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PREFÁCIO

Meu predecessor, Dr. William Hendriksen, trabalhou incansavel-
mente na redação de comentários para a série Comentários do Novo
Testamento. Mesmo quando sua saúde começou a falhar, ele ainda ini-
ciou o trabalho preliminar para um comentário sobre 1 Coríntios. Ele
havia escrito sobre todas as epístolas paulinas à exceção da correspon-
dência coríntia. Sua contribuição introdutória a este planejado comen-
tário foi publicada postumamente e eu faço referência a elas tanto no
texto como nas notas de rodapé.

Considero um privilégio oferecer este volume aos leitores. Como
outros na série, este comentário foi composto para proveito tanto do
pastor como do estudante sério da Bíblia. Aspectos técnicos foram co-
locados em seções separadas e em notas de rodapé, com o propósito de
tornar mais agradável a leitura deste livro.

A tradução do texto grego é minha. Citações do restante do Antigo
e do Novo Testamentos são geralmente extraídas de “the New Interna-
tional Version”. Citações de outras versões são claramente assinaladas.

O número de artigos e livros especializados recentemente publica-
dos sobre particularidades de 1 Coríntios é realmente fenomenal. Nes-
te volume, procurei fazer uso dessas atuais publicações tanto quanto
possível e citá-las quer nas notas de rodapé quer na bibliografia. Gra-
ças a incessante pesquisa, melhorou muito nossa compreensão da epís-
tola de Paulo dirigida aos coríntios no século I e a nós na última década
do século XX.

Algumas das explicações que apresento neste volume não encon-
trarão consenso universal. Isso é normal para qualquer comentarista
que escreve sobre 1 Coríntios. Apesar das minhas divergências com
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relação a outros autores, tenho por eles sincero respeito e recomendo
aos leitores seus livros e artigos. Creio que, em minha exposição, fui
fiel ao texto da Palavra de Deus e que ouvi diligentemente ao que Deus,
por meio de seu servo Paulo, diz a nós.

Simon J. Kistemaker
Páscoa, 1993

COMENTÁRIO DO NOVO TESTAMENTO
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A. Corinto

1. Localização

A antiga Corinto estava localizada numa extensa planície abaixo do
soberbo Acrocorinto, um cume fortificado de 575 metros de altura na
península do Peloponeso. A subida íngreme do Acrocorinto tornava o
forte praticamente invencível e a própria cidade era relativamente segu-
ra. Da antiga Corinto, a distância até a cidade portuária de Lacaeum,
localizada no golfo de Corinto, era de cerca de três quilômetros ao norte.
A cerca de onze quilômetros para o leste situava-se a cidade portuária de
Cencréia junto ao golfo de Sarônica. Esses dois portos traziam a Corinto
comércio e riqueza. Navios do Ocidente (Itália, Espanha e Norte da África)
levavam seus produtos até Lacaeum, e navios do Oriente (Ásia Menor,
Fenícia, Palestina, Egito e Cirene) aportavam em Cencréia.

Capitães e tripulações relutavam em navegar as duzentas milhas
que circundavam o cabo ao sul da península (cabo Malea), onde tem-
pestades imprevisíveis tornavam a navegação extremamente incerta.
Extravios de navios, cargas e vidas estavam profundamente gravados
na memória tanto dos proprietários dos navios quanto dos marinhei-
ros. Por esse motivo, ou atracavam em Lacaeum ou em Cencréia. Des-
ses portos, transportavam as mercadorias dos navios maiores pelo ist-
mo que liga a península à Grécia central.

A construção de um canal teria facilitado o transporte de mercado-
rias, como Periander (625-583 a. C.) percebeu; mas, em vez disso, pa-
vimentou-se uma ligação terrestre, que se chamou de diolkos. Essa
palavra significa uma plataforma móvel sobre rodas. Pequenos navios
eram colocados sobre as plataformas e arrastados do golfo de Sarônica
no lado oriental até o golfo de Corinto no lado ocidental, e vice-versa.
O volume de mercadorias transportadas através do istmo contribuiu
consideravelmente para a quantia de taxas de circulação de mercadori-
as recolhidas por Corinto.1

1. Jerome Murphy-O’Connor, “The Corinth that Saint Paul Saw”, BA 47 (1984): 147-59.
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Na Antigüidade, o rei grego Demétrio e os imperadores romanos
Júlio César e Gaio Calígula quiseram escavar um canal através do ist-
mo em seu ponto mais estreito (7,2 quilômetros). Nero, mais tarde, deu
início às obras, mas logo teve de abandonar o projeto por várias ra-
zões: finanças, uma crença de que fazer um canal era um ato de sacri-
légio e uma teoria de que os níveis da água nos dois lados do istmo
eram diferentes.2 Josefo relata que Vespasiano, o general das forças
romanas na Palestina, que escravizou um número incontável de ju-
deus, enviou aproximadamente seis mil homens judeus a Corinto para
cavar a passagem pelo istmo em 67.3 Finalmente, na última parte do
século IX e começo do século X, engenheiros franceses construíram e
completaram o canal coríntio.

2. História

A cidade de Corinto aparece na Ilíada de Homero e, portanto, data
do segundo milênio antes de Cristo. Exerceu influência sobre toda a
península, o istmo e parte da Grécia central. No século VII a. C., Co-
rinto alcançou o seu apogeu devido à sua atração para o comércio.
Periander impulsionou o poder comercial de Corinto suprindo o equi-
pamento necessário para transportar navios menores através do istmo.
Mas, durante o dois séculos seguintes, Corinto teve de enfrentar o po-
der rival de Atenas.

Durante a Guerra do Peloponeso (431-404 a. C.), entre Atenas e
Esparta, Corinto aliou-se a Atenas. Essa guerra enfraqueceu Atenas e
Corinto de tal forma que Filipe II da Macedônia subjugou Corinto no
ano 338 a. C. Seu filho, Alexandre o Grande, usou Corinto como um
centro comercial e atração turística. Depois da morte de Alexandre
(323 a. C.), Corinto assumiu a liderança das cidades-estados gregas no
Peloponeso e no sul da Grécia.

Mais tarde, em 196 a. C., os romanos conquistaram a Grécia e con-
cederam a Corinto o direito de liderar a liga das cidades na província
da Acaia. Quando os corintos se rebelaram, cinqüenta anos mais tarde,

2. Suetônio, Life of Apollonius of Tyana 4.24; Plínio, Natural History 4.9-11; Jerome
Murphy-O’Connor, St.. Paul’s Corinth: Texts and Archaeology, Good News Studies, vol. 6
(Wilmington, Del.: Glazier, 1983), pp. 53, 85.

3. Josefo Wars 3.10.10 [540].



17INTRODUÇÃO

os romanos, sob Lúcio Mummius, destruíram a cidade. Por um século,
a cidade permaneceu em ruínas, até que Júlio César a reedificou em 44
a. C. e reconstruiu os dois portos de Lacaeum e Cencréia. Corinto tor-
nou-se uma colônia romana conhecida então como Colonia Laus Julia
Corinthiensis (a colônia coríntia é louvor juliano), isto é, esta colônia
honra Júlio César. A cidade prosperou novamente como um entreposto
e centro comercial que atraiu pessoas de várias partes do mundo.

3. Povo

Como um colônia sujeita à lei romana, Corinto tinha um governo
semelhante ao da cidade imperial.4 A língua oficial era o latim, embora
o grego permanecesse a língua do povo simples. Paulo menciona no-
mes latinos de pessoas que viviam em Corinto: Tércio, Gaio e Quarto
(Rm 16.22,23), o casal judeu Priscila e Áqüila; Tício Justo; Crispo, o
principal da sinagoga, e Fortunato (At 18.2, 7; 1Co 1.14; 16.17). Ofici-
ais romanos civis e militares, entre os quais estava o procônsul Gálio
(At 18.12), residiam em Corinto junto com uma multidão de colonos
formada de ex-soldados e libertos (ex-escravos) vindos de Roma. Ha-
via também mercadores, artesãos, artistas, filósofos, mestres e traba-
lhadores de muitos países ao redor do Mediterrâneo. A população da
cidade incluía certo número de judeus de Israel e de outros lugares,
gregos nativos, expatriados e escravos. Todas essas pessoas viviam e
trabalhavam em Corinto ou em suas duas cidades portuárias. Aumen-
tavam a população de Corinto, contribuíam para sua diversidade e for-
taleciam sua economia. O interior contribuia para a base agrícola de
Corinto. A própria cidade era um centro manufatureiro e os dois portos
faziam de Corinto um centro do comércio internacional. Em resumo,
Corinto desfrutava de reconhecimento internacional.

4. Religião e Cultura

Autores gregos e romanos nos séculos que antecederam o surgi-
mento do Cristianismo referiram-se muitas vezes a Corinto como a
cidade da fornicação e da prostituição. Os gregos haviam cunhado o
termo corinthiazesthai (literalmente, “viver uma vida coríntia”) para
descrever a imoralidade da cidade. Corinto tinha uma dúzia de templos

4. Victor Paul Furnish, “Corinth in Paul’s Time. What Can Archaeology Tell Us?” BAR 14
(1988): 14-27.
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ou mais, dos quais, um, dedicado à deusa do amor, Afrodite, era conhe-
cido na Antigüidade por sua imoralidade. Estrabão escreve sobre a ci-
dade de Corinto em época anterior à sua destruição pelos romanos, em
146 a. C., e registra a presença de mil prostitutas no templo de Afrodi-
te,5 embora a exatidão dessa afirmação tenha sido questionada por
muitos estudiosos.6 Supomos que a cidade de Corinto e seus dois por-
tos, que recebiam uma multidão de navegantes, mercadores e solda-
dos, dificilmente era um lugar para altos padrões morais. As claras
exortações de Paulo para fugir da imoralidade (5.1; 6.9; 15-20; 10.8)
deixam a nítida impressão de que a promiscuidade não era rara nessa
cidade.

Os coríntios também permitiam que muitos grupos religiosos dife-
rentes praticassem sua fé. Além do culto a Afrodite, os coríntios cul-
tuavam Asclépio, Apolo e Posêidon. Havia também vários altares e
templos para as divindades gregas Atenas, Hera e Hermes, além de
santuários para o culto dos deuses egípcios Ísis e Serapis.7

Entre os diversos grupos religiosos presentes em Corinto, incluíam-
se os judeus. Os imperadores Júlio César e Tibério haviam dado aos
judeus liberdade para praticarem sua religião desde que se abstives-
sem de atos de rebelião contra o governo romano. O imperador Cláu-
dio, também, havia reeditado esse decreto imperial. Os judeus em Co-
rinto tinham sua própria sinagoga,8 onde, no início, convidaram Paulo
a pregar, mas da qual logo o expulsaram. Lucas narra que os líderes
judeus arrastaram Paulo até o tribunal (bhma) do procônsul Gálio9 e o

5. Estrabão Geography 8.6.20.
6. Entre outros, ver H. D. Saffrey, “Aphrodite a Corinthe: Réflexions sur Une Idée Re-

çue”, RB 92 (1985): 359-74.
7. Veja Dan P. Cole, “Corinth & Ephesus. Why did Paul Spend Half His Journeys in These

Cities?” BibRev 4 (1988): 20-30.
8. Arqueólogos descobriram um lintel com a provável inscrição “Sinagoga dos Hebreus”.

Embora os arqueólogos atribuam uma data do III ou IV séculos para esse lintel, a presença
de uma sinagoga judaica nos dias de Paulo não está em questão. Consultar Richard E. Oster,
Jr., “Use, Misuse and Neglect of Archeological Evidence in Some Modern Works on 1
Corinthians (1Co 7,1-5; 8,10; 11, 2-16; 12, 14-26)”, ZNW 83 (1992): 52-73.

9. O imperador Augusto declarou Corinto a capital da província de Acaia e, embora essa
província estivesse sob jurisdição senatorial, algumas vezes o imperador designou procôn-
sules para administrar a lei romana. Assim, o Imperador Cláudio enviou Gálio a Corinto
para servir como procônsul (presumivelmente de julho de 51 até junho de 52).



19INTRODUÇÃO

acusaram de ensinar uma religião contrária à lei (At 18.12,13). Gálio,
sabendo da legitimidade da religião judaica, recusou-se a ouvir os ju-
deus porque sua acusação nada tinha que ver com a lei romana. Para
ele, o assunto era uma controvérsia religiosa interna, não uma questão
civil e, por esse motivo, recusou a acusação.

À vista das várias correntes religiosas existentes em Corinto, a in-
trodução do Cristianismo, vista como uma variante da fé judaica, não
era, absolutamente, ofensiva à população em geral. Os gentios corínti-
os mais facilmente poderiam aceitar a fé cristã do que a religião judai-
ca. Paulo ensinava que os gentios convertidos ao Cristianismo não pre-
cisavam se submeter aos rituais da fé judaica, nem mesmo à circunci-
são. Por esse motivo, seus ensinamentos enfureceram os oficiais da
sinagoga local, que arrastaram Paulo até a presença de Gálio. Mas de-
pois que perderam sua causa no tribunal do procônsul, Paulo e a igreja
continuaram a pregar o evangelho sem medo de que lhes fizessem mal
(ver At 18.10). Porque o Senhor tinham muitas pessoas nessa cidade, a
igreja continuou a crescer. Ao contrário dos judeus, os cristãos encon-
travam-se nas casas de membros da igreja – em Corinto, na casa de
Tício Justo, que morava ao lado da sinagoga. Os cristãos fundaram
igrejas domésticas que, em casas grandes, reuniam no máximo cin-
qüenta pessoas e, em casas menores, talvez trinta.

Um acontecimento importante na Corinto cosmopolita do século I
eram os Jogos do Istmo. Esses jogos eram o segundo em importância –
o primeiro lugar pertencia aos Jogos Olímpicos – e eram realizados a
cada dois anos, na primavera. Os jogos incluíam corridas, lutas e corri-
da de bigas (comparar com 9.24-27).10 Durante seus dezoito meses em
Corinto, Paulo deve ter assistido aos Jogos do Istmo na primavera de
51. Supomos que Paulo tenha se ocupado em seu ofício de fabricante
de tendas durante esses eventos e, fazendo-se tudo para com todos,
proclamava o evangelho da salvação (ver 9.22, 27).

5. Importância

Paulo decidiu pregar o evangelho nas capitais das províncias, entre
as quais, Tessalônica na Macedônia e Corinto na Acaia. Considerou as

10. Oscar Broneer, “The Apostle Paul and the Isthmian Games”, BA 25 (1962): 2-31; e
“Paul and Pagan Cults at Isthmia”, HTR 64 (1971): 169-87.
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capitais como centros estratégicos onde, em alguns casos, as rotas co-
merciais terrestres e marítimas se encontravam. De Corinto, o evange-
lho finalmente se espalhou para as vilas rurais ao redor, para outras
cidades da região e para muitas partes do mundo mediterrâneo.

