


Didaquê 
Anésio Rodrigues 
Aula 79 - Corinto   

 

1. Paulo em Corinto 

A. A cidade de Corinto  

a. Corinto era uma importante cidade portuária. Sendo o melhor porto da 
região, era cheia de viajantes, principalmente durante o inverno, onde por 
três meses não era recomendado que se navegasse, devido aos furacões. 

b. No caminho por terra, também era uma importante cidade, ficando a 
meio caminho entre Atenas e Esparta. 

c. Haviam dois grandes templos em Corinto: Um deles ficava na parte alta 
da cidade, no Acrocorinto, e era dedicado à Deus Afrodite, deusa do 
amor e da beleza feminina. Outro, era dedicado a Apolo, Deus do canto, 
da música, da poesia e da beleza masculina. 

B. A prostituição em Corinto 

a. A prostituição em Corinto era vista como fonte de renda para a cidade, 
defendida e protegida pelos governantes, pois gerava turismo, comércio, 
lucro e influência da cidade em outros lugares. 

b. Na cidade baixa ficavam as Pornai, prostitutas comuns, num bairro 
dedicado a esta prática. Elas eram (escravas) propriedade de um proxeneta 
(cafetão, rufião ou chulo). O lenocínio (cafetinagem), era considerado 
uma atividade econômica como qualquer outra, pagando seus impostos 
por isso.  

c. Haviam também, prostitutas independentes: mulheres estrangeiras que 
não encontravam emprego na cidade a que tinham chegado, viúvas 
pobres, antigas pornai que tinham adquirido a sua liberdade (mas que 
tinha que pagá-la). Estavam sujeitas a uma taxa (imposto) e tinham que ser 
registradas. 

d. Na Acrópole de Corinto (topo de uma montanha, cidade alta, 
Acrocorinto), ficavam as Heteras, uma espécie de prostituta de luxo. Não 
eram somente prostitutas, algumas serviam de acompanhantes em festas, 
tinham uma boa educação e normalmente falavam mais de uma língua. 
Uma das mais conhecidas foi Aspasia, que se tornou esposa de Péricles, 
um dos pais da Democracia e líder de Atenas. 

e. Haviam também as sacerdotisas de Afrodite, que cultuavam Afrodite 
praticando o sexo, passando a “gnose” (conhecimento) de Afrodite aos 
seus súditos através do sexo. O dinheiro arrecadado por essas sacerdotisas 
ficava para manutenção delas e do templo de Afrodite. 
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C. O comércio 

a. Era uma cidade rica, especializada no comércio de peças e decorações 
para navios, roupas, tinturas e sua especialidade maior: a cerâmica. 

b. Por ser cidade portuária, era onde os navegantes compravam presentes 
para levar a outros lugares, e onde os comerciantes reabasteciam suas 
malas de mercadorias. 

c. Corinto era praticamente a cidade da moda. Os coríntios se vestiam muito 
bem, e havia muito comércio de bijuterias feitas de bronze e outras 
pedras. Tanto homens quanto mulheres usavam adornos. 

D. Atos 18:1-19 (Nova Versão Internacional)  
Depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto.  
Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto,  
que havia chegado recentemente da Itália com Priscila,  
sua mulher, pois Cláudio havia ordenado  
que todos os judeus saíssem de Roma.  
Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão,  
ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas.  
Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. 
 
Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia,  
Paulo se dedicou exclusivamente à pregação,  
testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo.  
Opondo-se eles e lançando maldições,  
Paulo sacudiu a roupa e lhes disse:  
“Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue!  
Estou livre da minha responsabilidade.  
De agora em diante irei para os gentios”. 
 
Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo,  
que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga.  
Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa;  
e, dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. 
Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão:  
“Não tenha medo, continue falando e não fique calado,  
pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo,  
porque tenho muita gente nesta cidade”.  
Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio,  
ensinando-lhes a palavra de Deus. 
 
Sendo Gálio procônsul da Acaia,  
os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo  
e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação:  
“Este homem está persuadindo o povo  
a adorar a Deus de maneira contrária à lei”. 
Quando Paulo ia começar a falar, Gálio disse aos judeus:  
“Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa  
de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse.  
Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, 
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resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas”.  
E mandou expulsá-los do tribunal.  
Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga,  
e o espancaram diante do tribunal.  
Mas Gálio não demonstrou nenhuma preocupação com isso. 
 
Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo.  
Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria,  
acompanhado de Priscila e Áquila.  
Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia,  
devido a um voto que havia feito.  
Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. 

E. Destaques do texto 

a. O Imperador Romano era Claudio. Este expulsou os judeus de Roma. 

b. Paulo começa pregando na sinagoga onde faz muitos convertidos: Tício 
Justo, Crispo e sua família, mitos outros coríntios e também Priscila e 
Áquila. 

c. Paulo pega uma profunda amizade com Priscila e Aquila, que se tornam 
os primeiros discípulos, e também seus companheiros de trabalho, 
fazendo tendas e tecidos para as velas de navios. 

d. O texto cita Gálio como procônsul da Acaia. Uma inscrição encontrada 
em Delfos  confirma que Galio era procônsul da Acaia. A inscrição 
permite datar o episódio no ano de 52 e.c. Isso facilita fixarmos uma data 
que, à partir dela, calculamos as outras do Novo Testamento.  

e. Em Cencréia, Paulo raspa a cabeça encerrando o seu voto de Nazireado 
(Números 6:1-21), um voto de separação para Deus para cumprir uma 
missão divina. Quando alguém recebia uma missão divina, uma Palavra 
divina, mas não era sacerdote e nem profeta, fazia o voto do Nazireado 
para identificar sua consagração a Deus e à mensagem que trazia consigo. 

f. O texto termina dizendo que Priscila e Áquila passam agora a morar em 
Éfeso.  
 

