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6ª LIÇÃO
IV.

A MENTALIDADE CARNAL DOS CORINTOS (5:1-4).
A. ERAM carnais quando Paulo os ensinou anteriormente(3:2,2ª).
1. Lhes teve que ensinar “COMO A MENINOS EM
CRISTO” = o oposto de cristãos espirituais.
a. Por esta razão lhes deu a beber “LEITE” (3:2).
b. Não tratou de lhes dar ensinos que não eram capazes de
receber por falta de madureza (crescimento) espiritual.
Irmãos nesta condição necessitam ensinos simples e
fundamentais.
c. Veja em contraste “os que alcançaram madureza” em 2:6.
Se os cristãos em Corinto querem receber “sabedoria” e
alimento sólido, terão que AMADURECER (crescer
espiritualmente).
2. “MENINOS” literalmente significa um que NÃO FALA
(nepios no grego de ne + epos).
3. Os ensinos que lhes apresentou eram ensinos simples de
compreender PORQUE não eram capazes de receber ensinos
mais difíceis.
4. Não tinham conseguido uma mentalidade espiritual todavia.
5. Não obstante, são “IRMÃOS” (3:1).
B. SÃO carnais todavia quando Paulo escreve a carta (3:2b-4).
1. Embora já tivesse passado muito tempo, a sua mentalidade
não tinha mudado (Veja Hebreus 5:11-14).
2. Como resultado todavia NÃO ERAM CAPAZES de receber
ensinos apropriados para cristãos maduros.
3. A prova da sua carnalidade: “INVEJAS; CONTENDAS E
DISSENSÕES”. Compare Gálatas 5:19-21.
a. “INVEJAS” = a atitude egoísta: o desejo de tirar o que
outra pessoa tem ou que tem conseguido.
b. “CONTENDAS E DISSENSÕES” = a acção que
resulta: pelejar contra aquela pessoa de quem somos
ciumentos.
4. “CARNAL” = andar “COMO HOMENS” naturais que
seguem os seus próprios pensamentos egoístas em vez dos
pensamentos do Espírito de Deus (3:3) Numa palavra
“carnalidade” e EGOÍSMO.
5. A sua identificação com somente certo pregador e a exaltação
do dito pregador, era evidência concreta de sua carnalidade
(“SOU DE PAULO…SOU DE APOLO”).
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Ao identificar os cristãos em Corinto como “CARNAIS”,
realmente Paulo está dizendo que estão actuando como
homens naturais que recusam “as coisas que são do Espírito
de Deus” e nunca obedecem o evangelho de Cristo. Não as
podem entender porque se hão-de discernir espiritualmente.
Se supõe que eles JÁ NÃO SÃO homens naturais desde a sua
obediência ao evangelho. NÃO OBSTANTE, manifestam a
MESMA ATITUDE de egoísmo e rebeldia contra os ensinos
divinos.

