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LIÇÃO 07 — ECLESIOLOGIA EM 1 CORÍNTIOS  
 

1) INTRODUÇÃO: 
a) Corinto: a cidade era famosa por sua vida desregrada. Era cidade portuária e 

rico centro comercial, com localização estratégica.  
b) Igreja:  

i) Fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária (50 d.C.), logo 
após passar por Atenas (At 18), com a cooperação de Áquila e Priscila.  

ii) Inicialmente pregou na sinagoga, mas mediante a oposição abriu uma casa 
ao lado e continuou pregando. O próprio presidente da sinagoga se converteu 
e foi batizado por Paulo (1Co 1.18).  

iii) Paulo ficou 18 meses na cidade. Pelo texto da epístola, é possível deduzir 
que a igreja contava com pessoas ricas e pobres, livres e escravos. Depois de 
Paulo, a igreja foi visitada por Apolo (At 18.27). 

c) Epístola: Paulo escreveu uma epístola que se perdeu (1Co 5.9). A epístola 1ª 
Coríntios foi escrita em 55 d.C., provavelmente a partir de Éfeso (16.8), para 
resolver conflitos entre os irmãos e responder perguntas (7.1),. 

d) Esboço:  
i) 1.1-9: introdução; 
ii) 1.10 – 4.21: divisões na igreja;  
iii) 5.1 – 6.20: desordens morais na igreja; 
iv) 7.1-40: discussão a respeito do casamento; 
v) 8.1 – 11.1: discussão sobre alimentos sacrificados a ídolos; 
vi) 11.2 – 14.40: discussão sobre o culto público; 
vii) 15.1-58: doutrina da ressurreição; 
viii) 16.1-24: questões práticas e pessoais. 

e) Texto selecionado:  
i) 12.1-12: variedade de dons 
ii) 12.12-31: propósito dos dons: unidade na diversidade. 

f) Texto paralelo: Romanos 12.4-8. 
 

2) CORPO DE CRISTO 
i) Etimologia: corpo, do grego soma, significa ‗corpo vivo‘, em contraste com 
nekrós, corpo morto; derivado do verbo sozo, ‗salvar‘, ‗preservar‘, ‗curar‘. 

b) Expressão: total 21 frases; 4x frase exata (Rm 7.4; 1Co 10.16; 12.27; Ef 4.12); 
11 frases indiretas (1Co 11.24; Cl 1.22, 24; Fp 3.21, Ef 1.23, 5.30; ―o corpo‖, 
1Co 11.29; Ef 5,23 [seu corpo]; Cl 1.18; 2.19) e 6x frases relacionadas ―um só 
corpo‖ (Rm 12.5; 1Co 10.17; 12.13; Ef 2.16; 4.4; Cl 3.15). 
i) Em resumo: 3 usos — o corpo físico de Cristo; nos contextos da última páscoa 
(santa ceia) e o corpo de Cristo como designação da Igreja. 

c) Corpo de Cristo como metáfora da igreja: 
i) Origem do conceito:  
(1) Diversas especulações, como p.ex., a união conjugal de homem e mulher 
em um só corpo (Gn 2.24).  

(2) É bem provável que Paulo tenha tomado emprestada a ideia a partir da 
analogia do império romano como corpo de Cesar, o cabeça, ou da figura do 
povo de Israel como um só corpo; outra ideia possível é o conceito hebraico 
de pessoa corporativa (Adão, Abraão); palavras de Jesus em At 9.4. 
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3) ANÁLISE DO TEXTO 
a) 1Co 6.15: cada cristão é membro do corpo de Cristo, ou seja, está em 

relacionamento com Cristo (não se refere à comunhão entre cristãos);  
b) 1Co 12: ‗assim como‘/‘assim também‘;  
c) 1Co 12.13: todos os cristãos foram batizados neste corpo em um Espírito: 

―pois‖ explica a unidade: um só Espírito.  
d) 1Co 12.14-16: no corpo há diversidade de dons por desígnio de Deus (12.18). 
e) 1Co 12.15-17: ―não pertence, apesar disso, ao corpo?‖ aplicação da analogia 

