
Ação de Graças Pela Igreja deAção de Graças Pela Igreja de
CorintoCorinto

Antonio Vitor de Lima BorbaAntonio Vitor de Lima Borba



Ação de Graças Pela Igreja de CorintoAção de Graças Pela Igreja de Corinto

www.ebdemfoco.com

Comentário lição 02

Os primeiros versículos da carta de Paulo aos coríntios descreve o amor que o apóstolo sentia
pelos destinatários. São nove versículos que introduzem o conteúdo principal em si, e contém
algumas verdades que descrevem muito bem o quanto Paulo desejava o bem dos crentes
corintos.

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

SAUDAÇÕES DE PAULO À IGREJA

Quando enviamos uma carta a alguém, alguns elementos textuais são necessários. Um desses
elementos é a saudação. Não é diferente nos escritos de Paulo, o apóstolo sempre inicia com
um texto de abertura saudando os seus destinatários de maneira singular.

Em 1 Coríntios a situação re�ete bem isso. “As palavras de abertura da carta possuem os
elementos essenciais de uma saudação comum às cartas do primeiro século: identi�cação do
escritor, identi�cação dos destinatários e votos de bem-estar” .1

De início, o apóstolo apresenta as suas credenciais: “Paulo (chamado apóstolo de Jesus Cristo,
pela vontade de Deus)” (1 Co 1.1a). Ele praticamente trouxe à memória dos irmãos coríntios
o seu comissionamento debaixo da vontade de Deus, a�rmando categoricamente que foi
enviado por Ele. A palavra “apóstolo” (gr ) signi�ca “enviado”, sendo que o seu envio
não foi por vontade humana, mas sim pela “vontade de Deus”.

apostello
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Logo após, ele apresenta o seu companheiro Sóstenes. “Sóstenes estava incluído na saudação,
porque Paulo incluía a todos em sua extensão, e sempre individualizava a sua preocupação
religiosa. Ele se preocupava mais com pessoas do que com as causas. Sóstenes era um judeu de
nascimento e tinha sido um principal da sinagoga em Corinto (At 18.12-17). Quando Paulo
foi chamado a juízo diante de Gálio, Sóstenes defendeu Paulo […] Sóstenes era um célebre
convertido ao cristianismo em Corinto e bem conhecido da congregação daquela cidade” .2

Avançando em sua saudação, Paulo agora identi�ca os seus destinatários. Pelas palavras
empregadas pelo apóstolo, ele demonstra que os cristãos coríntios não eram pessoas sem
importância. Ele destaca que eles possuíam uma certa relevância dentro do contexto da fé.

Os termos empregados por Paulo costumam identi�car que os destinatários da carta são
importantes. Eles são “à igreja de Deus”, “santi�cados em Cristo Jesus”, e “chamados santos” .
Embora os irmãos em Corinto apresentassem diversos problemas, eles precisavam entender
quem eram diante de Deus.

1

PAULO DÁ GRAÇAS A DEUS PELA OBRA DE CRISTO NA VIDA DOS CORÍNTIOS

As palavras de Paulo avançam, e agora ele abre uma nova seção com um grande texto de ações
de graças pela vida dos cristãos corintos. Ele, como líder fundador daquela igreja, entende
muito bem o que o Evangelho realizou na vida daqueles crentes.

Nesta seção de ação de graças, Paulo antecipa assuntos sobre os quais logo escreverá, tais como
os sermões, o conhecimentos, os dons espirituais, o conceito da Igreja e a Vinda do Senhor.
Ele elogia os crentes coríntios, embora grande parte da carta seja de natureza corretiva.
Procura novamente leva-los à sua experiência de conversão, menciona os dons espirituais com
que haviam sido enriquecidos, e enfatiza a capacidade que Deus possui de mantê-los �rmes até
a Vinda do Senhor .1
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Paulo encerra as apresentações iniciais no corpo de sua carta, convidando à atenção dos seus
destinatários à Fidelidade de Deus. Ela é demonstrada através da obra de Jesus Cristo, o que
Paulo enfatiza bem no término de sua introdução.

O homem tende a duvidar, e precisa ser lembrado da �delidade de Deus. Aqui Paulo declara:
Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, nosso
Senhor. Tais passagens, como o Salmo 89, onde a �delidade de Deus é mencionada sete vezes,
e Isaías 11.5; Hebreus 10.23; e 1 João 1.9, testi�cam esta verdade. Deus chamou o homem
para uma comunhão ( ). Tal comunhão inclui o companheirismo, o
compartilhamento comum, e a comunhão de espírito. O prólogo desta carta poderia ser
chamado de “o evangelho em miniatura”. Nele, Paulo apresenta os aspectos básicos de tudo o
que está envolvido no relacionamento que redime o homem. Esta redenção vem de Deus
através de Jesus Cristo .

koinonia

2

UMA IGREJA MARCADA PELOS DONS

Paulo elogia os coríntios porque Deus, na Sua graça (v. 4), lhes outorgou dons espirituais
especí�cos. Esses dons são valiosos e indispensáveis para corroborar o ministério do Espírito
Santo na igreja; sem eles, os crentes deixam de fortalecer e de ajudar uns aos outros como
Deus deseja. Em lugar nenhum desta epístola, Paulo descarta esses dons. Pelo contrário, ele
procura mudar a atitude dos coríntios concernente aos dons espirituais, de modo que eles os
usem segundo o propósito de Deus .3

A questão dos dons do Espírito Santo é tratada por Paulo de maneira mais direta nos caps. 12 e
14 de 1º Coríntios. Contudo, é interessante apresentar que o apóstolo reconhecia que a igreja
em Corinto foi agraciada por Deus, através da obra direta do Espírito Santo, com uma
variedade de dons espirituais. Porém, os cristãos naquela igreja estavam fazendo um mal uso
dos dons recebidos, o que foi corrigido por Paulo em seus escritos na carta.
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Os coríntios haviam perdido seu senso de valores em relação aos vários dons do Espírito Santo.
Eles começaram a considerar as manifestações de êxtase como sendo os melhores dons
espirituais, e tiveram a tendência de minimizar outros ministérios do Espírito. No capítulo 12
Paulo declara duas verdades simples. Em primeiro lugar, todos os dons vêm do mesmo
Espírito Santo e não podem se opor uns aos outros. Depois o apóstolo dá exemplos da
importância de todos os dons comparando os membros da Igreja à estrutura do corpo
humano .2

Os coríntios estavam tratando os dons, mais especi�camente alguns dons, como o abuso das
línguas, com maior importância que as virtudes espirituais. Era quase que um des�le de
soberba, onde consideravam alguns melhores que outros. Os crentes em Corinto precisavam
entender que os dons são dados aos indivíduos não para seu benefício pessoal, mas para o
benefício de outros (para o que for útil). Com exceção à auto edi�cação das línguas não
interpretadas.

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em FocoEBD em Foco
EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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