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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a utilização do gênero literário do gloriar-

se pelo apóstolo Paulo, demonstrando como esta ferramenta foi fundamental para 

que ele se posicionasse de maneira inovadora e radical frente às acusações 

sofridas da comunidade cristã em corinto. A comunidade sob a influência de 

pregadores itinerantes, autointitulados apóstolos, procuraram desonrar o apóstolo 

em sua ausência. Sendo uma comunidade cristã primitiva no mediterrâneo do I 

século, o bem mais valioso era a Honra, esta deveria ser defendida acima de tudo. 

Para tanto, o apóstolo se utiliza do ato de gloriar, como um gênero literário de sua 

época, bem como de outros recursos da retórica na realização de sua defesa. Ao 

fazê-lo, o apóstolo resignifica o ato de gloriar, as características de um verdadeiro 

apóstolo, bem como trata do sofrimento como algo inerente ao fiel seguidor de 

Cristo. Desta maneira, o apóstolo além de defender-se expõe uma nova proposta 

no entendimento e vivência nas relações sociais, que deveriam passar pelo ato da 

renúncia ao status; constituindo uma comunidade igualitária. 

 

Palavras- Chave: Honra, Paulo, Gloriar, Autoridade Apostólica, Sofrimento, 

Corinto 
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ABSTRACT 

This search has as objective to analyze the use of the literary genre of glory  by 

Paul Apostle, showing how this tool was essential  for him  to put himself in a 

radical and innovative way front to the accusations  suffered by  the Christian 

community in Corinth. This community under the influence of the traveling 

preachers, self-titled apostles, wanted to dishonor the Apostle while his was out. 

This community was a primitive Christian community in the Mediterranean of the 

First Century where the most valuable asset was the Honor and   it should be 

defended above all. So, the Apostle used the act of glory, as a literary genre from 

his time, as well as other resources of rhetoric to defend himself. Doing that, the 

Apostle reframes the act of glory, the characteristic of a true apostle, as well as 

deal with suffering as something inherent to the faithful follower of Christ. This way, 

the Apostle(besides defending himself)  exposes a new proposal on the 

understanding and experiences in the social relations which should go through 

renunciation to the status; forming an equal community. 

 

Key-Words: Honor, Paul, Glory, Apostolic Authority, Suffering, Corinth 
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RESUMEM 

Esta investigación  tiene  como  objetivo  analizar  el uso   de  los  géneros  

literarios  de acto de la gloria realizado por el  Apóstol Pablo, demonstrando como 

esta herramienta  jugó um papel decisivo para que el Apóstol Pablo haya asumido 

una posicíon de uma manera  innovadora  y radical adelante a las acusaciones 

sufridas por la Comunidad Cristiana en Corinto. La comunidad tiene bajo  la 

influencia   de  los predicadores itinerantes, hayan llamado Apóstol,  buscaban 

deshonrar el Apóstol  em sua ausencia. Siendo una  comunidad Cristiana primitiva 

em el Mediterráneo del  siglo primero, el bien más valioso  era  la honra, esta 

debería ser defendida por encima de todo.  Para eso, el Apóstol usa de acto de la 

gloria, como uno  género literário de su temporada, y también otros recursos de 

retórica  em la realización de su  defensa.  Haciendo eso, el Apóstol resignifica el 

acto de la gloria,  las características  de um verdadero apóstol,  y también  trata el 

sufrimiento  como algo inherente  a los fieles seguidores de Cristo.  Así, el Apóstol  

se defiende y también  expone uma nueva propuesta em el entendimiento y la 

experiencia  em las relaciones sociales, las quais deberían pasar  por el acto de 

renuncia a la condición; constituyendo una comunidad igualitária. 

 

Palabras clave: Honra, Pablo, Gloriar, Autoridad Apostólica, Sufrimiento , Corinto 
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INTRODUÇÃO  

 

Ao estudar o Novo Testamento, precisamos estar atento ao contexto em que 

este foi escrito e vivenciado. Podemos compreender melhor o porquê de palavras e 

atos presentes no texto bíblico, os quais naquele tempo eram comuns mas soam 

em sua maioria, estranhos para os dias de hoje.  

O Mundo do Novo Testamento embasava-se em certas convenções que 

construíam e davam significado à sociedade do mundo mediterrâneo e indicavam o 

status social de uma pessoa ou grupo. Essas convenções foram construídas sob 

uma estrutura piramidal denominada patronagem, que possuía como característica 

principal a busca pela Honra. Esse fato gerou uma sociedade voltada para a 

competição social e a valorização através do recebimento de honrarias, elogios, 

presentes, jantares e tantos outros atos que elevassem a estima e trouxessem 

honra social a uma pessoa, a começar pelas autoridades instituídas, as quais 

ofereciam o culto ao Imperador e à família real e também a construção de 

monumentos, etc. Essas homenagens tinham como finalidade o recebimento de 

benefícios os mais variados. As honras eram dadas sempre a alguém de destaque 

– patrono ou cliente, a pessoa que oferecia passava a receber proteção, poder e 

favores que construiriam um relacionamento de dependência constante. 

A honra era o bem mais valioso no mundo mediterrâneo do século primeiro. 

Qualquer ofensa que trouxesse desonra poderia marcar de modo negativo uma 

pessoa, família ou grupo para sempre. A desonra traria descrédito, humilhação, 

mudança de status social e vergonha pública, dificilmente ascenderia de volta ao 

status sendo quase impossível resgatar a honra. O domínio da retórica se fazia 

muito importante, visto que a maioria dos embates dava-se através da 

argumentação pública. A arte de falar bem fundamentava o poder argumentativo e 

de persuasão, arma poderosa no mundo do primeiro século. A autodefesa seguia 

as regras dos “manuais de retórica”, a pessoa não deveria utilizar de exaltação e 

elogios a si mesma, pois seria rejeitada publicamente. O autoelogio e vanglória não 

eram permitidos, a única exceção era a “regra da loucura” que fazia parte do 

arsenal exortativo de um líder. O apóstolo Paulo inserido neste contexto sócio-

cultural do mundo mediterrâneo vivendo junto à comunidade de fé em Corinto por 



12 
 

 

ele mesmo fundada, tem sua honra desafiada por “falsos apóstolos” que chegam a 

Corinto no período de sua ausência e provocam distúrbios que poderiam trazer 

sérias conseqüências ao ministério desenvolvido pelo apóstolo na cidade de 

Corinto e em todo o mundo mediterrâneo onde se encontravam as igrejas fundadas 

por ele.  

Nesta dissertação serão abordados os instrumentos utilizados pelo apóstolo 

como defesa de sua autoridade frente à comunidade de fé. Sendo o líder dessa 

comunidade, utiliza da “regra da loucura” a fim de exortar e ensinar à comunidade 

cristã, pois tendo a honra como principal elemento que caracterizava uma pessoa 

como digna ou não, era fundamental para o apóstolo ter uma estável reputação 

social. 

No primeiro capítulo será visto como se dava essa cultura da honra e 

vergonha no mundo mediterrâneo na cidade de Corinto. Como a honra era 

conquistada ou atribuída a alguém e as conseqüências advindas de uma desonra. 

Como acontecia a defesa ou autodefesa de alguém frente a um insulto ou desafio. 

