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A Cidade
• Localizada na base de um monte chamado "Acrocorinto" em 

um istmo que liga a parte continental à península (Grécia)
• A cidade antiga (séculos antes dos tempos de Paulo) foi 

muito próspera
• Em 146 a.C. a cidade antiga foi destruída pelo  exército 

Romano que ou assassinou ou escravizou toda a população

A Cidade
• Ficou em ruinas até 44 a.C., quando Júlio Cesar 

estrategicamente fundou uma colônia romana ali, e começou 
a repovoar a cidade com cidadãos romanos mais pobres, 
veteranos de guerra e com estrangeiros ( judeus, sírios e 
egípcios). Eram considerados a "escória" do império
• Tal fato desagradou os gregos vizinhos

A Cidade
• A nova cidade repovoada por Roma veio a tornar-se tão 

próspera quanto a original
• Veio a ter muitos edifícios imponentes e uma infraestrutura 

portuária e de abastecimento de água muito bem 
desenvolvida
• Embora oficialmente romana e com o latim sendo o idioma 

oficial, a miscigenação étnica e cultural produziu uma 
diversidade religiosa na cidade (judaísmo, misticismo, etc.)

A Cidade
•Nos tempos de Paulo era a capital da província da 

Acaia. Alguns estimam até 700 mil habitantes.
•Possuía cerca de 26 locais sagrados para adoração de 

celebridades romanas e deuses gregos (Fortuna, 
Netuno, Apolo, Afrodite, Vênus, Octavia, Asclepio, 
Demétrio, Cora, Poseidon, etc.)
•Controlava o comércio entre o norte e o sul da Grécia

A Cidade
• Os "jogos" Ístmicos (bianuais) atraiam multidões à cidade, e 

eram mais frequentes que outros "jogos" da época (a cada 4 
anos)
• Artefatos de latão e de cerâmica produzidos em Corinto eram 

famosos no império
• Grande parte da população era formada por escravos, sendo 

um centro de comércio de escravos
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A Cidade
• Viajantes se deslocando entre Itália e Ásia menor passavam 

pelos 2 portos da cidade
• A promiscuidade era uma marca da cidade. 
• O termo "Corintianizar" era sinônimo da prática de 

imoralidade sexual
• "Corintiana" era sinônimo de prostituta
• A Corinto romana foi completamente destruída por um 

terremoto em 521 d.C.

As Viagens de Paulo

1ª Viagem de Paulo – At 13:1-14:28 2ª Viagem de Paulo – At 15:36-18:22

Implantação	da	igreja	
em	Corinto

3ª Viagem de Paulo - At 18:23-21:26

Visita	 a	Corinto

A Igreja em Corinto
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Como era a igreja em Corinto? A Igreja em Corinto
•O evangelho chegou em Corinto com Paulo na 2ª 

viagem missionária  (At 18:1-18)
•Paulo permaneceu ali 1 ano e meio
•Auxiliado por Priscila e Áquila ( judeus vindos de Roma)
–Foram posteriormente para a Síria (At 18:18)
–Depois para a Ásia (Éfeso)(1Co 16:19)
–Acabaram voltando para Roma (Rm 16:3)

A igreja em Corinto
• Formada predominantemente por pessoas de baixo nível 

social (1Co 1:26)
• Membros eram imaturos (1Co 3:1; 1Co 6:1-5)
• Tinha várias facções (1Co 3:4)
• Tinha problemas teológicos (1Co 15:12)
• Tinha problemas morais (1Co 5:1-2; 1Co 6:15-16; 1Co 

15:33-34)
• Tinha problemas relacionais (1Co 3:3)

A igreja em Corinto
•Não celebrava a ceia corretamente (1Co 11:20)
•Alguns se embriagavam na ceia (1Co 11:21)
•Não praticava a disciplina bíblica (1Co 5:2; 5:3-5; 5:9-

13)
•Membros frequentavam cultos pagãos (1Co 10:21-22)
•Os cultos da igreja eram uma bagunça (14:26-33 e 

39)

Cronologia Das Interações De 
Paulo Com A Igreja Em Corinto

EVENTO REFERÊNCIA DATA
1ª Visita – Fundação (2ª viagem missionária) At 18:1-17 51
Sai de Corinto a Éfeso At 18:18-19 53
2ª Visita "Constrangedora" (não mencionada 
em Atos)

