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2ª LIÇÃO
I Coríntios 1:10-17
SECÇÃO 3: A DIVISÃO NA IGREJA (1:10:4:21).
INTRODUÇÃO DESTA SECÇÃO:
A. O problema apresentado nesta secção é a divisão, mas há que
tomar em conta que a DIVISÃO é somente SINTOMA do
problema.
1. A CAUSA do problema é a MENTE CARNAL deles que
não compreenderam as bases fundamentais do evangelho.
2. Em vez de estarem dedicados à MENSAGEM DA CRUZ,
eles se jactavam em sua devoção aos MENSAGEIROS.
3. Como resultado ameaçavam o evangelho, a natureza da
igreja e mesmo o ministério apostólico de Paulo.
B. Três aspectos do argumento do apóstolo Paulo nesta secção,
para corrigir a MENTALIDADE deles e assim eliminar o
problema da divisão da igreja:
1. Corrigir sua confusão com respeito à natureza do evangelho.
2. Corrigir a sua confusão com respeito à natureza da igreja,
3. Reafirmar a sua autoridade apostólica SEM destruir o
conceito do pregador como SERVO.
C. Esboço Geral de 1:10-4:21.
1. 1:10-17 O problema: o espírito sectário em Corinto.
2. 1:18-25 A natureza do evangelho.
3. 1:26-31 A experiência dos coríntios com o evangelho.
4. 2:1-3
A pregação do evangelho por Paulo que os
converteu.
5. 2:6-16
A revelação do evangelho pelo Espírito.
6. 3:1-4
A mentalidade carnal dos corintos.
7. 3:5-17
Pregadores são servos. A igreja é o templo de
Deus.
8. 3:18-23 A insensatez de gloriar-se nos homens.
9. 4:1-5
Não podem julgar aos servos de Cristo.
10. 4:6-13
O ministério sofrido de Paulo e dos outros
apóstolos.
11. 4:14-21 A autoridade e obra de Paulo pelo evangelho.
I.

O ESPÍRITO SECTÁRIO EM CORINTO (1:10-17),
A. “O ROGO” de Paulo (1:10).
1. Se dirige a “IRMÃOS” recordando-lhe de sua relação íntima
de família de Deus. Assim, o problema neste caso se encontra
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DENTRO da igreja. MAS o mesmo espírito sectário é a
causa das múltiplas denominações que existem hoje em dia e
a solução é a mesma.
A base na autoridade de Jesus Cristo: “PELO NOME DE
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO.”
a. Devem recordar quem tem autoridade, o qual é
SENHOR de todos.
b. Não lhes está suplicando um favor. Está exortando com a
autoridade
divina.
“ROGO-VOS”
assinala
a
URGÊNCIA de atender este mandamento.
“QUE FALEIS TODOS UMA MESMA COISA”.
a. O verbo “FALEIS” do grego logo, significa mais que o
sonido. Inclui o pensamento.
b. Há uma doutrina que TODOS podemos conhecer, à qual
TODOS devemos obedecer, e em base da qual TODOS
temos que estar unidos. Uma base principal para evitar a
divisão é o que FALAMOS, o ensino ou doutrina do
Senhor, especialmente O EVANGELHO (veja I Coríntios
4:17; 7:17; 14:33,34; 16:1,2; 4:6; 14:37).
c. A unidade DOUTRINAL é POSSÍVEL e é
OBRIGATÓRIA. A unidade não é possível
simplesmente por decidir que vou aceitar e estar unido a
meu irmão, não importa o que ensine. Atitudes são muito
importantes para conseguir a unidade (Efésios 4:1-3). MAS
se estas atitudes não nos ajudam a conseguir a unidade no
que ensinamos e praticamos (Efésios 4:4-16), NÃO são
verdadeiras. Não vou insistir em que todos se adaptem à
MINHA mente, mas também não nos vamos adaptar à
mente de OUTRO irmão, nem estar de acordo em que
cada um tenha as suas PRÓPRIAS ideias. O que se
busca é ter “A MENTE DE CRISTO”.
d. Muitas pessoas não querem aceitar a possibilidade nem a
importância da unidade doutrinal. Mas temos que aceitar
que DEUS NÃO SE CONTRADIZ. Se Deus NÃO o
revelou, é impossível estar seguros disso, (Deuteronómio
29:29), mas se não vamos mais além do que está escrito (I
Coríntios 4:6), PODEMOS e DEVEMOS estar de
acordo no que Deus nos diz.
“QUE NÃO HAJA ENTRE VÓS DIVISÕES”
a. A divisão religiosa é um PECADO.
(1) Não é parte do plano divino (Isaías 2:1-3; Ezequiel
37:15-21; Daniel 2:44,45; Efésios 1:3-10; 3:8-11).
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(2) Não está de acordo com a oração de Cristo (João
17:20-23).

