstenes (1.1).
Possivelmente um
ex-líder judeu (veja
At 18.17). Agora um
cooperador de Paulo.
santificados (1.2).
Feitos limpos, puros.
santos (1.2).
Separados, totalmente
puros.
graça (1.3,4). Favor
imerecido.

Conte suas bênçãos
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Corinto era o cruzamento mais importante entre os lados ocidental e
oriental do Império Romano. Um grande centro comercial, com pessoas
transitando o tempo todo, tinha a reputação de cidade imoral e de
muitas religiões. Em outras palavras, a sociedade de Corinto era muito
parecida com a sociedade de hoje.
3.

Leia os versículos a seguir da carta para ver como a igreja era:
• 1. 10,11				

• 4.18

• 5. 1				

• 6. 6,7

• 11. 20,21 				

• 15. 34

• Você gostaria de ser membro dessa igreja?

4.

Volte ao capítulo 1, observe como Paulo descreve o que acontecia com
esses coríntios e preencha a coluna da esquerda da tabela a seguir:
O quê?

Como?

v. 2

v. 4

v. 5

v. 9

12
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Paulo está ajudando os coríntios a recordar as riquezas da bênção de
Deus em Jesus. Observe que, no versículo 2, esses cristãos são descritos
como já “santificados (i.e., separados como puros) em Cristo Jesus”;
mas eles também são “chamados para serem santos” (para se tornarem
separados como puros). Portanto, eles estão separados ou não?!
Deus declarou que os cristãos estão separados para um relacionamento
santo com ele, porque a santidade e a justiça de Cristo foram atribuídas
ou graciosamente dadas a eles. A posição do cristão é de “santo”. Mas
eles também são chamados para tornar-se santos, para ter uma vida
que reflita mais plenamente o caráter de Deus, uma vida que estavam
destinados a ter. Tendo sido feitos santos em Cristo, eles agora vivem
cada vez mais como o povo que Deus projetou, vivendo de acordo com a
posição de um povo santo.
5.

O que a igreja está procurando?

6.

O que eles serão naquele dia? Por que eles podem ter confiança em que
ainda serão cristãos naquele dia?

7.

Como o versículo 7 pode servir de lembrança e encorajamento para uma
igreja, particularmente uma igreja pequena e militante?

Conte suas bênçãos
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