Mais do que a qualquer outra igreja, Paulo devotou seu talento,
tempo e lágrimas à congregação de Corinto. Os membros receberam
três visitas (2Co 13.1), orientação sadia, longas cartas e incessante ora-
ção. Apresentaram diversos problemas práticos que angustiavam a jo-
vem congregação coríntia. Como pai dessa igreja específica (4.15),
Paulo orientou os crentes sobre como lidar com todas as suas dificul-
dades. No entanto, suas palavras não estão limitadas a certas pessoas
ou a determinada época; Paulo deixou por escrito orientações para a
igreja universal. A mensagem teológica que ele apresenta aplica-se a
situações existentes em inúmeras congregações através do mundo. De
fato, seus ensinamentos sobre casamento, divórcio, separação, virgens
e viúvas (capítulo 7) servem para todos. Conseqüentemente, a epístola
de Paulo é dirigida a cada crente de qualquer época ou século em todas
as partes do mundo.11

B. Cronologia

1. Procônsul Gálio

Lucas informa que Paulo permaneceu um ano e meio em Corinto
em sua primeira visita (At 18.11). Entre outras coisas, menciona que a
visita de Paulo a Corinto ocorreu quando Gálio servia como procônsul
da Acaia (At 18.12). Sabemos que o mandato para um procônsul era de
um ano, a contar do primeiro dia de julho até o último dia de junho.
Arqueólogos descobriram inscrições próximas a Delfos que, num caso,
mencionam o nome Gálio como procônsul da Acaia junto ao de Cláu-
dio; a inscrição especifica a data como o duodécimo ano do reinado do
imperador Cláudio e a vigésima sexta vez que ele era proclamado im-
perador. Uma vez que Cláudio deu início ao seu primeiro ano de gover-
no no dia 25 de janeiro de 41, ele começou seu duodécimo ano em 25
de janeiro de 52. Nessa ocasião, Gálio já havia cumprido quase sete
meses de seu proconsulado em Corinto (julho de 51 a junho de 52).

11. Consultar Larry McGraw, “The City of Corinth”, SWJourTh 32 (1989): 5-10.
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Depois de seu comparecimento diante do tribunal de Gálio, Paulo per-
maneceu ainda muitos dias em Corinto (At 18.18) e, então, partiu para
Éfeso. Com base na data do proconsulado de Gálio, que aceitamos
como estabelecida, podemos dizer, com certo grau de certeza, que Pau-
lo fundou a igreja de Corinto nos anos 50-52.

2. Imperador Cláudio

Encontramos outra referência à cronologia em Atos 18.2, onde
Lucas escreve que Áqüila e sua mulher, Priscila, haviam chegado re-
centemente da Itália porque o imperador Cláudio (41-54) havia expul-
sado todos os judeus de Roma. Historiógrafos romanos fornecem mais
informações sobre a expulsão dos judeus. Suetônio registra que Cláu-
dio “expulsou os judeus porque esses provocavam constantes distúrbi-
os sob a instigação de Chrestos”.12 Esse historiador, ao que parece, não
estava familiarizado com o nome grego Christus (o ungido), mas co-
nhecia o nome mais comum Chrestos (o benevolente). Embora Suetô-
nio pensasse que Chrestos instigasse pessoalmente os distúrbios, su-
pomos que os judeus em Roma entraram em choque com os seguidores
de Cristo. Desconhecendo a diferença entre Judaísmo e Cristianismo,
Cláudio decretou que todos os judeus fossem banidos da cidade impe-
rial. Entre os que partiram estavam Áqüila e Priscila, que algum tempo
depois chegaram a Corinto.

Dio Cássio afirma que o imperador Cláudio, em seu primeiro ano
no poder, não expulsou os judeus da cidade, mas os proibiu de se reu-
nirem.13 Essa proibição foi promulgada em 41. Paulo Orósio, historia-
dor cristão do século V, escreve que, segundo Josefo, a expulsão dos
judeus por Cláudio aconteceu no nono ano do domínio do imperador,
ou seja, em 49; menciona ainda que Suetônio escreveu sobre a expul-
são dos judeus por causa dos distúrbios instigados por Chrestus.14 O
problema é que não podemos encontrar em qualquer dos escritos de
Josefo nenhum trecho semelhante a essa afirmação. Conseqüentemen-

12. Judaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes expulit; Suetônio Cláudius 25.4.
Suetônio não indica a data da expulsão dos judeus.

13. Dio Cássio Roman History 60.6.6.
14. Paulus Orosius, The Seven Books of History Against the Pagans, série Fathers of the

Church, trad. de Roy J. Deferrari, (Washington, D.C.: Catholic University Press, 1964), p.
297.
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te, alguns estudiosos questionam a exatidão do relato de Orósio e optam
pelo relato de Dio Cássio para datar a restrição da liberdade dos judeus
em Roma por Cláudio.15 Preferem essa data à indicada por Orósio.

Estudiosos que adotam a data mais recuada de Dio Cássio têm de
responder a uma série de questões sobre a cronologia das visitas de
Paulo a Corinto. Por exemplo, se Paulo visitou Corinto pela primeira
vez em 41, quando Cláudio promulgou seu decreto sobre os judeus em
Roma, ele não poderia ter retornado a Corinto até os primeiros anos da
década seguinte, época em Gálio se encontrava ali. Para onde Paulo foi
nesse meio-tempo? Tentando resolver esses problemas cronológicos,
há estudiosos que atribuem a Lucas uma memória vaga e falta de per-
cepção histórica.16 Achamos difícil, contudo, aceitar semelhantes con-
jeturas. Ao contrário, vemos 49 como a data da expulsão; ela precede
imediatamente a primeira vez em que Paulo esteve em Corinto e con-
corda com a data seguinte, a da chegada de Gálio, em 51.17

3. Rei Aretas

Paulo faz uma interessante observação histórica em 2 Coríntios.
Ele relata que o governador preposto do rei Aretas montou guarda na
cidade de Damasco para o prender, mas ele escapou durante a noite
quando outros cristãos, de uma janela na muralha, o baixaram num
cesto (11.32,33). Aretas IV governou como rei dos nabateus de 9 a. C.
até 39 ou 40 A. D. Depois da morte do imperador Tibério em 16 de
março de 37, seu sucessor, Gaio Calígula, concedeu a Aretas o contro-
le de Damasco como um rei subordinado. Dessa forma, a fuga de Paulo
dessa cidade ocorreu depois que Aretas começou a governar Damasco,
em 37, e antes de sua morte, dois anos mais tarde.18

15. Por exemplo, Gerd Luedemann, Paul, Apostle to the Gentiles: Studies in Chronology
(Filadélfia: Fortress, 1984), pp. 164-71; Murphy-O’Connor, St. Paul’s Corinth, pp. 129-40.

16. Murphy-O’Connor, St. Paul’s Corinth, p. 140; Luedemann, Paul, Apostle to the Gen-
tiles, p. 170.

17. Consultar Robert Jewett, A Chronology of Paul’s Life (Filadélfia: Fortress, 1979), pp.
36-38; E.M. Smallwood, The Jews under Roman Rule (Leiden: Brill, 1976), pp. 210-16.

18. Jewett, Chronology, pp. 30-33; George Ogg, The Chronology of the Life of Paul
(Londres: Epworth, 1968), pp. 22-23; ver também o título americano The Odyssey of Paul
(Old Tappan, N. J.: Revell, 1968).
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4. Paulo e Barnabé

Ao chegar a Jerusalém, depois de uma ausência de três anos, Paulo
encontrou-se com Pedro e Tiago por quinze dias (Gl 1.18,19). Os fiéis,
temendo pela vida de Paulo, o levaram para Cesaréia e o colocaram a
bordo de um navio para Tarso (At 9.29,30). Paulo fundou igrejas na
Cilícia e na Síria (At 15.41; Gl 1.21) e, então, convidado por Barnabé,
foi para Antioquia, onde ensinou por um ano (At 11.25,26). Durante
esse tempo, Paulo e Barnabé viajaram para a Judéia a fim de oferecer
ajuda aos cristãos que padeciam por causa da fome, em 44 ou 45 (At
11.29,30). A primeira viagem missionária aconteceu provavelmente
entre 46 e 48, quando Paulo e Barnabé pregaram o evangelho na ilha
de Chipre e em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe (At 13-14).
Depois de seu retorno a Antioquia, a igreja os enviou ao Concílio de
Jerusalém (At 15). Paulo escreve que, depois de catorze anos, subiu
novamente a Jerusalém (Gl 2.1). Se considerarmos os catorze anos
como referindo-se ao tempo transcorrido desde a conversão, datamos
o Concílio de Jerusalém em 49.19

5. Igreja de Corinto

Logo depois do encontro em Jerusalém, Paulo iniciou sua segunda
viagem missionária pela visita às igrejas na Ásia Menor (At 15.36 –
16.5). Ele cruzou o mar Egeu e viajou até Filipos, Tessalônica, Beréia
e Atenas (At 16.8 – 17.33). Supomos que Paulo chegou em Corinto no
outono de 50, ali permanecendo por dezoito meses (At 18.11).

Paulo partiu de Corinto na primavera de 52, navegando com Áqüi-
la e Priscila para Éfeso, onde os deixou, continuando sua viagem para
Cesaréia, de onde foi para Jerusalém e Antioquia (At 18.18-22). De-
pois, viajou pela Ásia Menor, fortalecendo as igrejas, chegando a Éfe-
so provavelmente no outono de 52 (At 18.23; 19.1). Permaneceu três
anos em Éfeso, ensinando, primeiro na sinagoga e depois na escola de
Tirano, e propagando a palavra de Senhor (At 19.8, 20; 20.31). Não
temos como especificar a ocasião exata da composição de 1 Coríntios,
mas 55 é uma data bastante próxima.20

19. A referência “catorze anos” pode tanto incluir como excluir os “três anos” (Gl 1.18) e
dá margem a controvérsias.

20. S. Dockx é da opinião que Paulo compôs a carta no primeiro trimestre de 54. Ver sua
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De certa forma, 1 Coríntios é a continuação de uma epístola anteri-
or que Paulo escreveu mas que não foi preservada. Ele havia enviado
aos coríntios uma carta ordenando a eles não se associarem com pesso-
as imorais (5.9). Aparentemente, não conseguiu transmitir sua mensa-
gem, fato que moveu os coríntios a lhe escreverem uma resposta (ver
7.1). Paulo respondeu a carta que havia recebido da igreja em Corinto
e compôs o que hoje chamamos 1 Coríntios. Depois de enviar essa
epístola, Paulo foi a Corinto e os visitou “em tristeza”, escrevendo-
lhes depois uma carta “com muitas lágrimas” (2Co 2.1, 3,4). A visita e
a remessa dessa carta provavelmente aconteceram em 55. No ano se-
guinte, Paulo compôs 2 Coríntios.

6. Governadores Félix e Festo

Tendo partido de Éfeso, fortalecendo as igrejas na Macedônia e
chegando a lugares tão distantes como o Ilírico (Rm 15.19), Paulo diri-
giu-se a Corinto para passar o inverno ali (1Co 16.6). Durante o inver-
no de 57, redigiu sua carta aos Romanos. Depois de uma extensa jorna-
da a pé pela Macedônia e uma viagem de navio até Cesaréia, Paulo
chegou em Jerusalém para a celebração do Pentecoste nesse ano (At
20.16; 21.17). Em Jerusalém, Paulo foi preso e enviado a Félix, o go-
vernador romano, em Cesaréia. Ao que tudo indica, Félix já ocupava o
posto por vários anos quando presidiu o julgamento de Paulo em Cesa-
réia (At 24.2, 10). Durante os últimos dois anos de sua administração,
Félix manteve Paulo na prisão, entregando-o a Pórcio Festo. Não dis-
pomos de uma data exata da elevação de Festo ao governo em Cesa-
réia, mas Félix deve ter permanecido até uma data entre 52 e 59. Na
companhia de Agripa II, que estava no décimo ano de seu reinado,
Festo ouviu a defesa de Paulo. Agripa começou a governar em março
do ano 50, o que fixa o encontro com Paulo no verão de 59.21

As referências indiretas em Atos e nas epístolas de Paulo à sua
vida e ministério fornecem uma cronologia da época de sua conversão

“Chronologie Paulinienne de l’Année de la Grande Collecte”, RB 81 (1974): 183-95. No
mesmo sentido, consultar Graydon F. Snyder, First Corinthians: A Faith Community Com-
mentary (Macon, Ga.: Mercer university Press, 1992), p. 8.

21. Josefo, Wars 2.14.4 [284]. Ver também David L. Jones, “Luke’s Unique Interest in
Historical Chronology”, in Society of Biblical Literature 1989 Seminar Papers, org. por
David J. Lull. (Atlanta: Scholars 1989), pp. 378-87.
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nas proximidades de Damasco até sua viagem a Roma e subseqüente
soltura. Dentro dessa cronologia, podemos, confiantemente, datar a
primeira visita de Paulo a Corinto entre 50 e 52, e inferir que ele escre-
veu 1 Coríntios dentro dos três anos seguintes à sua partida de Corinto.

C. Mensagem
A epístola foi ocasionada por um relatório trazido a Paulo por mem-

bros da casa de Cloe (1.11), por uma carta dos coríntios (7.1) e pela
chegada de uma delegação da igreja de Corinto (16.17). O relatório
dos da casa de Cloe referia-se às facções que haviam surgido em Co-
rinto e estavam destruindo a unidade da igreja. Paulo também tinha
ouvido acerca de incesto (5.1), litígios (6.1-8) e imoralidade (6.9-20).
A carta que ele recebeu de Corinto continha perguntas sobre o casa-
mento (7.1), as virgens (7.25), a comida sacrifica aos ídolos (8.1), os
dons espirituais (12.1), a coleta para os santos de Jerusalém (16.1) e
Apolo (16.12). A delegação formada por três homens da igreja de Co-
rinto supriu as lacunas existentes (16.17).

1. Problemas de Liderança

A congregação de Corinto significava muito para Paulo: ele escreve
que era pai espiritual deles em Cristo Jesus mediante o evangelho (4.15).
Sem dúvida, o período relativamente breve do ministério de Paulo na
igreja de Corinto, junto com as diferenças de origem étnica e de status
econômico de seus membros, permitiu o surgimento de muitos proble-
mas. Havia judeus cristãos, os quais conheciam as Escrituras do Antigo
Testamento e os gentios tementes a Deus que haviam freqüentado as
reuniões de adoração na sinagoga local; havia também cidadãos ricos e
escravos indigentes. A congregação reunia pessoas de várias nacionali-
dades e muitas línguas. Podemos seguramente dizer que, devido a essa
diversidade, a igreja de Corinto não primava por estabilidade.