— o fato de um membro não reconhecer sua utilidade e função não desfaz sua 
presença no corpo. O fato de um irmão exercer um dom anônimo o torna menos 
importante diante de um irmão que exerce um dom mais visível? 

f) 1Co 12.17-21: os dons são necessários para o corpo e para os membros; o fato 
de um membro não reconhecer a função do outro não desfaz sua presença e 
função no corpo (12.21). 

g) ―Por isso, o ressentimento nascido de um sentimento de inferioridade (1Co 
12.15-16) e a arrogância nascida de um sentimento de superioridade (1Co 
12.21) são igualmente inadequados‖ (Dicionário, p. 292). 

h) 1Co 12.27: a expressão surge como conclusão de 15 vv. anteriores (vv. 12-26); 
a símile do corpo aplica-se à congregação cristã local, com mudança da 
terminologia de ―o corpo de Cristo‖ para ―um só corpo em Cristo‖ (Rm 12.5);  

i) Rm 12.5: a expressão ―um só corpo em Cristo‖ revela a ideia de que a unidade 
orgânica dos cristãos como um corpo se baseia em sua participação comum em 
Cristo. Assim Rm 12 (―um só corpo em Cristo‖) pode ser considerado resumo da 
explicação mais completa de 1 Co 12.12-26 ―o corpo de Cristo‖.  

j) 1Co 12 e Rm 12: o tema central é ―um só corpo, muitos membros‖, ou 
―diversidade dentro da unidade‖ da Igreja como corpo de Cristo.  

k) Ênfases:  
i) Sim: está nas relações e obrigações mútuas dos fiéis e sua união com Cristo;  
ii) Não: não é a relação da Igreja corpo de Cristo com Cristo; a ―cabeça‖ (1Co 
12.21) é algum membro presunçoso da Igreja local, não Cristo. 

 
4) APLICAÇÕES E DEDUÇÕES:  

a) Identidade: congregação local (1Co 12.27), membros de diferentes 
congregações (Rm 12.4-5; cf. 16.3-15) e o grupo maior, que incluía todos os 
fiéis em Cristo (1Co 12.12-13).  

b) Composição: a igreja como unidade orgânica viva composta de uma 
multiplicidade de membros (i.e., fiéis como indivíduos, não congregações 
individuais), todos necessários para os outros e para o crescimento do todo 
(1Co 10.16-17; 12.12-27; Rm 12.4-5; Cl 1.24; 3.15; Ef 4.16); inclui unidade entre 
as diversas raças do mundo (Ef 2.16-18).  

c) Fonte de unidade: a unidade ―horizontal‖ se baseia na comunidade ―vertical‖ 
entre a Igreja (corpo de Cristo) e Cristo (cabeça da Igreja). Essa unidade inicia-
se pelo batismo em um só Espírito (1Co 12.13; cf. Ef 2.18) e se mantém pela 
participação na santa ceia (1Co 10,16-17); assim, Cristo e o Espírito são a fonte 
da unidade da Igreja (cf. Ef 4.4-5).  
 

5) PARA REFLETIR:  
a) A igreja é a comunidade dos que atenderam o chamado de Cristo, que se 

unem a ele pela fé e a todos os demais chamados, em amor e serviço. De modo 
que a comunhão com Cristo se reflete na comunhão com os irmãos.  



Assim como    assim também  

Corpo físico   igreja 

Órgãos, membros   dons, habilidades, ministérios  

 

Finalidade: para que são os dons?  

O que significa dom? verbo dar, doar (donare), donum, dom (o que é dado)

   

Não confundir com dom (dono, dom’no, de domino, senhor, p.ex., Dom 

João) 

Dom (dono) x dom (deixar de ser dono)  

Em inglês, gift, (give) 

Grego: charis (graça), charisma (sing), charismmata (plural) dom gratuito 

(Rm 5.15; 6.23) dom, ou benefício.   

 

Corpo não vive para si: exemplo do pianista, todo o corpo atuando para 

executar a melodia. 


