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1Coríntios 5 e 6

O ideal da igreja do Novo Testamento estimulou experiências 
animadoras e desastrosas ao longo da história. Na esperança de criar 
a comunidade neotestamentária perfeita alguns cristãos tentam or-
ganizar grupos onde todos os dons espirituais são demonstrados, o 
culto é espontâneo e a comunhão é profunda. No entanto, eles se 
esquecem do elemento comum a todas as igrejas — pessoas, que 
trazem seus problemas na bagagem!

DISCUSSÃO EM GRUPO: Pense no seguinte: crenças 
geram comportamento. Por que Paulo usou os quatro pri-
meiros capítulos de sua carta para tratar (quase completa-
mente) de assuntos teológicos?

REFLEXÃO PESSOAL: Como você reage ao tomar conhe-
cimento problemas morais e espirituais sérios em sua igreja?

Nos capítulos 1 a 4 Paulo lidou com as divisões na igreja, 
aproveitando a ocasião para fazer um embasamento amplo de teologia 
espiritual. Agora ele trata de problemas morais sérios em Corinto. 
Incesto e bebedeira durante a ceia não são coisas que desejamos ou 
esperamos encontrar na igreja. Mas é importante lembrar que as 
igrejas em crescimento nem sempre são compostas de santos bem 
limpinhos, mas de uma miscelânea de pecadores sendo salvos. Este 
estudo apresenta o alicerce da pureza na igreja inteira, que tem de 
incluir a vida que seus membros estão vivendo. Leia 1Coríntios 5.1-8.
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1. Com base nesses versículos, descreva como eram a sociedade e a 
igreja.

2. Como a estratégia disciplinar de Paulo tornaria saudável a igreja e 
os membros individualmente (v. 2-5)?

3. Em sua opinião, por que tão poucas igrejas hoje praticam esse tipo 
de disciplina?

Como você reagiria se fosse disciplinado dessa maneira pelos líderes 
de sua igreja?

4. Leia 1Coríntios 5.9-13. Alguns cristãos praticam a doutrina da 
“separação dupla”. Primeiramente, eles se separam das influências 
malignas do mundo. Depois, separam-se dos cristãos que não se 
separaram do mundo. Que tipo de separação esses versículos ensinam 
(v. 12)?

5. Por que tolerar e associar-se a pessoas imorais na igreja é mais 
perigoso do que ter amizade com pessoas imorais na sociedade em 
geral?

6. Leia 1Coríntios 6.1-11. Que ordens e orientações Paulo dá para 
que as discórdias entre os cristãos cheguem ao fim (6.1-8)? Explique.
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7. Além de aparentemente ser outro problema corrente entre os corín-
tios que exigia uma atitude de Paulo, como você acha que o assunto 
se encaixa na seção anterior sobre imoralidade sexual?

8. No capítulo 6.9, 10 Paulo menciona os tipos de pessoas que não 
herdarão o Reino de Deus. Por que você acha que ele nos admoesta 
a não sermos enganados sobre isso (6.9)?

9. Como e por que os coríntios foram transformados quando se 
tornaram cristãos (6.11)?

10. Leia 1Coríntios 6.12-20. “Tudo me é permitido” (6.12) pro-
vavelmente era uma citação de alguns membros daquela igreja que 
se consideravam superiores aos padrões morais e achavam que seus 
corpos e sua vida espiritual eram coisas distintas. Que argumentos 
Paulo usa para refutar essa ideia?

11. Paulo chama o corpo de “santuário do Espírito Santo” (6.18-20). 
Em que essa visão bíblica do corpo é diferente de nossa visão hoje 
em dia?

12. De que maneira nossa compreensão do corpo como templo do 
Espírito Santo (6.19) nos leva a um equilíbrio saudável entre o con-
trole do corpo e o enaltecimento do corpo?
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Louve a Deus pelas mudanças acontecidas na vida de vocês desde quando 
se entregaram a Cristo. Peça que ele ajude vocês a dar os passos necessários 
para se manterem puros como indivíduos e como igreja. Ore pelos líderes 
que enfrentam o desafio de exercer a disciplina na igreja.

Agora ou mais tarde

13. Paulo compara a vida cristã à Páscoa e à festa dos Pães sem fer-
mento (cf. Êx 12). De acordo com Paulo, o que o fermento, o pão 
sem fermento e o cordeiro da Páscoa simbolizam (5.6-8)?

14. Como essa analogia nos ajuda no relacionamento com pessoas 
que vêm para a igreja com o estilo de vida anterior à conversão?

15. Como distinguir as pessoas que devem ser excluídas da igreja (5.2, 
9-11; 6.9,10) das que devem continuar membros da igreja ainda que 
sejam “carnais” e imaturas (cf. 3.1)?

16. Quando se faz necessário o uso da vara (4.21), em oposição à 
abordagem gentil e amorosa?

17. Suponha que a liderança lhe encarregue de escrever um manual 
sobre disciplina na igreja. Que princípios e procedimentos mais im-
portantes você incluiria no manual?
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