Quando um espírito de partidarismo invadiu a igreja de Corinto, as
pessoas afastaram-se umas das outras e a união deu lugar à discórdia.
Quando Paulo tomou conhecimento da existência de facções na con-
gregação de Corinto, tratou do problema como prioridade. Conforme
lhe haviam dito, a igreja estava dividida em quatro grupos e cada um
seguia um líder: Paulo, Apolo, Cefas ou Cristo. No primeiro versículo
sobre esse assunto, ele apela aos coríntios no nome do Senhor Jesus
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Cristo para que estivessem de acordo uns com os outros, que evitassem
divisões e que estivessem unidos numa só mente e num só parecer
(1.10). A pergunta retórica: “Cristo está dividido?” (1.13) subentende
uma resposta negativa que afirme a unidade da igreja cristã. Quem são
Paulo e Apolo? A resposta é que são simplesmente servos a quem o
Senhor atribuiu a tarefa de levar pessoas à fé nele (3.5). Estão incumbi-
dos da missão de proclamar e ensinar a revelação de Deus ao povo, razão
pela qual proíbe-se a arrogância e o partidarismo. Cada membro da igre-
ja de Corinto tem de aprender o que as Escrituras têm a dizer e, assumin-
do um espírito de mansidão, precisa evitar divisões na igreja (4.6).

Por causa da ausência de Paulo, por três anos, da igreja de Corinto
(de 52 a 55), alguns de seus líderes haviam se tornado arrogantes; eles
se opunham e desafiavam a liderança de Paulo e de seus cooperadores
(4.18-21; 9.1-6; 16.10-12). Esses líderes alegavam serem sábios e filo-
soficamente instruídos; sem dúvida, eram influenciados pela filosofia
grega da época (comparar 1.20-25; 2.1-5, 12-14; 3.18-22; 12.3). Não
eram gnósticos,22 mas adversários do afã de Paulo de ensinar e aplicar
o evangelho de Cristo. Paulo os chama de volta à revelação de Deus e
aponta Cristo como poder e sabedoria de Deus (1.24, 30). Paulo aplica
a revelação divina ao cotidiano deles, perturbado por enfermidades
morais e sociais.

2. Problemas Morais e Sociais

Na comunidade de Corinto, um homem mantinha relações sexuais
com a mulher de seu pai – um mal que não acontecia nem mesmo entre
os gentios (5.1). Paulo considerou toda a igreja de Corinto responsável
por esse pecado e repreendeu seus membros por não se lamentarem.23

Instruiu os coríntios a entregarem tal homem a Satanás e a expulsarem-
no da comunidade (5.5,13). Paulo ordenou que fosse removida da igre-
ja tal infâmia; essa mácula prejudicaria a eficácia da igreja em Corin-
to. Paulo esperava dos cristãos que fossem exemplares quanto à pureza

22. Walter Schmithals vê puro gnosticismo cristão em Corinto. Ver Gnosticism in Corin-
th: An Investigation of the Letters to the Corinthians, trad. de John E. Steely (Nashville e
Nova York: Abingdon, 1971), p. 138. Contudo, não o meio mas o fim do primeiro século é
conhecido por um começo embrionário do gnosticismo cristão nas igreja de Corinto.

23. Consultar Brian S. Rosner, “‘ouvci. ma/llon evpenqh,sate’: Corporate Responsibility in 1
Corinthians 5”, NTS 38 (1992): 470-73; F. S. Malan, “The Use of the Old Testament in 1
Corinthians”, NeoTest 14 (1981): 134-66.
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moral em uma sociedade imoral. Por essa razão, Paulo ordenou aos
coríntios que não se associassem com pessoas sexualmente impuras,
mas que fugissem da imoralidade (5.9; 6.9-11, 18).

A imoralidade também envolvia um mal social, a saber, o fato de
cristãos apresentarem suas demandas perante um juiz gentio (6.1). Re-
petidamente, Paulo fez os coríntios recordarem-se de seus ensinamentos
anteriores sobre a imoralidade, perguntando se lembravam de suas ad-
moestações. Com relação às demandas em juízo, instruiu-os de forma
clara a encontrarem um homem sábio dentre eles para julgar, como
mediador, suas diferenças. Aplicando a lei de Cristo de amor mútuo,
instou-os que preferissem sofrer injustiça e dano a obter um ganho de
causa que inevitavelmente seria prejudicial ao seu próximo (6.7,8).

Outros problemas sociais existentes na comunidade de Corinto esta-
vam relacionados a casais, pessoas separadas ou divorciadas, solteiras e
viúvas. A igreja enviou uma carta a Paulo em que os membros buscavam
sua orientação em questões relativas ao casamento. Ele atendeu plena-
mente à solicitação deles apresentando uma longa exposição sobre um
assunto de interesse universal (v. 7). Na verdade, em toda a Escritura,
ninguém apresentou uma exposição mais detalhada sobre questões ma-
trimoniais do que Paulo em 1 Coríntios 7. Paulo fundamentou seu ensi-
no na instituição do santo matrimônio no Éden e no pronunciamento de
Jesus sobre não quebrar os votos matrimoniais (Gn 2.24; Mt 19.4-6).

3. Problemas Religiosos e Culturais

Outra questão sobre a qual os coríntios buscaram orientação foi
quanto à atitude que deveriam ter diante de uma prática gentílica: co-
mer comida sacrificada a um ídolo (8.1). Os cristãos que tinham cons-
ciência firme não tinham dúvidas quanto a comer carne num templo
idólatra porque consideravam o ídolo como nada sendo e a carne como
alimento comum. Exerciam a liberdade cristã comprando tal carne no
mercado. Mas Paulo chamou a atenção para a consciência do irmão
mais fraco, a responsabilidade dos cristãos fortes para com o irmão
mais fraco e a unidade da igreja.

4. Problemas Eclesiásticos

Os quatro capítulos seguintes (11-14) dizem respeito a questões
pertinentes ao culto: oração e profecia, a celebração da ceia do Senhor,
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os dons espirituais, o significado do amor, o profetizar e o falar em
línguas e a ordem no culto. Os problemas referentes aos dons espiritu-
ais eram tão graves que a carta que os coríntios enviaram a Paulo pedia
que explicasse a questão dos dons espirituais. A questão em si precede
e segue o eloqüente capítulo sobre o amor (13), que dá tom para a
conduta apropriada no culto.

5. Problemas Doutrinários

Nada indica que os leitores tenham pedido alguma orientação de
Paulo sobre a doutrina da ressurreição. Mas havia chegado ao seu co-
nhecimento que alguns membros da igreja de Corinto negavam a exis-
tência da ressurreição (15.12). Nas observações iniciais de sua epísto-
la, Paulo escreveu sobre a expectativa do retorno de Jesus (1.8). Isso é
revelador por causa do longo discurso de Paulo sobre a ressurreição
física do corpo em 15.12-58 e sua discussão sobre a escatologia. Paulo
escreve que os coríntios corriam o risco de serem desviados do cami-
nho por doutrinas errôneas sobre a ressurreição de Cristo (15.12, 33,34).
No começo e no fim de sua epístola, Paulo encoraja seus leitores a
aguardarem o retorno de Cristo.

D. Destinatários
Pela leitura cuidadosa da carta de Paulo, podemos aprender algo

sobre seus leitores. Do relato histórico em Atos, sabemos que alguns
judeus aceitaram o evangelho e abandonaram a sinagoga local. Tam-
bém gentios que adoravam o Deus de Israel, conhecidos como temen-
tes a Deus, creram em Jesus e foram batizados (At 18.7-8).

1. Judeus e Tementes a Deus

O emprego do Antigo Testamento por Paulo em sua epístola revela
que ele pressupunha que muitos de seus leitores tinham um conheci-
mento básico das Escrituras, pois ele cita passagens de vários livros do
Antigo Testamento. Ele revela sua própria predileção por citar mais de
um livro que de outro. Precisamente falando, quase um terço da soma
total de suas citações diretas são da profecia de Isaías.24 Além da afini-
dade de Paulo com Isaías, ele faz citações de Gênesis, Êxodo, Deute-

24. Essa propensão para citar Isaías também é evidente em Romanos, onde Paulo cita esse
profeta dezoito vezes de um total de sessenta passagens do Antigo Testamento.
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ronômio, Jó, Salmos, Jeremias e Oséias. Em resumo, com relação a 1
Coríntios, ele se firma basicamente nos livros de Moisés e na profecia
de Isaías.

Podiam os cristãos de Corinto compreender, de imediato, o con-
texto, a colocação e a aplicação dessas citações do Antigo Testamento
no discurso de Paulo? Cristãos de origem judaica haviam aprendido as
Escrituras desde a infância e, assim, podiam compreender o contexto
das passagens citadas e sua aplicação. Por exemplo, de Isaías 22.13,
Paulo cita as palavras “Comamos e bebamos, que amanhã morrere-
mos”. Cristãos de origem judaica, familiarizados com a história de Is-
rael, compreendiam imediatamente a importância histórica dessas pa-
lavras. Sabiam que Paulo fazia alusão à indiferença do povo de Jerusa-
lém quando um exército estrangeiro encontrava-se prestes a devastar o
seu país. Em vez de pedir socorro a Deus, esses israelitas matavam
bois, comiam a carne, bebiam vinho e entregavam-se à orgia. O povo
de Jerusalém não se arrependia, afastava-se deliberadamente de Deus
e esperava o tempo passar embriagando-se.

Muitos dos tementes a Deus de Corinto haviam adquirido conheci-
mento das Escrituras na sinagoga local e na igreja. Também consegui-
am entender a profundidade do ensinamento de Paulo e não necessita-
vam de explicações adicionais.

2. Convertidos

Outras pessoas converteram-se à fé quando Paulo começou seu
ministério em Corinto. Não devemos esquecer que permaneceu ali so-
mente dezoito meses, pois Paulo partiu em 52. Quando escreveu 1
Coríntios, três anos mais tarde, não podia esperar que cada membro da
igreja de Corinto tivesse um conhecimento e uma compreensão perfei-
tos das Escrituras. Muitos dos problemas eclesiásticos e sociais nessa
igreja surgiram de um discernimento e uma aplicação insuficientes da
Palavra de Deus.

Paulo observa que a conduta de alguns cristãos coríntios é idêntica
à das pessoas mundanas, a ponto, inclusive, de a diferença entre eles
ser desprezível (3.3). Paulo repreende o comportamento deles, marca-
do por brigas, inveja, imoralidade e licenciosidade; pela sua conduta
estavam desacreditando o templo de Deus. Paulo os faz lembrar que,
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como o Espírito de Deus habita neles, o corpo deles é o templo de
Deus. E, se alguém destrói esse templo, Deus o destruirá (3.16,17).

Acaso Paulo, com a expressão grega pneumatikoi, está se opondo a
pessoas que se autodenominam de espirituais? Fosse esse o caso, seria
de se esperar que esse termo grego estivesse no masculino plural e
aparecesse freqüentemente do início ao fim de 1 Coríntios. Esse, difi-
cilmente, é o caso. Paulo escreve a palavra espiritual doze vezes,25 mas
nove das ocorrências estão no gênero neutro e referem-se a verdades,
coisas e corpos espirituais. Quando emprega a forma masculina, quer
no singular ou no plural (2.15; 3.1; 14.37), o termo aparece em con-
traste explícito ou implícito com pessoas que são não-espirituais ou
crianças em Cristo. Pessoas espirituais são cheias do Espírito Santo,
fazem bons julgamentos, não são sensuais ou mundanas e aceitam o
mandamento do Senhor e obedecem a ele.

Verificamos que essa carta contém uma série de lemas que eram
usados pelas pessoas arrogantes de Corinto. Paulo se dirige a esses
membros da igreja, dialogando com eles a partir de seus slogans. Eles
aplicavam o slogan “Todas as coisas me são lícitas” (6.12; 10.23) à sua
conduta diária. Eles se deleitavam em pecados sexuais e sociais e per-
mitiam-se tal conduta sob o pretexto da liberdade em Cristo. Em vez
de servirem ao seu Senhor e Salvador, satisfaziam seus próprios dese-
jos pecaminosos. Paulo os censura com afirmações contrárias que anu-
lam o conteúdo de seus lemas. Eles diziam que todas as coisas eram
lícitas, mas Paulo afirma que nem todas as coisas são proveitosas. Van-
gloriavam-se dizendo: “Os alimentos são para o estômago, e o estôma-
go para os alimentos”, ao que Paulo respondeu “mas Deus destruirá
tanto estes como aquele” (6.12,13).26 Buscavam satisfação sexual, mas
Paulo mostra que a imoralidade sexual é pecado contra o próprio cor-
po. Uma vez mais ele lembra os coríntios que o corpo do cristão é um
templo do Espírito Santo (6.19; ver 3.16,17). Paulo confronta esses
arrogantes que queriam tirar o máximo proveito da liberdade cristã. De
maneira franca, lhes diz que se tornaram altivos no falar e que carecem
de correção (4.18-21).

25. 1 Coríntios 2.13, 15; 3.1; 9.11; 10.3, 4; 12.1; 14.1, 37; 15.44 [duas vezes], 46.
26. Ver Roger L. Omanson, “Acknowledging Paul’s Quotations”, BibTr 43 (1992): 201-13.
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Muitas dessas pessoas eram recém-convertidos que precisavam ser
alimentados na fé. Evidentemente, judeus e tementes a Deus também
eram recém-convertidos ao Cristianismo e precisavam ser instruídos
no evangelho. A congregação de Corinto compunha-se de pessoas den-
tre todas as camadas da sociedade e de muitas nacionalidades. Os mem-
bros da congregação demonstravam falta de homogeneidade e união
enquanto permaneciam em práticas pecaminosas que pertenciam às
suas respectivas culturas.

3. Romanos

Depois da reconstrução de Corinto em 44. a. C., a cidade tornou-se
uma colônia romana habitada por um grande número de pessoas dos
corpos administrativo e militar e por escravos libertos. A cultura roma-
na influenciou a sociedade de Corinto e alguns de seus costumes torna-
ram-se parte da vida diária.