5.

6.

(3) Não cumpre o propósito do sacrifício de Cristo (João
10:11;14-18; Efésios 2:11-16; Actos 20:28-30).
(4) É obra da carne (Gálatas 5:19-21; I Coríntios 3:1-4;
Romanos 16:17,18; Tito 3:10,11; Provérbios 6:16-19). Não
é obra do Espírito Santo MAS SIM do diabo.
b. A unidade que Cristo busca NÃO é somente que todos
sejamos “irmãos”, parte da mesma família por meio do
novo nascimento (João 3:3-5; Tito 3:5,6; Romanos 6:3,4)
MAS SIM que também, NA FAMÍLIA haja unidade
(“ENTRE VÓS”).
c. Não se tinham separado em distintas congregações,
contudo resultaria nisto.
d. “DIVISÕES” – cismas (veja Mateus 9:16; Marcos 2:21; João
7:43; I Coríntios 11:18; 3:3). Não devemos romper a
unidade do corpo de Cristo como se rompe o tecido.
e. Quando surgem estes problemas, a tarefa primordial é
resolvê-los o mais depressa que seja possível.
“QUE ESTEJAIS PERFEITAMENTE UNIDOS”.
a. Kateertismenoi (grego) é uma palavra que se usa para
referir-se a reparação de algo ou de remendar. A ideia
parece ser que deve ser como um tecido que, embora
tenha sido roto, se remenda para que volte a ser útil. É a
restauração de algo à sua condição anterior.
b. Compare Mateus 4:21 (“remendavam as suas redes”).
c. A raiz desta palavra é artios (grego). Significa completo,
capacitado; (em II Timóteo 3:17 é traduzido “perfeito”).
Não significa sem falta ou pecado, mas ÚTIL,
CAPACITADO, e neste sentido COMPLETO. Era para
os filósofos gregos o oposto de peritton (grego) que
significa desnecessário. É o que é necessário para
entidade completa e assim a unidade.
d. Somos como peças de um quebra cabeças que devem
estar em seu próprio lugar para completar o quadro. Cada
membro é diferente mas sempre deve esforçar-se, não
para isolar-se mas para completar o que falta para a
harmonia e unidade do corpo. Não sou o quadro inteiro,
mas o posso destruir se não cumpro com humildade o
meu propósito pessoal no plano divino por sujeitar-me à
SUA VONTADE como cabeça.
“EM UMA MESMA MENTE”
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Os meus pensamentos e atitudes internas, o
ENTENDIMENTO (nous no grego)
b. Deve ser a “mente de Cristo”, a que nos enche a todos.
Esta é a ÚNICA maneira de ter “UMA MESMA
MENTE” (veja I Coríntios 2:10-16; 4:6).
c. Este requisito faz ressaltar a importância da
INSTRUÇÃO na Palavra de Deus, tanto o estudo pessoal
de uma pessoa como também o ensino da Palavra pelos
servos da igreja que a instruem (evangelistas, pastores e
mestres (Efésios 4:11).
7. “UM MESMO PARECER”
a. Gnomee (grego) significa a minha opinião que formulo e
expresso conforme ao que entendo.
b. As convicções ou opiniões que expresso, dependem do
que entendo no intelectual ou seja a mente.
c. Devo estar seguro que o “PARECER” que expresso está
de acordo com o entendimento recebido da Palavra de
Deus, não somente do meu próprio gosto, meu parecer ou
opinião.
d. Quanto à relação entre a vida e a mente (leia Efésios 4:1732).
e. Os versículos e capítulos que seguem lançam luz sobre
COMO conseguir esta unidade que faltava na igreja de
Corinto. Esta mesma unidade falta em muitas
congregações modernas das igrejas de Cristo e
certamente no mundo religioso em geral. É MUITO
IMPORTANTE que aprendamos a evitar a divisão por
aprender, crer e viver conforme aos princípios
apresentados nesta carta.
Paulo Informado Sobre o Problema (1:11).
1. Note que sempre os considera como “IRMÃOS MEUS”,
exemplo que eles e nós devemos seguir quando há problemas
que nos tendem a dividir.
2. Portanto IDENTIFICA a origem da informação (“OS DE
CLOE”), mas nós não sabemos mais sobre eles. Este
princípio é muito importante. Não devemos actuar em base a
informação anónima nem guardar como segredo a identidade
de irmãos que acusam a outros de andar mal.
3. É também importante notar que, quando Paulo deu conta dos
problemas em Corinto (em parte por meio de informação dos
de Cloe e em parte pela carta dos mesmos coríntios), ele não
foi indiferente. Não deixou os cristãos em Corinto a sós para
ver como saiam destas dificuldades. Actuou positivamente de
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imediato para tratar de remediar os problemas. Compare as
suas acções e as dos outros apóstolos quando surgiu o
problema entre os novos cristãos gentios (Actos 15).
4.

