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9ª LIÇÃO
II. JULGANDO DISPUTAS ENTRE IRMÃOS (6:1-11).
A. Não devem resolver suas disputas diante dos incrédulos (6:1-6).
1. Quando um “TEM ALGO CONTRA” o seu irmão que não
podem resolver pessoalmente, devem buscar a ajuda de
cristãos, Não “IR A JULGAMENTO DIANTE DOS
INJUSTOS” (6:1).
2. Os que não são cristãos, são chamados “INJUSTOS” devido
à sua condição ESPIRITUAL. Não foram JUSTIFICADOS
pela fé em Cristo. São os mesmos “INCRÉDULOS” que
menciona em 6:6. Esta é a sua condição espiritual em
contraste com os cristãos que são “SANTOS” porque foram
apartados do mundo e da sua imundície, pela graça de Deus
(6:1; veja 6:11).
3. É ridículo que cristãos se sujeitem ao julgamento do mundo,
quando Deus nos porá a nós como juízes sobre o mundo
(6:2,3).
a. Se vamos julgar o mundo e os anjos em relação à VIDA
ETERNA, lhe parece impossível que julguemos
assuntos desta vida?
b. Não estou certo da maneira exacta em que vamos
funcionar como juízos do mundo e dos anjos. Sabemos
que Noé “condenou ao mundo” em seu tempo, por meio
de sua própria fé que o levou a obedecer a Deus na
construção da arca (Hebreus 1:7).
A Bíblia diz que “os homens de Ninive se levantarão no
juízo” contra a geração dos judeus do tempo de Cristo.
“E a condenarão; porque eles não se arrependeram à
pregação de Jonas”. Mas os judeus do tempo de Cristo
não se arrependeram à pregação de Cristo, que é maior
que Jonas (Mateus 12:41). Veja também 12:42.
Quando o cristão é obediente à Palavra de Deus, julga e
condena o mundo rebelde por meio da sua própria vida.
Foi por esta causa que o mundo aborreceu a Cristo (João
3:18-21) O mundo nos aborrece a nós cristãos, pela
mesma razão, quando guardamos a Palavra de Deus
(João 17:14). Neste sentido julgamos ao mundo. E
aparentemente, no juízo final, a nossa fidelidade servirá
como testemunho contra o mundo incrédulo e
evidentemente, contra os anjos rebeldes (Judas 6; II
Pedro 2:4). Se vamos participar doutra maneira no juízo
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final, não encontro nenhum texto bíblico que o
esclareça. Mas, sendo assim, será uma função SOB a
autoridade de Cristo e conforme a Sua vontade, NÃO
uma função nossa independente, porque Ele é o juiz
(veja João 5:22,23: Actos 17:31; Romanos 2:16; I
Coríntios 5:13; II Timóteo 4:1; Romanos 14:10-12; II
Coríntios 5:10; Mateus 25:33-46; Apocalipse 20:11-13;
I Pedro 1:17; 4:5).
c. Embora NÃO julguemos ao mundo AGORA da maneira
que devemos julgar a irmãos que persistem no pecado
(5:12,13), SIM teremos parte no juízo final do mundo
NO DIA FINAL (6:2).
4. NUNCA vamos buscar como juiz a uma pessoa
de”MENOR ESTIMA” (6:4). Sempre buscamos aquela
pessoa que estimamos mais por sua sabedoria e juízo são.
“Querem dizer”, pergunta Paulo, “que “NÃO HÁ ENTRE
VÓS SÁBIO?” (6:5). Para ter uma pessoas que estimam
como sábio, se vêem obrigados a buscar a um incrédulo?
Que vergonha!
5. Deus estabeleceu que os cristãos que não podem resolver as
suas disputas em privado, as resolvam perante os irmãos,
NÃO “ANTE OS INCRÉDULOS” (6:5,6); (compare
Mateus 18:15-17).
a. A sabedoria na igreja, seguramente deve ser maior que a
que se encontra no mundo e mais de acordo com a
vontade de Deus.
b. A reputação da igreja não deve ser difamada por meio
de pleitos legais entre irmãos perante os incrédulos.
c. A igreja pode e deve resolver estes problemas (mesmo