V. PREGADORES SÃO SERVIDORES (3:5-9).
A. Ser “SERVIDOR” (diáconos - grego) significa que o seu
propósito é ser BENEFICIOSO para outras pessoas (3:5).
1. O BENEFÍCIO de seu serviço neste caso é CRER no Senhor
(POR MEIO DOS QUAIS HAVEIS CRIDO”).
2. Os pregadores não devem ser OBJECTO de nossa fé mas O
MEIO pelo qual temos fé NO SENHOR.
3. Como “SERVIDORES” Paulo e Apolo (e todo o pregador
fiel) são INSTRUMENTOS DE DEUS para trazer a bênção
da fé aos homens.
4. O “SERVIDOR” nunca se vai confundir com o “SENHOR”
ou chefe (veja também Marcos 10:41-45; Lucas 22:24-27 para
mais informação sobre o conceito bíblico da “liderança” no
reino de Deus).
B. Ser “SERVIDOR” significa que o seu serviço e os resultados do
seu serviço, dependem do Senhor que lhes concedeu a
oportunidade de servir “E ISTO SEGUNDO O QUE A CADA
UM CONCEDEU O SENHOR” (3:5).
1. Servir na vinha do Senhor Jesus Cristo é um PRIVILÉGIO.
2. Se vamos a glorificar alguém por um ministério (serviço),
glorifiquemos Àquele que o fez possível: O SENHOR
JESUS CRISTO.
C. Nem todo o servidor tem o mesmo trabalho na vinha do Senhor
(“EU PLANTEI, APOLO REGOU”) (3:6).
1. Um e tão essencial como o outro.
2. Isto não significa que um seja maior que o outro.
3. De nada serve plantar, se logo não se rega. De nada serve
regar se primeiro se não planta.
4. Paulo serviu como instrumento para estabelecer a igreja em
Corinto. Apolo serviu para edificar a igreja em Corinto. Quem
pode dizer que um é mais importante que o outro?
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Em realidade nenhum dos dois são importantes porque não
são mais que servos, trabalhando na vinha que pertence a
Deus e a dependem do poder de Deus para prosperar.
D. De nada serve o trabalho de todos os servidores (pregadores” se
Deus não faz o Seu trabalho: “O CRESCIMENTO O HÁ DADO
DEUS” (3:6,7).
1. A igreja em Corinto NÃO existia principalmente pela obra de
Paulo e Apolo MAS pela obra de DEUS.
2. Esta obra de DAR VIDA E CRESCIMENTO, é algo que
nenhum homem pode conseguir. Se vamos elogiar alguém
pelo crescimento da igreja em determinado lugar, NÃO
louvemos a um simples servidor mas ÀQUELE QUE
REALMENTE DÁ O CRESCIMENTO: DEUS.
DEUS é o único que é “ALGO” importante, “ALGO” de
distinção e honra especial, “ALGO” digno de ser seguido e
servido e honrado.
E. Todos os pregadores (servidores) “SÃO UMA MESMA COISA”,
seja qual for o trabalho específico que Deus lhe concedeu (3:8).
1. Igualdade
2. Unidade
F. A recompensa dos servidores (3:8).
1. Individual (“CADA UM RECEBERÁ A SUA
RECOMPENSA”).
2. Justa (CONFORME O SEU TRABALHO”).
3. Futura (“RECEBERÁ”).
4. Recebida do Senhor, não dos homens.
G. Os pregadores são “COLABORADORES DE DEUS” (3:9).
1. Não é o seu labor, o seu trabalho, mas O TRABALHO DE
DEUS. Eles são SEUS colaboradores.
a. Era incorrecto pensar em términos do trabalho de Paulo
ou o trabalho de Apolo. Era o trabalho DE DEUS. Todo
o pregador é simplesmente colaborador de Deus.
c. Mesmo Cristo Jesus exaltou ao Pai que o enviou, em vez
de fazer que as pessoas fossem ou exaltassem a Ele, no
que Ele estava dizendo e fazendo (veja João 5: 30,36;
8:42; 12:44,45,48,49; e compare João 17:18). Nós muito
mais devemos insistir com as pessoas que se fixem em
nosso Deus, NÃO em nós.
2. Paulo e Apolo não eram DA igreja sequer. Eram
colaboradores “DE DEUS” (assim como todo o ministro do
evangelho).
3. Têm o privilégio de ser companheiros de trabalho com DEUS
MESMO no trabalho de construir o edifício de Deus.
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H. A igreja é o fruto do trabalho de Deus (“VÓS SOIS LAVOURA
DE DEUS”).
1. Não é correcto louvar a um homem pelo trabalho que Deus
Mesmo fez. Deus é ACTIVO em Seu campo.
2. A igreja pertence a Deus, não a nenhum pregador, não a
nenhum grupo preeminente na igreja, não à igreja mesma.
I. A igreja “É O EDIFÍCIO DE DEUS” (3:9).
1. Esta mudança de figuras introduz o ensino que continua em
3:10-17 sobre o cuidado que devemos ter na igreja porque é
edifício de Deus (templo de Deus).
2. Pertence a Deus e é o resultado do trabalho de Deus.
VI. CUIDADO: A IGREJA É O EDIFÍCIO DE DEUS (3:10-17).
A. O Fundamento (3:10,11).
1. Paulo teve o privilégio de pôr o fundamento da igreja em
Corinto (3:10). Recorde que o contexto é uma igreja LOCAL.
a. Isto se compara com o seu trabalho de PLANTAR.
b. O fez porque Deus lhe concedeu este privilégio e o
capacitou para este trabalho: “SEGUNDO A GRAÇA
DE DEUS QUE ME FOI DADA”.
c. Trabalhou com a verdadeira SABEDORIA encontrada no