2Co 2:1; 
12:14

54

1ª Carta "Perdida" 1Co 5:9-13 55
Relatos negativos e carta da igreja a Paulo 1Co 1:11; 7:1 56
2ª Carta- 1 Coríntios 1Co 56
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EVENTO REFERÊNCIA DATA
Paulo envia Timóteo e Erasto 1Co 4:17; 16:10; At 

19:22
56 
(fim)

Crise: autoridade de Paulo questionada 2Co 10:10; 11:23; 
12:6-7

56-57

3ª Carta - "Pesarosa" 2Co 2:3-9; 7:8-12 56 
(fim)

Paulo sai de Éfeso a Trôade e não acha 
Tito: fica sem notícias de Corinto 2Co 7:6-16 57

EVENTO REFERÊNCI
A

DATA

Paulo encontra Tito na Macedônia e 
recebe notícias

2Co 7:6-16 57

4ª Carta - 2 Coríntios 2Co 57
3ª visita de Paulo (3ª viagem 
missionária)

At 19:21; 
20:3; 2Co 
13:1

57

O Contexto De 2ª Coríntios

O Contexto para a 4ª Carta (2 Cor)
•Na sua 2ª ida (visita constrangedora) a Corinto, Paulo 

foi desafiado e insultado por alguém (2:5-8 e 10; 
7:12)
•Quando estava em Trôade, apesar de ter oportunidade 

ministerial ali, Paulo não consegue aproveitar pois 
estava preocupado com a igreja em Corinto, e não 
conseguiu se encontrar com Tito para ter notícias 
sobre o impacto da sua 3ª carta (2:12-13)

O Contexto para a 4ª Carta (2 Cor)
•Na Macedônia, Paulo finalmente é atualizado por 

Tito, que traz algumas boas notícias (7:6-7)
•Entretanto, ainda havia problemas preocupantes

O Contexto para a 4ª Carta (2 Cor)
•Muitos continuavam a frequentar cultos pagãos (6:14-

18)
•A igreja havia acolhido mestres satânicos, que se auto-

intitulavam apóstolos (11:13-15)
• Eles foram acolhidos, pois outras igrejas haviam 

enviado "cartas de recomendação" (3:1)
•A igreja estava "engolindo" suas heresias (11:3-4)



2 Coríntios – A Severidade Em Prol Da Maturidade

6IBCU – Igreja Batista Cidade Universitária

O Contexto para a 4ª Carta (2 Cor)
• Eles se gabavam de ser judeus (11:21-22)
•A igreja apreciava sua postura e eloquência (11:5-6)

• Eles se comparavam com Paulo e se consideravam 
superiores (11:12-13; 12:11)
•A igreja financiava tais falsos apóstolos, que a 

explorava e oprimia (2:17; 11:19-20) 

O Contexto para a 4ª Carta (2 Cor)
• Muitos na igreja questionavam a autoridade apostólica de 

Paulo:
–Muita coisa ruim acontecia a Paulo (1:4-6)
–Paulo não pedia seu sustento para a igreja 

(12:11-13)
–Paulo mudava muito de planos (1:15-23; 2:12-13)
–A presença e pregação de Paulo não impressionavam (10:10)
–Alguns desconfiavam que Paulo e Tito roubavam dinheiro das 

coletas para os pobres (8:11 e 8:20-21)

A Saudação

2Co 1:1-2

Saudação
• Apóstolo de Cristo Jesus
–É Cristo quem escolheu e enviou o seus Apóstolos
–Ninguém mais pode reivindicar tal título para si
• Pela Vontade de Deus
–Muitos querem ser e até se intitulam Apóstolos
–Mas é a Vontade de Deus que define a autenticidade 

Saudação
• À igreja que está em Corinto
–Embora direcionada aos problemas da igreja de  Corinto, Paulo 

endereça para toda a Acaia (Rm 16:1)
–Mesma coisa com a epístola aos Gálatas – várias igrejas (Gl 1:2)
–E aos Colossenses e Laodicenses (Cl 4:16)
–As epístolas aos Efésios,  Filipenses e aos Tessalonicenses tem só 

cada igreja como destinatário

Saudação
• Graça e Paz 
–Saudação comum de Paulo
–Graça – lembrança do favor imerecido
–Paz – lembrança da reconciliação
• Da parte de Deus, nosso pai e do Senhor Jesus Cristo
–Como apóstolo que era, falava da parte do Pai e do Filho, como 

representante oficial


