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Goiânia,13 de Maio de 2020
SÉRIE: Primeira carta de Paulo aos Coríntios 

“Os problemas na igreja de Coríntios”

DINÂMICA/QUEBRA-GELO MATERIAL: Bambolê.  Coloque os alunos em círculo e faça os dar as
mãos. Você também deve participar da brincadeira. Coloque um bambolê em você e sem soltar a mão
do aluno tente passar o bambolê e assim sucessivamente. Está brincadeira serve para mostrar que não é
fácil permanecer unidos, mas é muito mais divertido quando estamos unidos.

LOUVOR: 
Quão bom e quão maravilhoso é - https://www.youtube.com/watch?v=2Rmk7Kl80kU

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS:  Em formato de pergaminho escrito a palavra – Carta à
Igreja de Corinto; figuras de Paulo escrevendo, pessoas discutindo e pessoas unidas.

FALANDO  A  VERDADE:  Olá  crianças!  Neste  mês  estamos  aprendendo  sobre  as  cartas  que  o
apóstolo Paulo escreveu ao povo de Corinto e na semana passada tivemos uma visão geral sobre aquela
igreja. Relembrando, o apóstolo Paulo fez algumas viagens missionárias pregando a Palavra de Deus, e
quando chegou na cidade de Corinto ele ficou ali  cerca de dezoito meses. Durante esse período ele
evangelizou muitas pessoas, judeus e não judeus (conhecidos como gentios), e muitos aceitaram a Jesus
Cristo como Salvador e assim foi fundada a igreja em Corinto. Depois desse tempo, Paulo continuou
fazendo suas viagens missionárias para outros povos e mantinha-se informado por cartas e às vezes
alguma visita que recebia para saber como andava a igreja de Corinto. Você acha que a igreja lá de
Corinto era perfeita? Não tinha nenhum problema?  (Deixe as crianças responderem) Também acho
que não, pois ninguém é perfeito a não ser Deus. A igreja dos coríntios também passava por problemas
e hoje vamos conhecer um desses problemas e como podemos vencer para não agirmos como eles. Pois
bem, certo dia algumas pessoas da família de Cloé, foram até Paulo levar uma carta contando-lhe os
problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto (1 Cor. 1:11 – 7:1). Depois, mais tarde, outro
grupo de pessoas da igreja também foram até Paulo e lhe informaram em detalhes a situação da igreja e
fizeram um apelo para que ele os orientasse para resolver os problemas da igreja (1 Cor. 16:17). Então
por isso, Paulo escreve essa carta que estamos estudando, as cartas de Paulo aos Coríntios. Estavam
formando verdadeiras “panelinhas” dentro da igreja, demonstrando com isso que eram crentes fracos e
imaturos espiritualmente. Que coisa!!! Uma igreja assim Jesus não se agrada, Ele quer que todos vivam
em união, e não cheios de briguinhas e divisões. Paulo ficou tão triste com essa notícia que queria ter
ido lá e dado uma disciplina naqueles crentes, mas como ele não tinha condições de viajar naquele
momento então escreveu dando uma bronca e orientando aqueles irmãos. Paulo, primeiramente lhes
fez lembrar das coisas boas que aconteciam ali e que eles eram uma igreja privilegiada pois tinham
muitos dons espirituais e que isso era a presença do Espírito Santo na Igreja; e depois, ele exortou
aqueles crentes sobre a divisão e briga pelo poder que estava havendo ali e os pediu para que vivessem
unidos. Paulo deixou bem claro que deveriam seguir unicamente a Cristo e ressaltou que na Igreja há
diferentes dons para que a obra do Senhor seja engradecida. E que todos fazemos parte dessa Obra,
sendo todos importantes e necessários. Não havendo, portanto, maior ou menor, mas diferentes formas
de cooperação (1Cor.3:9).

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Assim crianças  aprendemos, hoje, que o apóstolo Paulo
ensinou aos irmãos como promover a união na Igreja,  e  isso serve para nós hoje também. Muitas
pessoas às vezes ficam com raiva do pastor, ou se acham melhores que outros e acabam convencendo
aqueles crentes mais fracos a se distanciarem da igreja ou ainda a nem obedecerem ao pastor. Tem
ainda aqueles que manipulam, enganam outras pessoas e os levam à fazerem parte de suas próprias
igrejas.  Por  isso  hoje,  aprenda  uma  coisa  muito  importante:  na  igreja  de  Jesus  Cristo  as  pessoas
precisam  viver  em  união  e  amor,  e  quando  você  perceber  alguém  querendo  causar  esse  tipo  de
problema não aceite, diga que isso é errado e se essa pessoa insistir em querer te convencer e ficar
falando mal da igreja, mal do pastor, mal das pessoas, então se afaste dela, pois não é boa influência
para você, e ore pedindo a Deus que traga união e amor para todos.  (Verifique se há alguma criança não
crente e faça o apelo, ao final ore com todos).

 Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança AD Fama Sede
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ATIVIDADE

1) Pinte o desenho e memorize o versículo.

2) Aprendemos hoje que precisamos viver unidos e em amor. E a maior virtude que 
existe é o amor. Pinte o desenho, depois recorte e cole os passos no caminho até o 
amor de Deus.

Quão bom e quão maravilhoso é que
os irmãos vivam em união.

Salmos 133:1


