
Gratidão a Deus 
pela igreja 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber estudar a saudação de Paulo e a gratidão dele 
pela igreja coríntia; relembrar as bênçãos de 
Deus sobre a igreja local; 

sentir amar a igreja da qual faz farte, a fim de 
frutificar no meio dela; 

agir valorizar a comunidade cristã da qual faz parte; 
examinar a comunidade cristã local sob a ótica 
de Deus e não dos homens. 





Apesar de entristecido com a situação da igreja em
Corinto, Paulo ainda achava ali motivos para
agradecer a Deus, pois muito havia sido feito em
favor do evangelho entre os coríntios.

Introdução



I. A igreja que Paulo saúda (1Co 1.2-3) 

1. Uma “igreja de Deus” (1Co 1.2) 

2. Uma igreja em Corinto (1Co 1.2) 

3. Uma igreja de “santificados em Cristo 

Jesus” (1Co 1.2) 

4. Uma igreja de chamados para ser 

santos (1Co 1.2) 

5. A igreja de todos os que em todo 

lugar… (1Co 1.2) 

6. A saudação à igreja (1Co 1.3) 



Aplicação para hoje

Como sua igreja seria avaliada se recebesse
uma carta de Paulo? Quais as qualidades
bíblicas que podem facilmente ser notadas
quando sua igreja é observada? Liste-as.



II. A dádiva da Sua graça (1Co 1.4-7)

1. Enriquecidos na Palavra 

2. Enriquecidos no conhecimento 

3. Com o testemunho confirmado 

4. Capacitados por meio dos dons 



III. O sustento pela fidelidade de 
Deus (1Co 1.8-9)

O “Dia de nosso Senhor Jesus Cristo”
1. Marcará a revelação plena (literalmente, 

“desvendamento”) de Jesus Cristo como Ele realmente é 
(13.12). 

2. Tornar-se-á evidente a qualidade exata do nosso serviço 
prestado a Ele (3.10-15). 

3. Deus revelará plenamente os propósitos e as motivações 
íntimas do nosso coração (4.5). 



III. O sustento pela fidelidade de 
Deus (1Co 1.8-9)

O “Dia de nosso Senhor Jesus Cristo”
4. Dia desfrutado antecipadamente em cada celebração da 

ceia do Senhor (11.26). 

5. Dia em que os mortos em Cristo serão ressuscitados 
(15.23,52) para uma vida incorruptível, em um corpo que 
Paulo chama “corpo espiritual” (15.44). 

6. Paulo anseia por esse dia, conforme a oração final da carta 
(16.22): “Maranata!” – Vem, nosso Senhor ( Prior, p.27). 



Aplicação para hoje

Faça a lista das características dadas à igreja
de Corinto pela ação do Senhor. Depois de
observá-las, escreva de que maneira vão
ajudá-lo a valorizar menos os erros dos
irmãos e mais aquilo que o Senhor fez e ainda
fará neles.



Assim como o apóstolo Paulo, encontraremos motivos
para dar graças a Deus pela igreja a que pertencemos.

Conclusão