Por exemplo, Paulo escreve sobre véus que cobriam a cabeça de
homens e mulheres no culto: um homem não deve ter sua cabeça co-
berta quando ora ou profetiza, mas uma mulher que ora ou profetiza
deve cobrir sua cabeça (11.4,5, 13). Ele tem em mente o costume dos
romanos que, na Itália e nas colônias, cobriam a cabeça em devoções
públicas ou privadas. Quando ofereciam sacrifícios, oravam ou profe-
tizavam, puxavam a toga sobre a cabeça. Paulo está tentando dizer aos
cristãos de Corinto que gostaria que se apartassem de forma clara des-
ses costumes romanos e adotassem um estilo de vida cristão.27

4. Líderes

A congregação de Corinto ainda estava em seu estágio de forma-
ção quando apóstolos (Paulo e Pedro) e cooperadores apostólicos (Apo-
lo, Timóteo, Silas e Tito) atenderam às necessidades da igreja. Alguns
dos líderes na igreja foram Estéfanas e seus dois amigos, Fortunato e
Acaico. Os ex-chefes da sinagoga de Corinto, Crispo e Sóstenes, tam-
bém eram considerados líderes. Paulo não usa o termo presbítero, mas
pede aos membros que se submetam àqueles que haviam se dedicado
ao serviço da igreja (16.15,16). Já em sua primeira viagem missioná-
ria, Paulo designou presbíteros em cada congregação que fundou (At

27. Oster, “Use, Misuse and Neglect”, pp. 67-69.
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14.23). Anos mais tarde, ele se dirigiu à igreja em Filipos juntamente
com seus “bispos e dáconos” (Fp 1.1). Também instruiu Tito para que
constituísse presbíteros em cada cidade na ilha de Creta (Tt 1.5; ver
também 1Tm 3.1-7). A congregação de Corinto, contrariamente, reve-
la um estágio inicial de liderança.28

5. Adversários

Em muitos lugares, em sua epístola, Paulo demonstra ter encontra-
do adversários de seu ministério e doutrina. Esses adversários não for-
mavam necessariamente uma frente coesa, pois, ao que parece, defen-
diam interesses diferentes. Paulo observa que os judeus exigem sinais
miraculosos e os gregos buscam sabedoria (1.22). Ele tinha de lidar
com membros com concepções errôneas acerca da fé cristã, entre os
quais estavam aqueles que ensinavam que não há ressurreição (15.12).
Influenciados pela filosofia grega, alguns negavam completamente a
ressurreição. Outros estavam fascinados pela oratória dos sofistas gre-
gos, que atraía muitos ouvintes. Quando chegou a Corinto depois de
sua humilhante experiência no Areópago de Atenas (At 17.16-34), Paulo
afirmou não ter vindo aos coríntios “com ostentação de linguagem ou
de sabedoria” (2.1). Os sofistas em Atenas acreditavam possuir os te-
souros da sabedoria e seus seguidores procuravam imitá-los. Paulo não
possuía o dom da eloqüência que Apolo tinha (comparar com 2Co 10.10;
11.6); conseqüentemente, Apolo era admirado e Paulo desprezado por
alguns em Corinto.29 Paulo menciona Apolo sete vezes, nessa epístola,
sempre com apreço, a seu companheiro de trabalho (1.12; 3.4, 5, 6, 22;
4.6; 16.12).

E. Teologia
Para os escritores do Novo Testamento, as Escrituras do Antigo

Testamento eram uma fonte fundamental de informação. Os evangelis-
tas, especialmente Mateus, mostram que Jesus baseou-se exclusiva-
mente nas Escrituras para o seu ensino. Com o Antigo Testamento em

28. Comparar com Andrew D. Clarke, “Secular and Christian Leadership in Corinth”,
TynB 43 (1922): 395-98.

29. Consultar Bruce W. Winter, “Are Philo and Paul Among the Sophists? A Hellenistic
Jewish and a Christian Response to a First Century Movement”, dissertação de doutorado,
Macquaire University, 1988.
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mãos, o autor da epístola aos Hebreus ensina a superioridade de Cristo
e da doutrina do sacerdócio. Em suas epístolas aos Coríntios, Paulo
apóia a sua doutrina com citações das Escrituras do Antigo Testamento
e, inclusive, de um dito de Jesus.

Por exemplo, Paulo termina suas instruções a respeito do homem
incestuoso fazendo uma citação do texto grego de Deuteronômio 17.7:
“Expulse o homem mal do seu meio” (5.13). Ele denuncia a imoralida-
de sexual com uma citação da instituição do casamento no paraíso (Gn
2.24; 1Co 6.16). Sua discussão sobre o divórcio começa com os ensi-
namentos de Jesus que estão registrados nos Evangelhos.30 Jesus tam-
bém faz referência à instituição do casamento (Gn 2.24), à qual ele
acrescenta o seu próprio ensino: “O que Deus ajuntou não o separe o
homem”(Mt 19.6). Paulo apresenta esse dito com suas próprias pala-
vras, dizendo: “Uma mulher não deve se separar de seu marido” (7.10).
Os exemplos tirados dos capítulos 5-7 revelam que Paulo se baseou
nas Escrituras para instruir os leitores na moralidade social e sexual.31

As Escrituras são a base da teologia de Paulo. Não apenas ele cita
passagens do Antigo Testamento, como também alude a elas apresen-
tando paralelos verbais em outros lugares em suas duas epístolas co-
ríntias. Essas alusões e paralelos verbais são predominantemente dos
livros de Moisés, 32 dos Salmos e Provérbios, além de Isaías. A corres-
pondência coríntia está repleta de referências diretas e indiretas às Es-
crituras do Antigo Testamento.

Paulo apresenta Deus como o Pai, o Cristo e o Espírito Santo. Dis-
cute as doutrinas do pecado, da salvação e da santificação do homem e
da soberania de Deus. Além disso, compõem a teologia de Paulo a
doutrina da igreja em sua relação com o culto e a vida, e o ensino da
ressurreição.

1. Deus

Embora Paulo mencione repetidamente o nome de Cristo Jesus,
ele o apresenta em relação a Deus. Conseqüentemente, Paulo é um

30. Mateus 5.32; 19.3-9; Marcos 10.2-12; Lucas 16.18.
31. Brian S. Rosner, “‘Written for Our Instruction’”, TynB 43 (1992): 399-401.
32. Gênesis, doze ocorrências; Êxodo, 21; Levítico, três; Números, catorze, e Deuteronô-

mio, vinte.
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apóstolo de Cristo Jesus, mas pela vontade de Deus (1.1); a saudação é
primeiro da parte de Deus, o Pai, e, então, do Senhor Jesus Cristo (1.3).
Paulo dá graças a Deus pelos coríntios (1.4), os quais Deus chamou “à
comunhão de seu Filho Jesus Cristo” (1.9). Pela mensagem da cruz e
de Cristo, Deus é fonte de poder e sabedoria (1.18-25). Deus escolhe
as coisas fracas, loucas e humildes do mundo a fim de que se gloriem
no Senhor (1.26-31). Deus revela sua sabedoria oculta ao seu povo e
envia o seu Santo Espírito para que compreendam e discirnam os mis-
térios de Deus (2.10-15). Deus causa o crescimento na igreja pelos
seus servos; os membros da igreja são descritos como seu campo, edi-
fício e templo (3.5-17).

Para Paulo, o reino pertence a Deus. Ele se refere ao conceito reino
cinco vezes em sua epístola (4.20; 6.9, 10; 15.24, 50). Cristo Jesus
entregará o reino a Deus, o Pai, na consumação dos séculos (15.24). A
referência ao reino em 4.20 fala do poder atual do reino de Deus, mas
as demais passagens nessa epístola dizem respeito às bênçãos futuras
do reino vindouro. O povo de Deus herdará o reino vindouro junto
com Cristo em glória.33

O credo judaico “ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único
SENHOR” (Dt 6.4) aparece na declaração de Paulo, “para nós há um só
Deus, o Pai” (8.6). Ele é o Criador e a plenitude de todas as coisas. Ao
empregar o termo Pai, Paulo indica que Deus o Pai, e o Filho Jesus
Cristo, são um. Mediante Cristo Jesus, Deus é também Pai de seu povo
(1.3). Além disso, no Antigo Testamento, Deus é Senhor; no Novo Tes-
tamento, porém, Cristo recebe esse título. Junto com outros autores do
Novo Testamento, Paulo não distingue entre o senhorio de Deus e de
Cristo; Deus realiza todas as coisas por meio de seu Filho Jesus Cristo.
Seguem alguns exemplos de como Paulo identifica essas duas Pessoas:

Antigo Testamento Novo Testamento
a mente do Senhor a mente de Cristo

o dia do Senhor o dia de nosso Senhor Jesus
o nome do Senhor o nome de nosso Senhor Jesus
a vontade de Deus a vontade do Senhor

33. Herman N. Ridderbos, Paul: An Outline of His Theology, trad. de John Richard de
Witt, (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), p. 203. Noutra parte em suas epístolas, Paulo rela-
ciona o reino a Cristo e a Deus (Ef 5.5) e ao Filho amado de Deus (Cl 1.13).
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Paulo identifica a divindade de Jesus Cristo com Deus, o Pai, por
causa de sua experiência de conversão em Damasco, onde encontrou-
se com o Cristo ressuscitado.34 Na igreja, Deus atua em todos os mem-
bros do corpo de Cristo: dispõe os membros, coordena o corpo e esta-
belece seus líderes (12.18, 24 e 28, respectivamente). Por fim, Deus é
um Deus de ordem e de paz (14.33).

2. Cristo

O leitor de 1 Coríntios impressiona-se pelo uso repetitivo da ex-
pressão, completa ou parcial, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo enfati-
za a verdade de que Cristo Jesus é Filho de Deus e Senhor de seu povo
(1.2, 9). Para o apóstolo e os destinatários de sua epístola, Jesus Cristo
é a figura central em toda a epístola: os que crêem são santificados em
seu nome, invocam o seu nome, recebem sua graça e são nele enrique-
cidos. Jesus Cristo incumbiu Paulo de pregar o evangelho (1.17), reve-
lou-lhe a fórmula da Ceia do Senhor (11.23-25) e transmitiu-lhe o con-
teúdo do evangelho (15.3-5). Esse evangelho recebe vários nomes: a
mensagem da cruz (1.18), pregar o Cristo crucificado (1.23) e o teste-
munho sobre Deus (2.1). A proclamação da ressurreição de Cristo é de
suprema importância (15.14) e os cristãos celebrando a Santa Ceia pro-
clamam a morte do Senhor até que ele venha (11.26).35

Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro pascal imolado como um sa-
crifício pelo seu povo (5.7). Como sacrifício definitivo pelo povo de
Deus, Cristo libertou o seu povo do pecado e da culpa (ver Is 53.6; Jo
1.29; Hb 9.26). Pelo sangue do cordeiro pascal que puseram nas om-
breiras de suas portas, os israelitas no Egito foram preservados do po-
der destruidor do anjo da morte (Êx 12.7, 13). De forma semelhante,
pelo seu sangue pascal derramado no Calvário, Cristo salva o seu povo
de sofrer a morte eterna. Participando do cálice da comunhão, os cris-
tãos ouvem as palavras de Jesus “Este cálice é a nova aliança no meu
sangue” (11.25) e sabem que ele, como supremo sacrifício, derramou
seu sangue por eles. Em vista disso, confessam com gratidão o ensino

34. Gordon D. Fee, “Toward a Theology of 1 Corinthians”, in Society of Biblical Litera-
ture 1989 Seminar Papers, org. por David J. Lull (Atlanta: Scholars, 1989), p. 271.

35. Consultar Victor P. Furnish, “Theology in 1 Corinthians: Initial Soundings”, in Soci-
ety of Biblical Literature 1989 Seminar Papers, org. por David J. Lull (Atlanta: Scholar,
1989), p. 260.
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do evangelho de que Cristo morreu por seus pecados (15.3). São liber-
tados do peso do pecado e da morte e receberam a vida eterna pela
morte de Jesus na cruz. Como convidados à mesa do Senhor, celebram
a festa da Páscoa.

O preço pago por Jesus para redimir o seu povo foi o seu sacrifício
na cruz. Paulo escreve, por duas vezes: “Vocês foram comprados por
um preço” (1Co 6.20; 7.23) como um lembrete aos coríntios de que a
redenção deles se realizou por meio da morte de Jesus. Paulo, em vári-
as partes de sua epístola, menciona a obra expiatória de Cristo: sua
morte na cruz (1.23; 2.2); em o nome do Senhor Jesus e no Espírito de
Deus os coríntios foram lavados, santificados e justificados (6.11); eles
não devem destruir um irmão por quem Jesus morreu (8.11). Além
disso, Cristo está sempre próximo de seu povo, como Paulo indica com
a referência à presença espiritual de Cristo durante a jornada de qua-
renta anos dos israelitas pelo deserto (10.4). Como esteve com o seu
povo no deserto, assim Cristo está com a igreja hoje e até o fim dos
tempos (Mt 28.20).

O Filho foi enviado para fazer a vontade de Deus, o Pai. Por meio
do Senhor Jesus Cristo, todas as coisas vieram a existir e, por meio
dele, o seu povo vive (8.6). Jesus Cristo é criador e fonte de vida do seu
povo. Mas como pertencemos a Cristo, Cristo pertence a Deus (3.23).
Paulo escreve que o cabeça da mulher é o homem, o cabeça de cada
homem é Cristo, e o cabeça de Cristo é Deus (11.3). A questão da
subordinação também aparece em outros lugares (15.28). Apesar de
todas as coisas terem sido subordinadas a Cristo Jesus, Cristo está su-
bordinado a Deus, o Pai. Conseqüentemente, observamos uma suces-
são ordenada: recebemos todas as coisas do Filho, que, por sua vez,
recebe todas as coisas de Deus, o Pai, “para que Deus seja tudo em
todos”.

A palavra de Jesus é definitiva quanto à separação de casais (7.10),
o direito de pregadores receberem seu sustento do evangelho (9.14) e
da impossibilidade de servir ao Senhor e aos demônios (10.21; compa-
rar com Mt 6.24; Lc 16.13). Além disso, o Senhor disciplina o seu
povo no sentido de julgá-lo (11.32; ver também 4.4). Por último, o que
Paulo escreveu aos coríntios é o mesmo que o mandamento do Senhor
(14.37).
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Paulo exorta os coríntios a imitá-lo, já que em Cristo Jesus ele se
tornou seu pai espiritual (4.15). Devem imitá-lo como ele imita a Cris-
to (11.1). Os ouvintes do evangelho de Cristo (15.3-5) devem servir ao
Senhor porque ele os cobriu de dons espirituais (1.7). Por causa de sua
salvação, foram enriquecidos em tudo. Essencialmente, são o corpo de
Cristo e, individualmente, membros dele (12.12, 20, 27). Embora aguar-
dem ansiosamente a sua volta, sabem que, quando ele vier, Deus trans-
formará todos aqueles que pertencem a ele num piscar de olhos
(15.22,23, 51,52). Por Cristo, Deus redime o seu povo, concede-lhes o
dom da imortalidade e lhes dá vitória (15.54-57). Finalmente, a fé em
Jesus efetua a união de Cristo com o seu povo, a qual garante a nossa
ressurreição, assim como Cristo também ressuscitou fisicamente den-
tre os mortos. “A redenção final do corpo é parte do triunfo supremo
do Filho Encarnado.”36

3. Espírito Santo

Em suas referências ao Espírito de Deus, Paulo atribui, predomi-
nantemente, um papel instrumental à terceira Pessoa da Trindade. Mais
da metade dessas referências retratam o Espírito como agente a partir
de quem, por quem ou por meio de quem algo é dado, feito ou revela-
do. As demais passagens falam sobre a existência e o poder do Espírito
Santo. Examinaremos, a seguir, essas passagens.