No segundo capítulo será estudado especificamente como o apóstolo Paulo 

tratou do assunto junto à Comunidade de Corinto. Optamos por trabalhar com a 

perícope de 2 Coríntios 12, 7 – 21 onde através da defesa paulina podemos 

identificar os ataques que este sofreu dos “falsos apóstolos” acolhidos pela igreja. 

O apóstolo através de sua autodefesa ressignifica o ato de gloriar a fim de não ser 

rejeitado pela comunidade de fé e ser publicamente desonrado. Provavelmente 

perderia o respeito e a liderança da comunidade em Corinto e as demais 

comunidades sob sua responsabilidade. 

O trabalho será concluído com um terceiro capítulo voltado para as novas 

abordagens e ressignificações identificadas a partir da análise exegética da 

perícope de 2 Coríntios 12, 7-21. O que foi relevante naquela época para a 

comunidade em Corinto. 

A hipótese que direciona esta pesquisa é a ressignificação realizada pelo 

apóstolo Paulo do ato de gloriar, onde ele propõe a ressignificação e/ou releitura 

de toda estrutura sócio-cultural estabelecida no mundo mediterrâneo do primeiro 

século. A estrutura, presente na vida comunitária teria que passar por 

transformações e mudanças internas profundas que afetariam o senso de valor e 
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leitura do mundo em que esta comunidade cristã vivia e atuava. Tendo como 

fundamento a cristologia paulina e a centralidade da cruz, o apóstolo leva o fiel a 

gloriar-se não em suas capacidades, honra ou conquistas, mas em sua fraqueza. 
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CAPÍTULO I - CORINTO: Contexto e Sociedade 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar ao leitor a cidade de Corinto, 

iniciando com um breve histórico contendo: localização geográfica, sua fundação 

como colônia romana, sua estrutura administrativa e social. 

O enfoque principal será sobre o relacionamento social, o qual através da 

estrutura piramidal patrono-cliente controlava e orientava a vida dos habitantes; 

tendo como principal característica a busca pela honra. 

A busca pela Honra se constituía no maior objetivo do mundo do primeiro 

século e consequentemente dos habitantes da cidade de Corinto. Veremos como 

essa era alcançada ou atribuída, e como se constituía em indicadora do status 

social das pessoas. Em seguida, será observado como o apóstolo Paulo e a 

comunidade de Corinto se movimentava dentro desta construção social. 

A civilização Greco-Romana se estruturou por toda a bacia do Mar 

Mediterrâneo, atingindo regiões interioranas da Ásia, Oriente Médio, África do 

Norte e Europa Setentrional, onde os povos e as culturas passaram por grandes 

transformações e tiveram que se adaptar. Essa civilização foi profundamente 

marcada pelo regime escravocrata e suas relações entre homem livre e escravo1. 

Com Alexandre, o Grande, o mundo se torna helenizado e a cultura e 

religião2 gregas se tornaram referenciais. 

                                                 
1
 FLORENZANO, Maria Beatriz B. O Mundo Antigo: economia e Sociedade (Grécia e Roma). São Paulo: Ed. 

Brasiliense, 1989, pp. 8 e 9. 
2
 Alguns deuses venerados na Grécia, citados por Tognini, de acordo com Alberto Malet e Carlos Maquet. 

(Ibidem, p.444): 

Nome grego Nome Latino Divindade do/de/da Símbolos 

Zeus Júpiter Ar/Onipotência Águia, cetro, raio 

Hera Juno Céu/Casamento Dignidade real 

Artema Minerva Relâmpago/ 
Inteligência 

Oliveira 

Artêmis Diana Lua/Castidade Servo-crescente 

Afrodite Vênus Amor/Beleza Pomba 

Demeter Ceres Terra/Fecundidade Gazela 

Apolo Febo Sol/Arte e Letras Lira 

Hermes Mercúrio Chuva/Eloquencia Asas 
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A cidade de Corinto foi destruída em 146 aC e reconstruída por Júlio César 

em 44 aC3 mantendo as três fontes básicas da população romana: (1) homens 

livres, (2) seus próprios veteranos e (3) comerciantes e trabalhadores urbanos.  

O nome formal da colônia romana era Colônia Laus Julia Corinthiensis, que 

é uma colônia em honra de Julius. Como uma colônia romana, o governo corinto 

era organizado em uma base tripartida: uma assembléia de cidadãos votantes, um 

concílio e magistrados anuais. Tal organização refletia uma miniatura do governo 

Romano da República Primitiva4. 

Corinto se torna uma das principais cidades do Império Romano, composta 

por comerciantes, empresários, cidadãos romanos, homens livres, libertos, 

escravos5, propagandistas de novos cultos e filósofos itinerantes6. 

Havia também uma comunidade hebraica, como nos afirma Rinaldo Fabris e 

Tognini7; judeus que provavelmente vieram de Roma, expulsos pelo Imperador 

Cláudio (tais como Áquila e Priscila - Atos 18,2). 

Pessoas de toda a parte vinham a Corinto, devido ao comércio8, 

divertimentos9 e celebrações cúlticas10.  

                                                                                                                                                         
Ares Marte Tempestade/Guerra Casco, lança 

Efaistos Vulcano Fogo subterrâneo/ 
Indústria 

Martelo 

Poseidom Netuno Mar/Ira Tridente, cavalo 

Héstia Vesta Lar/ Virtudes 
domésticas 

Fogo sagrado 

 
3
 César ordenou sua reconstrução para fazer dela a capital da província romana da Acaia, que abarcava a 

metade sul da Grécia atual, enquanto o norte constituía a província da Macedônia, tendo como capital a 
cidade de Tessalônica. (QUESNEL, Michel. As Epístolas aos Coríntios. São Paulo: Paulinas, 1983, p.18).  
4
 THISELTON, Anthony C. The First Epistle to the Corinthians. Michigan: Eerdmans Publishing, 2000, p.3. 

5
FLORENZANO nos diz que: “Na Odisséia o indivíduo que se encontra ainda mais abaixo que o escravo na 

hierarquia social é o teta. Homem sem posses, sem especialização alguma, o teta tinha de fato uma posição 
precária. Era solto no mundo, vagava de um lado para outro à procura do que fazer em troca de algum 
alimento, estada ou roupa. O teta não contava com a proteção de ninguém, muito menos com a de um chefe 
guerreiro proprietário de oikos. A resposta de Aquiles a Ulissses no Hades (mundo subterrâneo infernal) ilustra 
o que era um teta: ‘Ilustre Ulisses, não tentes consolar-me a respeito da morte; preferiria trabalhar, como teta, 
às ordens de outrem, de um homem sem patrimônio e de parcos recursos, do que reinar sobre os mortos, que 
já não são!’ (Od. XI, 489-91).(...) outra categoria, dentre os homens livres, mencionada por Homero é a dos 
Demiurgos. Como o seu próprio nome indica (demos – comunidade, ergon – trabalho), o demiurgo presta 
algum tipo de serviço à comunidade. São referidos como homens livres, possuidores de alguma 
especialização. Estes artesãos são itinerantes e por ocasião de alguma necessidade o chefe do oikos manda-
os vir... os demiurgos embora não sendo proprietários gozavam de uma posição mais priviliegiada dentre os 
homens livres pobres, posição que lhes era conferida pela destreza na execução de algum trabalho. Em 
Homero, o profeta, o médico, o arquiteto, o aedo e o arauto são todos demiurgos. (cf. FLORENZANO, Maria 
Beatriz B. O Mundo Antigo: economia e Sociedade (Grécia e Roma). São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989, pp. 
19e 20). 
6
 FABRIS, Rinaldo. Para Ler Paulo. São Paulo: Loyola, 1996, p.94 e VVAA. Sociologia das Comunidades 

