Primeira Carta aos Corintos
1ª Coríntios
Um breve resumo
O início da primeira carta aos Coríntios segue o costume da época:
primeiro, o remetente e seu colaborador se apresentam (1,1); em seguida,
o remetente se dirige ao destinatário (1,2), fazendo uma saudação e uma
ação de graças (1,3-9).
Após a introdução, a carta pode ser dividida em duas partes:
1 - Paulo faz uma série de exortações à comunidade com base em notícias
que pessoas amigas lhe trouxeram.
2 - Paulo responde à comunidade de Corinto com base em uma carta que
ele recebeu de membros da comunidade (1Cor 7,1).

Conflitos encontrados na carta
Conflitos entre os grupos: 1Cor 1:10-4:16
Conduta moral: 1Cor 5:1-13; 6:12-20
Conduta social: 1Cor 6:1-11

Sobre as cartas recebidas por Paulo
O melhor modo de vida para servir o Senhor: 1Cor 7:1-40
Carne oferecida aos ídolos: 1Cor 8:1-13; 10:1-33
Conduta livre e responsável: 1Cor 9:1-27
Celebração da ceia do Senhor: 1Cor 11,17-34
Manifestações carismáticas e supremacia do amor: 1Cor 12-14
Ressurreição: 1Cor 15,1-58
Proposta de uma coleta em favor da igreja de Jerusalém e saudações
finais: 1Cor 16,1-24

Considerações
A carta traduz a preocupação pastoral de Paulo ao priorizar a formação de
comunidades.
• Paulo nunca trabalha sozinho. Conta com a ajuda de colaboradores (as)
na missão, formando lideranças para continuar a evangelização.
• Apresenta respostas pastorais e teológicas na perspectiva de seu lugar
social, ou seja, é um evangelizador que trabalha para se manter, que se
põe ao lado dos (as) excluídos (as) do modelo socioeconômico do império
e sabe se adaptar às diferentes situações.
• Busca luzes nas Escrituras para iluminar a realidade das comunidades
(1Cor 11,23; 15,3-5).
• Valoriza os ministérios e os considera como serviço à comunidade.
• Tem a coragem de fazer frente e dar resposta a problemas não
abordados por Jesus (1Cor 7,12-16).
• Paulo realiza o que chamamos hoje de pastoral da cidade ou pastoral
urbana. Ele soube adaptar a Boa-Nova de Jesus à realidade dos grandes
centros do mundo greco-romano

Consideração Final
A carta de Coríntios traz vários conselhos importantes ainda para esse
tempo.
"Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis
ou também reconheceis; e espero que também até ao fim as
reconhecereis. ”
(2ª Coríntios 1.13)