2. Cartas aos Coríntios 

A. Paulo escreve essas cartas de Éfeso.  
Éfeso fica na Asia menor ou província da Ásia.  

a. 1 Coríntios 16:19 
As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações.  
Áqüila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor,  
e também a igreja que se reúne na casa deles. 
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B. Coríntios A - A Carta anterior, ou carta perdida. 

a. 1 Coríntios 5:9 
Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas 
imorais. 

b. Escrita anteriormente à que conhecemos como “1 Coríntios”.  
É possível que um fragmento dessa carta esteja preservado em 2 Coríntios  
6:14 – 7:1 (note como se trata de uma interpolação; há uma perfeita 
continuidade entre 2 Coríntios  6:13 e 7:2). 

c. 2 Coríntios 6:11-13 (Nova Versão Internacional)  
Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração!  
Não estamos limitando nosso afeto,  
mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós.  
Numa justa compensação, falo como a meus filhos,  
abram também o coração para nós! 

d. 2 Coríntios 6:14 (Nova Versão Internacional) 
Não se ponham em jugo desigual com descrentes.  
Pois o que têm em comum a justiça e a maldade?  
Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 

e. 2 Coríntios 7:2 (Nova Versão Internacional) 
Concedam-nos lugar no coração de vocês.  
A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano,  
a ninguém exploramos. 

C. Coríntios B: “1 Coríntios” como a conhecemos.  

D. Coríntios C: a “carta severa”, enviada por intermédio de Tito  

a. 2 Coríntios 2:3,4 (Nova Versão Internacional) 
Escrevi como escrevi para que, quando eu for,  
não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me.  
Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria.  
Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração,  
e com muitas lágrimas, não para entristecê-los,  
mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. 

b. Alguns especialistas acreditam tratar-se de 2 Coríntios 10 – 13 (onde, de 
fato, há uma significativa mudança de tom, confira numa leitura de 2 
Coríntios 9:15 – 10:1). 

c. 2 Coríntios 9:12-15 (Nova Versão Internacional) 
O serviço ministerial que vocês estão realizando  
não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus,  
mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus.  
Por meio dessa prova de serviço ministerial,  
outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha  
a confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo  
e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens  
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com eles e com todos os outros.  
E nas orações que fazem por vocês,  
eles estarão cheios de amor por vocês,  
por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês.  
Graças a Deus por seu dom indescritível! 

d. 2 Coríntios 10:1 (Nova Versão Internacional) 
Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês;  
eu, que sou “humilde” quando estou face a face com vocês,  
mas “audaz” quando ausente! 

E. Coríntios D: A “carta branda”, trata-se de 2 Coríntios 1-9. Nela há uma 
mudança no espírito dos coríntios, motivada pela “carta severa”  
e pela presença de Tito. 

3. Algumas lições das Cartas aos Coríntios 

A. Coríntios A (2 Coríntios 6:14-7:1) 

a. O perigo do jugo desigual 

b. O texto não está falando de casamento, mas de associar-se em negócios 
escusos 

c. 2 Coríntios 6:16-18 (Bíblia A Mensagem)  
Vou viver neles e neles vou me mover; 
vou ser o Deus deles, e eles serão o meu povo. 
Então, deixem de lado a corrupção e as parcerias, 
deixem tudo, de uma vez por todas, diz Deus. 
Não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira. 
Quero todos vocês para mim. 
Serei um Pai para vocês, 
e vocês serão filhos e filhas para mim. 
Palavra do Senhor Deus. 

B. Coríntios B (1 Coríntios) 

a. O tema da Carta é a unidade da Igreja 

b. 1 Coríntios 1:10-13 (Nova Versão Internacional) 
Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês  
que concordem uns com os outros no que falam,  
para que não haja divisões entre vocês;  
antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer.  
Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há 
divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma:  
“Eu sou de Paulo”; ou “Eu sou de Apolo”;  
ou “Eu sou de Pedro”; ou ainda “Eu sou de Cristo”.  
Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês?  
Foram vocês batizados em nome de Paulo? 
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c. A igreja é a Lavoura de Deus, jardim de Deus, Edifício de Deus, Corpo de 
Cristo. Paulo usa metáforas diversas para tentar explicar para os Coríntios 
a complexidade e a profundidade da revelação da Igreja. (1 Coríntios 
3:9,16, 12:20)  

d. Os dons (manifestações) do Espírito Santo (1 Coríntios 12 a 14). 
Estudamos no Didaquê desde a aula 68 até a aula 73. 

 

C. Coríntios C (A Carta severa - 2 Coríntios 10 a 13) 

a. Os falsos apóstolos 

b. Note como falsos líderes ou líderes com defeitos de caráter, é algo tão 
sério, que levou Paulo escrever uma carta só sobre o assunto. 

D. Coríntios D (A Carta branda - 2 Coríntios 10 a 13) 

a. Perdoar e ser misericordioso para com os que erram 

b. 2 Coríntios 2:7-8  
Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo,  
para que ele não seja dominado por excessiva tristeza.  
Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. 

c. Ser generosos 

d. 2 Coríntios 9:6-8  
Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco,  
e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente.  
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou 
por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.  
E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, 
para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é 
necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 
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