EVANGELHO de Jesus Cristo. A palavra “PERITO”é
literalmente SÁBIO.
d. Quando Deus concede a um pregador o privilégio de
começar uma congregação, deve seguir o exemplo do
apóstolo Paulo e estar seguro que começa com o
fundamento legítimo: JESUS CRISTO. O mesmo se
aplica a CADA INDIVÍDUO que evangelizamos.
2. “ESTÁ POSTO” = é permanente para o verdadeiro edifício
de Deus (3:11).
3. Este fundamento é “JESUS CRISTO” (3:11).
a. Jesus Cristo foi o tema da pregação de Paulo (I Coríntios
1:23,24; 2:1-5).
b. Jesus Cristo é a base da nossa fé, nossa salvação e nossa
esperança.
c. Este texto é irrefutável como comentário que explica
Mateus 16:18. Jesus Cristo, NÃO Pedro, é o fundamento
legítimo da igreja de Deus.
d. A PESSOA e a OBRA de Jesus Cristo é este
fundamento. Ele é o Cristo, o Filho de Deus – Deus feito
homem. A Sua morte pagou por nossos pecados. A Sua
ressurreição nos assegura a vitória sobre a morte.
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Há que edificar sobre ESTE fundamento. Tratar de edificar
sobre outro fundamento, torna IMPOSSÍVEL que
participemos no edifício de Deus, “PORQUE NINGUÉM
PODE PÔR OUTRO FUNDAMENTO” (3:11).
5. Há que edificar sobre este fundamento COM MUITO
CUIDADO
(“CADA
UM
VEJA
COMO
SOBREEDIFICA”).
6. Todo o cristão legítimo, começa a sua vida como parte do
edifício de Deus, por ouvir, crer e obedecer à mensagem de
Jesus Cristo – o Seu evangelho: Sua pessoa, Sua morte, Sua
ressurreição. Toda a igreja que é realmente edifício de Deus,
começa com este fundamento. Aparte de Jesus Cristo, NÃO
HÁ EDIFÍCIO DE DEUS.
Edificando Sobre O Fundamento (3:12-15).
1. Este trabalho parece ser o trabalho de um que ensina a Palavra
numa igreja já estabelecida.
a. Paulo pôs o fundamento da igreja de Corinto (Jesus
Cristo) por ensiná-los acerca de Jesus Cristo, ou seja por
pregar o evangelho de Cristo. O edifício é a igreja.
b. O que edifica sobre este fundamento, parece ser aquele
que ensina na igreja depois que o trabalho de Paulo em
Corinto se completara.
c. O mais importante neste ensino, é a ênfase que dá a
edificar “SOBRE ESTE FUNDAMENTO” (3:12) O
QUAL É JESUS CRISTO” (3:11). Se não edificamos
sobre o fundamento correcto, de nada nos serve trabalhar.
d. A construção da igreja local não terminou todavia.
2. É muito importante na explicação deste texto ter em conta que
um pode ser SALVO APESAR DE edificar algo (sua
“OBRA”) que se queima no juízo (3:15). Portanto, esta obra
de um NÃO pode ser:
a. Sua vida pessoal ou seja o seu carácter. Se nossas obras
são más, seremos condenados (Gálatas 5:19-21).
b. Sua doutrina. Se a nossa doutrina é falsa, também
seremos condenados (Mateus 7:21-23).
3. Se refere a nosso trabalho como CONSTRUTORES DO
EDIFÍCIO DE DEUS e pode incluir:
a. As pessoas que convertemos (note I Coríntios 3:14
comparando 9:1).
b. Os cristãos que instruímos e edificamos na fé.
c. O nosso ministério em geral na igreja (o edifício de
Deus), incluindo os métodos que usamos conforme a
sabedoria que Deus nos dá. Por conseguinte, devemos
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actuar com muito cuidado no ministério cristão e usar os
melhores métodos e os que rendam os melhores
resultado. Mas NÃO devemos julgar uns aos outros nesta
base porque no dia final os resultados serão manifestos e
cada um receberá a sua recompensa de Deus, segundo os
resultados. Mas NÃO seremos condenados simplesmente
porque a obra que fazemos não permanece por alguma
razão.
“A OBRA DE CADA UM SE MANIFESTARÁ” (2:13).
a. Se manifestará com que material sobreedificou.
b. Isto será manifesto “NO DIA” que Deus estabeleceu para
julgar os segredos dos homens (veja Romanos 2:16;
Eclesiastes 12:14; Hebreus 4:12,13.
c. “PELO FOGO SERÁ REVELADA”, Isto é, o fogo da
prova final ou seja do juízo daquele dia. (Alguns crêem
que se refere às provas desta vida.)
Embora a lista inclua 6 diferentes materiais (“OURO,
PRATA, PEDRAS PRECIOSAS, MADEIRA, FENO;
PALHA”) – (3:12), realmente são duas classes de materiais
que permanecem e as que se queimam (3:14,15).
“SE PERMANECER A OBRA DE ALGUM” (3:14). Um
que ensina a Palavra recebe “RECOMPENSA”se as pessoas
que ele instruiu se salvam eternamente (veja I Tessalonicenses
2:19,20).
“SE A OBRA DE ALGUÉM SE QUEIMAR” (3:15). Um
que ensina a Palavra, sofre “PERDA” quando as pessoas que
ele instruiu não resultam fieis (Filipenses 2:16; Gálatas 4:11).
Em seguida apresento o esboço de um sermão sobre este tema
e texto para que veja a sua aplicação:

******************************************************
“RECORDEMOS QUE SOMOS CONSTRUTORES
DO EDIFÍCIO DE DEUS”
INTRODUÇÃO:
A. A construção reflecte o estado da economia do país.
B. Os cristãos são construtores (I Coríntios 3:10-15).
1. De quem é o edifício?
2. Qual é o fundamento?
3. Qual é a sua responsabilidade como construtor?
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C. No contexto (I Coríntios 3:1.23) este tema está relacionado com o
problema da carnalidade deles e a divisão que resultou dela.
I.

RECORDEMOS DE QUEM É O EDIFÍCIO.
A, Somos servidores (3:5).
1. Não tenho igreja.
2. De onde veio o conceito de “encarregado” de uma
congregação?
3. Qual é o seu propósito na igreja? Ser servido ou servir?
B. Somos semeadores (3:6,7).
1. Quem é responsável pela vida da planta?
2. Que é responsável pelo crescimento da planta?
C. Somos colaboradores mas o edifício é DE DEUS (3:9).
D. Somente trabalhamos conforme a graça de Deus (3:10; compare
15;10).
E. O templo é DE DEUS (3:16,17).
F. Não somos mais que servidores e administradores dos bens de
Outro (4:1).

II. RECORDEMOS QUAL É O FUNDAMENTO VERDADEIRO
DESTE EDIFÍCIO.
A. Jesus Cristo (3:11).
1. Sua pessoa.
2. Seu exemplo e vida.
3. Seu sacrifício.
4 Sua autoridade.
5 Sua ressurreição.
6. Seu evangelho.
B. NÃO:
1. A igreja.
2. O “culto”.
3. A “organização”
4. O pregador.
5. Nenhum ponto de doutrina.
6. Se só tivéssemos… poderíamos crescer.
a. Edifício.
b. Pastor.
7. Se se fizéssemos… poderíamos crescer.
a. Métodos.
b. Externo.
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III. RECORDEMOS A RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR
NESTE EDIFÍCIO.
A. A sua responsabilidade é muito séria.
1. Receberá recompensa conforme ao seu LABOR (3:8).
2. CADA UM veja COMO sobreedifica (3:10-15).
B. Sua responsabilidade no FUNDAMENTO que põe.
C. Sua responsabilidade no ENSINO.
D. Sua responsabilidade em FUNDAMENTAR A FÉ de novos
cristãos.
E. Sua responsabilidade em MANTER A UNIDADE.
F. Sua responsabilidade de NÃO DESTRUIR O TEMPLO.
G. Sua responsabilidade de PREPARAR novos cristãos para viver a
vida cristã com todos os seus problemas, provas e tentações.
CONCLUSÃO:
A. Não esqueçamos nunca que este edifício (a igreja) é DE DEUS.
B. Não esqueçamos que o único fundamento deste edifício (a igreja)
é JESUS CRISTO.
C. Não esqueçamos as graves consequências se nós não somos
construtores SANTOS neste edifício (a igreja).
************************************************************
C. Este edifício é O TEMPLO DE DEUS” (3:16,17).
1. Por meio do Espírito Santo, Deus mora na igreja (3:16).
a. Não se trata do edifício que a igreja ocupa MAS da
igreja mesma – os cristãos.
b. VÓS “SOIS TEMPLO DE DEUS”, diz o apóstolo
Paulo (3:16; veja Efésios 2:19-22; II Coríntios 6:16).
São muitas pessoas mas um só templo. Portanto, não se
refere ao indivíduo mas à igreja.
c. Além de morar no corpo de CADA cristão (I Coríntios
6:19,20), o Espírito de Deus também mora NO CORPO
DE CRISTO = A IGREJA.
d. A igreja é o “lugar” mais sagrado neste mundo.
e. Recorde que está falando de uma igreja que contém
alguns irmãos “carnais” também. Mas sempre é Templo
de Deus e é SANTO porque o Espírito santo mora neta
igreja.
2. Isto significa que a igreja deve ser respeitada e cuidada
(3:17).
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Porque “SE ALGUÉM DESTRUIR O TEMPLO DE
DEUS, DEUS O DESTRUIRÁ A ELE”.
(1) DESTRUIR neste texto é phtheiro e significa
literalmente CORROMPER.
(2) Com suas atitudes egoístas e carnais, estavam
corrompendo o templo santo de Deus.
Porque “O TEMPLO DE DEUS…SANTO É”
(apartado do mundo e sua mentalidade carnal e dedicado
ao serviço de Deus, da maneira que Deus Mesmo
estabeleceu).
