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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO: 

A PRIMEIRA CARTA DE PAULO AOS CORÍNTIOS 

 

A cidade de Corinto estava localizada na Grécia meridional, na Província de Acaia, a cerca de 70 km a oeste de 

Atenas. À época de Paulo era um grande e importante centro comercial. 

Como a maioria das cidades gregas de então, Corinto era uma acrópole, ou seja, uma “cidade alta”, elevada a 

600 metros. Nela havia um templo dedicado a Afrodite, a deusa grega do amor. 

A igreja em Corinto foi fundada por Paulo quando de sua segunda viagem missionária (At 18:1ss). Paulo iniciou 

o seu ministério na sinagoga local, auxiliado por dois cristãos judeus: Priscila e Áquila. Algum tempo depois, 

juntaram-se a eles, Silas e Timóteo. 

Os estudiosos dos textos Paulinos aceitam a tese de que esta carta tenha sido escrita na primeira metade do 

ano 55 d.C., em Éfeso (16:8-9,19), durante a terceira viagem missionária de Paulo. 

A igreja em Corinto era extremamente faccionária. Quatro grupos distintos se formaram: o primeiro, leal a 

Apolo, um talentoso orador que por lá passou; o segundo, declarava lealdade a Pedro; o terceiro, declarava 

lealdade exclusiva ao Cristo; e o quarto, leal a Paulo. (Ver 1:10-13; 3:1-9). 

A maior dificuldade da igreja em Corinto era, no entanto, o apego de seus fiéis à matéria e às práticas 

mundanas que os circundava. A maioria não conseguia se afastar de sua conduta anterior, egoística, imoral e 

pagã. Foi preciso, portanto, que Paulo, ciente dos acontecimentos, escrevesse a esta comunidade para 

ordenar aos cristãos que se corrigissem e se mantivessem fiéis aos princípios evangélicos por ele apresentados. 

Por essa razão, esta carta é também chamada de “a carta rigorosa” (2Co 2:4). 

Seus principais personagens são, o próprio Paulo (1:1—16:24), Timóteo (4:17; 16;10-11) e os membros da 

casa de Cloe (1:11). 

Não obstante o tema central ser a repreenda do comportamento e não da doutrina, Paulo transmite 

ensinamentos importantes sobre as doutrinas do “pecado” e da justiça. Os “pecados” sexuais, incluindo o 

divórcio, estão, para Paulo, relacionados à direta inobservância “ao plano de Deus para o casamento e a 

família”. Paulo irá tratar do papel “sagrado” da mulher, do casamento (e do divórcio) e dos dons do Espírito 

Santo (mediunidade), para a manutenção da unidade da igreja num só corpo. Paulo irá também discorrer 

sobre a teologia do amor e sobre a doutrina da reencarnação (ressurreição). 

Além destes temas, Paulo também irá tratar, ainda que de forma breve, do “julgamento divino dos cristãos” 

(3:13-15).  

As principais doutrinas presentes nesta carta são: o do “pecado” sexual (6:13,18; 7:1-40), o caráter “santo de 

Deus” (3:17), dos dons espirituais (mediunidade) (12:1—14:40), a teologia do amor (13:1-13) e da ressurreição 

de Jesus (15:4,12-28). 

Para Paulo, nesta primeira carta aos Coríntios, Deus é: fiel (1:9; 10-13), glorioso (11:7), santo (6:9-10), 

poderoso (1:18,24; 2:5; 3:6-8; 6:14), único (8:4,6) e sábio (1:24;2:7). 
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Pode-se afirmar que a esta carta de Paulo aos Coríntios ajudou os cristãos a amadurecerem seu entendimento 

de (e em) Cristo e se corrigirem (em comportamento). Nela, Paulo ainda enfatizou a realidade da morte e da 

ressurreição de Jesus e a necessidade, para os cristãos, de buscarem a santidade na vida cotidiana. 

Destacamos duas passagens, emblemáticas desta carta: a primeira, sobre os dons espirituais (mediunidade); 

a segunda, sobre a teologia do amor. 

Sobe os dons espirituais (mediunidade): “Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 

Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer 

compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que 

Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há 

diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus 

que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um 

pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; E a outro, 

pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; E a outro a operação de 

maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de discernir os espíritos; e a outro a variedade de línguas; e 

a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo 

particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os 

membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um 

Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um 

Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: Porque não sou mão, não 

sou do corpo; não será por isso do corpo? E se a orelha disser: Porque não sou olho não sou do corpo; não 

será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria 

o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só 

membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à 

mão: Não tenho necessidade de ti; nem ainda a cabeça aos pés: Não tenho necessidade de vós. Antes, os 

membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários; E os que reputamos serem menos 

honrosos no corpo, a esses honramos muito mais; e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais 

honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, 

dando muito mais honra ao que tinha falta dela; Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os 

membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem 

com ele; e, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, 

e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar 

profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de 

línguas. Porventura são todos apóstolos? são todos profetas? são todos doutores? são todos operadores de 

milagres? Têm todos o dom de curar? falam todos diversas línguas? interpretam todos? Portanto, procurai 

com zelo os melhores dons; e eu vos mostrarei um caminho mais excelente” (12:1-31). 

Sobre a teologia do amor: “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria 

como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os 

mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não 

tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que 

entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é 
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sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se 

porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; Não folga com a injustiça, 

mas folga com a verdade; Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha; mas havendo 

profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; Porque, em parte, 

conhecemos, e em parte profetizamos; Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será 

aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, 

logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, 

mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor” (13:1-13). 

A primeira carta aos Coríntios pode ser dividida em oito partes: a primeira, a introdução (o chamado aos 

benefícios da santidade) (1:1-9); a segunda, as divisões na igreja (1:10-4:21); a terceira, a imoralidade na igreja 

(5:1—6:20); a quarta, o casamento na igreja (7:1-40); a quinta, a liberdade na igreja (8:1—11:1); a sexta, a  

adoração na igreja (11:2—14:40); a sétima, a esperança da igreja (ressurreição do Cristo) (15:1-58); e, oitava, 

uma incumbência à igreja (16:1-24). 
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