Primeiro, Paulo enfatiza a obra do Espírito nos capítulos 2 e 12.37

Nesses capítulos, fala do Espírito de Deus revelando verdades espiri-
tuais profundas e concedendo dons da graça aos que crêem. A prega-
ção do evangelho acontece somente pela operação eficaz do Espírito
de Deus. Paulo informa que não se apresentou aos coríntios “com os-
tentação de linguagem ou de sabedoria” (2.1). De modo nenhum. Não
se apresentou com palavras persuasivas de sabedoria, mas com uma
demonstração do poder do Espírito (2.4). Tendo recebido seu poder do

36. R. St. John Parry, The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians, Cambridge
Greek Testament for Schools and Colleges (Cambridge: Cambridge University Press, 1937),
p. lvi.

37. De um total de dezoito referências ao Espírito nessa epístola, sete ocorrem no capítulo
2, sete no capítulo 12, duas no capítulo 6 e, nos capítulos 3 e 7, uma vez em cada um.
Observe-se que Paulo menciona a expressão Espírito Santo apenas duas vezes (6.19; 12.3),
mas normalmente diz o Espírito ou o Espírito de Deus.
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Espírito, Paulo colocou a proclamação do evangelho num plano mais
elevado do que aquele da sabedoria humana.38

Em segundo lugar, Deus possui a sabedoria secreta que revela ao
seu povo por meio do seu Espírito (2.7, 10). Apenas o Espírito de Deus
é capaz de compreender e revelar as profundezas de Deus. Essas pro-
fundezas são inquiridas e interpretadas pelo Espírito, que conhece os
pensamentos de Deus (2.10, 12). O Espírito ensina aos que crêem em
palavras espirituais, as quais o homem, sem a presença do Espírito, é
incapaz de compreender e, por isso, rejeita (2.13,14).

Terceiro, a estreita relação entre Deus e o Espírito não se evidencia
apenas na identificação do Espírito como sendo de Deus, mas também
como vindo da parte de Deus. Isso fica claro especialmente na asser-
ção de Paulo de que o corpo físico dos que crêem são o templo do
Espírito de Deus (3.16). Paulo diz: “o corpo de vocês é santuário do
Espírito Santo, que está em vocês, o qual vocês têm da parte de Deus”
(6.19). Ou seja, a presença santificadora do Espírito Santo nos cristãos
indica que o corpo físico é um templo no qual Deus se agrada habitar.
Os que crêem foram justificados espiritualmente no nome do Senhor
Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus (6.11). Aliás, esse é o único lugar
no Novo Testamento que liga o Espírito Santo à obra da justificação
dos crentes. O Espírito santifica e também justifica o povo de Deus.

Quarto, o Espírito serve como agente de Deus em relação à salva-
ção do povo. Paulo descreve as atividades do Espírito com o uso de
algumas preposições (colocadas, abaixo, em itálico). Em sua discus-
são dos dons espirituais (cap. 12), Paulo menciona que uma pessoa é
capaz de confessar o senhorio de Jesus somente pelo Espírito Santo
(12.3). Os dons espirituais de sabedoria, conhecimento, fé e cura são
dados mediante o Espírito (12.8,9). Todos esses dons são obra do mes-
mo Espírito (12.11). E, por fim, Paulo escreve que nós, que formamos
o corpo de Cristo, somos todos batizados em um só Espírito (12.13).

Em resumo, o Espírito Santo é enviado por Deus, o Pai, para revelar
ao seu povo verdades espirituais para a sua salvação em Jesus Cristo.
Sua obra inclui a obra da santificação e justificação dos santos. E ele
concede aos crentes dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo.

38. Donald Guthrie, New Testament Theology (Downers Grove: Inter-Varsity, 1981), p. 550.
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4. Igreja

Dentre todas as suas epístolas, é na correspondência coríntia que
Paulo emprega a palavra igreja com maior freqüência.39 Ele fundou muitas
igrejas e permaneceu em Éfeso por quase três anos, bem mais do que os
dezoito meses que esteve em Corinto. Todavia, tinha um interesse espe-
cial no bem-estar espiritual da igreja de Corinto, a qual ele aconselhou
por meio de cartas, emissários (Timóteo e Tito) e visitas pessoais.

a. Natureza da Igreja

A congregação em Corinto demonstrou desdém pela unidade da
igreja local e, por implicação, da Igreja universal. Paulo compara a
igreja de Corinto com o corpo humano feito de muitos órgãos comple-
tamente dependentes uns dos outros. Esses órgãos formam um corpo
harmoniosamente reunido para funcionar apropriadamente. Assim é o
corpo espiritual de Cristo (12.12, 27).

Noutra parte, Paulo enfatiza a unidade da Igreja de Cristo com uma
referência à celebração da santa comunhão. “O pão que partimos não é
a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos
unicamente um pão, um só corpo; porque todos participamos do único
pão” (10.16b,17).

Esforçando-se pela unidade na Igreja universal, Paulo afirma repe-
tidamente que seu ensino e admoestações destinam-se a “cada igreja”
(4.17), “todas as igrejas” (7.17;11.16;14.33) e “igrejas”(14.34). Os da
Galácia expressaram homogeneidade com a comunidade de Corinto
por sua demonstração de um interesse comum em enviar um donativo
aos santos em Jerusalém (16.1-3). E as igrejas na província da Ásia
enviaram suas saudações à congregação de Corinto (16.19).

b. Culto

Quando os membros da igreja se reúnem regularmente, fazem-no
para adorar seu Senhor. Paulo dedica vários capítulos a esse assunto
específico (capítulos 11-14). Ensina primazia, prescreve decoro no vestir
quando homens e mulheres, respectivamente, oram e profetizam no

39. Das 61 ocorrências do termo ekklesia (igreja) nas epístolas de Paulo, 21 encontram-se
em 1 Coríntios, nove em 2 Coríntios, nove em Efésios, cinco em Romanos, quatro em
Colossenses, três em Gálatas, três em 1 Timóteo, duas em Filipenses, 1 Tessalonicenses e 2
Tessalonicenses, respectivamente, e uma em Filemom.
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culto, discute aparência aceitável, critica com severidade distinções de
classe e comportamento inconveniente à mesa do Senhor, transmite as
palavras da instituição da Comunhão, instrui os coríntios a examina-
rem-se a si mesmos antes de participarem dos elementos sagrados e
exorta os coríntios a exercitarem moderação (11.3-34).

Paulo recapitula o ensino sobre a celebração da ceia do Senhor,
sem omitir uma referência à confissão de fé “Jesus é Senhor” (12.3) e
ao batismo como uma iniciação ao corpo de Cristo (12.13). Nesse con-
texto, o batismo significa ser batizado com o Espírito de Cristo.40

c. Dons

No contexto de três capítulos (12-14), Paulo reflete sobre os dons
espirituais que Deus deu à igreja. Esses dons variam desde o da sabe-
doria até o de falar em línguas e interpretá-las (12.8-10). Para benefí-
cio da igreja, Deus instituiu apóstolos, profetas, mestres, operadores
de milagres, dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas e
intérpretes (12.28-30). Depois de listar esses dons espirituais, Paulo
discute em detalhes a prática coríntia da profecia e do falar em línguas.
Dentre esses dois dons, ele considera a profecia superior ao falar em
línguas. A profecia deve edificar, fortalecer e encorajar os crentes (14.3).
Paulo permite o falar em línguas somente quando isso comunica ver-
dades inteligíveis à igreja para a edificação e instrução, ordenadamen-
te e num contexto de amor (14.6-19). Não sendo esse o caso, o que fala
deve ficar calado (14.28).

d. Disciplina

Detectamos um relacionamento desgastado entre Paulo e a igreja
em quase cada capítulo dessa epístola.41 Novos convertidos gentios
tentaram introduzir a sabedoria e o espírito do mundo na igreja (2.5,
12; 3.1, 3, 19). Alguns dos membros eram tão arrogantes que queriam
tomar de Paulo a liderança da igreja. Até mesmo punham em dúvida a
validade de seu apostolado (9.1-3). Por isso, Paulo os censura aspera-

40. Comparar com Guthrie, New Testament Theology, p. 755; Ridderbos, Paul, p. 373.
41. Gordon D. Fee (The First Epistle to the Corinthians in New International Commenta-

ry on the New Testament series [Grand Rapids: Eerdmans, 1987], p. 8, n. 22) exclui a
discussão de Paulo sobre o casamento (7.1-40) e sobre o decoro no culto (11.2-16). Mas
mesmo essa última passagem não está livre de controvérsia (ver 11.16).
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mente e pergunta se deveria ir ter com eles “com vara ou com amor e
espírito de mansidão” (4.21).

A congregação de Corinto não foi capaz de exercer sua responsabi-
lidade como corpo e expulsar um homem incestuoso de seu meio. Pau-
lo teve de instruí-los a exercer disciplina (5.5, 13). Também censurou o
comportamento imoral de algumas pessoas que queriam aplicar a li-
berdade cristã aos costumes sexuais (6.12). Proibiu os coríntios de irem
aos templos pagãos para refeições de comunhão, porque participar da
comida oferecida a um ídolo anula a comunhão com Cristo à sua mesa
(8.1-13; 10.1-22). Em vez de viverem como cristãos numa sociedade
pagã, alguns coríntios estavam vivendo como pessoas mundanas numa
comunidade cristã.

O mandamento de Paulo para que houvesse ordem à mesa do Se-
nhor e sua instrução em defesa do culto edificante são medidas corre-
tivas que a igreja deveria implementar (11.17-34; 14.1-35). Como uma
última censura àquelas pessoas que se julgam espiritualmente dotadas,
Paulo afirma que suas palavras são divinamente inspiradas porque Je-
sus está falando por intermédio dele (14.36,37). Aqueles que arrogan-
temente repudiam o ensino de Paulo deveriam saber que Deus os repu-
dia (14.38; comparar com Mt 10.33; 2Tm 2.12).

5. Ressurreição

De todos os escritos de Paulo, 1 Coríntios 15 figura como o capítu-
lo por excelência sobre a ressurreição. O fato redentor de que Cristo
ressuscitou dos mortos é para todos os crentes a garantia de que tam-
bém eles ressuscitarão (6.14; 15.15,16). Paulo descreve Cristo como
as primícias daqueles que morreram (15.20, 23). Quando as primícias
dos grãos maduros são colhidas, a própria colheita está próxima.

Alguns coríntios negavam a ressurreição (15.12). Se eles espirituali-
zavam sua própria ressurreição dos mortos ou não, o fato permanece de
que Paulo ensina a ressurreição física do povo de Deus.42 Ele apresenta
essa doutrina por meio de um paralelismo tipicamente semita (15.21,22):

pelo homem veio a morte
pelo homem veio a ressurreição dos mortos

42. Para uma discussão abrangente, ver Anthony C. Thiselton, “Realized Eschatology at
Corinth”, NTS 24 (1977-78), 510-26.
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todos os que estão em Adão morrem
todos os que estão em Cristo serão levantados.

Paulo menciona Adão, que é o cabeça da raça humana, e Cristo,
que é o cabeça de todo o seu povo. O primeiro Adão, pela desobediên-
cia, trouxe a maldição da morte sobre a raça humana; o segundo Adão
removeu a maldição e concede vida eterna a todos os que nele crêem.
O primeiro Adão veio do pó da terra, o segundo Adão, contudo, desceu
do céu (15.45-49). Paulo afirma que Adão tornou-se um ser vivo, mas
Cristo, um espírito vivificador. O contraste é incomparável, porque Cris-
to tem a autoridade de erguer seu povo da sepultura e transformá-los em
corpos gloriosos e realizar esse ato redentor num piscar de olhos (15.52).

A conclusão do longo discurso de Paulo sobre escatologia soa como
uma nota de triunfo. Das profecias de Isaías e Oséias (Is 25.8; Os 13.14),
Paulo cita versos que falam sobre a morte: “Tragada foi a morte pela
vitória” e: “Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu
aguilhão?”. Nessas duas passagens do Antigo Testamento, contudo,
não aparece a palavra vitória. A profecia de Isaías lê: “Tragará a morte
para sempre”, e Oséias tem: “onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde
está, ó inferno, a tua destruição?”. Paulo substitui livremente as pala-
vras da Escritura pelo termo vitória com o qual culmina o seu discurso
sobre a ressurreição.

Paulo escreveu suas cartas aos Coríntios fazendo citações diretas e
adaptadas do Antigo Testamento, além de alusões a ele. Seus escritos,
respirando o ar das Escrituras, demonstram a ação do Espírito Santo,
que é seu principal autor. O Espírito de Deus confere a Paulo autorida-
de apostólica para usar e adaptar passagens do Antigo Testamento na
apresentação de verdades inspiradas ao povo de Deus. As Escrituras
não só sustentam o ensino de Paulo, mas também indicam que seus
escritos encontram-se em linha de continuidade com a Palavra de Deus
revelada. Quando Paulo afasta-se, por vezes, das palavras exatas do
texto do Antigo Testamento, sua atenção não se dirige a palavras espe-
cíficas, mas ao contexto daquela passagem. Em conclusão, para sua
teologia, Paulo explica o texto do Antigo Testamento para que sirva à
linha mestra de sua mensagem inspirada.43

43. Ver E. Earle Ellis, “How the New Testament uses the Old”, in New Testament Inter-
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F. Autenticidade
Uma das cartas mais importantes de Paulo, essa epístola possui

credenciais tanto internas como externas que provam a autoria pauli-
na. Comecemos com a evidência interna.

1. Evidência Interna

Primeiro, a própria carta atesta a autoria paulina, pois em muitos
lugares Paulo faz referências a si mesmo (1.1, 12, 13; 3.4, 5, 22; 16.21).

Segundo, a saudação, o endereçamento, a bênção e a ação de gra-
ças no começo, e as saudações e doxologia na conclusão da carta são
semelhantes às de outras epístolas de Paulo.

Terceiro, referências cruzadas a Atos e às epístolas paulinas em
diversos lugares confirmam os nomes e os assuntos discutidos nessa
carta. O nome Sóstenes aparece tanto em 1 Coríntios como em Atos.
Na abertura de 1 Coríntios, Sóstenes aparece como remetente junto
com Paulo (1.1) e, em Atos, Lucas menciona que Sóstenes era o princi-
pal da sinagoga em Corinto que foi espancado diante do tribunal de
Gálio (At 18.17). Paulo batizou Crispo (1.14) e Lucas escreve que Crispo
era o principal da sinagoga local que converteu-se com toda a sua casa
(At 18.8). Áqüila e Priscila enviam saudações à igreja de Corinto
(16.19); alguns poucos anos antes haviam estado entre os primeiros
membros dessa igreja (At 18.2,3; ver também Rm 16.3). As referênci-
as cruzadas a passagens paralelas em outras epístolas paulinas são nu-
merosas demais para serem mencionadas. Toda a evidência aponta in-
questionavelmente para o apóstolo Paulo.