Paulinas. Estudos Bíblicos, n.25, 1990, p.25. 
7
 FABRIS, Rinaldo. Para Ler Paulo. São Paulo: Loyola, 1996, p.94 e TOGNINI, Enéas. Geografia da Terra Santa 

e das Terras Bíblicas. São Paulo: Hagnos, 2009, p. 463. 
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O Culto ao Imperador, forte em Corinto, reverenciava os dirigentes romanos, 

que o intitulavam juntamente com sua família de: patrono, benfeitor, salvador, e 

filho de deus. Em Corinto, algumas inscrições de patrono dedicadas ao imperador 

ou a sua família foram encontradas. Outros fatos que compravam tal poder e 

autoridade eram: a circulação de moedas com a efígie dos imperadores, a 

construção de imagens e de um Templo onde se cultuava a família imperial. Os 

jogos imperiais11, que honravam o Imperador, aconteciam simultaneamente aos 

jogos ístmicos12. 

A estrutura administrativa e social era baseada na relação patrono-cliente13.  

Afirma-nos Horsley que: “provavelmente havia uma hierarquia composta pelo 

Imperador, pelos funcionários romanos, pelos notáveis locais e pelo povo em geral” 

14. Onde a maioria pobre e escrava não possuíam condições de galgar melhores 

condições. 

Havia muitos funcionários romanos em Corinto, os quais serviam como 

intermediários entre o Imperador e a população. Tais funcionários poderiam ser 

Procuradores de uma Província ou terem autoridade em nível local e como 

representantes do Imperador possuíam poder, autoridade e riqueza. A honra e o 

                                                                                                                                                         
8
 (...) Houve de fato um grande desenvolvimento manufatureiro e comercial documentado por vários tipos de 

fontes. Existia já desde então uma diferença entre os navios guerreiros e comerciais; eram também 
estabelecidas colônias, como vimos acima, com finalidades especificamente comerciais. Em Atenas, Corinto e 
outras cidades abundam provas arqueológicas do desenvolvimento de oficinas cerâmicas (e não de outro tipo 
de produção). Não é de se duvidar que as cidades tirassem vantagens deste desenvolvimento e que o 
estabelecimento de colônias o favorecesse. Mas isto não é suficiente para supor que o comércio e a 
manufatura tivessem alcançado uma posição predominante na estrutura sócio-política. (FLORENZANO, Maria 
Beatriz B. O Mundo Antigo: economia e Sociedade (Grécia e Roma). São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989, p.35). 
9
 Jogos Ístmicos em honra de Poseidon que aconteciam a cada dois anos, as famosas bacanais, visita ao túmulo 

de Diógenes um dos maiores representantes da filosofia cínica. Tognini cita que, diante da reputação da cidade 
de Corinto, criou-se o verbo corintizar, que significava: “viver à maneira coríntia”. O que trazia uma reputação de 
imoralidade e libertinagem a cidade em toda a região mediterrânea. (cf. TOGNINI, Enéas. Geografia da Terra 
Santa e das Terras Bíblicas. São Paulo: Hagnos, 2009, p. 463 e VVAA. Sociologia das Comunidades Paulinas. 
Estudos Bíblicos, n.25, 1990, p.23 e 25). 
10

 Famoso Templo dedicado a Afrodite na Acrocorinto, o Templo de Apolo, um dos mais antigos e veneráveis da 
Grécia. (Ibidem, p. 464 e p.23). 
11

 Horsley nos diz que: “Na época em que Paulo visitou Corinto, já tinham sido acrescentados dois novos 
programas aos jogos ístmicos para cantar louvores à casa imperial: Cesaréia e os ‘torneios imperiais” (Richard 
A. Horsley, Paulo e o Império: religião e poder na sociedade imperial romana. São Paulo: Paulus, 2004, p. 

116). 
12

 Ibidem, pp. 112 a 114. 
13

 Um vínculo patrono-cliente é basicamente uma relação assimétrica de troca. As partes em ambas as 
extremidades de um tal vínculo são desiguais no controle de recursos, diferindo com conseqüência disso em 
termos de poder e de status. Essas partes se acham vinculadas entre si principalmente porque essa sua 
ligação pode servir a seus interesses mútuos mediante a troca de recursos (Ibidem, p.112). 
14

 Grifo meu, ibidem, p. 112. 
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respeito desenvolviam um bom relacionamento com os notáveis15 da cidade, 

alcançariam vários benefícios pessoais.  

Funcionários públicos16 faziam parte da política de uma comunidade local e 

geralmente ocupavam cargos de magistratura. Às vezes a sua autoridade poderia 

ser maior do que a de um funcionário romano. Esse tipo de estrutura interligava as 

pessoas, desde o Imperador até o funcionário mais “rudimentar”. 

 Provavelmente, esse fato foi extremamente importante para que o Império 

Romano conseguisse administrar um território tão vasto, de modo tão eficiente. 

Horsley afirma que:  

(...) Embora na Corinto do século I a honra e o poder, políticos ou 

religiosos, fossem buscados por homens ambiciosos, o caminho para a 

fama era provavelmente marcado por intensa competição. Para subir a 

escada do poder e da honra, era preciso ir além dos requisitos básicos em 

termos de propriedade. Assim, para quem não vinha de uma boa família, 

como os libertos, era essencial cultivar relacionamentos com homens de 

influência, e se possível com as autoridades romanas. Talvez seja por isso 

que muitos dos notáveis locais eram, ao mesmo tempo, sacerdotes do 

culto ao imperador. Os valores e a estrutura da sociedade patronal 

também se refletia nas instituições, como as associações e casas. Nesses 

contextos, tem particular interesse observar que as relações patronais 

podem ser consideradas projetadas para além do domínio das relações 

humanas, alçando-se ao das relações entre o humano e o divino. Assim, 

ainda que pudesse ser o patrono de muitos, um proprietário rico precisava 

da proteção de um deus padroeiro. Se o patronato era parte tão 

importante da vida da Corinto romana, seria de todo irrealista esperar que 

os cristãos ali residentes estivessem totalmente indefesos à sua influência 

e se comportassem de maneira totalmente nova logo de pois de sua 

                                                 
15

 São curiosas essas boas relações entre um funcionário do governo e as elites locais. É de presumir que 
trouxessem benefícios mútuos para as partes. Para os funcionários, o apoio dos notáveis locais seria 
necessário, entre outros motivos, para protegê-los de problemas futuros, como queixas de má administração. 
Para as elites locais, eles teriam melhores condições do que outras pessoas na consecução de suas 
ambições fossem estas o poder, a honra ou os ganhos materiais – para si ou para suas cidades, caso 
conseguissem ter um bom relacionamento com os funcionários romanos, ou, o que era bem melhor, com o 
próprio imperador. Para garantir o favor de funcionários romanos, por vezes trocavam-se presentes, ainda que 
fosse ilegal a recepção de presentes de provinciais por esses funcionários. Se os notáveis locais eram ávidos 
por estabelecer relações de “amizade”, os relacionamentos patronais só podiam ser reforçados no nível das 
comunidades locais. (Richard A. Horsley, Paulo e o Império: religião e poder na sociedade imperial romana. 
São Paulo: Paulus, 2004, p. 119) 
16

 De igual forma, o apoio de um homem influente no conselho da cidade também podia ser buscado por quem 
desejasse subir a escada do poder em Corinto, especialmente quando não vinha de uma família particularmente 
notável. Uma adequada atividade de relações públicas era um importante fator de sucesso na busca da fama e 
do poder. (Ibidem, p. 122) 
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conversão. Pelo contrário, é bem provável que o patronato venha a ser o 

fundamento da compreensão dos vínculos relacionais da Igreja e de 

alguns dos problemas que Paulo discutiu em I Coríntios.
17

 

 

 

Assim, pouco a pouco, freqüentando a sinagoga aos sábados, sua mensagem 

foi sendo aceita e as primeiras conversões foram acontecendo18. 