uma igreja como a que existia em Corinto).
Não deve resolver as suas disputas como os incrédulos (6:7-11).
1. O primeiro erro que cometeram, NÃO foi levar as suas
disputas ante os incrédulos. O seu primeiro erro foi “TER
PLEITOS ENTRE VÓS MESMOS” (6:7).
a. As bases fundamentais deste problema, quase sempre
são: o egoísmo, a avareza e o orgulho egoísta. Esta é a
mentalidade carnal dos incrédulos. Se estavam
comportando COMO OS INCRÉDULOS, não como
discípulos de Cristo Jesus.
b. Não estavam preocupados pelo bem do irmão, nem o
bem da igreja, nem a vontade de Deus, MAS por seu
próprio bem egoísta. Ir a julgamento contra um irmão
perante os incrédulos, é dar mais importância a seu
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próprio bem material que ao bem estar da igreja, fosse
qual fosse o resultado do julgamento. NÃO podiam sair
ganhando porque “JÁ” era “UMA FALTA” terem tido
estes pleitos entre eles mesmos.
c. A reacção correcta teria sido SOFRER “ANTE O
AGRAVO” ou “O SER DEFRAUDADO” por um
irmão (6:7; compare Mateus 5:39,40; Romanos 12:17; I
Tessalonicenses 5:15). Se a única maneira de evitar ser
defraudado por um irmão, é levá-lo a julgamento
perante os incrédulos, a reacção que Deus aprova é
SOFRER O AGRAVO. Entendo do contexto, que um
pode fazer tudo o possível para evitar isto em forma
pessoal e privada. Também pode apelar a irmãos sábios
para que ajudem a evitar o agravo. MAS se tudo isto
falha, é melhor sofrer o dano que levar o irmão a
julgamento ante os incrédulos.
Além de ter pleitos, alguns cristãos em Corinto, eram
culpados de COMETER O AGRAVO E DEFRAUDAR A
SEUS PRÓPRIOS IRMÃOS (6;8).
a. Não somente defendiam os seus direitos pessoais por
motivos egoístas. A avareza se apoderou deles a tal
ponto, que foram desonestos e enganosos em seus tratos
com eles, para conseguir vantagem pessoal.
b. Não havia NENHUMA diferença entre a atitude e as
acções deles e os coríntios incrédulos.
A sua maneira de viver se tornava igual à maneira de viver
de “OS INJUSTO” que “NÃO HERDARÃO O REINO
DE DEUS”, pela maneira de viver que praticavam como
ANTES de ser santos de Deus (6:9-11).
a. Havia
entre
eles
“FORNICÁRIOS”
(5:1),
“IDÓLATRAS”
(10:1-22),
“AVAROS”
e
“BURLISTAS” (6:7,8), “BORRACHOS” (11:21) e
talvez irmãos culpados dos outros pecados mencionados
nesta lista.
b. Devem compreender que cristãos que praticam estas
coisas, terão o mesmo fim que os injustos que são
incrédulos. Uma pessoa que vive como o mundo, terá o
mesmo fim que o mundo: NÃO HERDARÃO o REINO
DE DEUS. Somente lhes resta um reino como opção: o
de Satanás que está no castigo eterno.
c. Pecadores que serão condenados eternamente se não se
arrependem:
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(1) “FORNICÁRIOS” = qualquer acto sexual ilícito
(isto é, que não seja entre o homem e sua esposa
legítima). Imoralidade sexual.
(2) “IDÓLATRAS” = a adoração a qualquer pessoa,
objecto ou espírito que não seja o Deus verdadeiro.
(3) “ADÚLTEROS” = A infidelidade sexual de uma
pessoa casada; a infidelidade ao pacto matrimonial.
(4) “EFEMINADOS” = (malakos no grego),
literalmente significa “suave”. È usado de
homossexuais, especialmente o homossexual
“passivo” (aquele que é usado por um homem
sexual).
(5) “OS QUE SE DEITAM COM VARÕES” =
usado especialmente do homem sexual “activo”
(aquele que usa a outro homossexual).
(6) “LADRÕES” de toda a espécie.
(7) “AVAROS” literalmente o desejo de ter mais. É
