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12ª LIÇÃO
II. CEDENDO OS DIREITOS PARA EVITAR OS TROPEÇOS
(9:1-23).
A. Os direitos do apóstolo Paulo (9:1-14).
1. Um apóstolo autêntico (9:1-3).
a. É importante tomar em conta o contexto. Em 8:13 Paulo
acaba de pôr-se como exemplo da devida atitude, em
relação a pôr tropeço a outro irmão. Declarou que ele
estava a CEDER A SUA LIBERDADE OU DIREITO
de comer carne PARA não pôr tropeço a seu irmão.
Logo, na seguinte frase (9:1) nos recorda que a pessoa
que lhe está pondo este exemplo é UM APÓSTOLO
AUTÊNTICO de CRISTO JESUS que tem PLENA
LIBERDADE no Senhor.
b. Alguns em Corinto ou pessoas que tinham chegado a
Corinto, negavam que Paulo era apóstolo autêntico:
“OS QUE ME ACUSAM” (9:3).
c. Duas provas do seu apostolado:
(1) “VI A JESUS, SENHOR NOSSO” (9:1)
(a) Um requisito primordial para ser apóstolo
porque, parte integral do seu ministério, era
dar testemunho da ressurreição de Jesus Cristo
(Actos 1:21,22).
(b) O viu no caminho a Damasco (Actos 9:1-18;
26:16-18; I Coríntios 15:8).
(2) “O SELO DO MEU APOSTOLADO SOIS
VÓS” (9:2).
(a) O “SELO” assinala que algo é AUTÊNTICO.
(b) Se os coríntios são cristãos autênticos, Paulo
tem que ser apóstolo autêntico porque eles são
o FRUTO da sua pregação: “A MINHA
OBRA NO SENHOR” veja 3:6,10,4:15).
2. O “DIREITO DE COMER E BEBER” (9:4).
a. Embora o contexto anterior tratasse o problema de
comer o sacrificado a ídolos, parece que o comer e
beber neste texto, NÃO se refere ao mesmo.
b. Tomando em conta a explicação que segue, é provável
que se refira ao “DIREITO DE COMER E BEBER”
como salário por lhes ter pregado o evangelho.
3. O direito de ser acompanhado em seus labores por uma
esposa cristã (9:5).
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Parece que TODOS “OS APÓSTOLOS” (com
excepção de Paulo) estavam casados,
b. É interessante notar que o apóstolo Pedro (“CEFAS” veja João 1:42) também tinha esposa (veja também
Marcos 1:30). Portanto, se Pedro tivesse sido o primeiro
“PAPA” da igreja (embora claramente NÃO há tal coisa
na Bíblia), o seria COM ESPOSA.
c. Também é interessante aprender que “OS IRMÃOS
DO SENHOR”, embora incrédulos ao princípio, se
fizeram cristãos e foram activos na obra da igreja.
d. Limita o “DIREITO” de ser acompanhado por uma
esposa. Tem que ser “IRMÃ” (veja o comentário sobre
I Coríntios 7:39,40 neste estudo).
e. NÃO se trata simplesmente de TER esposa cristã, ou
seja ser acompanhado em seus trabalhos no reino, por
ela. No contexto, isto claramente inclui receber o
sustento económico para cobrir a despesa de levar
consigo a sua esposa.
f. Paulo cedeu o direito de ter esposa, mas NEM todos
devem seguir o seu exemplo (veja a explicação de I
Coríntios 7:1-8,25-38).
O direito de receber sustento económico em seu ministério
(9:6-14).
a. O DIREITO DE NÃO TRABALHAR” = não
trabalhar no material para sustentar-se enquanto se
dedica a pregar o evangelho. È o direito do evangelista
de receber sustento adequado para que não tenha que
trabalhar no material.
b. Paulo (“EU”) “E BARNABÉ” cederam este direito e
trabalharam no material
para cobrir as suas
necessidades pessoais.
c. A experiência humana confirma este direito (9:7):
(1) O “SOLDADO” não paga os seus próprios gastos.
(2) O “AGRICULTOR” come da colheita.