 

“(...) O escândalo da cruz, no entanto, não tarda a despertar a oposição 

dos judeus. Paulo é obrigado a abandonar a sinagoga, e a casa de Tíc io 

Justo, situada nas proximidades, é transformada em novo local de 

reunião, agora voltada especialmente aos gentios. Fato importante parece 

ter sido a adesão de Crispo, o dirigente da sinagoga, que desencadeia 

uma onde de conversões. (...) Ao todo, Paulo permanece um ano e meio 

em Corinto (At 19,10)... no final da terceira viagem missionária demora-se 

novamente por 3 meses na comunidade (At 20, 2-3). A Segunda carta aos 

coríntios, aliás, pressupõe ainda uma visita intermediária não mencionada 

em Atos (2 Cor 12,14; 13,1). Todo o relato de Atos compreende um 

período que vai de 50 a 56 dC 
19

”.  

 

 

1. A Sociedade e a Honra 

 

 De acordo com Bruce Malina20, as sociedades que compunham o 

Mediterrâneo do século I eram sociedades de alto contexto21, que produziam 

documentos reduzidos e genéricos; fazia com que à imaginação dos leitores e 

                                                 
17

 Richard A. Horsley, Paulo e o Império: religião e poder na sociedade imperial romana. São Paulo: Paulus, 
2004, p. 129. 
18

 QUESNEL, Michel. As Epístolas aos Coríntios. São Paulo: Paulinas, 1983, pp. 20 e 21. 
19

 VVAA. Sociologia das Comunidades Paulinas. Estudos Bíblicos, n.25, 1990, p.22. 
20

 MALINA, Bruce J. O Evangelho Social de Jesus. O Reino de Deus em Perspectiva Mediterrânea. São 
Paulo: Paulus, 2004, pp. 12 – 13. 
21

 Diferente das Sociedade de Baixo Contexto - Sociedades de baixo contexto produzem documentos verbais 
detalhados que explicam claramente os fatos, tanto quanto possível, deixando pouco para a imaginação. Isso 
aponta para a norma geral das sociedades de baixo contexto – isto é, que a maior parte das coisas devem ser 
claramente definidas – por isso, a informação deve ser continuamente acrescentada se o significado é 
constante. (Ibidem, p. 12). 
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ouvintes, instalassem o conhecimento comum. Vários termos e palavras utilizadas 

nos documentos eram conhecidos para as pessoas da época, mas para nós 

leitores do século XXI causam perguntas e dúvidas.  

 Esse parágrafo faz-se necessário, estudar a Corinto da época do apóstolo 

Paulo. As pessoas se encontram no Mundo da Honra e da Vergonha22, da Pureza 

e da Impureza, do Limpo e do Sujo23.   

 De acordo com Mary Douglas, à medida que o tempo passa, investe-se cada 

vez mais em sistema de rótulos, a sociedade vai legitimando devido sua 

funcionalidade e manutenção desejada.  

 Assim, qualquer fato desconfortável ou novo, que causasse desequilíbrio era 

ignorado, distorcido ou punido; a fim de que os pressupostos estabelecidos não 

fossem perturbados24. 

 No Mundo Mediterrâneo do século I, havia regras sociais seguidas por 

todos25, que esporadicamente acarretavam em melhoria social, fato quase 

                                                 
22

 Basicamente, a maioria das pessoas naquele mundo, em qualquer nível de status social que se encontrassem, 
desejavam fazer quanto pudessem para obter para si mesmas louvor e honra. Essas mesmas pessoas estavam 
igualmente decididas a evitar ou ao menos minimizar a repreensão e a vergonha. Todas as ações da vida, as 
decisões que tomavam, os objetivos a que aspiravam, tudo isso passava pelo filtro da honra-vergonha e do 
louvor-repreensão. E universalmente esse filtro era instalado assiduamente para aumentar a honra e diminuir a 
vergonha. Honra e vergonha estavam à disposição em todo encontro humano, desde o mais público até o mais 
íntimo e privado. (SAMPLE, J. Paul. Paulo no Mundo Greco-Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, 

p. 22). 
23

 Como nos explica Mary Douglas que, ao falar sobre sujeira nos diz que: Há duas diferenças que precisam 
ser levadas em consideração: a idéia européia contemporânea de profanação e aquelas das culturas 
primitivas. Na primeira, a sujeira é para nós uma questão de higiene ou estética e não está relacionada com 
nossa religião. Na segunda, a nossa concepção de sujeira está fundamentada no conhecimento de 
organismos patogênicos, que somente foram descobertos no século XIX e que revolucionou nossa maneira de 
conceber o que é sujo. Mas ao analisarmos uma cultura primitiva, devemos abstrair este conceito, pois 
inexistia neste tempo. Se pudermos abstrair patogenia e higiene de nossa noção de sujeira, estaremos diante 
da velha definição de sujeira como um tópico importante. Tal postura implica em duas condições: um conjunto 
de relações ordenadas e uma contravenção desta ordem. Sujeira, nunca é um acontecimento isolado, único. 
Onde há sujeira há sistema, sujeira é um subproduto de uma ordenação e classificação sistemática de coisas, 
na medida em que a ordem implique rejeitar elementos inapropriados. Esta idéia de sujeira leva-nos 
diretamente ao campo do simbolismo e promete uma ligação com sistemas mais obviamente simbólicos de 
pureza. (DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976, p. 50). 
24

 Ibidem, pp.51 – 52. 
25

 A esse conjunto de regras, podemos chamar de cultura, conforme a definição de Desilva: Cultura é um 
termo muito amplo, usado aqui para indicar a teia de relações, expectativas mútuas, costumes e a 
mundividência que é partilhada por um grupo de pessoas e que torna possível a verdadeira comunicação. A 
cultura é pré-requisito para a comunicação. (Cf. DESILVA, David A. A Esperança da Glória: Reflexões sobre a 
honra e a interpretação do Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 14). 
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impossível26; pois nesse período, ninguém acreditava que todos os seres humanos 

pudessem ser dotados de direitos iguais27. 

 Na cidade de Corinto, como em todo Mediterrâneo28, havia uma grande 

competição a respeito da honra29, que legitimava o prestígio, as oportunidades30 e 

o poder. 

 Honra, de acordo com Malina, “é basicamente uma reivindicação que 

valorizava o que era socialmente reconhecido ou admitido” 31. Sendo 

formada/constituída por três valores fundamentais: autoridade, status e respeito. 