Qualquer atitude, ensino ou actividade que prejudica a
igreja, é pecado e pode resultar na destruição eterna da
pessoa ou grupo responsável.
Neste contexto, a destruição da igreja, tem que ver
especialmente com o problema da DIVISÃO,
especificamente pela exaltação dos pregadores.

VII. NÃO SE GLORIE NOS HOMENS (3:18-23).
A. Porque “A SABEDORIA DESTE MUNDO É INSENSATEZ”
(3:18-20).
1. O perigo de SE ENGANAR “A SI MESMO” (3:18).
Compare 8:2, 14:17).
2. A importância de SE HUMILHAR se deseja conseguir a
verdadeira sabedoria “FAÇA-SE IGNORANTE, PARA
QUE CHEGUE A SER SANTO”) (3:18).
a. “IGNORANTE” = moros (grego) = néscio em
contraste com sábio, segundo o critério deste mundo
(veja 1:26,27).
b. A única maneira de deixar de ser “IGNORANTE”, é
por reconhecer a sua ignorância e aprender de Deus.
3. O perigo de ser APANHADO por Deus, quando nos
jactamos da nossa própria sabedoria (3:19): compare Job
5:13).
4. A vaidade da sabedoria deste mundo (3:20): compare
Salmos 94:11.
B. Porque “TUDO É VOSSO” (3:21-23).
1. Em contraste com aqueles que CRÊEM ter sabedoria,
importância, poder e glória, o cristão que confia em Cristo,
em vez de confiar nos homens, EM REALIDADE TEM
TUDO. (3:21).
a. A igreja local em TODO o lugar TEM TUDO, mesmo
quando não reconhece (como a igreja em Corinto).
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A igreja local NÃO está empobrecida, embora muitas
vezes vivamos como se fôssemos pobres.
TODOS os pregadores da verdade de Deus são para seu
benefício, NÃO somente um deles (3:22).
“O MUNDO” pertence ao cristão porque o nosso Salvador é
o criador e sustentador deste mundo (veja Colossenses 1:1517). Toda a criação está sujeita a nosso Senhor e de uma
maneira ou outra, serve o seu propósito para o benefício da
Sua igreja.
“A VIDA” é nossa porque Cristo veio para que nós
pudéssemos ter VIDA ABUNDANTE (João 10:10), agora e
para sempre. Os cristãos são os únicos indivíduos neste
mundo que não estão mortos (Efésios 2:1-7; João 5:24; I
João 5:13).
“A MORTE” é nossa porque o nosso Salvador tem as
chaves da morte e do Hades (Apocalipse 1:\8; veja Hebreus
2:14,15; I Coríntios 15:25,26,51-58).
“O PRESENTE” é realmente do cristão, embora o mundo
incrédulo o queira reclamar como seu. Ninguém pode gozar
do presente como o cristão fiel. Ninguém pode suportar as
provas e vencer os obstáculos do presente, como o homem
que vive por fé em Deus. Ninguém pode apreciar cada dia –
HOJE – como o indivíduo que reconhece que Deus nos deu
este dia (Salmos 118:24).
“O PORVIR” é propriedade exclusiva do cristão. Embora o
mundo pretenda preparar-se para o futuro por meio de
seguros, poupança, colocação de capitais, e sonhos, a
realidade é que somente o cristão tem um porvir SEGURO e
GOZOSO. Suceda o que suceder, o futuro é NOSSO
A base fundamental desta bênção se encontra nas duas
últimas frases: “E VÓS DE CRISTO, E CRISTO DE
DEUS” (3:23).
a. É devido à nossa relação com Cristo e a de Cristo com
Deus que TUDO é nosso.
b. Isto também explica porque devemos gloriar-nos no
Senhor, não nos homens. Nenhum cristão pertence a
certo pregador nem a outra pessoa. TODOS pertencem
TOTALMENTE a CRISTO (veja I Coríntios 6:19,20).
c. Assim como TUDO existe para o benefício do cristão,
da mesma maneira NÓS existimos PARA A GLÓRIA
DE DEUS.
Portanto, glorificar aos homens de qualquer maneira, é
uma violação do propósito da nossa existência como
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templo de Deus. Mesmo Cristo Jesus VEIO para
glorificar a Seu Pai e cumprir a Sua vontade (João 17:4;
12:49; 8:28,29). Voluntariamente se sujeitou ao Pai para
salvar-nos a nós.
*******
AGORA DEVE RESPONDER ÀS PERGUNTAS
SOBRE I CORÍNTIOS 3:1-23
PERGUNTAS (6)
1.

