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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
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estudar uma parte da passagem que não é tratada em detalhes no
estudo principal.

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.
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POR QUE ESTUDAR 1CORÍNTIOS 10—16?

O que pode fazer uma igreja com dificuldades mudar de atitude? O que
devemos fazer quando uma igreja transige e se vende à cultura, ou está
devastada por conflitos faccionários, ou está dominada pelo materialismo do
“eu em primeiro lugar”, ou está sendo enfraquecida por incertezas sobre o
próprio evangelho? O que devemos fazer quando temos vislumbres dessas
coisas na nossa própria vida?
“Vigiai...”, escreveu um plantador de igreja e pastor de uma das igrejas
mais cheias de falhas que podemos imaginar. “... permanecei firmes na fé,
portai-vos corajosamente, sede fortes. Fazei tudo com amor”.
Assim escreveu o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto do primeiro
século (1Co 16.13,14). Essa era uma congregação que parecia haver
se perdido. As pessoas estavam depreciando o casamento, negando a
ressurreição, dividindo-se em facções. Seus membros estavam usando sua
opulência mundana, posições de liderança e habilidades dadas por Deus para
ganhar louvor e honra para si mesmos.
Paulo não desistiu deles. Não ficou zangado com eles. Não lhes passou
um sermão sobre o tempo que estava perdendo ou sobre terem ignorado os
seus ensinamentos.
Ele os encorajou a amar sua igreja. E, na segunda metade da sua primeira
carta a eles endereçada, mostrou-lhes como deveriam amar sua igreja.
O amor cristão não é uma teoria abstrata. Não é uma alegria
desencarnada e desinteressada. O amor cristão não nos chama para
abandonar, mas para montar guarda, não para desistir, mas para permanecer
firmes, não para evitar conflito com covardia, mas para defender a verdade
com coragem. O amor cristão é amor parecido com Cristo.
Esse era o amor que poderia transformar a igreja de Corinto e torná-la a igreja
que seus membros e sua cidade precisavam que ela fosse. E esse é o amor de que
todas as nossas igrejas locais precisam. Se queremos fazer parte de uma igreja
que encoraja seus membros, que se envolve com nossa cultura e que nos capacita
a apresentar o evangelho — então precisamos ser uma igreja amorosa.
Esses oito estudos em 1Coríntios 10—16 o capacitarão, motivarão e
desafiarão a amar sua igreja. Eles lhe mostrarão como “fazer tudo em amor”,
como indivíduos e como igreja. Eles lhe mostrarão como amar da maneira
que Cristo amou.
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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

10
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1

1Coríntios 9.24—10.13

Continue correndo

v Debata
1.

Imagine a linha de largada de uma maratona bem conhecida. O tiro
de partida dispara, e os corredores começam a correr. Quais deles são
realmente maratonistas?

S Investigue

f Leia 1Coríntios 9.24—10.4

Paulo encoraja esses membros da igreja em
Corinto a correr “de tal maneira que [...]
alcanceis o prêmio” (9.24) — “uma coroa
que não se acaba” (v. 25). É por isso que
ele lhes escreve. Ele quer que esses cristãos
continuem a correr em fé e obediência, a
fim de alcançarem a linha de chegada.
E, para destacar o seu argumento, ele aponta
para um exemplo na história.
2.

GLOSSÁRIO
nossos pais (10.1). Nesse contexto,
os ancestrais espirituais dos cristãos
— i.e., o povo de Deus no Antigo
Testamento.
debaixo da nuvem (10.1). Quando
o povo de Deus estava no deserto,
Deus estava presente como uma
nuvem, guiando-os (veja Êx 13.21).
batizados em Moisés (10.2). Os
que seguiam a Moisés e confiavam
nele como líder.

Que período Paulo está focalizando (10.1-4)?

Continue correndo
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• Que vantagem tinham esses israelitas?

opcional

D Aprofunde-se

f Leia Êxodo 14.21-31; 16.4,5,13-18; 17.5,6
De que forma essas passagens nos ajudam a apreciar o quanto essas pessoas eram
abençoadas?

f Leia 1Coríntios 10.5-13
3.

O que é chocante no versículo 5?

• Por que isso aconteceu?

GLOSSÁRIO
idólatras (10.7).
Pessoas que amam e
servem a um deus falso
(um ídolo).
tentação (10.13).
Desejo de desobedecer
a Deus, incitado pelo
Diabo.

opcional

D Aprofunde-se

12

f Leia Êxodo 17.1-3; 31.18—32.6; Números 25.1,2
De que forma essas passagens nos ajudam a avaliar a gravidade da desobediência
do povo?
Como esses pecados seriam vistos se acontecessem na nossa comunidade?

1coríntios 10—16
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4.

O que 1Coríntios 10.1-10 nos fala sobre Deus?

• E sobre segui-lo?

P Aplique
5.

Por que Paulo incluiu esses versículos em sua carta (v. 6,11)?

6.

De que maneira nos desculpamos por ceder à tentação? Como o
versículo 13 tanto nos encoraja quanto nos desafia?

A Vida pessoal

Podemos ter confiança de que Deus nos capacitará a resistir a
todas as tentações. Nós enfrentamos a mesmas tentações que
todos os demais; e podemos sobreviver a todas, com a ajuda
de Deus.
De que modo você está sendo tentado a desobedecer a Deus no
momento? Quando você cede, quais desculpas costuma usar? Que
verdade você precisa lembrar para combater essa desculpa?
Continue correndo
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S Investigue

Esses coríntios começaram a maratona cristã — mas a linha de partida
e a linha de chegada são coisas bem diferentes. Na primeira metade
de sua carta, Paulo delineou uma série de maneiras pelas quais eles
estavam sendo tentados a desobedecer a Deus.

7.

Em pares ou sozinho, identifique nas passagens abaixo uma ou mais áreas
em que essa igreja estava enfrentando a tentação ou cedendo a ela:
• 1.11,12:
• 3.3:
• 4.18:
• 5.1,2:
• 6.6,7:
• 8.8-13:

8.

Leia 4.10. Como Paulo descreve a visão dessa igreja a respeito dele e
dela mesma?

• Como isso corresponde ao que você viu na questão 7?

14
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