 A autoridade significa a habilidade em controlar a conduta ou o 

comportamento de outros. O status refere-se ao conjunto de obrigações e direitos 

em que a pessoa tinha que prestar contas a outros e ter o comportamento 

esperado, em decorrência do grupo em que se está inserido32. 

                                                 
26

 A cultura, no senso comum, padronizou os valores de uma comunidade, serve de mediadora da experiência 
dos indivíduos. Prove, diariamente, algumas categorias básicas, um padrão positivo no qual as idéias e valores 
são cuidadosamente ordenados. E, acima de tudo, ela tem autoridade, uma vez que cada pessoa é levada a 
consentir porque outras assim o fazem. Mas seu caráter público torna suas categorias mais rígidas. (Ibidem, p. 
54) 
27

 MALINA, Bruce J. O Evangelho Social de Jesus. O Reino de Deus em Perspectiva Mediterrânea. São Paulo: 
Paulus, 2004, p. 20. 
28

 Uma pessoa nascida no mediterrâneo do primeiro século, seja gentia, seja judia, era treinada desde a 
infância a aspirar à honra e a evitar a desgraça. Essas duas coordenadas – honra e infâmia – são valores 
sociais centrais para as pessoas que viviam no Mediterrâneo desde o tempo de Homero, perdurando até os 
dias de hoje nas áreas menos urbanizadas. As definições daquilo que é honrável e daquilo que é desonroso 
mudam de uma cultura a outra e de um século a outro, mas a honra permanece uma preocupação contínua, 
não importa como uma sociedade a defina. Que significa buscar a honra e evitar a ignomínia? Significa que 
uma pessoa será orientada em direção à aprovação da sociedade, que assumirá aquelas atitudes e procurará 
demonstrar aquelas virtudes consideradas dignas de honra pela sociedade, a fim de ser considerada uma 
pessoa honrada. (DESILVA, David A. A Esperança da Glória: Reflexões sobre a honra e a interpretação do 
Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2005, pp. 20 – 21). 
29

 Estrabão diz que César colonizou Corinto “com homens que pertenciam na sua maioria à classe dos 
libertos”. Sem aristocracia nativa que os censurasse ou que frustrasse suas ambições, os colonizadores 
libertos tiveram rara oportunidade de competirem entre si para conseguir as marcas de status que 
capacitariam alguns deles a se tornarem os membros da aristocracia local. Fizeram-no da maneira bem 
conhecida nas cidades Greco-romanas: dando notáveis presentes à cidade em retribuição a ofícios e honras 
públicos. (Cf. MEEKS, Wayne A. Os Primeiros Cristãos Urbanos. O Mundo Social do Apóstolo Paulo. São 

Paulo: Paulinas, 1992, p. 81). 
30

 Havia um espaço não ocupado na sociedade pelas autoridades, que foi ocupado pelas associações. Estas 
se tornaram o elemento estrutural mais significativo da vida da cidade. Elas direcionavam principalmente a 
vida social e eram administradas pelo presidente intitulado ginasiarca, o qual tinha como tarefa organizar 
festivais e competições atléticas. O que fazia com recursos próprios, e através de doações de ricos que 
tentavam amenizar as desigualdades sociais. Tais movimentações traziam prestígio e honra, tanto ao 
ginasiarca quanto aqueles que faziam suas doações; pois estas aconteciam, geralmente, durante as re feições 
em comum. (KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento. História, Cultura e Religião do Período 
Helenístico. Volume 1. São Paulo: Paulus, 2005, pp. 70 – 73). 
31

 MALINA, Bruce J. The New Testament World. Insights from Cultural Anthropology. Lousiville: Kentucky: 
Westminster John Knox Press, 2001, p. 29. 
32

 Ibidem, pp. 29 – 30. 
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 Malina nos pontua também que, “honra é o valor da pessoa aos seus 

próprios olhos (que é uma reivindicação própria de qualidade/conceito) mais o 

valor da pessoa aos olhos do grupo social a que pertence” 33. 

 Portanto, aquele que era honrado ou possuía honra deveria ser alguém que 

conjugasse esses três valores, alcançando, consequentemente, o reconhecimento 

social34. 

 Em uma sociedade preocupada com a honra, há uma constante dialética 

entre as normas desta sociedade e o comportamento apresentado pelas pessoas. 

Essas pensam o que devem ou não fazer, sobre o que é reconhecido pela 

sociedade como valoroso ou não, o que traz prestígio, honra ou desonra35. 

 Atuando de maneira aceitável e tendo o reconhecimento público, eram 

esperadas as concessões de honra e reputação36.  

 Robert Jewett em seu artigo sobre Vergonha e Honra37, diz que a 

competição no mundo Greco-romano era algo normal e incentivado; pois a honra 

era a única coisa valiosa na vida de uma pessoa. Tanto que o cultuar a si mesmo, 

através de monumentos, estátuas, discursos retóricos bem preparados contendo 

provérbios38 centrais; era uma prática Greco-romana difundida. 

 Esta expectativa era inerente tanto a judeus quanto aos gentios do mundo 

mediterrâneo do século I. 

                                                 
33

 Ibidem, p.30. 
34

 A comunidade e cultura urbana resultaram em prosperidade e auto-suficiência, mas havia muitos que eram 
socialmente vulneráveis ou dependentes de outros; o coração comunitário e o coração cultural eram o 
comércio, negócios e o pragmatismo na perseguição de sucesso. (THISELTON, Anthony C. The First Epistle 
to the Corinthians. Michigan: Eerdmans Publishing, 2000, p. 4). 
35

 Uma vez que as pessoas são educadas em um mundo onde a honra é de grande importância para o senso 
de dignidade de alguém, e para o acesso, e interação de uma pessoa com outras pessoas honoráveis, o 
grupo social encontra-se em condição determinativa para motivar a conformidade entre seus membros 
particulares. Um indivídulo adquire auto-estima com base na percepção de quão plenamente incorporou os 
ideiais da cultura; tal indivíduo recebe honra à medida que a sociedade reconhece a conformidade dele com 
os valores essenciais.( DESILVA, David A. A Esperança da Glória: Reflexões sobre a honra e a interpretação 
do Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 21). 
36

 Outras pessoas não apenas dirão que uma pessoa é honrada, eles também tratarão esta pessoa como 
pessoas honradas. O que as pessoas do I século eram interessadas na avaliação de sua honra (o quanto tal 
fato era público). O direito ao mérito e o direito ao status, deriva de reconhecimento da identidade social. Se 
uma pessoa reivindica honra, por que algumas de suas ações resultam em não concessão social de 
reputação, então a ação pessoal é rotulada como ridícula, desdenhosa (desprezível), ou louca, e é tratada de 
acordo. (...) então o problema da reivindicação da honra depende em como, onde e em quais outros grupos 
serão julgados e avaliados as ações pessoais como mérito de reputação (Cf. MALINA, Bruce J. The New 
Testament World. Insights from Cultural Anthropology. Lousiville: Kentucky: Westminster John Knox Press, 
2001, pp. 31 - 32).  
37

 JEWETT, Robert. “Paulo, a Vergonha e a Honra”. In: SAMPLE, J. Paul (Org). Paulo no Mundo Greco-Romano: 
um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, pp. 485 – 504. 
38

 RAMSARAN, Rollin A. “Paulo e os Provérbios”. In: In: SAMPLE, J. Paul (Org). Paulo no Mundo Greco-
Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, pp. 377 - 401. 
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 Contrário a honra, está a desonra, vergonha39 ou impureza. Que 

representava a reprovação de um membro, por parte de um grupo ou da 

sociedade, quando esse não atendia ou desrespeitava os valores e regras 

esperadas. Nesse item ainda se encaixam aqueles que fracassaram ou tiveram 

algum infortúnio durante a vida.  

