
SINAIS DE UMA IGREJA VIVA

1. A igreja primitiva

2. Imperfeitos, mas enriquecidos

3. Poder na fraqueza

4. O Espírito e a Palavra

5. Imagens de uma igreja

6. Modelos de ministérios
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IMAGENS DE UMA IGREJA

 Texto base: 1Co 3.1-23

 Paulo retoma a questão abordada no

cap. 1: divisão na igreja.

 Uma perspectiva da imaturidade

 Os coríntios demonstravam ser

carnais, infantis, orgulhosos,

invejosos, prepotentes, briguentos,

imorais. (cf. Gl 5.16-21)

 Necessitavam ainda de “leite”. (v. 2) 2



IMAGENS DE UMA IGREJA

 Uma perspectiva da maturidade

 A metáfora da lavoura

 A metáfora do edifício

 A metáfora do santuário

A conduta imatura dos coríntios decorria da 

compreensão defeituosa que eles tinham 

da igreja e da liderança dela.
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IMAGENS DE UMA IGREJA

 A metáfora da lavoura (vs. 5-9)

 Com base na agricultura, a igreja

deve ser cultivada.

 Paulo semeou, Apolo regou, mas

Deus dá o crescimento.

 Os líderes devem conduzir o povo

à presença de Cristo.

 Os líderes são servos do rebanho.
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IMAGENS DE UMA IGREJA

 A metáfora do edifício (vs. 9-15)

 Com base na construção, Jesus é

o fundamento da igreja. (v. 11)

 Os que constroem formam uma

equipe de trabalhadores, cada um

com sua função.

 O problema: nem todos são bons

construtores. (vs. 12-13)

 Há consequências envolvendo os

construtores. (vs 14-15)
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IMAGENS DE UMA IGREJA

 A metáfora do santuário (vs. 16-17)

 A pergunta do v. 16 aparece 10

vezes na carta. Por quê?

 Nossa identidade, posição e

santidade dependem da nossa

compreensão do que é ser igreja.
(cf Rm 8.17; Cl 1.13; Lv 19.2)

 Se Deus habita no meio do seu

povo, a igreja não deve ser

desonrada. (v. 17) 2



CONCLUSÃO

Nas três imagens com que Paulo descreve 

a igreja, ele ressalta a obra da Trindade. O 

Pai faz a igreja crescer; o Filho é o 

fundamento dela; e o Espírito habita no 

meio do povo de Deus.
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