


Introdução 
 1Coríntios é a mais variada das epístolas de 

Paulo, em seu conteúdo e estilo. 
 Foi escrita com todos os recursos literários. 
 É informal na maneira como aborda os 

vários temas. 



Introdução 
 Objetivo: Ajudar as igrejas a reconhecerem 

os problemas e as tensões que confrontam o 
povo de Deus num mundo urbano. 

 Na epístola estão inseridas instruções acerca 
da Ceia do Senhor e sobre a doutrina da 
ressurreição. 



I - Visão panorâmica da carta 
1. A cidade de Corinto 

a. Destruída em 146 a.C.  
b. Reconstruída em 46 a.C. pelos romanos  
c. Prosperou e adquiriu um caráter 

cosmopolita. 
d. Sua população era híbrida e heterogênea. 



I - Visão panorâmica da carta 
2. A igreja em Corinto 

a. Estabelecida em 50 d.C., na segunda 
viagem missionária de Paulo (At 18.1-17). 

b. Paulo permaneceu na cidade por 18 meses 
(At 18.11). 

c. Morava e construía tendas com Priscila e 
Áquila (At 18.3). 



I - Visão panorâmica da carta 
2. A igreja em Corinto 

d. Muitos convertidos saídos de ambientes 
imorais – vários problemas (6.9-11). 

e. Por causa da soberba de alguns coríntios, 
Paulo usou a expressão: “não sabeis?”  



I - Visão panorâmica da carta 
3. Data e circunstâncias 

a. Uma carta de conteúdo desconhecido 
(1Co 5.9).  

b. 1Coríntios foi escrita no ano 55/56 d.C., 
quando Paulo trabalhava em Éfeso. 



VISITAS DE PAULO A CORINTO E CORRESPONDÊNCIAS COM A IGREJA 

EVENTO REFERÊNCIA DATA 

A igreja é fundada na segunda viagem At 18.1-17 51 

Paulo deixa Corinto e vai a Éfeso At 18.18,19 53 

Paulo faz uma visita “constrangedora” a Corinto 2Co 2.1; 12,14 54? 

Paulo escreve a “carta perdida” 1Co 5.9-12 55? 

Relato negativo trazido pelos familiares de Cloe e uma carta de 

Corinto com perguntas 
1Co 1.11 e 7.11 56? 

Paulo escreve 1Coríntios 1Coríntios 55/56 

Paulo envia Timóteo e Erasto a Corinto 
1Co 4.17; 16.10; At 

19.22 
Final de 56 

Crise em Corinto porque os judaizantes não aceitavam a 

autoridade apostólica de Paulo 

2Co 10.10; 11.23; 

12.6,7 
56/57 

Paulo escreve a carta pesarosa 2Co 2.3-9; 7.8-12 Final de 56 

Paulo deixa Éfeso rumo a Trôade e não consegue encontrar Tito lá 2Co 2.12,13 Meados de 57 

Paulo encontra Tito na Macedônia e ouve que o pior já passou em 

Corinto 
2Co 7.6-16 Meados de 57 

Paulo escreve 2Coríntios 2Coríntios 57 

Paulo visita Corinto pela terceira vez 
At 19.21; 20.3; 

2Co 13.1 
Verão de 57 



I - Visão panorâmica da carta 
4. O propósito da epístola 

a. Corrigir uma igreja afetada pela carnalidade e 
imaturidade de seus membros. 

b. A disciplina não era aplicada na igreja. 
c. Havia permissividade moral e doutrinária. 



I - Visão panorâmica da carta 
4. O propósito da epístola 

d. Prevalecia o orgulho em vez da humildade. 
e. Ninguém se preocupava com os irmãos 

de fraca consciência. 
f. Alguns estavam muito entusiasmados 

com os dons espirituais que lhes davam 
maior destaque, enquanto lhes faltava o 
amor. 



5. Estrutura geral da carta 

Capítulos 1 a 6 
 

Capítulos 7 a 16 
 

Paulo trata de problemas 
da igreja, dos quais 

tomou conhecimento 
pelas informações de 

pessoas da casa de Cloe 
(cf. 1Co 1.11) 

Paulo responde às 
perguntas feitas pela 

igreja numa carta que lhe 
foi enviada (1Co 7.1,25; 

8.1; 12.1; 15.1; 16.1) 

Partidarismo 
1 a 4 

Problemas 
5 a 7 

Polêmicas 
8 a 16 



Esboço geral da carta 

A 
 

Saudação e gratidão (1.1-9) 
 

I 
Exemplos aprendidos com 
Israel (10.1-11.1) 

B Divisões na igreja (1.10-4.21) 
J Uso do véu e Ceia do Senhor 

(11.2-34) 

C Imoralidade  (5) K Dons espirituais (12) 

D Questões judiciais (6.1-11) L A excelência do amor (13) 

E O corpo humano e o Senhor 
(6.12-20) 

M Profecia, línguas e ordem no 
culto (14) 

F Questões sobre casamento 
(7) 

N A ressurreição de Cristo e a 
nossa (15) 

G Coisas sacrificadas a ídolos 
(8) 

O Palavras finais e bênçãos (16) 

H Direitos e deveres de Paulo 
(9) 



II – Apresentação do autor (1.1) 
1. Paulo - chamado para ser apóstolo 

a. “Chamado pela vontade de Deus” – a 
defesa da sua vocação e autoridade 
apostólica (2Co 11.16-33; 12.11-13). 



II – Apresentação do autor (1.1) 
1. Paulo - chamado para ser apóstolo 

b. A sua condição de apóstolo era resultado 
da sua vocação divina definida (At 9.1-19). 

c. Sem a convicção da sua vocação, teria 
sido impossível a Paulo passar por tantas 
perseguições (cf. 2Co 6.4-10; 11.23-27). 



II – Apresentação do autor (1.1) 
2. Acompanhado de um irmão 

a. Paulo estava em Éfeso (1Co 16.8), e se fazia 
acompanhar do “irmão Sóstenes”  (1.1). 

b. É possível que Sóstenes fosse o líder da 
sinagoga em Corinto (At 18.17). 

c. Também é possível que tenha atuado 
como amanuense de Paulo.  



Conclusão 
A igreja de Corinto tinha muitos problemas, 

mas a epístola corretiva a ela dirigida é uma 
oportunidade para ensinar as igrejas, ao 
longo dos séculos, a resolverem questões 
que iriam se repetir em todo o mundo.  



Conclusão 
 Pense em atitudes que você possa tomar 

para ajudar sua igreja a alcançar a 
maturidade espiritual. Mas não se esqueça 
que tem de começar com você mesmo!   