Qual era a mentalidade dos cristãos em Corinto quando Paulo os
ensinou pessoalmente? (3:1,2). Carnal.

2.

Qual era a mentalidade dos cristãos em Corinto quando Paulo lhes
escreveu I Coríntios? (3:2-4). Carnal,

3.

As duas categorias de CRISTÃOS que encontramos em 3:1 são:
(1) Cristãos espirituais.
(2) Cristãos carnais.

4.

Apesar da sua mentalidade ou atitude incorrecta e sua falta de
crescimento, Paulo se dirige a eles como Irmãos (3:1).

5.

As provas da carnalidade dos cristãos em Corinto eram:
(1) (3;3)
Ciúmes.
(2) (3:3)
Contendas.
(3) (3:3)
Dissensões.
(4) (3:4)
Se identificam com certo pregador e o exaltam.

6.

O ponto principal em 3:5-9 é que todos os pregadores são: Servidores.

7.

Segundo o nosso estudo que significa ser “servidor”? (3:5).
1. O seu propósito é ser beneficioso para outras pessoas.
2. O seu srviço e os lucros do seu serviço dependem do Senhor que
lhes concedeu a oportunidade de servir.

8.

A quem devemos glorificar pelo serviço que presta um ministro
(servidor)? Ao Senhor que torna possível esse ensino: Ao Senhor
Jesus Cristo.

9.