“HÁ ENTRE VÓS CONTENDAS”

a.

As diferenças entre eles não foram resolvidas
correctamente mas resultaram em PLEITOS. É natural e
inevitável que haja diferenças mas NÃO que resultem em
pleito que logo resultam em cismas ou divisões.
b. É obra da carne (II Coríntios 12:20; Gálatas 5:19; I Timóteo
6:4).
C. O Espírito Sectário Definido (1:12): EGOÍSMO.
1. A palavra chave em cada caso é “EU”!
2. É SEGUIR por preferência PESSOAL a algum irmão à
exclusão de outros.
3. É IDENTIFICAR-SE por preferência PESSOAL a um
irmão sobre outro.
4. É EXALTAR por preferência PESSOAL a um irmão sobre
outro.
5. “CADA UM” tinha escolhido a sua posição de lealdade a
certo irmão. É uma atitude totalmente egoísta de jactância na
decisão de UM MESMO (veja Tiago 4:1,2; I Coríntios 4:6).
6. É interessante que NÃO se mencionam diferenças doutrinais
entre estes grupos.
7. Não há nenhuma evidência que Paulo, Apolo nem Cefas
apoiavam estes grupos. Mas pelo contrário.
8. São atitudes carnais. Isto parece ser o caso mesmo do grupo
que se identificava dizendo: “eu de Cristo”. NÃO é mau
identificar-se com Cristo, mas se o faz com má atitude em
relação aos outros, bem pode ser parte do espírito sectário.
(Note: Alguns irmãos consideram que este grupo não cometia
nenhum erro em Corinto. É possível que tenham razão ao
considerar 1:13-17. Mas é POSSÍVEL que, apesar de
identificar-se com Cristo, eles também tivessem o mesmo
espírito egoísta, exclusivista que causava contendas em
Corinto. Embora claramente se identificavam com a pessoa
correcta, é provável que não tivessem o espírito correcto.
9. “APOLOS” pregou depois de Paulo em Corinto (Actos 18:2428). Foi um pregador muito eloquente. Mas não sabemos se
“PEDRO” chegou alguma vez a Corinto ou não.
10. É natural sentir um afecto pessoal pelo indivíduo que nos
ensinou o evangelho. MAS quando o afecto se converte em
lealdade exclusiva ou preferência e certo preconceito contra
outros irmãos, estamos actuando como homens carnais. É
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natural que entendamos melhor ou apreciemos mais a
pregação de certo irmão. MAS quando nos identificamos por
preferência com ele em forma exclusiva, estamos
contribuindo para a divisão da igreja. Em realidade se trata de
egoísmo porque estou exaltando aquele que EU prefiro, que
EU entendo melhor, que me ensinou a MIM, que EU
considero o melhor. Portanto, quando EU me identifico com
este pregador, me estou identificando com um dos
MELHORES, os mais CORRECTOS, os mais EFICAZES,
os mais FIÉIS, os mais LEGÍTIMOS de todos os cristãos.
D. Perguntas Lógicas Que Contradizem O Espírito Sectário (1:13)
1. “ACASO ESTÁ DIVIDIDO CRISTO?” Lhes recorda que:
a. Todo o cristão é parte integral de Cristo, CORPO do
Senhor.
b. A divisão entre os membros de Cristo em deferentes
partidos, implicaria a divisão de Cristo Mesmo.
2. “FOI CRUCIFICADO PAULO POR VÓS?” Lhes recorda
que:
a. O preço da sua redenção foi pago por somente UM:
JESUS CRISTO.
b. TODOS foram redimidos da mesma maneira: pelo
sangue de Cristo Jesus.
3. “OU FOSTES BAPTIZADOS EM NOME DE PAULO?”
Lhes recorda que:
a. Não responderam à autoridade de nenhum homem
quando foram baptizados MAS SOMENTE a Jesus
Cristo.
b. No baptismo NÃO se identificaram com nenhum homem
mas somente com Jesus Cristo.
c. TODOS foram baptizados no MESMO nome.
d. Compare Efésios 4:5 no contexto da UNIDADE.
4. Levar algum nome que não seja o de Jesus Cristo, implica
uma relação exclusiva que DIVIDE o corpo de Cristo.
5. Este três argumentos NÃO tiveram resposta em Corinto. Os
homens carnais que continuam praticando o pecado da divisão
religiosa, TAMBÉM NÃO lhes podem responder hoje em
dia.
a. Há UM SÓ CRISTO que NÃO pode ser dividido.
b. UM SÓ morreu por TODOS: CRISTO.
c. No baptismo entramos em UM SÓ: CRISTO.
(1) “NO NOME DE”: “EM” = eis (grego). O
significado é que ENTRAMOS EM este nome.
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(2) Compare Gálatas 3:26,27; Romanos 6:3,4; Mateus
28:18,19).