um que ama e busca as riquezas, INCLUINDO as
possessões do próximo, por qualquer meio que seja
necessário para alcançá-la.
(8) “BORRACHOS” de todas as frequências e de
todos os níveis.
(9) “MALDIZENTES” indica o uso de linguagem
ABUSIVA.
(10) “VIGARISTAS” jarparges (grego) e dá ênfase
aqueles que ARREBATAM as possessões de outro,
em forma BRUSCA ou À FORÇA.
Devem recordar que embora “ASSIM ÉREIS
ALGUNS” anteriormente, tudo aquilo deve ter ficado
NO PASSADO PORQUE:
“MAS” (6:11):
(1) “HAVEIS SIDO LAVADOS” pelo sangue
precioso de Cristo no baptismo (Apocalipse 1:5;
Efésios 5:25,26; Tito 3:5-7; Actos 22:16). Portanto,
já não devem manchar-se com a imundície do
mundo (Tiago 1:27; II Pedro 2:18-22).
(2) “JÁ
HAVEIS
SIDO
SANTIFICADOS”
(apartados do mundo e do pecado para servir a
Deus em justiça) pelo sangue de Cristo (Hebreus
13:12; 10:10) mo baptismo (Romanos 6:17-22).
Portanto já não devem apresentar os seus membros
como instrumento para servir à imundície
(Romanos 6:19-22).
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(3) “JÁ
HAVEIS
SIDO
JUSTIFICADOS”
(declarados inocentes) pela fé no sangue de Cristo
(Romanos 3:24-26) no baptismo (Romanos
6:3,4,7). Portanto, já não devem viver sob o mando
do pecado (Romanos 6:11-14).
(4) Tudo isto foi realizado “NO NOME DO
SENHOR JESUS” (por Seu poder e autoridade).
“É PELO ESPÍRITO DO NOSSO DEUS” (por
Sua obra poderosa, por meio de Sua espada, a
Palavra de Deus). Veja também a explicação de
“OS SANTIFICADOS EM CRISTO JESUS” (I
Coríntios 1:2 neste estudo) e em Actos 2:38;
22:16; II Tessalonicenses 2:13,14; Romanos 15:
15,16; II Pedro 2:20.
III. O CORPO DO CRISTÃO (6:12-20).
A. O corpo do cristão é “PARA O SENHOR” (6:12-14).
1. Não deve ser dominado por nada ilícito (6:12,13).
a. Mesmo se aceitamos o princípio geral que “Todas as
coisa me são lícitas”, temos que reconhecer que se trata
de um princípio geral que tem seus limites. É óbvio que
os coríntios tinham aplicado mal a liberdade cristã
(provavelmente porque a interpretavam à “luz” das
filosofias do seu mundo, talvez dos “cínicos”).
b. O facto de ser lícito NÃO significa que algo
“CONVÉM” (seja BENEFICIOSO) (6:12).
(1) Para si próprio.
(2) Para outras pessoas afectadas pelas acções dele
(este tema se envolve mais no capítulo 8-10).
c. O facto de ser lícito NÃO significa que seja correcto ser
DOMINADO por aquilo. Por exemplo, a comida é
lícita, MAS a glotonaria é PECADO porque um se
deixa dominar pela comida. O apetite sexual é lícito,
MAS satisfazer este apetite fora da sexualidade
matrimonial, é PECADO (“A FORNICAÇÃO”)
(6:13).
d. Se trata de coisas TEMPORAIS porque tanto “O
VENTRE” material como também “AS VIANDAS”
materiais que consumimos, “DEUS DESTRUIRÁ” no
dia final.
2. Não deve ser dominado pela “FORNICAÇÃO” (6:13).
Embora o corpo fosse desenhado para gozar da relação
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sexual, NÃO foi desenhado para o abuso do desejo sexual na
fornicação.
3. Deve ser dominado pelo Senhor (6:13,14).
a. O corpo do cristão deve ser instrumento para servir e
glorificar ao Senhor. É “PARA O SENHOR” (6:13).
b. O Senhor Jesus Cristo deu a Sua vida para conseguir a
nossa redenção (incluindo a redenção do corpo) e para
livrar-nos do domínio do pecado. “O SENHOR” é
“PARA O CORPO” (6:13). Assim podemos e
devemos apresentar os nossos corpos em serviço a Ele.
(Veja Romanos 6:10-14,19: 8:10-13; 12:1,2).
c. Embora a comida material e o ventre material deixarão