Tem todo o ministro cristão o mesmo trabalho na igreja? (3:6). Não.
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10. Qual é mais importante? Aquele que semeia a semente ou aquele que
rega? Ambos têm igual importância.
11. Há uma obra que não corresponde a NENHUM pregador mas somente
a Deus (3:6) É: A de dar o crescimento.
12. Quem era o responsável pela existência da igreja em Corinto? Deus.
13. Quem é o responsável pela existência da igreja em sua povoação ou
cidade? Deus.
14. A recompensa dos pregadores (servidores) segundo 3:8 é:
(1) Individual (“cada um receberá a sua recompensa”)
(2) Justa (“conforme o seu labor”).
(3) Futura (“receberá”).
15. De quem é o trabalho no reino? (3:9) De Deus.
16. Segundo 3:9, todos os pregadores são: Colaboradores de Deus.
17. A igreja é o fruto do trabalho de Deus.
18. Dois símbolos para a igreja em 3:9 são:
(1) Lavoura de Deus.
(2) Edifício de Deus.
19. As duas lições principais que aprendemos acerca da igreja, destes dois
símbolos são:
(1) A igreja pertence a Deus, não a nenhum indivíduo nem grupo.
(2) A igreja é o resultado do trabalho de Deus.
20. O ponto principal em 3:10-17 é que a igreja em Corinto é o edifício de
Deus. Portanto: Cuidado!
21. De que pôs Paul o fundamento? (3:9,10).
Da igreja local em Corinto.
22. A frase “conforme a graça de Deus que me há sido dada” nos ensina
dois princípios importantes na obra de Paulo e de todo o pregador
(3:10). Estes dois princípios são:
(1) Deus concedeu-lhe este privilégio.
(2) Deus o capacitou para este trabalho.
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23. O fundamento de TODA a igreja local que pertence a Deus é:
Jesus Cristo.
24. Que aprende você de 3:10,11 quanto à mensagem que deve pregar
quando começa uma nova congregação e quando evangeliza a
qualquer pessoa? Que o tema principal tem que ser Jesus Cristo; Sua
pessoa, Sua obra, Seu sacrifício. A fé da igreja tem que estar
fundamentada em Jesus Cristo.
25. Pode o mesmo pregador edificar sobre o fundamento de Cristo
DIFERENTES materiais (3:12) Sim, pode.
26. Pode um pregador ser salvo apesar de edificar algo que se queima no
julgamento? (3:15) Sim, pode.
27. Em base à pergunta 26 sabemos que “a obra de cada um” NÃO pode
ser duas coisas. Quais são? Por que não podem estas ser “a obra de
cada um”?
(1) A sua vida pessoal ou seja o seu carácter, porque se as nossas
obras pessoais são más, seremos condenados (Gálatas 5:19-21).
(2) A sua doutrina, porque se a nossa doutrina é falsa, seremos
condenados (Mateus 7:21-23).
28. Segundo o nosso estudo, “a obra de cada um”pode incluir:
(1) As pessoas que convertemos (3:14; 9:1).
(2) Os cristãos que instruímos e edificamos na fé.
(3) O nosso ministério em geral, incluindo os métodos.
29. As duas classes de materiais que representam “a obra de cada um”são:
(3:12,14,15).
(1) As que permanecem.
(2) As que se queimam.
30. Segundo 3:16, o edifício de Deus é também conhecido como:
Templo de Deus.
31. Por que leva a igreja esta descrição? (3:16).
Porque o Espírito de Deus mora na igreja.
32. No contexto de I Coríntios 1-3, qual era o perigo que ameaçava em
destruir a igreja em Corinto?
A divisão: a exaltação de certos pregadores.
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33. Em sua povoação ou cidade, qual é o perigo que mais ameaça em
destruir a igreja?
Ao critério de cada estudante.
34. Qual é o resultado na vida de uma pessoa responsável pela destruição
de uma igreja local? (3:17). Deus o destruirá a ele.
35. Há algum texto no Antigo Testamento que descreva o edifício que
ocupa a igreja para as suas reuniões como “templo”?
Não, não há nenhum.
36. Qual é o requisito apresentado em 3:18 para conseguir a verdadeira
sabedoria? Humilhar-se. “Faça-se ignorante”.
37. Três razões para não nos jactarmos em nossa própria sabedoria,
segundo 3:18-20. São:
(1) O perigo de se enganar a si mesmo (3:18).
(2) O perigo de ser apanhado por Deus (3:19).
(3) A vaidade da sabedoria humana (3:20).
38. Segundo 3:20-23, é ridículo gloriar-se nos homens PORQUE:
Tudo é nosso.
39. Em relação à exaltação de certos pregadores, isto significa:
Todos os pregadores da verdade são para nosso benefício, não
somente um deles.
40. Qual é a base principal para que TUDO seja nosso? (3:23).
Ser de Cristo. É devido à nossa relação com Cristo e à de Cristo com
Deus, que tudo é nosso.
*******