E.

A Missão Principal De Paulo: “PREGAR O EVANGELHO”
(1:14-17).
1. O motivo DECLARADO por dar graças porque tinha
baptizado a poucos dos coríntios é: “PARA QUE NENHUM
DIGA QUE FOSTES BAPTIZADOS EM MEU NOME.”
(1:15).
a. Não está negando a importância do baptismo. Está
negando a importância do BAPTIZADOR. Todos os
cristãos em Corinto tinham sido baptizados, mas a
maioria não foram baptizados por Paulo.
(Quanto à conversão dos corintos, veja Actos 18:8.
Ouviram + creram + foram baptizados.)
b. Dá graças a Deus que NÃO tenha este argumento para
apoiar a seita e identificação INDEVIDA com Paulo.
c. Veja a explicação do significado de ser baptizado em
algum nome no ponto anterior (“D”).
d. Não se trata de algo que Paulo pensou de antemão, mas
de circunstâncias que agora o beneficiam em seus
argumentos CONTRA o espírito sectário em Corinto.
2. “CRISPO” (1:14) é provavelmente o principal da sinagoga
em Corinto que foi convertido quando Paulo pregou ali (veja
Actos 18:8).
3. É POSSÍVEL que “GAIO” (1:14) seja o “hospedador” de
Paulo, mencionado em Romanos 16:23. (Isto se baseia na
dedução que Paulo, provavelmente escreveu a epistola de
Romanos, na cidade de Corintos – compare Romanos 15:26
com II Coríntios 8:9).
4. “A FAMÍLIA DE ESTÉFANAS” (1:16) é as primícias de
Acaia (I Coríntios 16:15-17).
a. Não há nenhuma evidência que se trate de baptismo de
recém nascidos nem de meninos pequenitos.
b. Toda a família do carcereiro de Filipos foi baptizada
(Actos 16:33). Mas note que:
(1) Primeiramente “lhes falaram a palavra do Senhor a
eles “E A TODOS QUE ESTAVAM EM SUA
CASA” eram capazes de OUVIR A PALAVRA
DO SENHOR.
(2) Todos os que estavam em sua casa tinham “CRIDO
A DEUS”. Portanto, todos os que estavam em sua
casa eram capazes de CRER.
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(3) É claro que não temos exemplos do baptismo de
recém nascidos nem de meninos pequeninos porque
estes NÃO podem OUVIR A PALAVRA DO
SENHOR com entendimento NEM CRER EM
DEUS para salvação. Marcos 16:15,16 continua
sendo a ordem divina e esta ordem, EXCLUI o
baptismo dos recém nascidos. Temos que interpretar
as referências ao baptismo de FAMÍLIAS, à luz
deste mandamento divino. Isto também concorda
com o modelo de conversão em Corínto revelado em
Actos 18:8.
c. A família de Estéfanas se compõe de pessoas que tinham
decidido DEDICAR-SE AO SERVIÇO DOS SANTOS
(I Coríntios 16:15). É óbvio que NÃO se trata de
meninos recém nascidos porque estes não são capazes de
tal decisão. Além disso, note o mandamento em I
Coríntios !6:16.
“NÃO SEI SE BAPTIZEI ALGUM OUTRO” (1:16).
a. Embora Paulo fale por inspiração do Espírito Santo, o
Espírito NÃO o ajudou a recordar todos os nomes das
pessoas que tinham baptizado em Corinto simplesmente
PORQUE NÃO ERA NECESSÁRIO.
b. NÃO devemos confundir a inspiração com a
omnisciência. O Espírito não permitiu que Paulo
cometesse nenhum erro, MAS não lhe deu conhecimento
de TODAS AS COISAS também.
c. A promessa de conhecer TODA A VERDADE, não é a
promessa de conhecer TODAS AS COISAS. Se trata da
vontade de Deus, NÃO toda a ciência no mundo.
“POIS NÃO ME ENVIOU CRISTO A BAPTIZAR.”
(1:17).
a. Significa isto que Paulo desobedeceu a Cristo quando
baptizou a Crispo, Gaio e a família de Estéfanos? Claro
que não. Não quer dizer que não podia baptizar MAS que
tal não foi o seu propósito principal.
b. Mandou Cristo que alguns dos Seus servos baptizassem?
Sim (Mateus 28:18,19). Portanto, é vontade de Deus que os
homens sejam baptizados. Mas antes de ser baptizados vem
algo mais importante: OUVIR O EVANGELHO. O
baptismo é simplesmente o resultado natural de escutar o
evangelho puro de Cristo Jesus.

c.