 Alguém que ultrapassava os limites estabelecidos para honra: autoridade, 

status e respeito sociais, incluindo Deus; era identificado como desonrado 

(desavergonhado), néscio ou louco. Tal constatação seria a ruína para a pessoa, 

família ou grupo. 

 Robert Jewett cita ainda que, alguns se utilizavam da hybris, “ato de 

desonrar deliberadamente os que deveriam ser honrados” 40; que caracterizava o 

último estágio de desonra de uma pessoa41. 

 Assim, em uma sociedade clientelista como a de Corinto, a ameaça de uma 

desonra irrevogável era a certeza de exclusão e perda. O cliente procurava de 

todas as formas, homenagear42 e servir o patrono43 que o protegia, para que sua 

honra fosse garantida e se perpetuasse. 

                                                 
39

 (...) A vergonha aplicada pelos perseguidores surgia normalmente de uma desgraça ligada a um crime ou 
era resultado de uma condenação pública. Ela envolvia ataques verbais à honra e ao caráter da pessoa, e 
parece que isto foi comum aos cristãos em vários contextos sociais, estando diretamente ligado à associação 
deles com Cristo. (...) O abuso verbal estava também ligado a ataques físicos. A agressão ao corpo de uma 
pessoa significava mais que infligir dor física, consistindo num ataque a honra pessoal  dela. (...) A punição 
pública era considerada algo vergonhoso e era impossível a recuperação da honra. (FILHO, José Adriano. 
Peregrinos neste Mundo. Simbologia religiosa na Epístola aos Hebreus. São Paulo: Metodista: Loyola, 2001, 
p. 173) 
40

 Ibidem, p. 487. 
41

 Jewett citando Aristóteles, diz que o primeiro nível é o desprezo, que indica que alguém não tem valor; o 
segundo é o rancor, que coloca obstáculos no caminho da pessoa indigna; e o terceiro é hybris, conforme 
supracitado. (Cf. Ibidem, p. 487) 
42

 (...) O rito memorial mais comum era a refeição em honra do falecido, muitas vezes tomada em torno de 
uma mesa de pedra no cemitério, em diversos aniversários específicos do dia da morte. Em séculos 
posteriores, esta prática era tão comum entre os cristãos quanto entre os gentios – a primeira prova clara 
disso está em Tertuliano. Nada pareceria mais natural para cristãos dos grupos de Paulo, para quem as 
refeições comunitárias já eram tão importantes, do que promover refeições funerárias pelos irmãos falecidos 
também – ou separadamente, ou como parte da Ceia do Senhor, que já era uma anamnese da morte do 
Senhor. Entretanto, não existe uma só palavra sobre tais refeições, nem mesmo nas demonstrações de 
conforto que Paulo dá aos cristãos tessalonicenses (1 Ts 4, 13 – 18), onde poderíamos esperar que 
aparecesse algo. (MEEKS, Wayne A. Os Primeiros Cristãos Urbanos. O Mundo Social do Apóstolo Paulo. São 
Paulo: Paulinas, 1992, p. 240). 
43

 Cerimônias comemorativas e outras ocasiões públicas, cívicas, eram oportunidade, para discursos que 
corroboravam os valores da sociedade, quando então se apresentavam como honoráveis aquelas pessoas 
que ostentaram tais valores (por exemplo, em um elogio). Ao ouvirem outras pessoas serem louvadas por 
praticar as virtudes que o grande grupo valorizava e honrava, os membros do auditório seriam levados a 
renovar seu compromisso com aquela virtude ou com aquele comportamento que suscitou o encômio. Aqueles 
que seguem tais modelos serão recompensados com a aprovação e o assentimento da sociedade, ou seja, 
com a honra (DESILVA, David A. A Esperança da Glória: Reflexões sobre a honra e a interpretação do Novo 
Testamento. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 22). 
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 Mary Douglas está correta ao afirmar que “a busca pela pureza é perseguida 

pela rejeição44”, isto é, na busca pela aceitação e reconhecimento tão difundidos 

no Mundo Mediterrâneo do I século; o medo da rejeição acompanhava todo o 

processo. Porque não dizer, por toda a vida, visto que esta busca perpassava as 

gerações. 

 Da mesma forma, dentro da comunidade de fé, se um membro fosse 

desonrado, esse perderia o respeito, o direito a voz e sendo um líder, perderia 

completamente a autoridade. 

 A honra, portanto, era uma característica vital para os habitantes do mundo 

do século I em qualquer esfera ou área de atuação, associação, grupo ou nível 

social que pertencesse. 

 

2. Como a Honra era Concedida a uma Pessoa 

 

 A honra está relacionada a riqueza, atribuição ou aquisição. Sendo que no 

mundo judaico há características peculiares que também serão apresentadas. 

 Tendo como base a obra de Bruce Malina45, a honra atribuída é relacionada 

a riqueza, conseguida através do nascimento, não se faz nada para  a adquirir. 

Tendo nascido em uma família honrada, consequentemente a pessoa será 

honrada. O fato acontecia através da riqueza das genealogias, que sinalizam o 

pertencimento a um grupo de pessoas honradas, por causa de seus ancestrais 

reconhecidos socialmente46. Essa também poderia vir de pessoas notáveis (reis, 

aristocratas, etc.); e podia acontecer através do reconhecimento social, por conta 

da excelência nas relações sociais e de mérito pessoal. 

                                                 
44

 DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976, p. 196. 
45

 MALINA, Bruce J. The New Testament World. Insights from Cultural Anthropology. Lousiville: Kentucky: 
Westminster John Knox Press, 2001. 
46

 Ter um bom nome e uma reputação familiar centrais, porque as familias do mundo do I Século não eram 
inteiramente auto-suficientes e independentes economicamente. A vida social requeria níveis de 
interdependência, cooperação e ação empresarial. Na sociedade do mediterrâneo, a cooperação extrafamiliar 
compunha uma forma de livre associação de um tipo contratual. Em termos bíblicos, as pessoas faziam 
alianças implícitas ou explicitas uns com os outros (Ibdem, p. 37). 
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 A Honra adquirida dava-se através de um jogo social47 constante por meio 

de presentes, palavras/discursos, convites ou eventos. Esses possuíam três fases: 

1) uma ação concreta (palavra, ato ou ambos); 2) a percepção desta ação 

publicamente, alcançando a maior visibilidade possível; 3) a receptividade 

individual alcançada e a evolução desta reação na parte pública.  

 A resposta positiva seria a entrada no espaço social almejado, em que 

ganharia cuidados, cooperação e benefícios. A resposta negativa seria a desonra 

temporária ou permanente. 

 Outra possibilidade seria através do desafio – resposta48, em que alguém 

que foi desafiado deveria responder ao desafio de tal forma que protegesse sua 

reputação. Quando uma pessoa desafiada não podia responder ao desafio de seu 

igual, ela perdia sua reputação aos olhos do público. O povo julgava que a pessoa 

era incapaz ou não sabia defender sua honra49.  