2. Evidência Externa

Ao final do século I, Clemente de Roma refere-se a essa epístola
como “a carta do bendito Paulo, o Apóstolo”; a Epístola de Barnabé
tem semelhanças textuais com 3.1, 16 e 18; e a Didache traz a expres-
são aramaica Maranatha que também ocorre em 16.22.44

Durante o século II, a autenticidade da epístola de Paulo estava
estabelecida. Justino Mártir cita diretamente de 11.19 no capítulo 35

pretations: Essays on Principles and Methods, org. por I. Howard Marshall, (Grand Rapi-
ds: Eerdmans; Exeter: Paternoster, 1977), pp. 199-219.

44. Respectivamente, 1 Clemente 47.1; Barnabé 6.11; e Didache 10.6.
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de sua obra Dialogue with Trypho. Marcião colocou 1 Coríntios em
seu cânone. No último quartel desse século, o cânone Muratório atri-
bui as cartas aos Coríntios a Paulo e as coloca encabeçando a lista das
epístolas paulinas. Além disso, Irineu, Clemente de Alexandria e Ter-
tuliano fazem muitas citações dessa epístola.

3. Integridade

Estudiosos que questionam a unidade de 1 Coríntios chamaram a
atenção para a desconexão entre os assuntos apresentados. Vêem con-
tradições na composição. Para ilustrar, Paulo informa aos coríntios que
os visitará em breve (4.19) mas no último capítulo faz alusão a uma
demora (16.5, 6). Paulo mostra uma atitude irredutível com relação à
participação em sacrifícios oferecidos a um ídolo (10.1-22), mas é bran-
do em sua discussão sobre a liberdade de consciência (10.23–11.1).
Nos primeiros quatro capítulos de sua epístola, Paulo reflete sobre a
questão da apostolicidade, assunto que aparece de novo no capítulo 9.
De acordo com alguns estudiosos, esses são apenas três exemplos que
ilustram falta de coerência.45

Não imaginamos que Paulo, com ou sem a ajuda de um escriba,
compôs a carta de uma só vez, sem interrupções. Por causa das muitas
obrigações em Éfeso (ver At 19.8-10; 20.20, 21, 34), Paulo escreveu a
epístola aos poucos e essa inevitável protelação contribuiu para mu-
danças repentinas em sua redação. Além disso, tendo em vista pausas
literárias em outras cartas de Paulo (ver, por exemplo, Rm 5.12-19 e
15.33; 16.20, 25-27), concluímos que essa peculiaridade é uma de suas
características. E, finalmente, Paulo recebeu informação sobre os co-
ríntios da parte de visitantes (1.11; 16.17), por carta (7.1) e por relatos
(5.1; 11.18). Sem dúvida nenhuma, ele conversou com esses mensa-
geiros sobre os problemas que preocupavam a igreja em Corinto.

Não podemos refazer a seqüência da composição da epístola, a não
ser recorrendo a hipóteses que são, elas mesmas, regidas por muitas
variações.46 Contudo, as transições bruscas na carta devem ser vistas

45. Jean Héring, The First Epistle of Saint Paul to the Corinthians, trad. de A. W. Hea-
thcote e P. J. Allcock, (Londres: Epworth, 1962), p. xiii.

46. Ver a pesquisa de John C. Hurdt, Jr., The Origin of I Corinthians, 2ª ed. (Marcon, Ga.:
Mercer University Press, 1983), pp. 43-58.
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contra o pano de fundo que foi o fato de Paulo receber informação
periódica e reagir a ela. A carta é uma compilação de tópicos frouxamen-
te conectados entre si. Leon Morris conclui: “Não é um tratado teológico
sistemático, mas uma tentativa genuína de tratar uma situação concreta
da vida, uma situação que reclamava um pronunciamento apostólico em
mais do que um tema. Assim, Paulo passa naturalmente de um assunto a
outro, algumas vezes com pouco material de transição.”47

G. Características
Vemos a epístola de Paulo aos Romanos como a carta patente do

Cristianismo, em que o apóstolo apresenta as doutrinas a respeito do
pecado, da salvação e do culto. Sabemos que alguns poucos capítulos
finais de Romanos (cap. 12-16) são dedicados a questões práticas rela-
tivas à vida da igreja. Por contraste, 1 Coríntios é, do princípio ao fim,
uma epístola que revela o cuidado pastoral de Paulo para com a con-
gregação de Corinto. O apóstolo não dá recomendações práticas so-
mente àquela igreja particular, mas a toda a igreja cristã. A série de
questões discutidas por Paulo em 1 Coríntios é suficientemente ampla
para que os membros de cada congregação possam de bom grado re-
correr a ela para orientação.

Uma primeira característica é que a epístola é excepcionalmente
abrangente no tratamento de problemas que a igreja precisa enfrentar:
cismas, respeito pela liderança, litígios, casamentos desfeitos, práticas
e influências mundanas, feminismo na igreja, problemas graves no culto,
concepções erradas sobre a consumação dos tempos e a coleta de do-
nativos para os pobres.

Segunda, Paulo se expressa de forma pessoal ao discutir os proble-
mas práticos dos coríntios. Atende aos membros da igreja como um
pastor que tem interesse pessoal em seu bem-estar espiritual. A marca
registrada dessa epístola é o pronome pessoal eu, que aparece repetida-
mente em todos os seus dezesseis capítulos.

Terceira, o estilo no qual 1 Coríntios foi escrita é notavelmente
bom. Paulo demonstra um domínio do grego que em determinados lu-
gares rivaliza com o estilo de autores clássicos; Paulo usa um grande

47. Leon Morris, “Corinthians, First Epistle to the”, ISBE, vol 1., p. 775.
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número de palavras que são peculiares a essa carta.48A epístola revela
um tempero semítico por causa do uso freqüente que o autor faz de
passagens do Antigo Testamento; Paulo, inclusive, recorre ao emprego
das palavras aramaicas amém e maranata.

Quarta e última, Paulo faz muitas perguntas retóricas. Especial-
mente na primeira metade, ele repete a interrogação: “Vocês não sa-
bem que...?”.49 Ele espera que os coríntios respondam afirmativamente
a essas perguntas, pois eles foram instruídos pelos apóstolos e seus
cooperadores. Portanto, ao fazer essas perguntas, Paulo refresca a me-
mória dos coríntios e constrói sobre o fundamento estabelecido no co-
meço dessa igreja.

H. Texto
O texto grego de 1 Coríntios tem o apoio de um papiro (P46) e dos

principais testemunhos (tanto unciais como minúsculas). O manuscri-
to em papiro tem todos os capítulos, mas eles estão incompletos. Os
manuscritos unciais que têm o texto completo de todos os capítulos
são os códigos Í, A, B, D, 06abs, L, Y, 056, 0142, 0150 e 0151.50Em
resumo, contando também os numerosos testemunhos que têm um tex-
to incompleto, a epístola conta com um texto grego firmemente estabe-
lecido.

Não obstante, a carta apresenta alguns poucos problemas textuais
que nenhum tradutor e comentador pode ignorar. Por exemplo, a leitu-
ra de 2.4 deveria ser “não em palavras persuasivas de sabedoria” ou
“não com persuasão de sabedoria”? É mínimo o apoio de manuscritos
para a segunda interpretação; em vista disso, os tradutores preferem a
primeira.

Primeira Coríntios 13.3 é outro texto crucial. Quase todos os tra-
dutores adotam a leitura “e ainda que entregue o meu próprio corpo
para ser queimado”. Mas a esmagadora maioria do apoio de manuscri-
tos para o texto grego é “e ainda que entregue o meu próprio corpo a
fim de me orgulhar” (NRSV). Apesar da força do testemunho externo,

48. Thayer relaciona um total de 110 palavras, pp. 704-706.
49. 1 Coríntios 3.16; 5.6; 6.2, 3, 9, 15, 16, 19; 9.13, 24.
50. Consultar Kurt Aland e Barbara Aland, The Text of the New Testament, trad de Eroll F.

Rhodes, (Grand Rapids: Eerdmans; Leiden: Brill,1987), tabela 6, encarte s/nº .
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os tradutores são influenciados pela evidência interna e escolhem a
leitura mais fraca, “para ser queimado”.

Por fim, alguns manuscritos ocidentais transpõem 14.34,35 para
depois de 14.40. Mas essa transposição não contou com uma reação
favorável; a razão para a mudança parece provir da inquietude dos
escribas. Estes sentiam-se desconfortáveis com a fraseologia da reco-
mendação de Paulo para as mulheres manterem-se em silêncio no cul-
to. Todavia, a fraseologia permanece a mesma depois da transposição
e afeta muito pouco, se é que o faz, a exegese da passagem. Os estudi-
osos que classificam esses versículos como uma glosa incorporada mais
tarde ao texto de 1 Coríntios carecem da necessária evidência textual
para substanciar seu argumento. Por enquanto, não se tem essa evidên-
cia. Contudo, é possível interpretar a passagem dentro do contexto ge-
ral para mostrar que o sentido é de fato lúcido e compreensível.

I. Propósito
Resumindo o conteúdo da epístola, podemos ser breves na afirma-

ção do propósito de 1 Coríntios. Primeiro, Paulo procurou promover
um espírito de unidade na igreja local e, ao mesmo tempo, mostrar aos
leitores que eles eram parte da igreja universal. Segundo, o apóstolo
procurou corrigir uma série de tendências errôneas na comunidade de
Corinto. Uma delas era a apatia quanto ao exercício da disciplina com
relação ao homem incestuoso. Terceiro, Paulo respondeu as perguntas
que lhe haviam sido submetidas por carta (7.1) e por uma delegação
(16.17). Quarto e último ponto, a epístola de Paulo instrui os cristãos
em Corinto a coletar fundos para socorro aos santos necessitados em
Jerusalém.

J. Esboço
Um esboço simples de 1 Coríntios pode ser memorizado sem mui-

to esforço. Além das observações introdutórias e da conclusão, a epís-
tola consiste da resposta de Paulo aos problemas e preocupações da
igreja em Corinto.
1.1-9 I. Introdução

1.10-6.20 II. Resposta aos Problemas Relatados
A. Divisões na Igreja 1.10-4.21
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B. Imoralidade e Litígios 5.1-6.20

7.1-16.4 III. Resposta às Preocupações dos Coríntios
A. Problemas Relativos ao Casamento 7.1-40
B. Alimento Oferecido aos Ídolos 8.1-13
C. Apóstolos e Direitos 9.1-27
D. Admoestações e Liberdade 10.1-11.1
E. Culto 11.2-14.40
F. A Ressurreição 15.1-58
G. Coleta para o Povo de Deus 16.1-4

16.5 – 24 IV. Conclusão
A. Solicitações de Paulo 16.5-18
B. Exortações e Saudações 16.13-24

Um esboço completo com todas as rubricas e detalhes fica assim:

I. 1.1-9 Introdução
1.1-3 A. Saudações
1.4-9 B. Ação de Graças

II. 1.10-6.20 A Resposta de Paulo aos Problemas Relatados
1.10-4.21 A. Divisões na Igreja

1. Facções 1.10-17
2. A Loucura da Cruz 1.18-2.5
3. Sabedoria do Espírito 2.6-16
4. Cooperadores de Deus 3.1-23
5. Servos de Cristo 4.1-21

5.1-6.20 B. Imoralidade e Litígios
1. Incesto 5.1-8
2. Excomunhão 5.9-13
3. Litígios 6.1-11
4. Imoralidade 6.12-20

III. 7.1-16.4 A Resposta de Paulo às Preocupações dos Coríntios
7.1-40 A. Problemas Relativos ao Casamento

1. Conduta Apropriada 7.1-7
2. Fidelidade e Matrimônio 7.8-11
3. Crente e Descrente 7.12-16
4. Uma Digressão 7.17-24
5. Virgens e Casamento 7.25-40

8.1-13 B. Alimento Oferecido aos Ídolos
1. Conhecimento 8.1-3
2. Unidade 8.4-6
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3. Consciência 8.7,8
4. Pecado 8.9-13

9.1-27 C. Apóstolos e Direitos
1. Direitos Apostólicos 9.1-12
2. Renúncia de Direitos 9.13-18
3. Liberdade Apostólica 9.19-27

10.1-11.1 D. Admoestações e Liberdade
1. Admoestações Provenientes
   da História 10.1-13
2. Admoestações contra a
   Idolatria 10.14-22
3. Liberdade de Consciência 10.23–11.1

11.2-14.40 E. Culto
1. Homem e Mulher em
    Adoração 11.2-16
2. A Ceia do Senhor 11.17-34
3. Dons Espirituais 12.1-31
4. Carta de Amor 13.1-13
5. Profecia e Línguas 14.1-25
6. Conduta Disciplinada 14.26-40

15.1-58 F. A Ressurreição
1. Ressurreição de Cristo 15.15.1-8
2. A Apostolicidade de Paulo 15.9-11
3. Ressurreição dos Mortos 15.12-34
4. Analogias ao Corpo da
   Ressurreição 15.35-44a
5. Corpos Físico e Espiritual 15.44b-49
6. Imortalidade e Vitória 15.50-57
7. Uma Exortação 15.58

16.1-4 G. Coleta para o Povo de Deus
IV. 16.5-24 Conclusão

16.5-12 A. Solicitações de Paulo
1. Planos de Viagem de Paulo 16.5-9
2. Chegada de Timóteo 16.10,11
3. Relutância de Apolo 16.12

16.13-24 B. Exortações e Saudações
1. Admoestações Finais 16.13-18
2. Saudações Finais 16.19-24
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COMENTÁRIO
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1

Introdução

(1.1-9)

e
Divisões na Igreja, parte 1

(1.10-31)
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ESBOÇO

1.1-9
1.1-3
1.4-9
1.10 – 6.20
1.10-4.21
1.10-17
1.18 – 2.5
1.18 – 20
1.21-25
1.26-31

I. Introdução
A. Saudações
B. Ação de Graças

II. A Resposta de Paulo aos Problemas Relatados
A. Divisões na Igreja

1. Facções
2. A Loucura da Cruz

a. Os Perdidos e os Salvos
b. Sabedoria e Loucura
c. Os Fracos e os Fortes
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CAPÍTULO 1

11. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e
nosso irmão Sóstenes, 2. à igreja de Deus que está em Corinto, aos santifica-

dos em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar
invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso: 3. Graça a
vocês todos e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

4. Sempre dou graças a meu Deus no que diz respeito a vocês, a propósito da
sua graça, que lhes foi dada em Cristo Jesus, 5. porque nele vocês foram enrique-
cidos de todas as formas, em toda a palavra e em todo o conhecimento, 6. assim
como o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, 7. de maneira que não
falte a vocês nenhum dom espiritual enquanto aguardam ansiosamente a revela-
ção de nosso Senhor Jesus Cristo. 8. Ele também os confirmará até o fim, e os
conservará irrepreensíveis no Dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Fiel é Deus,
pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso
Senhor.