“BAPTIZAR” é um serviço que quase qualquer cristão
pode levar a cabo. Não é necessário ser apóstolo como
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Paulo nem evangelista. A missão importante NÃO é
BAPTIZAR mas PREGAR o EVANGELHO. Quando
pregamos o evangelho, o resultado será que pessoas se
baptizem (Marcos 16:15,16).
d. Paulo não foi enviado a começar uma seita de pessoas
dedicadas a ele mesmo porque os havia baptizado
pessoalmente.
A missão de Paulo: “PREGAR O EVANGELHO” (1:17).
a. Esta é a comissão especial que Paulo recebeu de Cristo
como apóstolo (veja Actos 22:14,15; 26:15-32).
b. Esta é a missão que Deus deu à Sua igreja (Marcos
16:15).
c. Paulo define “O EVANGELHO” que pregou em termos
específicos e concretos em I Coríntios 15:1-4: a morte,
sepultura e ressurreição de Jesus Cristo.
d. Sinónimos de “O EVANGELHO” que pregou em
termos específicos e concretos em I Coríntios 15:1-4:
(1) “A palavra da cruz” (1:18).
(2) “A loucura da pregação” (1:21).
(3) “Cristo crucificado” (1:23).
(4) “Cristo poder de Deus, e sabedoria de Deus” (1:24;
compare 2:5,6).
(5) “Sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta”
(2:7).
“NÃO COM SABEDORIA DE PALAVRAS” (1:7).
a. Quanto a CONTEÚDO, Paulo “NÃO” pregou o que os
coríntios e o mundo em geral consideram
“SABEDORIA” mas sim “A LOUCURA” da
mensagem da cruz (o evangelho) (1:18,20).
b. Quanto à sua APRESENTAÇÃO, Paulo “NÃO”
pregou com um estilo retórico impressionante, segundo o
critério dos coríntios e o mundo em geral (2:1,4) mas
“com demonstração do Espírito e de poder” (2:4).
c. O motivo porque Deus e Paulo anuncia esta
MENSAGEM e de esta MANEIRA é: “PARA QUE
NÃO SE FAÇA VÃ A CRUZ DE CRISTO” (1:17);
compare 1:27-29,31; 2:5.
(1) O evangelho não pode ser adaptado ao sistema
filosófico do mundo sem destruir o poder da cruz.
(2) A cruz tem que ser o tema e o acontecimento
principal em nossa pregação ao mundo. De outra
maneira não é O EVANGELHO e o sacrifício de
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Cristo não poderá cumprir o seu propósito poderoso
no plano de Deus.
(3) Em realidade, quando mudamos a mensagem
simples da cruz, limitamos ou impedimos a obra de
Deus no coração do ouvinte.
(4) Quando mudamos assim a menagem, a cruz se faz