  Joaquim Jeremias50 apresenta-nos como essa acontecia no mundo judaico, 

utilizando-se da seguinte classificação: Israelitas legítimos, Israelitas ilegítimos 

marcados com Mancha Leve, Israelitas marcados por Mancha Grave, Escravos 

Pagãos e os Samaritanos. 

 Os Israelitas legítimos eram constituídos do clero51 (sacerdotes52 e levitas), 

os quais eram de origem pura e constituíam o Israel íntegro. Estes provavam sua 

                                                 
47

 No mundo mediterrâneo do I século, muitas interações sociais feitas na família ou no círculo de amigos são 
percebidas como desafio a honra, uma mútua tentativa para adquirir honra de iguais. Deste modo, presentear, 
convites para jantar, debates, negócios, arranjos de casamentos. (...) Todos esses gêneros de interação feitos 
de acordo com o padrão de honra, chamado desafio e resposta. Porque essas constates e fixadas dicas da 
Cultura Mediterrânea, antropólogos chamam de cultura agonistic. A palavra agon é grega para uma disputa 

atlética ou uma disputa entre iguais de alguma classificação. O que significa, então, que nesta sociedade o 
olhar em todos as interações sociais ao redor da família e na família substituta ( circulo de amigos, grupos) 
como uma disputa de honra. Honra e reputação, todos bons em vida, são limitados, em muitas interações 
sociais deste tipo podem ser percebidas uma obrigação de honra, uma disputa ou jogo de honra, em que os 
jogadores são encarados como vencedores, mentirosos ou perdedores. (Ibdem, p. 36) 
48

 A competição por reputação e honra deram forma a uma constante disputa e rivalidade. O nível do prestigio 
do membro de uma comunidade é um assunto comentado continuamente. Muitas brigas/rixas normalmente 
lideram as imputações de atos que são desonráveis. O prestígio vem do controle sobre pessoas 
preferivelmente a coisas. (Ibdem, p. 37)  
49

 MALINA, Bruce J. The New Testament World. Insights from Cultural Anthropology. Lousiville: Kentucky: 
Westminster John Knox Press, 2001, pp. 32 – 36.  
50

 JEREMIAS, Joaquim. Jerusalém no Tempo de Jesus. Pesquisas de História Econômico-Social no período 
Neotestamentário. São Paulo: Paulinas, 1983. 
51

 Para exercer os direitos cívicos mais importantes, eram obrigados a provar sua origem legítima. Esse fato 
confirma uma conclusão: não era somente o sacerdote admitido a exercer seu cargo que, sem exceção, 
preocupava-se com sua genealogia: mesmo o simples israelita conhecia seus antepassados mais próximos e 
podia dizer de qual das doze tribos provinha. Após a volta do exílio, as famílias puras separaram-se daquelas 
que se haviam contaminado com os pagãos (Esd 9, 1-10, 44); desde essa época, por conseguinte, a prova de 
origem legítima tornou-se verdadeiro fundamento da comunidade do povo restaurada. As famílias de pura 
cepa, e tão-somente elas, constituíam o verdadeiro Israel. (...) Nas épocas seguintes, essas informações 
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pureza através da genealogia, apontando de qual tribo eram originários. Ele cita o 

comentário de Julio, o Africano (cerca de 160-240), que diz:  

 

“algumas pessoas cuidadosas guardam em seu poder suas próprias 

genealogias, quer as tenham reconstituído de memória, quer tenham se 

apossado das cópias (conservadas); elas se vangloriam de ter mantido a 

lembrança de sua origem isenta de impureza” 
53

. 

 

 Antes da consagração sacerdotal, era feito um exame cuidadoso da 

hereditariedade do sacerdote. Sua genealogia deveria ser garantida por pelo 

menos um ou dois séculos precedentes, e antes de se casar eram realizadas 

pesquisas pré-nupciais sobre a pureza da família de suas futuras esposas54. 

 Faziam parte do grupo de Israelitas ilegítimos marcados com Mancha Leve:  

 

 Os Profanos: descendentes ilegítimos de sacerdotes. Esses eram os filhos 

nascidos55 de sacerdotes com mulheres que não tinham a mesma pureza; 

 Prosélitos56: pagãos convertidos ao judaísmo, que se submeteram à 

circuncisão, ao banho ritual57 e à oferta do sacrifício; 

                                                                                                                                                         
constituíram a base que permitiu estabelecer genealogia. No tocante a época de Jesus... algumas famílias da 
nobreza leiga tinham o privilégio de entregar a lenha no Templo em dias determinados; esse fato confirma que 
a tradição genealógica era bem conservada dentro da nobreza leiga. (...) Toda israelita, embora morando no 
estrangeiro, que quisesse casar-se com um sacerdote devia levar em consideração cinco gerações de sua 
genealogia, e qualquer candidato a um posto público devia passar, igualmente, pela prova de sua 
legitimidade. (Ibdem, p. 365) 
52

 As genealogias dos sacerdotes se encontravam no arquivo do Templo (contendo igualmente dados sobre 
as esposas dos sacerdotes que tinham vindo, em parte, de famílias leigas). (JEREMIAS, Joaquim. Jerusalém 
no Tempo de Jesus. Pesquisas de História Econômico-Social no período Neotestamentário. São Paulo: 
Paulinas, 1983, p. 379. Grifo meu). 
53

 Ibdem, p. 374. 
54

 JEREMIAS, Joaquim. Jerusalém no Tempo de Jesus. Pesquisas de História Econômico-Social no período 
Neotestamentário. São Paulo: Paulinas, 1983, p. 379. 
55

 Seus descendentes não poderiam exercer a função sacerdotal. Se um filho ilegítimo de sacerdote tinha um 
meio-irmão de origem legítima, não podia, no caso desse último vir a morrer sem deixar filho, contrair 
matrimônio levirático com a viúva de seu irmão; porque sua origem ilegal, não estava em condições de 
perpetuar, através de um filho, “o nome”(Dt 25,6) de um sacerdote legítimo. A filha não poderia se casar com 
sacerdote legítimo, mesmo em casamento levirático. E ainda, a viúva de um profano (halal), não podia, 
segundo o direito sacerdotal em vigor, desposar um sacerdote; pelo casamento com um filho ilegítimo de 
sacerdote, tornou-se ilegítima e sua própria origem legítima nada alterava à situação. (Ibdem, p. 421) 
56

 É preciso distingui-los dos tementes a Deus, que aceitavam somente a profissão de fé monoteísta e a 
observância de uma parte das leis cerimoniais, sem se converterem totalmente ao judaísmo. Legalmente, eram 
considerados pagãos. Apesar de ser um convertido ao judaísmo, não desfrutava dos mesmos direitos; mas como 
todo judeu era obrigado a observar a totalidade da Lei. Os filhos concebidos antes de sua conversão não podiam 
reivindicar nenhuma parte da sucessão, mesmo que tivessem se convertido juntamente com o pai. A esposa, 
normalmente, não tem o direito a herança, portanto, os bens do prosélito que “morreu sem deixar herdeiros”, isto 
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  Escravos Pagãos Libertos: pagãos de nascença que, tornados escravos, 

servos a serviço de um judeu. Submeteram-se ao se tornarem propriedade 

de seu amo judeu, à circuncisão e ao banho (banho dos escravos); e em 

seguida liberto. 

