
Uma igreja
responsável



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber entender o que significa ser crente ativo e
responsável na igreja;
conscientizar-se da importância da
contribuição;

sentir sentir-se parte integrante e responsável pela
igreja;

agir fazer a obra do Senhor do modo do Senhor;
adotar princípios para uma vida cristã
poderosa.



Introdução

No capítulo 15, Paulo eleva-nos ao céu! No 16,
ele nos faz baixar à terra, a fim de que
pratiquemos o evangelho, ajuntando tesouros
no céu (Mt 6.20), enquanto ansiamos pela
eternidade.



I. Orientações para a contribuição
(1Co 16.1-4)

1. O propósito (1Co 16.1)

2. A regularidade (1Co 16.2)

3. A proporcionalidade (1Co 16.2)

4. A responsabilidade (1Co 16.3-4)



Aplicação para hoje

Como você tem contribuído para a obra de
Deus? Qual a avaliação que você faz de sua
liberalidade em ofertar, especialmente na
área financeira?



II. A obra do Senhor do modo do
Senhor (1Co 16.5-12,15-16)

1. Visão (1Co 16.5)

2. Flexibilidade (1Co 16.6)

3. Profundidade (1Co 16.7)

4. Disposição e perseverança (1Co 16.8-9)

5. Lealdade (1Co 16.10-12,15-20)



Aplicação para hoje

Além de contribuir financeiramente, você tem
disposição de ofertar tempo, dons e talentos?
Os líderes de sua igreja podem dizer que você
é um colaborador?



III. Princípios para uma vida
poderosa (1Co 16.13-14)

1. Vigilantes (1Co 16.13)

2. Firmes na fé (1Co 16.13)

3. Varonis (1Co 16.13)

4. Fortes (1Co 16.13)

5. Amorosos (1Co 16.14)



Aplicação para hoje

Como anda sua caminhada rumo à
maturidade? Entre as qualidades expostas por
Paulo, quais são mais fáceis e quais são mais
difíceis para você desenvolver? Pense em pelo
menos duas atitudes que demonstrem, no dia
a dia, as características explicadas por Paulo.



IV. Saudações, afeição, expectativa
(1Co 16.19-22)

1. O “ósculo santo” (1Co 16.20)

2. A saudação “de próprio punho” (1Co 16.21)

3. A maldição (1Co 16.22)

4. A oração “Maranata!” (1Co 16.22)



Aplicação para hoje

Como você demonstra o carinho e o amor
pelos irmãos em sua igreja? Quais barreiras
você ainda terá de superar para isso?



Conclusão

A igreja de Corinto tinha problemas, assim como
as igrejas de hoje têm. Se conseguirmos aprender
as lições que Paulo ensina nesta carta, vamos nos
tornar servos mais eficientes na realização da obra
de Deus. Para alcançar esse alvo, basta colocar em
prática a exortação do apóstolo:

“Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-
vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos 

atos sejam feitos com amor.”

(1Co 16.13-14)