“VÃ” – vazia, nula ou sem efeito. Desta maneira se
destrói o valor do único acontecimento e a única
mensagem que tem poder para salvar o homem.
d. NÃO é que a mensagem da cruz não seja SÁBIA em
realidade, MAS que o homem natural não entende a sua
sabedoria e a considera loucura (1:18).
1:17 e o parágrafo que segue (1:18-31), esclarece que o
problema em Corinto NÃO tem que ver SOMENTE com a
divisão sobre certos pregadores MAS também com respeito à
MENSAGEM que pregavam: O EVANGELHO. Parece
haver uma diferença marcada entre o que os cristãos em
Corinto desejavam pregar ou escutar (“sabedoria de
palavras”) e a mensagem que Deus ordenou e revelou.
Paulo pregou, eles receberam no princípio e pelo qual foram
salvos (“a palavra da cruz” ou seja “o evangelho”).
*******
AGORA DEVE RESPONDER
O 2º EXAME SOBRE I CORÍNTIOS 1:10-17
*******

PERGUNTAS (2)
1.

Qual é o PROBLEMA apresentado na terceira secção desta carta (I
Coríntios 1:10 – 4:21) A divisão.

2.

Qual é a CAUSA do problema? A mente carnal deles (que não tinham
compreendido as bases fundamentais do evangelho.)

3.

Em vez de estar dedicados à mensagem da cruz, os cristãos em Corinto
estavam dedicados aos mensageiros.

4.

Quais são os 3 aspectos do argumento de Paulo nesta segunda secção de
I Coríntios para corrigir a mentalidade deles?:
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(1) Corrigir a sua confusão com respeito à natureza do evangelho.
(2) Corrigir a sua confusão com respeito à natureza da igreja.
(3) Reafirmar a sua autoridade apostólica sem destruir o conceito de
pregador como servo.
5.

Como considera Paulo a estas pessoas carnais, divididas e confundidas
em 1:10? Irmãos.

6.

É possível a unidade doutrinal? (1:\0) Sim, é possível.

7.

4 razões que apresentamos no estudo de 1:10 por que a divisão religiosa
é pecado, são:
(1) Não é parte do plano divino.
(2) Não está de acordo com a oração de Cristo, em João 17.
(3) Não cumpre o propósito do sacrifício de Cristo.
(4) É obra da carne.

8.

Como podemos ter “uma mesma mente”? (1:10) Unicamente por
aceitar a mente de Cristo revelada na Bíblia.

9.

Quando há divisão na igreja, como deve considerar aqueles cristãos que
não estão de acordo comigo? (1:11) Como irmãos meus.