de existir no dia final, NÃO assim o corpo do cristão. O
mesmo Deus que ressuscitou ao Senhor nosso
“TAMBÉM A NÓS LEVANTARÁ COM O SEU
PODER” (6:14; veja Filipenses 3:20,21). O corpo do
cristão será instrumento para servir e glorificar a Deus
PARA SEMPRE.
d. É o Senhor, (por meio de Sua Palavra) quem decide o
que nos convém como cristãos e o que não nos convém.
O corpo do cristão é “MEMBRO DE CRISTO” 6:15-18).
1. Esta união torna inconcebível a fornicação (6:15-17).
a. Todos sabemos que o cristão é membro do corpo de
Cristo. Somos baptizados “em Cristo” (Romanos 6:3:
Gálatas 3:27). Nos unimos a Ele quando somos
baptizados. Mas neste texto a Bíblia revela que não
somente O ESPÍRITO dos cristãos se une a Cristo,
também os seus “CORPOS SÃO MEMBROS DE
CRISTO” (6:15). É óbvio que esta união é
ESPIRITUAL (6:17), mas NÃO é possível separar as
acções do corpo do cristão das acções do seu espírito.
b. O cristão NÃO pode actuar em forma egoísta e
independente PORQUE agora ele (incluindo o seu
corpo) está ligado com o Senhor.
c. Para fazer-se membro de uma rameira na fornicação
PRIMEIRAMENTE tem que romper a sua união com
Cristo. “TOMAREI, POIS, OS MEMBROS DE
CRISTO, E FÁ-LOS-EI MEMBROS DE UMA
RAMEIRA?”
d. Portanto, a união carnal do cristão com “UMA
RAMEIRA” obrigatoriamente inclui a contaminação
espiritual de um membro de Cristo (6:15,16).
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É importante entender que a união carnal (legítima) que
se efectua na fornicação NÃO É a união matrimonial. A
união matrimonial não inclui somente a união física
sexual MAS TAMBÉM o PACTO ou ACORDO entre o
homem e a mulher de formar um lar e do qual DEUS é
TESTEMUNHA. A união matrimonial requer que
DEUS OS JUNTE. Deus NUNCA vai unir duas pessoas
por meio da fornicação. Leia com cuidado Mateus 19:46; Malaquias 2:14; Génesis 2:18-24.
2. Esta união tem que perseverar-se custe o que custar (6:18).
Portanto, “FUGI DA FORNICAÇÃO” (veja II Timóteo
2:22; Génesis 39:7-12; Provérbios 5:3-6; 7:6-27; e compare
I Timóteo 6:9-11; I Coríntios 10:14).
3. A fidelidade a esta união protege o corpo do cristão (6:18);
compare Provérbios 5:9-11; 9:17,18.
a. O dano físico.
b. O dano emocional,
c. O dano espiritual e eterno.
d. Na fornicação, o corpo está separado da sua posição
santa como membro de Cristo e unido a uma rameira em
toda a sua imundície e condenação.
e. É certo que há outros pecados que danificam o corpo
(glotonaria, borracheiras, droga) mas nenhuma se
compara com a fornicação na completa devastação do
corpo.
f. NÃO está ensinando que a fornicação seja o pior pecado
de todos, mas que os efeitos negativos NO CORPO, são
maiores (especialmente neste contexto como membro de
Cristo).
C. O corpo do cristão é “TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO”
(6:19).
1. Vários outros textos ensinam o mesmo (João 7:38,39;
14:16,17; Gálatas 4:6; Romanos 8,9,11; II Timóteo 1:14;
Tiago 4:5).
2. Para mais informação sobre este tema, veja no curso sobre
“O ESPÍRITO SANTO”, lição 8, “O TEMPLO DO
ESPÍRITO SANTO”.
D. O corpo do cristão “FOI COMPRADO POR BOM PREÇO”
(6:20). Portanto, é “DE DEUS” não de um mesmo.
1. O “PREÇO” : O sangue de Cristo Jesus (veja I Pedro
1:18,19; Efésios 1:7; 2:13-16; 5;25; Colossenses 1:14, 21-23;
Apocalipse 5:9).
2. A responsabilidade: “GLORIFICAI, POIS, A DEUS”.
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“EM VOSSO CORPO”.
“EM VOSSO ESPÍRITO”.
*******