(3) “O PASTOR” toma o leite do rebanho.
d. A “LEI DE MOISÉS”confirma este direito (9:8-10).
(1) Deuteronómio 25:4.
(2) Mesmo os animais NÃO trabalham de balde (9:9).
(3) Embora o texto fale especificamente acerca do
“BOI”, o PRINCÍPIO ou ESPÍRITO da lei é
APLICÁVEL TAMBÉM a “NÓS” (qualquer
homem que trabalha) (10:10).
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(4) É aplicável ao homem “QUE LAVRA…E O
QUE DEBULHA” (9:19).
Se o semeador da semente material recebe do fruto que
se produz, ainda mais o semeador de “O
ESPIRITUAL” deve colher deles “O MATERIAL”
(9:11).
(1) Em termos simples, o pregador do evangelho deve
receber sustento daqueles aos quais ministra a
Palavra de Deus.
(2) Em realidade os recipientes “DO ESPIRITUAL”
recebem MUITO MAIS que o pregador que recebe
deles “O MATERIAL”. NÃO é “GRANDE
COISA” o sustento material que o pregador recebe
em comparação com a bênção espiritual que eles
recebem por meio do seu ensino
Se “OUTROS” recebem sustento de vocês,
“QUANTO MAIS” o apostolo Paulo, seu pai na fé?
(9:12) veja 4:15.
Embora outros pregadores continuem recebendo
sustento dos coríntios (“PARTICIPAM” = tempo
presente), Paulo cedeu este direito “PARA NÃO PÔR
OBSTÁCULO AO EVANGELHO DE CRISTO”
(9:12).
(1) Embora seja COMPLETAMENTO correcto que o
pregador receba salário, isto poderia ser
“OBSTÁCULO” para algumas pessoas.
(2) Houve casos de pessoas que viram a pregação
religiosa como fonte de ganâncias desonestas (veja
II Pedro 2:2) e os há todavia hoje em dia.
(3) Devido aos abusos, existe na mente de muitas
pessoas a suspeita que pregadores são ociosos e
que aproveitam a bondade das pessoas para
ganância material. Embora esta atitude seja
INDEVIDA na maioria dos casos, o apóstolo Paulo
cedeu o seu direito de receber salário “PARA
NÃO PÔR” este “OBSTÁCULO” entre nenhuma
pessoa e a recepção do evangelho de Cristo.
(4) Não exige NEM SEQUER sugere que outros
pregadores façam o mesmo. Simplesmente se
apresenta como EXEMPLO de uma pessoa que
CEDE OS SEUS DIREITOS PARA EVITAR OS
TROPEÇOS em outras pessoas. Isto é algo que
ilustra ainda mais em 9:19-22 quanto à sua conduta
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pessoal com pessoas de diferentes culturas e
religiões.
h. Se outros ministros religiosos (sejam judeus ou gregos)
recebem sustento do seu serviço religioso, por que não o
há-de receber um ministro cristão? (9:13).
i. É mandamento do Senhor que pregadores do evangelho
recebam o seu sustento económico do seu trabalho no
reino. (9:14). (Note que receber salário NÃO É IGUAL
a ser assalariado; veja João 10:12,13).
5. Todos estes direitos são IMPORTANTES, ESCRITURAIS e
BENDITOS, Paulo não usou estes direitos porque entendia
os resultados nos coríntios.
6. APLICAÇÃO para o evangelista na actualidade.
Cedendo o direito de viver do evangelho (9:15-18).
1. O propósito de apresentar os seus direitos em 9:1-14, NÃO é
para que lhe comecem a dar um salário (9:15).
a. Mesmo que lho dessem, NÃO o receberia sob nenhuma
circunstância. Prefere “MORRER” (talvez de fome)
em vez de receber salário dos irmãos.
b. Se não entendem a importância do direito, não poderão
aprender do exemplo de Paulo quando cede este direito.
c. Lhes permite desobedecer um mandamento (sustentar ao
evangelista) para ajudar a eles.