I. Introdução
1.1-9

A. Saudações
1.1-3

Esta é a primeira das três principais epístolas (1 Coríntios, 2 Corín-
tios e Romanos) que Paulo escreveu. Suas epístolas anteriores tinham
sido as duas cartas à igreja em Tessalônica e sua carta aos Gálatas
(normalmente aceita como a primeira epístola composta por Paulo).1

Conforme essas primeiras epístolas e as cartas aos Coríntios que foram
preservadas atestam, eram as controvérsias e as perguntas que compe-

1. Alguns estudiosos datam a composição de Gálatas em 48/49 d.C., outros ou em 51/52
ou 53 d.C. Paulo escreveu 1 Coríntios provavelmente em 55 d.C. (ver a Introdução ao
comentário).
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liram Paulo a escrever. A necessidade de escrever é mais evidente em 1
Coríntios do que em qualquer outra epístola paulina.

William Hendriksen observa: “Dentre todas as epístolas de Paulo
não há outra que cubra uma tão ampla variedade de assuntos e proble-
mas, cobrindo temas que vão desde litígios, casamento e divórcio, ali-
mentos oferecidos aos ídolos, remuneração de ministros, conduta apro-
priada nos cultos, celebração da ceia do Senhor, o falar em línguas, fé
na ressurreição até o exercício da caridade cristã”.2

1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de
Jesus Cristo, e nosso irmão Sóstenes.

a. Nome e chamado. “Paulo, chamado para ser um apóstolo de Je-
sus Cristo.” Como faz em todas as suas outras epístolas, Paulo começa
essa carta apresentando-se como o autor e remetente. Ele afirma enfa-
ticamente que foi chamado (ver também Rm 1.1; Gl 1.15). Por ocasião
da conversão de Paulo, Jesus pessoalmente o chamou para ser um após-
tolo aos gentios (At 9.15). Foi ordenado para esse ofício quando o
Espírito Santo o separou e a Barnabé “para a obra que os tenho chama-
do” (At 13.2). Noutra parte, Paulo declara que, como um apóstolo,
havia sido enviado por Jesus Cristo e por Deus o Pai (Gl 1.1). Em
suma, Paulo foi chamado pelo Deus Triúno: Pai, Filho e Espírito Santo.

Quando Jesus chamou Paulo para ser um apóstolo, deu-lhe a auto-
ridade divina de pregar o evangelho e para dirigir-se a todas as igrejas
(4.17; 7.17; 14.33b; 16.1). Conseqüentemente, ninguém na igreja de
Corinto podia legitimamente pôr em dúvida a condição de apóstolo de
Paulo (comparar com 9.1,2). Se alguém fizesse isso, estaria se opondo
ao Senhor. Na maioria de suas cartas, Paulo afirma que é um apóstolo
de Jesus Cristo.3 Somente nas introduções de Filipenses, 1 e 2 Tessalo-
nicenses e Filemom é que Paulo omite a referência ao seu apostolado.
Ele usa a expressão um apóstolo de Jesus Cristo como uma fórmula de
introdução padrão que caracteriza suas epístolas. Sabe também que um
apóstolo age como o representante daquele que o enviou, Jesus Cristo,
cuja mensagem precisa comunicar corretamente. De certo modo, um

2. William Hendriksen, “1 Coríntios”, B of T 280 (1987), p. 27.
3. As referências (com pequenas variações) são estas: Romanos 1.1; 1 Coríntios 1.1; 2 Corín-

tios 1.1; Gálatas 1.1; Efésios 1.1; Colossenses 1.1; 1 Timóteo 1.1; 2 Timóteo 1.1; Tito 1.1.

1 CORÍNTIOS 1.1
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apóstolo pode ser comparado a um embaixador (2Co 5.20) que repre-
senta em outro país o presidente ou primeiro ministro de seu governo.

“Pela vontade de Deus.” Declarando que seu apostolado baseia-se
na vontade de Deus,4  Paulo efetivamente afirma que seu chamado como
apóstolo tem sua origem em Deus.

“Nosso irmão Sóstenes.” A ordem das palavras desse versículo in-
trodutório exclui Sóstenes do ofício apostólico. Paulo o apresenta como
“nosso irmão”, do que se conclui que Sóstenes é um cristão bem co-
nhecido dos crentes em Corinto. No entanto, Paulo o menciona apenas
uma vez em todas as suas epístolas. Talvez este Sóstenes fosse o prin-
cipal da sinagoga em Corinto que foi espancado no tribunal de Gálio
(At 18.17). Mas, face à falta de mais informações, podemos dizer ape-
nas que ele atuou como um cooperador de Paulo. Embora Paulo escre-
va o pronome “eu” em lugar de “nós” (por ex., nos vs. 4, 10, 14, 16),
estudiosos afirmam que Sóstenes apoiou Paulo na mensagem comuni-
cada aos coríntios.5

2. À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em
Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo
lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles
e nosso.

b. Destinatários. Paulo endereça sua carta “à igreja de Deus que
está em Corinto”. Ele escreve a palavra ekklhsia, uma expressão que
no mundo helenista de então era um termo técnico tradicional normal-
mente empregado para referir-se a reuniões políticas ou de agremia-
ções (comparar com At 19.32; 39, 41). Pela metade do século I, os
cristãos começaram a designar suas próprias assembléias como a igre-
ja (ekklhsia) em Cristo. Usavam o termo para distinguirem-se dos ju-
deus, que usavam a palavra synagogue para seus locais de reunião (com-
parar, porém, com o texto grego de Tg 2.2). Paulo distingue cuidadosa-
mente os encontros dos cristãos tanto das assembléias gentílicas como
das sinagogas judaicas. Observe como o faz em uma de suas primeiras

4. Ver 2 Coríntios 1.1; Efésios 1.1; Colossenses 1.1; 2 Timóteo 1.1.
5. Gordon D. Fee conjetura que Sóstenes possa ter atuado como secretário de Paulo (com-

parar com 16.21). The First Epistle to the Corinthians, New International Commentary on
the New Testament series (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), p. 31.

1 CORÍNTIOS 1.2
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epístolas: “À igreja dos tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Je-
sus Cristo” (1Ts 1.1; 2Ts 1.1). Paulo endereça suas duas epístolas aos
coríntios de forma semelhante: “À igreja de Deus que está em Corin-
to” (1Co 1.2; 2Co 1.1), sem ligar a igreja diretamente a Jesus Cristo.
No entanto, o conceito igreja pode ser compreendido apenas em rela-
ção a Jesus Cristo, pois a Igreja de Deus está nele.6

“Aos santificados em Cristo Jesus.” A igreja pertence a Deus, o
qual, por meio de Jesus Cristo, chamou o seu povo do mundo para uma
vida de santidade. Seu povo não deixa o mundo (ver 5.10), mas de-
monstra ao mundo que foi santificado em Cristo Jesus. Apesar das
freqüentes brigas, facções e imoralidades dos coríntios, Paulo, não obs-
tante, os descreve como povo que foi santificado em Cristo Jesus (com-
parar com Ef 5.27).7 Nessa epístola, Paulo primeiro afirma que os crentes
foram separados por Deus para viverem vidas santas e, depois, parado-
xalmente, aponta os seus pecados e faltas. Ele indica que, quando um
crente é santificado, está inteiramente cônscio do ato gracioso de Deus,
pois o cristão reconhece que é constantemente chamado para ser santo
(ver Rm 1.7) e para viver uma vida de santidade.

“Chamados para ser santos.” Santidade é mais do que um estado.
Para os que crêem, a santificação é tanto um ato definitivo de Deus
quanto um processo ao longo da vida.8 O ato gracioso de Deus, pelo
qual ele santifica os crentes, inclui a responsabilidade destes de serem
santos. No grego, o verbo ser não aparece na expressão chamados para
ser santos, mas o propósito de Paulo é instruir seus leitores a cumpri-
rem seu compromisso de serem santos.

Paulo foi chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo e, assim,
comprometeu-se a ser porta-voz de Cristo. De forma semelhante, Deus
chamou os crentes ao estado de santidade e espera deles que pratiquem
a santidade. Esse chamado permanece eficaz tanto para o apóstolo como

6. Ver Lothar Coenen, NIDNTT, vol. 1, p. 299.
7. Consultar João Calvino, The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians, série

Calvins’s Commentaries, trad. de John W. Fraser, (reedição; Grand Rapids: Eerdmans, 1976),
p. 17.

8. Comparar com Anthony A. Hoekema, Saved by Grace (Grand Rapids: Eerdmans; Exe-
ter: Paternoster, 1989), pp. 202-3. Ver também William W. Klein, “Paul’s Use of Kalein: A
Proposal”, JETS 27 (1984): 56-64.

1 CORÍNTIOS 1.2
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para os coríntios, de forma que, por toda a sua vida, eles permanecem
chamados.9

“Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Se-
nhor Jesus Cristo”. Com essas palavras, Paulo recebe cristãos gentios
e cristãos judeus como iguais na Igreja de Jesus Cristo. Paulo refere-se
à Igreja universal, na qual todos os crentes, em toda a parte, “invocam
o nome de nosso Senhor”, e associa os coríntios com todos os outros
crentes. Mas, acaso, estaria Paulo se dirigindo, nessa epístola, aos cren-
tes tanto em Corinto como em outros lugares? Embora as cartas de
Paulo fossem destinadas a serem lidas nas igrejas (Cl 4.16; 1Ts 5.27;
comparar também 2Pe 3.15,16), a epístola é especificamente dirigida à
igreja em Corinto. A segunda parte do versículo 2 enfatiza a unidade
que os cristãos mostram na oração quando invocam o nome de Jesus
Cristo. A oração une os cristãos diante do trono da graça.

“Senhor deles e nosso.” Paulo quer que os coríntios saibam que
pertencem ao corpo de crentes. Esse corpo está no mundo inteiro, pois
os crentes em toda parte reconhecem Jesus Cristo como Senhor. As-
sim, Paulo escreve “Senhor deles e nosso”. No texto grego, a palavra
Kyrios (Senhor) é omitida; na tradução, é determinada pelo contexto.

3. Graça a vocês todos e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do
Senhor Jesus Cristo.

c. Saudações. “Graça a vocês todos e paz, da parte de Deus, nosso
Pai, e do Senhor Jesus Cristo”. Essa é a saudação usual empregada por
Paulo na maioria de suas epístolas;10 aparece também, de forma modi-
ficada, tanto nas cartas de Pedro como de João.11 No mundo helenísti-
co, as pessoas saudavam-se umas às outras normalmente com a pala-
vra grega chirein (traduzida como “saudações”; por ex., At 15.23; 23.26;
Tg 1.1). Sua forma derivada charis significa “graça”. Os judeus, con-
tudo, saudavam-se uns aos outros com o termo shalom (paz). Na litera-
tura epistolar da Igreja Cristã, as duas expressões, graça e paz, apare-

9. F. W. Grosheide, Commentary on the First Epistle to the Corinthians: The English Text
with Introduction, Eposition and Notes, New International Commentary on the New Testa-
ment series (Grand Rapids: Eerdmans, 1953), p. 23.

10. Romanos 1.7; 2 Coríntios 1.2; Gálatas 1.3; Efésios 1.2; Filipenses 1.2; 2 Tessaloni-
censes 1.2; Filemom 3; e, com pequenas diferenças, em Colossenses 1.2; 1 Tessalonicenses
1.1 e Tito 1.4.

11. 1 Pedro 1.2; 2 Pedro 1.2; 2 João 3. Ver também o prólogo de 1 Clemente.

1 CORÍNTIOS 1.3



60

cem juntas e têm um sentido decididamente teológico. R. C. H. Lenski
observa que “graça está sempre antes, e paz, sempre depois. Isso se
deve ao fato de que graça é a fonte de paz. Sem graça, não há nem pode
haver paz; mas quando a graça é nossa, a paz necessariamente segue”.12

Paulo junta graça e paz à sua fonte original: elas provêm “de Deus,
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo”.

As virtudes da graça e da paz são dádivas de Deus aos seus filhos e
ele concede esses benefícios como um Pai. Em harmonia com a oração
do Senhor, na qual Jesus ensinou seus seguidores a dizer “Pai nosso”,
Paulo retrata Deus como Pai. Por essa razão, todos os crentes são fi-
lhos de Deus por meio de Cristo. E, por meio dele, recebem as bênçãos
da graça e da paz.

Palavras, Expressões e Construções em Grego em 1.1,2

Versículo 1
•avpo,stoloj – esse substantivo é precedido por klhto,j (chamado) para

indicar que Paulo sofreu a ação enquanto Deus realizou a ação de desig-
nar Paulo como apóstolo.

Versículo 2
h`giasme,noij – o particípio perfeito passivo no dativo plural está colo-

cado como aposto ao substantivo igreja, que coletivamente está no dativo
singular. Nesse texto, o verbo a`gia,zw (eu santifico) refere-se a um ato
definitivo de Deus. O tempo perfeito denota ação completada com resul-
tado duradouro. A voz passiva indica que Deus é o agente e que ele santi-
fica os coríntios em Cristo. “O principal conceito do termo é o de perten-
cer a Deus; ele contém o dever de ser semelhante a ele no caráter.”13

B. Ação de graças
1.4-9

Por todas as bênçãos espirituais e materiais que ele e os destinatá-
rios de suas cartas possuem, Paulo fielmente dá graças a Deus. Nos

12. R. C. H. Lenski, The Interpretation of the St. Paul’s First and Second Epistle to the
Corinthians (1935; Columbus: Wartburg, 1946), p. 28.

13. R. St. John Parry, The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians, Cambridge
Greek Testament for Schools and Colleges (Cambridge: Cambridge University Press, 1937),
p. 30.
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versículos iniciais de suas epístolas, suas palavras são, invariavelmen-
te, de gratidão pelas pessoas a quem escreve.14

4. Sempre dou graças a meu Deus no que diz respeito a vocês, a
propósito da sua graça, que lhes foi dada em Cristo Jesus.

Ao escrever “sempre dou graças a meu Deus no que diz respeito a
vocês”,15 Paulo revela seu coração pastoral. Ele ora pelas igrejas que
fundou e agradece a Deus por elas. Usa o advérbio sempre para modi-
ficar a locução dar graças. Mas como Paulo pode expressar sua grati-
dão a Deus pela igreja de Corinto? Os membros haviam lhe causado
enorme tristeza com suas divisões, imoralidade, problemas conjugais
e litígios. Paulo pode escrever com precisão a palavra sempre? Trata-
se de uma fórmula que ele está empregando no começo de sua epísto-
la? Não. O coração de Paulo está repleto de gratidão porque Deus quis
chamar seu povo para fora do ambiente imoral e idólatra de Corinto.
Até mesmo ali Deus estabeleceu a igreja em comunhão com Jesus Cristo
(v. 9). Por essa razão ele pode agradecer a Deus sem cessar.