PERGUNTAS (9)
I Coríntios 6:1-20
1.

Que deve fazer um cristão quando tem algo contra o seu irmão que
não pode resolver pessoalmente? (6:1)
Buscar a ajuda de cristãos.

2.

Em nosso estudo de 6:2 consideramos UMA maneira em que cristãos
são juízes do mundo. Qual é?
Quando o cristão é obediente à Palavra de Deus, julga e condena o
mundo rebelde por meio de sua própria vida, por uma fé obediente.
A nossa fidelidade servirá como testemunha contra o mundo
incrédulo no juízo final.

3.

2 ilustrações históricas deste princípio da Bíblia são:
(1) Noé (Hebreus 11:7) condenou o mundo por sua fé obediente.
(2) Os homens de Ninive… (Mateus 12:41,42).

4.

2 proibições gerais quanto à resolução de disputa entre cristãos em
6:1-11 são:
(1) Não devem resolver suas disputas diante dos incrédulos (6:1-6).
(2) Não devem resolver as suas disputas como os incrédulo, ou seja
com a mesma atitude egoísta que eles têm (6:7-11).

5.

O primeiro erro que cometeram os coríntios quanto às disputas entre
cristãos era: (6:7) Ter pleitos entre eles mesmos.

6.

A solução de preferência espiritual é: (6:7)
Sofrer antes o agravo, sofrer antes o ser defraudado.

7.

Além do primeiro erro mencionado em 6;7, alguns cristãos em
Corinto, também cometiam outro erro (6:8). Que estavam fazendo?
Estavam cometendo o agravo e defraudando a seus próprios irmãos.
Foram desonestos e enganosos em seus tratos com seus irmãos para
conseguir vantagem pessoal.
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Se um incrédulo é fornicário, idólatra, adúltero, homossexual, ladrão,
avaro, borracho, maldizente ou estafador, é culpado perante Deus por
estes pecados? 6:9-11) Sim.
Será condenado por estes pecados que cometeu se não se arrepende?
Sim.
Se um se converte ao Senhor, mas volta a praticar estas estes pecados,
poderá herdar o reino de Deus? Não.

9.

Favor de preparar o esboço COMPLETO de um sermão baseado em I
Coríntios 6:11, VALE 10% DESTE EXAME.

10. 4 verdades importantes sobre o corpo do cristão que encontramos em
6:12-20 são:
(1) 6:12-14 O corpo do cristão é para o Senhor.
(2) 6:15-18 O corpo do cristão é membro de Cristo.
(3) 6:19
O corpo do cristão é templo do Espírito Santo.
(4) 6:20
O corpo do cristão foi comprado por Deus.
11. Duas restrições quanto a fazer coisas lícitas segundo 6:12 são:
(1) Devem ser convenientes = beneficiosos.
(2) Não me devem dominar.
12. Será destruído o corpo do cristão? (6:13,14) Não.
13. Notamos no estudo três danos que sofre o cristão que pratica a
fornicação. São:
(1) O dano físico.
(2) O dano emocional.
(3) O dano espiritual.
14. Com que preço foi comprado o cristão? (6:20)
O sangue de Jesus Cristo.
15. Já que fomos comprados por Deus, que responsabilidade temos nós?
(6:20).
Glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito.
*****
AS SEGUINTES PERGUNTAS ESTÃO RELACIONADAS COM OS
PONTOS SOBRESSALIENTES QUE DEVEM APRENDER EM
CADA CAPÍTULO. Estes dados se encontram na introdução do estudo

Estudo de I Coríntios – 9ª lição - 2º livro

10

impresso. Deve conhecer esta informação DE MEMÓRIA. Os seguintes
pontos correspondem aos capítulos 1 ao 6 de I Coríntios. DE MEMÓRIA
você deve escrever o número do capítulo correcto no espaço à esquerda de
cada ponto.
16. __5__ Um pouco de levedura leveda toda a massa.
17 __3__ O edifício de Deus.
18 __6__ O seu corpo é o templo do Espírito Santo.
19. __1__ O espírito Sectário.
20. __4__ Não pensar mais do que está escrito.
21 __2__ A revelação e a inspiração.
22 __1__ A confirmação.
23 __6__ Fugi da fornicação.
24 __3__ A predestinação.
25. __5__ Um irmão fornicário.
26 __4__ O amor fraternal de Paulo.
27 __3__ Cristãos carnais.
28 __6__ Julgando disputas entre irmãos.
29 __1__ Cristo, poder e sabedoria de Deus.
*******