2.

A minha OBRIGAÇÃO: “ANUNCIAR O EVANGELHO”
(9:16,17),
a. “NÃO TENHO DE QUE ME GLORIAR” quando anuncio
o evangelho.

b. ”PORQUE ME É IMPOSTA ESTA OBRIGAÇÃO”
de anunciar o evangelho. (9:16).
c. “AI DE MIM” se não anuncio o evangelho (9:16).
d. É minha obrigação “SE O FAÇO DE BOA
VONTADE” “RECOMPENSA TEREI” (9:17).
e. É minha obrigação: “SE O FAÇO DE MÁ VONTADE”
3.

O

“APENAS UMA COMISSÃO ME É CONFIADA” (9:17).
meu GALARDÃO: ANUNCIAR O EVANGELHO

“GRATUITAMENTE” (9:15,18).
a. Esta é “A MINHA GLÓRIA” (9:15).
b. Este é “O MEU GALARDÃO” (9:18).
4. APLICAÇÃO para o evangelista na actualidade.
C. Cedendo o direito de ser livre de todos (9:19-23).
1. Em certo sentido, Paulo era “LIVRE DE TODOS” (9:19).
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Isto NÃO significa que não temos NENHUMA
responsabilidade ou obrigação para com os outros. Não
estamos livres dos outros num sentido absoluto.
b. Não obstante Paulo cedia aquelas liberdades pessoais
que tinha (incluindo a liberdade de receber salário que
acaba de discutir em detalhe) com um propósito
específico: “GANHAR O MAIOR NÚMERO” (9:19),
ou seja conseguir a SALVAÇÃO do maior número
possível de pessoas de TODA raça, TODO nível sócioeconómico, TODA a convicção religiosa, TODO nível
de moralidade (ou imoralidade).
Apesar de gozar desta liberdade pessoal, voluntariamente,
Paulo se fez “SERVO DE TODOS” (9:19).
a. Quando alguém lhe pede para fazer algo que o
incomoda, recorde que aquele que lho pede, é SEU
MESTRE.
b. Quando algum irmão requer uma medida especial de
paciência, recorde que aquele que o requer, é SEU
MESTRE
c. Com esta mentalidade, deixaremos de promover-nos a
nós mesmos.
O propósito: “PARA GANHAR O MAIOR NÚMERO”
(9:19). Ganhar o maior número possível, para você é
impossível se não se faz servo de todos.
Para o benefício “DOS JUDEUS” (9:20).
a. Paulo já era judeu, MAS como cristão estava livre das
tradições dos judeus.
b. NÃO OBSTANTE, para conseguir a conversão de
judeus a Cristo e não pôr nenhum obstáculo para o
evangelho perante os judeus, Paulo estava disposto a
portar-se como judeu (veja Actos 18:18; 21:23-26).
Para benefício “DOS QUE ESTÃO SUJEITOS À LEI”
(9:20).
a. Embora a distinção entre este ponto e o anterior seja um
pouco difícil explicar, parece que se trata de costumes
SOCIAIS ou CULTURAIS “DOS JUDEUS” no
primeiro caso, e prática MORAIS ou RELIGIOSAS
(destes mesmos judeus por estar “SUJEITOS À LEI”)
neste último caso.
b. Paulo tinha estado sujeito à lei de Moisés, MAS como
cristão, Já NÃO estava “SUJEITO À LEI”. Além
disso, se opunha energicamente àqueles que queriam
impôr os regulamentos religiosos da lei, na igreja (veja
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Actos 15:1,2; Gálatas 2:1-21; 5:1-15; Colossenses
2:16,17; e mitos outros textos).
c. NÃO OBSTANTE, para conseguir a conversão dos
judeus a Cristo e não pôr nenhum obstáculo para o
evangelho perante os judeus, Paulo estava disposto a ser
limitado pessoalmente pelas restrições da lei de Moisés
(veja Actos 16:3).
6. Para o benefício “DOS QUE ESTÃO SEM LEI” (9:21).
a. Estes são os gentios.
b. Embora Paulo fosse judeu que sempre tinha vivido
conforme as tradições e convicções religiosas dos judeus
sob a lei, estava disposto a fazer aquelas coisas que
fazem o judeus.
c. Por conseguinte. Paulo sempre estava sujeito “À LEI
DE CRISTO” e não podia imitar os gentios naquelas
coisas que contradizem a lei de Deus agora manifestada
no Novo Pacto.
d. Embora o cristão viva sob a graça, não sob a lei, sempre
há regulamentos que uma pessoa tem que seguir em sua
vida. A diferença entre graça e lei, NÃO é a ausência de
regulamentos MAS a BASE da sua salvação (obediência
perfeita à LEI ou GRAÇA por meio da fé).
7. Para o benefício “DOS DÉBEIS” (9:22).
a. Isto é o que ilustrou no capítulo 8. Veja também
Romanos 14:1-15:6.
b. Evitava qualquer prática ou costume que servia de
tropeço para os débeis.
c. Talvez inclua a confissão das suas próprias debilidades e
o reconhecer que todos dependemos da graça de Deus,
não da nossa própria força.
8. Para o benefício de “TODOS” (9:22). Recorde que o
benefício que buscava para TODOS era a SUA
SALVAÇÃO.
9. Para o benefício “DO EVANGELHO” (9:23) = para ajudar
no progresso do evangelho e o cumprimento do propósito de
Deus de salvar os homens por meio do evangelho. Queria ser
“COMPARTICIPANTE” da obra redentora que Deus faz
por meio do evangelho.
10. APLICAÇÃO para o evangelista na actualidade: Há que ser
FLEXÍVEL e ADAPTAR-SE ás necessidades de outras
pessoas,
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Poderá você fazer-se como “Pentecostal” aos
“Pentecostais” sem violar alguma doutrina bíblica? (Ou
qualquer outra seita religiosa). Como?
b. Como podemos adaptar-nos à mentalidade dos
mundanos sem abandonar a santidade?
D. Resumo:
1. Devo estar disposto a tolerar muitas incomodidades e em
alguns casos abusos injustos para o benefício de outra almas.
2. Devo ceder todos OS MEUS DIREITOS (isto é aqueles que
me servem ao meu egoísmo).
3. Devo considerar-me como escravo de TODOS, custe o que
custar.
4. Devo fazer-me de tudo para todos.
*******
ANTES DE CONTINUAR, FAVOR DE RESPONDER
ÀS PERGUNTAS SOBRE I CORÍNTIOS 9:1-23
*******
PERGUNTAS (12)
I Coríntios 9:1-23
1.

