“Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, UM SÓ
CORPO; porque todos participamos do ÚNICO pão”
I Coríntios 10.17

“FRACOS, DOENTES E NÃO
POUCOS QUE DORMEM...”
“Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do
Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue
do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma
do pão, e beba do cálice;
pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come
e bebe juízo para si.
Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e
doentes e não poucos que dormem”
I Cor. 11.27-30

3 CONSEQUÊNCIAS PARA O
COMPORTAMENTO DA
IGREJA DE CORINTO
• Fraqueza: falta de força ou robustez ou ser
impotente. Impotência de sermos quem fomos
criados para ser. Falta de autoridade espiritual.
• Doença: físicas e emocionais.
• Morte Física: morte prematura

ATENÇÃO!!
Paulo aqui não está falando a indivíduos, mas a todos
daquela igreja, que seria a comunidade de crentes da
cidade de Corinto.
Nas últimas décadas, muita ênfase tem sido colocada
no nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É
claro que isso é uma aspecto real e muito importante do
cristianismo, entretanto, o que não tem recebido a
mesma ênfase é a realidade corporativa de sermos UM
SÓ CORPO.
SOMOS TODOS UM EM CRISTO!

O EFEITO DO PECADO = KRIPTONITA
NA VIDA DO SUPER-HOMEM
• Se o pecado não for confrontado, pode fazer com o
crente o que a Kriptonita pode fazer com
Super-Homem, chegando inclusive a ponto de
causar morte.
• O efeito do pecado nos enfraquece, impedindo-nos
de andar no poder da natureza divina.

O DEPOIMENTO DO REI DAVI
O Rei Davi admitiu uma vez em que não se arrependeu e
confessou seu pecado lamentando: “Minhas forças foram
esgotando-se como em tempo de seca” — Sl. 32.4.
A Mensagem registra as palavras dele assim: “Todos os
sucos da minha vida secaram”. Em outro versículo
diz: “O pecado esgotou minha força; estou sendo
consumido por dentro” — Sl. 31.10.

EXAMINANDO O CONTEXTO DO
ASSUNTO ABORDADO POR PAULO
• Exemplos da História do Povo de Israel — I Cor 10.1-5
“Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de
que todos os nossos antepassados estiveram sob a
nuvem e todos passaram pelo mar.
Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no
mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual
e beberam da mesma bebida espiritual; pois bebiam da
rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era
Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles;
por isso os seus corpos ficaram espalhados no
deserto”

5 MOTIVOS QUE CAUSARAM A
MORTE DO POVO DE ISRAEL
I Cor. 10.6-13

1. COBIÇA: desejar intencionalmente algo que não é
de Deus ou que está fora da Sua provisão);
2. IDOLATRIA (adoração a ídolos):
3. IMORALIDADE: porneuo 1) prostituir o próprio
corpo para a concupiscência de outro 2) estregar-se
a relação sexual ilícita 2a) cometer fornicação
3) metáf. ser dado a idolatria, adorar ídolos 3a)
deixar-se arrastar por outro a idolatria
4. TESTAR A DEUS
5. MURMURAÇÃO

IDOLATRIA
IDOLATRIA: é colocar nossa vontade, nossa
agenda, nossos interesses, nossos desejos, acima
dos de Deus.
A idolatria é sempre movida pela cobiça do
homem e seu desejo de ter algo que lhe dá prazer,
satisfação, lucro, fama, status, aumento de sua
reputação, poder, luxúria, e muitas outras vontades
geradas por uma autoidolatria do tipo: “eu preciso
ter, eu quero muito, eu não abro mão”.

A TRAGÉDIA DA COBIÇA DE UM –
ACÃ – NA VIDA DE TODOS...
A ordem de Deus:
"A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao
Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos
os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela
escondeu os espiões que enviamos.
Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem
de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do
contrário trarão destruição e desgraça ao acampamento de
Israel.
Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de
ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser
levados para o seu tesouro”. — Josué 6.17-19

O PECADO DE ACÃ AFETOU A
TODOS – JS. 7.1; 5
"Mas os israelitas foram infiéis com relação às
coisas consagradas.
Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da
tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira
do Senhor acendeu-se contra Israel...
Os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis, e
aos outros perseguiram desde a porta até às
pedreiras, e os derrotaram na descida; e o
coração do povo se derreteu e se tornou como
água.”

A RESPOSTA DE DEUS À JOSUÉ
“O Senhor disse a Josué: “Levante-se! Por que você está aí
prostrado? Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei.
Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e
as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não
conseguem resistir aos inimigos; fogem deles porque se
tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais
com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi
consagrado à destruição.
“Vá, santifique o povo! Diga-lhes: Santifiquem-se para amanhã,
pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há coisas
consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês
não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as
retirarem” — Josué 7.10-13

VOLTANDO A IGREJA DE CORINTO...
Esse incidente do Antigo Testamento ilustra a mensagem de Paulo à
Igreja de Corinto: “É por isso que muitos de vocês estão fracos e
doentes e alguns até morreram”.
"Apesar de sermos muitos e diferentes e cada um de nós
sermos responsáveis pelo nosso relacionamento com Deus, aos
olhos de Deus também SOMOS UM. Somos UM CORPO DE
CRISTO; SOMOS UNIDOS COMO ISRAEL ERA.
Existem consequência pessoais para o pecado praticado
intencionalmente (exemplo de Acã, que morreu apedrejado), mas
precisamos ficar focados aqui na verdade que ele está revelando. Ele
está abordando os crentes como um corpo, uma igreja, um povo
unido. Nesse caso, é o corpo de Cristo na cidade de Corinto,
assim como todo Israel foi vitima da Kriptonita, quando Acã pecou” John Bevere — Kriptonita — pag. 45/46.

A SOLUÇÃO
1. Andar na luz: I João 1.5-9
2. Experimentar a morte e ressurreição com Cristo:
João 8.32
3. Confessar as tentações para UM para não ter que
confessar o pecado para MUITOS e prejudicar a
todos: Tg. 5.13-20
4. Viver em unidade, dignidade e discernir o Corpo
de Cristo – A Igreja: I Cor. 11.27-32