“A propósito da sua graça, que foi dada a vocês em Cristo Jesus”.
Essa é a segunda vez, no espaço de dois versículos (vs. 3 e 4), que
Paulo usa a palavra graça. No grego, a raiz dessa palavra aparece tam-
bém em dar graças (v. 4) e em dom (v. 7). Em resumo, Paulo enfatiza
o conceito graça nesses versículos. Qual a importância desse concei-
to? Paulo está maravilhado com a graça de Deus, na forma de dons
espirituais, derramados liberalmente sobre os cristãos coríntios (ver,
por ex., a enumeração de dons em 12.4-11). A graça de Deus se eviden-
cia nos dons que concede ao seu povo.

Observe que Paulo usa a voz passiva na segunda metade desse ver-
sículo. Deus deu graça aos coríntios. Ele é o agente implícito e os co-
ríntios são os beneficiários passivos (ver Rm 12.6; 2Co 8.1). Paulo dá
graças pela fidelidade de Deus aos crentes de Corinto, mas ele não
menciona coisa alguma sobre quaisquer virtudes próprias dos corínti-

14. Romanos 1.8; Filipenses 1.3,4; 1 Tessalonicenses 1.2; 2 Tessalonicenses 1.3; File-
mom 4. Comparar com Efésios 5.20; Colossenses 1.3; 1 Tessalonicenses 2.13; 2 Tessaloni-
censes 1.3. Ver Peter T. O’Brien, Introductory Thanksgiving in the Letters of Paul (Leiden:
Brill, 1977), pp. 108-16; e “Thanksgiving and the Gospel in Paul”, NTS 21 (1974): 144-55.

15. Dois manuscritos gregos (códigos Sinaiticus e Vaticanus) omitem o pronome pessoal
meu.
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os. Além disso, Paulo afirma que a graça de Deus foi dada em Jesus
Cristo, isto é, em Cristo, os beneficiários desta graça foram redimidos
e estão agora separados do mundo pagão no qual vivem.

5. Porque nele vocês foram enriquecidos de todas as formas,
em toda a palavra e em todo o conhecimento.

a. Tradução. Esse versículo exibe variantes de duas palavras cruci-
ais. A primeira palavra nessa frase pode ser traduzida como que (uma
conjunção introduzindo uma afirmação que completa a oração sempre
dou graças... ou como porque (uma conjunção causal que explica a
locução em Cristo Jesus). Os tradutores geralmente preferem a segun-
da opção.

A próxima variante é “nele” (NIV, RSV) ou, como aparece em al-
gumas traduções, “por ele” (KJV, NKJV). Como aposto à locução si-
milar da oração precedente (“em Cristo Jesus”), a leitura nele é prefe-
rível. Em Cristo, portanto, o crente recebeu incontáveis riquezas espi-
rituais.

b. Mensagem. Quando Paulo escreve “vocês foram enriquecidos
nele de todas as formas”, não está se referindo especificamente às pos-
sessões materiais dos coríntios. É possível que alguns deles sejam prós-
peros (v. 26), mas Paulo chama a atenção para seus tesouros espirituais
em Cristo (ver 3.21-23; numa passagem paralela, Paulo expressa o de-
sejo de que os coríntios pudessem se tornar ricos pela pobreza de Cris-
to [2Co 8.9; 9.11]). Deus tem incontáveis riquezas espirituais que de-
seja dar aos remidos por meio de Cristo.16 De acordo com as Escritu-
ras, Deus é rico em bondade, paciência, misericórdia e graça (Rm 2.4;
9.23; Ef 1.7; 2.4). Cristo possui riquezas insondáveis (Ef 3.8), pois
nele se ocultam todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria (Cl
2.3). Das gloriosas riquezas que estão em Cristo Jesus, Deus supre as
necessidades daquele que crê (Fp 4.19).

Deus não adornou os coríntios com as riquezas que estão em Cris-
to com parcimônia, mas “de todas as formas”. No versículo 5, embora
não forneça uma lista de dons espirituais (ver 12.4-31), Paulo chama a
atenção para a soma de dons que os coríntios receberam. Nesse peque-

16. Friedel Selter, NIDNTT, vol. 2, p. 844; Friedrich Hauck e Wilhelm Kasch, TDNT, vol.
6, p. 329.
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no versículo, ele acentua as palavras todas e todo/toda para indicar que
aqueles que recebem as bênçãos de Deus são, sem medida, espiritual-
mente ricos.

Paulo ilustra em que sentido os coríntios receberam riquezas espi-
rituais: “em toda a palavra e em todo o conhecimento”. Ele apresenta a
fala e o conhecimento como dois desses dons especiais. O termo grego
logos refere-se à expressão do conhecimento evangélico (evangelho)
que eles tinham. Exprimiam objetivamente a verdade do evangelho
que subjetivamente compreendiam, isto é, com a boca confessavam o
conhecimento espiritual que tinham no coração.17 Essa é a primeira
vez que o termo conhecimento aparece nessa epístola; sua ocorrência é
freqüente em ambas as cartas aos Coríntios18 e está estreitamente rela-
cionada ao termo sabedoria. “Diversas matizes de significado apare-
cem em contextos específicos, mas a noção de apreensão e aplicação
da verdade cristã é constante.”19 Os dons espirituais de palavra e co-
nhecimento, quando apropriadamente usados, são um testemunho elo-
qüente de Cristo (2Co 8.7). Em outra carta, Paulo afirma estar certo de
que os cristãos estão “cheios de todo o conhecimento, aptos para se
admoestarem mutuamente” (Rm 15.14).

6. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês.

A mensagem do versículo 6 pode ser tanto uma reflexão posterior
que explica o versículo precedente como uma introdução ao versículo
seguinte. Eu prefiro a primeira das duas opções pelas seguintes razões:
as palavras assim como dão equilíbrio e apresentam uma comparação
com o versículo precedente. A locução foi confirmado é uma constru-
ção na voz passiva que pressupõe Deus como agente. Essa construção
forma um paralelo com foram enriquecidos no versículo 5. Também, o
dom da fala é análogo ao testemunho de Cristo. E, por fim, a locução em
vocês corresponde ao pronome vocês [subentendido na tradução: vocês
foram enriquecidos], que indica os beneficiários dos dons espirituais.

17. Grosheide, First Epistle to the Corinthians, p. 28; Henry Alford, Alford’s Greek Tes-
tament: An Exegetical and Critical Commentary, 7ª ed., 4 vols. (1877; Grand Rapids: Guar-
dian, 1976), vol. 2, p. 475.

18. Com pequenas diferenças, em 1 Coríntios 8.1, 7, 10, 11; 12.8; 13.2, 8; 14.6; 2 Corín-
tios 2.14; 4.6; 6.6; 8.7; 10.5; 11.6.

19. O’Brien, Introductory Thanksgivings; p. 119; C. K. Barrett, “Christianity at Corinth”,
BJRUL 46 (1964): 269-97.
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A leitura o testemunho de Cristo pode ser entendida subjetivamen-
te como uma referência ao conteúdo do evangelho como tal (KJV, NKJV,
MLB [a RA, inclusive]). Em outras palavras, Deus confirmou a verda-
de do evangelho de Cristo no coração dos coríntios. Outras versões
trazem “o testemunho a respeito de (ou sobre) Cristo”, que seria uma
referência objetiva à pregação do evangelho pelos apóstolos e evange-
listas (por exemplo, NIV, RSV, REB).20 À vista da menção geral em
toda a palavra (v. 5), a segunda tradução é preferível à primeira.

A questão refere-se, em última instância, ao modo como Deus con-
firmou o testemunho de Cristo no coração dos coríntios. Ainda que
Paulo não explique, ousamos dizer que Deus, pela fé, confirmou a
mensagem do evangelho nos crentes por meio da operação do Espírito
Santo.

7. De maneira que não falte a vocês nenhum dom espiritual
enquanto aguardam ansiosamente a revelação de nosso Senhor
Jesus Cristo.

Observe estes dois pontos:

a. Resultado. “De maneira que não falte a vocês nenhum dom.”
Como Deus conferiu numerosos dons espirituais aos coríntios, não lhes
faltava nenhuma dessas bênçãos. O verbo faltar no presente nessa ora-
ção conclusiva indica que realmente possuíam esses dons; a essa altu-
ra, na epístola, contudo, Paulo não está interessado em listar os dons
específicos (ver capítulos 12-14). Com esse verbo, Paulo não diz que é
possível que falte quaisquer dons aos coríntios; ao contrário, ele dá a
entender que não estão em desvantagem em relação a outras igrejas.21

Pela graça de Deus, eles verdadeiramente receberam talentos espiritu-
ais em abundância.

Se interpretarmos o versículo 7 no curso do parágrafo, concluímos
que os coríntios não têm falta alguma em quaisquer dos dons espiritu-
ais precisamente por causa da pregação do evangelho. A menção dos

20. Veja Bauer, p. 494; A. T. Robertson, A Grammar of the Greek New Testament in the
Light of Historical Rersearch (Nashville: Broadman, 1934), p. 500.

21. Hans Conzelmann, 1 Corinthians: A Commentary on the First Epistle to the Corinthi-
ans, org. por George W. MacRae; trad por James W. Leitch.; “Hermeneia: A Critical and
Historical Commentary on the Bible” (Filadélfia: Fortress, 1975), p. 27.
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dons espirituais diz respeito mais à locução foram enriquecidos (v. 5)
do que à locução foi confirmado (v. 6).22

A palavra dom aparece aqui pela primeira vez nessa epístola e,
nesse contexto, ela não significa “milagres”( ver 12.9, 28, 30). Inter-
pretar a palavra de maneira estrita (a saber, como um milagre que serve
para confirmar a pregação do evangelho) seria restritivo e, portanto,
inaceitável. Não deveríamos limitar o termo dom, mas, preferivelmen-
te, interpretá-lo no sentido mais amplo possível.

b. Expectativa. “Enquanto aguardam ansiosamente a revelação de
nosso Senhor Jesus Cristo.” Paulo associa dons espirituais à expectati-
va do retorno de Jesus. Nessa passagem, Paulo menciona duas vezes o
fim dos tempos: aqui e no versículo seguinte (v. 8), onde ele se refere
ao dia do Senhor Jesus Cristo. Essa ênfase é importante à vista da
longa exposição sobre a ressurreição do corpo que ele apresenta em
15.12-58, onde discute explicitamente o dia escatológico. O interesse
dos coríntios no retorno iminente do Senhor parece ter diminuído (com-
parar com 15.12, 33,34); à vista disso, Paulo, logo no início de sua
epístola, quer encorajar sua audiência a aguardar ardentemente o retor-
no de Cristo.23

A locução verbal aguardam ansiosamente é, no grego, uma pala-
vra composta com conotação de intensidade e zelo em relação à espe-
rança cristã, como revela o emprego dela por Paulo em outras epístolas:

“A criação aguarda em ansiosa expectativa” (Rm 8.19)
“Esperamos ansiosamente por nossa adoção como filhos” (Rm 8.23)
“Com paciência aguardamos por isso” (Rm 8.25)
“Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que pro-
vém da fé”(Gl 5.5)

“E nós esperamos ansiosamente um Salvador do (céu)” (Fp 3.20)24

Esse verbo em particular geralmente ocorre no Novo Testamento

22. F. W. Grosheide, De Eerste Brief van den Apostel Paulus aan de Kerk te Korinthe,
série Kommentaar op het Nieuwe Testament (Amsterdã: Van Bottenburg, 1932), p. 48.

23. Como John Albert Bengel observa, “A prova para um cristão verdadeiro ou falso é sua
espera, ou pavor, quanto à revelação de Cristo”. Bengel’s New Testament Commentary,
trad. por Charlton T. Lewis e Marwin R. Vincent, 2 vols. (Grand Rapids: Kregel, 1981), vol.
2, p.167.

24. Ver também Hebreus 9.28; 1 Pedro 3.20.
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em relação aos crentes que expressam um genuíno desejo escatológico
pela restauração de todas as coisas.

Com o substantivo revelação, Paulo afirma que, por ocasião do
seu retorno, Jesus removerá o mistério de seu ser pelo desvendar da
sua presença (2Ts 1.7; 1Pe 1.7, 13; 4.13). Os coríntios devem aguardar
ansiosamente o dia dessa revelação.

8. Ele também os confirmará até o fim, e os conservará irre-
preensíveis no Dia de nosso Senhor Jesus Cristo.

a. “Ele também os confirmará até o fim.” Quem confirmará os co-
ríntios? Deus ou Jesus? A pessoa mencionada no versículo anterior é
Jesus Cristo. Mas, por quatro razões, o fluir do parágrafo (vs. 4-9)
requer que o sujeito do v. 8 seja Deus, e não Jesus Cristo. Primeira, o
parágrafo começa e termina com uma referência a Deus (ser vs. 4 e v.
9). Segunda, Deus enriqueceu, de todas as maneiras, os coríntios e os
confirmou pela pregação relativa a Cristo (vs. 5 e 6). Terceira, a oração
de abertura do v. 9 (“Fiel é Deus”) não indica um novo sujeito, mas
uma bênção de conclusão num parágrafo em que Deus é o agente. E,
última, o sujeito de um versículo paralelo é Deus:25 “Mas aquele que
nos confirma com vocês em Cristo e nos ungiu é Deus” (2Co 1.21).

No grego, Paulo emprega o verbo confirmar/firmar duas vezes nesse
parágrafo (vs. 6 e 8). Como a pregação do evangelho confirma os cren-
tes em sua fé, assim também a promessa do constante poder de Deus os
firma até a consumação. A locução os confirmará não expressa apenas
um voto, mas uma promessa que Deus vai cumprir.

b. “E os conservará irrepreensíveis no Dia de nosso Senhor Jesus
Cristo.” Paulo não está dizendo que os coríntios são irrepreensíveis
agora que lhes escreve. Ao contrário, ele olha para o futuro e expressa
sua certeza de que Deus os apresentará sem culpa por ocasião do julga-
mento final, isto é, ninguém poderá acusá-los, pois, naquele dia, serão
irrepreensíveis. Noutra parte, Paulo ensina a maneira como os crentes
serão apresentados irrepreensíveis perante a mais elevada corte: é pela
morte do corpo físico de Cristo que Deus está reconciliado ao pecador
e o declara sem culpa (Cl 1.22).

25. O’Brien, Introductory Thanksgivings, p. 128.
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