10. Que aprendemos do exemplo do apóstolo Paulo quanto a como actuar
quando alguém nos informa do problema da igreja? (1:11).
2 lições muito importantes:
(1) Não actuar em base a informação anónima nem guardar como
segredo a identidade de ismãos que acusam a outros de andar
mal.
(2) Não ser indiferente. Actuar imediatamente para tratar de
remediar os problemas.
11. Em uma palavra, a definição do espírito sectário é ?
12. Três atributos do espírito sectário que notamos no estudo de 1:12 são:
(1) Seguir, por preferência pessoal de algum irmão, à exclusão de
outros irmãos.
(2) Identificar-se por preferência pessoal com um irmão à exclusão
de outros irmãos.
(3) Exaltar por preferência pessoal a um irmão sobre outros irmãos.
13. Se mencionam diferentes doutrinas entre os grupos que estavam
divididos em Corinto? (1:12) Não.
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14. Alguns irmãos em Corinto se identificavam com Paulo, outros com
Apolo e outros com Pedro. Estiveram de acordo com isto Paulo, Apolo
e Pedro? Não.
15. As 3 perguntas lógicas que contradizem o espírito sectário são:
(1) Acaso está dividido Cristo?
(2) Foi Paulo crucificado por vós?
(3) Fostes baptizados em nome de Paulo?
16. Qual foi a missão principal do apóstolo Paulo? (1:17)
Pregar o evangelho.
17. Porque deu graças Paulo por ter baptizado a poucos dos coríntios?
(1:14-16).
Para que nenhum deles dissesse que tinha sido baptizado em nome de
Paulo.
18. A conversão dos coríntios se descreve com três palavr, segundo Actos
18:8. Estas palavras ou actos são:
(1) Ouviram.
(2) Creram.
(3) Eram baptizados.
19. Significa 1:14-16 que alguns dos irmãos em Corinto não tinham sido
baptizados? Não.
20. Significa 1:17 que o baptismo NÃO é mandamento de Cristo? Não.
Favor de explicar bem: Cristo claramente mandou que seus servos
baptizassem aqueles que cressem no evangelho que pregaram (Marco
16:15,16; Mateus 28:19). Mas antes de ser baptizados, há algo mais
importante: ouvir o evangelho. O baptismo é simplesmente o
resultado natural de escutar o evangelho de Cristo. Baptizar é um
serviço que qualquer cristão pode fazer. Não é necessário ser
apóstolo. A missão importante não é baptizar, mas pregar o
evangelho. Quando pregamos o evangelho, o resultado natural será
que a pessoa se baptize para receber a salvação que se oferece no
evangelho.
21. A referência ao baptismo “na família de Estéfanas” apoia a prática do
baptismo dos recém nascidos ou dos meninos pequenitos? (1:16) Não.
Favor de explicar bem a sua resposta tomando em conta Actos 18:8;
16:32,33; e I Coríntios 16:15-17.
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Actos 18:8 diz claramente que os que se baptizaram em Éfeso eram os
mesmos que puderam ouvir e crer a mensagem do evangelho, algo
que se exclui aos recém nascidos e meninos pequenitos. Embora toda
a família do carcereiro de Filipos fosse baptizada também, novamente
encontramos que Paulo e Silas falaram a Palavra do Senhor a toda a
sua família e todos eles creram em Deus (Actos 16:32,33). Os que
foram baptizados eram capazes de ouvir, entender e crer a mensagem
de Deus. Isto exclui aos recém nascidos e meninos pequenitos.
E quanto à família de Estéfanes, todos eles tinham decidido dedicarse ao serviço dos santos (I Coríntios 16:15), uma decisão que os
recém nascidos e os meninos pequenitos não são capazes de tomar.
Além disso, se vão sujeitar a meninos recém nascidos? (I Coríntios
16:15).
22. Cinco dos sinónimos de “o evangelho” em I Coríntios 1-2 são:
Favor de incluir o sinónimo, capítulo e versículo.
(1) “A palavra da cruz” (1:18).
(2) “A loucura da pregação” (1:21)
(3) “Cristo crucificado”(1:23).
(4) “Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus” (1:24; 2:5,6).
(5) “Sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta” (2:7).
23. Quais são os dois aspectos da pregação de Paulo que não são
impressionantes para o mundo? (1:17,18,20; 2:1,4).
(1) O conteúdo.
(2) A apresentação ou o estilo.
24. Por que anunciou Paulo essa mensagem dessa maneira? (1:17).
Para que não se faça vã a cruz de Cristo.
*******

