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1 CORÍNTIOS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Autor: Paulo, auxiliado por Sóstenes (1.1) 

Data: Aproximadamente 55 d.C., durante sua terceira viagem missionária. 

Destinatários: A igreja de Corinto e aos cristãos de todo o mundo. 

Propósito: Tratar ____________________ que chegaram ao conhecimento de Paulo, e também 
sanar ____________ que a igreja tinha a respeito de diversas questões que haviam sido 
levantadas em uma carta.  

Texto-chave: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que 
concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e, sim, que 
todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer (1 Coríntios 1:10) 

Panorama geral e Contexto: Os cristãos de Corinto lutavam contra o meio em que viviam. 
Cercados pela corrupção e por todos os pecados concebíveis, sentiam a pressão para se 
adaptar. Sabiam que eram livres cm Cristo. Mas o que essa liberdade significava? Como 
deveriam ver os ___________ ou a _____________? O que deveriam fazer a respeito do 
______________, das _______________________ e dos ______________________? Essas 
eram mais do que apenas perguntas teóricas a igreja estava sendo minada pela 
___________________ e pela _________________________. A fé dos crentes estava sendo 
provada no crisol da imoral Corinto, e alguns deles estavam falhando na prova. Paulo ouviu falar 
das lutas de Corinto e escreveu esta carta para tratar dos problemas daquela igreja, sanar 
divisões e responder às perguntas dos crentes coríntios. Paulo confrontou o povo cm relação aos 
pecados, à necessidade de uma ação corretiva e de ter um claro comprometimento com Cristo. 

 

PARTE I – PAULO TRATA DOS PROBLEMAS DA IGREJA (cap. 1.1 – 6-20) 

1. _____________________ E A FALTA DE UNIDADE DA IGREJA (1.10 – 4.21) 

 - A disputa por causa dos líderes é sinal de _______________________ e carnalidade, 

3:1-4 

 - Os ministros são apenas ____________________ de Deus.  (1 Co 3:5-8) 

 - Não devemos gloriar __________________ (1 Co 3.21-23) 

2. IRMÃO ________________ E _____________________ (5.1-13) 

- A _____________________ e descaso da igreja diante do pecado (5.1-2) 

- A __________________ (5.5; 5.9-11) 

3. _____________________ ENTRE IRMÃOS (6.1-11 

- A vergonha de ter que apelar para juízes incrédulos para decidir questões menos 

importantes (6.1-6) 

- Litígio entre os irmãos já demonstra uma derrota (6.7-8) 

4. ____________________________ (6.12-20) 

- Unir o corpo de Cristo ao de uma prostituta (6. 15-17) 
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- Pecado contra o próprio corpo e a profanação do templo do ______________________. 

(6.18-20) 

 

PARTE II – PAULO RESPONDE ÀS PERGUNTAS DA IGREJA (cap. 7.1 – 16.24) 

1. ________________________ E A IMORALIDADE SEXUAL (7.1-40) 

 - O sexo no casamento (7.1 – 7) 

 - Conselho aos solteiros, as viúvas e aos separados. (7.8-40) 

2. ___________________ CRISTÃ – COMIDA SACRIFICADA A IDOLOS.  (7.1-40) 

 - A verdade sobre os ídolos (8.4-6) 

 - O problema real é a ____________________ do irmão sem entendimento. (8.8-9) 

 - A liberdade é serva do _________________ (10.23-33) 

3. Instruções sobre a adoração pública (11.2-14-39) 

 - O papel das ______________________ e autoridade na igreja. (11.2-16) 

 - A ceia do Senhor (11.17-34) 

 - Acerca da diversidade dos _______________________ (12:1-31) 

 - A preeminência do ______________ (13:1-13) 

 - A preeminência da ____________________ sobre o dom de línguas e a importância da 

ordem nas reuniões públicas (14:1-40) 

4. A doutrina da ______________________, 15:1-58 

- O evangelho consiste na morte e ressurreição de Cristo. Sem ressureição a obra é 

incompleta. (15.13-14) 

- A esperança que nos motiva. (15.19) 

- O corpo glorificado com evidência da vitória sobre a __________________ (15.35-58) 

       5. Instruções finais e saudações, 16:1-24 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Apostilas preenchidas: 1,0 

 Presença: 1,0 

 Tarefas: 2,0 
 

      
 