3 direitos do apóstolo Paulo mencionados especificamente em 6:4-6
são:
(1) O direito de comer e beber = receber alimento como salário por
lhes ter pregado o evangelho.
(2) O direito de trazer com eles uma irmã por mulher = ser
acompanhado em seus labores cristãos por uma esposa cristã.
(3) O direito de não trabalhar = não trabalhar no material para
sustentar-se enquanto se dedica a pregar o evangelho. É o
direito de receber sustento económico no ministério da Palavra.

2.

3 exemplos da experiência humana (9:7) que confirma o direito do
pregador de receber sustento, são:
(1) O soldado não paga os seus próprios gastos.
(2) O agricultor come da colheita.
(3) O pastor toma o leite do rebanho.

3.

Além de apelar à experiência humana para provar que o pregador tem
direito de receber sustento, em 9:8-10, o apóstolo Paulo também se
baseia em A lei de Moisés.
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4.

Por que Paulo cedeu este importante direito, segundo 9:12?
Para não pôr nenhum obstáculo ao evangelho de Cristo.
Que significa isto? Alguns aproveitaram a pregação religiosa como
fonte de ganância desonesta. Devido a estes abusos, existe na mente
de muitas pessoas a suspeita que pregadores são ciosos e que
aproveitam a bondade das pessoas para ganância material. Por esta
razão, Paulo cedeu o seu direito, para não pôr este obstáculo entre
nenhuma pessoa e a recepção do evangelho de Cristo.

5.

Quem estabeleceu a prática de dar sustento económico a pregador do
evangelho? (9:14) O Senhor.

6.

Com que propósito cedeu Paulo a sua liberdade e se converteu em
“servo de todos”? (9:19)
Para ganhar o maior número = conseguir a salvação de mais almas.

7.

Segundo o seu critério, e em base ao exemplo do apóstolo Paulo, de
que maneira pode um cristão fazer-se como “Católico” para ganhar
aos Católicos? ILUSTRAÇÕES ESPECÍFICAS, por favor.
Conforme a opinião do estudante mas segundo os princípios
estudados nesta lição.

8.

Segundo o seu critério, de que maneira pode um cristão fazer-se como
“Pentecostal” para ganhar aos “Pentecostais?”
Segundo a opinião do estudante.

9.

AS SEGUINTES PERGUNTAS ESTÃO RELACIONADAS COM
OS PONTOS SOBRESSALIENTES QUE DEVE APRENDER DE
CADA CAPÍTULOS. Estes dados se encontram na introdução do
estudo impresso. Deve conhecer esta informação DE MEMÓRIA. Os
seguintes pontos correspondem aos capítulos um ao nove de I
Coríntios. DE MEMÓRIA você deve escrever o número do capítulo
correcto no espaço à esquerda da cada ponto.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

--7-- O matrimónio.
--9-- O sustento dos pregadores.
–1-- O espírito sectário.
–4-- Não pensar mais do que está escrito.
--8-- O conhecimento envaidece.
--3-- O edifício de Deus.
--6-- O Seu corpo é templo do Espírito Santo
---2-- A revelação e a inspiração.
–-5--- Um irmão fornicário.
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19. –9-- Os direitos de Paulo.
20. –4-- Servos de Cristo.
21. –2-- A predestinação.
22. –-1-- Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
23. –-7-- A necessidade que urge.
24. –8-- O sacrifício a ídolos.
25. 5 Um pouco de levedura levada toda a massa.
26. –3-- Cristãos carnais.
27. –6-- Julgando disputas entre irmãos.
28. –2-- O homem natural / O homem espiritual.
29. –8-- Não pôr tropeço a irmão.
30. –9-- Direitos cedidos.
*******
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