 

 E por fim, os Israelitas marcados por Mancha Grave, identificados como o 

“lixo da comunidade”. Deste grupo faziam parte: 

 

 Os Bastardos58: todos os descendentes de união proibida na Torá (incesto, 

adultério, etc); e os filhos de uma união ameaçada, na Torá, de pena de 

morte legal (lapidação, combustão, degolação, estrangulamento); 

 Os Escravos do Templo; 

 Filhos de Pai Desconhecido e Crianças enjeitadas (encontradas); 

 Eunucos 

 

 De acordo com Jeremias, estes eram mantidos completamente afastados, 

constituindo um grupo destituído de direitos. 

 Descendo a escala social temos os Escravos Pagãos, que eram propriedade 

de seu senhor59 e, ocupando o último degrau – os Samaritanos60! 

                                                                                                                                                         
é, sem deixar filhos gerados após a conversão, ficam sem proprietário! Nesses bens estão incluídos: gados, 
terras, escravos e os direitos do defunto em assuntos pecuniários; apenas se exclui a parte dos bens atribuída 
ao dever de pagamento a um credor ou à viúva por motivo da quantia convencionada no contrato de casamento 
e cabendo à viúva no caso de morte do cônjuge. Qualquer pessoa pode-se apropriar desses bens sem 
proprietário; quem consegue em primeiro lugar a “tomada de posse” é tido como privilegiado. (Ibdem, pp. 424 e 
434 - 436).   
57

 Mary Douglas falando sobre o simbolismo da água no contexto religioso, cita Mircea Eliade: “na água tudo é 
‘solvido’, toda ‘forma’ é demolida, tudo que aconteceu deixa de existir; nada do que era antes perdura depois da 
imersão na água, nem um contorno, nem um ‘sinal’, nem um evento. A imersão é o equivalente, ao nível humano 
da morte ao nível cósmico. (...) Quebrando todas as formas, destruindo o passado, a água possui este poder de 
purificação, de regeneração, de dar novo nascimento. (...) A água purifica e regenera porque anula o passado, e 
restaura”. (Cf. DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976, p. 195).  
58

 Estes eram excluídos das assembléias, bem como seus descendentes não poderiam entrar no Templo até a 
décima geração. Podiam se casar apenas nas famílias de prosélitos, escravos libertos e israelitas gravemente 
manchados. O filho de qualquer união deste gênero é bastardo, o mesmo acontece a qualquer descendente 
seu. Todos os descendentes masculinos carregariam esta marca para sempre, tanto que não havia certeza de 
que essas famílias participariam da libertação final de Israel. Assim, a palavra bastardo, constituía uma das 
piores injúrias, aquele que a empregava era condenado ao castigo de 39 chicotadas. (JEREMIAS, Joaquim. 
Jerusalém no Tempo de Jesus. Pesquisas de História Econômico-Social no período Neotestamentário. São 
Paulo: Paulinas, 1983, pp. 451 – 453). 
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 Portanto, fora os israelitas legítimos todos os demais eram considerados 

impuros61, logo desonrados. Esta classificação também se dava no tipo de 

profissão que a pessoa exercia, onde esta definiria sua posição social e 

consequentemente a honra ou desonra pública. 

 

3. O Status Social 

 

 A sociedade em Corinto, como em todo o Mundo do século I era 

estratificada. Constituída de uma maioria esmagadora de pobres, que viviam 

próximos a subsistência; e uma minoria (1% da população) de aristocratas que 

compunham o nível mais alto da escala social62. Esta última formada, segundo 

                                                                                                                                                         
59

 Não podia possuir bem algum, o amo era dono da renda do seu trabalho, do que ele encontrava, ganhava ou 
poderia receber como forma de indenização por ferimento ou humilhação sofrida. Em suma, tudo o que era seu 
(até os próprios filhos) pertenciam a seu senhor. Era-lhe vetado o direito ao matrimônio, com qualquer israelita 
(mesmo notoriamente lesado por mácula grave). Ibdem, p. 458. 
60

 Desde o momento em que os samaritanos separaram-se da comunidade judaica e construíram seu templo 
sobre o Garizim, sérias tensões surgiram entre judeus e samaritanos. Eram cutianos, descendentes de colonos 
persa-medos, estranhos ao povo. Era essa a concepção judaica predominante no século I, chegando a negar 
aos samaritanos qualquer elo de sangue com o judaísmo. Embora reconhecessem a Lei mosaica e observassem 
suas prescrições com zelo meticuloso, nada mudava à sua exclusão da comunidade de Israel, pois, eram 
suspeitos de culto idólatra por causa da veneração no Garizim como montanha sagrada. Entretanto, a exclusão 
dos samaritanos era causada mais pela sua origem do que pelo culto no Garizim. Esse preconceito fez com que 
desde o I século, os samaritanos fossem postos, do ponto de vista cultual e ritual, em pé de igualdade com os 
pagãos. Tanto que lhe era proibido o acesso aos átrios interiores do Templo. Essa interdição corresponde um 
dispositivo nitidamente antigo da Mishna: ela proíbe aceitar dos samaritanos o imposto do Templo, sacrifício pelo 
pecado ou de reparação, assim como sacrifício de aves (para a purificação depois do parto e por ocasião da 
impureza mensal), e só permite aceitar ofertas por ocasião de votos e dons voluntários que também eram aceitos 
dos pagãos (oferendas não sangrentas que se aceitavam da parte dos pagãos). Nas últimas décadas antes da 
ruína do Templo foi posta em vigor uma importante determinação segundo a qual os samaritanos eram 
considerados “desde o berço” (portanto, sempre) impuros em mais alto grau e portadores de impurezas; o que 
determinou essa disposição foi a vontade de impedir os casamentos entre judeus e samaritanos (JEREMIAS, 
Joaquim. Jerusalém no Tempo de Jesus. Pesquisas de História Econômico-Social no período Neotestamentário. 
São Paulo: Paulinas, 1983, pp.464 – 470). 
61

 A pureza e impureza, isto marca pessoas e coisas, tempo e espaço. Regras de pureza nos hab ilitam a 
situar elementos de nosso meio ambiente, incluindo nos mesmos, em alguns caminhos ordenadamente. Estas 
ordens facilitam nosso senso marcando nossas experiências pessoais, coisas, tempo e espaço. Regras de 
pureza apontam o que ou quem é... marcam quem ou o que é sacro ou profano. Os judeus tinham um tipo de 
visão do mundo, que após a morte e ressurreição de Cristo, os grupos pós-Jesus ressignificaram, frentes suas 
experiências e novas compreensões. Assim em culturas contemporâneas e estabelecendo novas regras do 
sagrado baseadas em seus grupos como analogias ao Templo, ou pessoas/lugares santos com acesso 
imediato a Deus em Cristo. (MALINA, Bruce J. The New Testament World. Insights from Cultural 
Anthropology. Lousiville: Kentucky: Westminster John Knox Press, 2001, p.196). 
62

 NOGUEIRA, Sebastiana Maria Silva. Profecia e glossolalia no cristianismo primitivo do primeiro século: um 
estudo em I Coríntios 14, 1-19. 2008. Dissertação (mestrado em Ciências da Religião) -- Faculdade de 
Filosofia e Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, pp. 31 – 
33. 
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Senen Vidal63, por um estrato superior (aristocracia romana e a aristocracia local); 

e no estrato inferior (pobres, escravos64 e libertos). 

 A posição social era determinante para a avaliação da pessoa e de seus 

direitos. O tratamento, os privilégios, poder e influências65, e também as 

obrigações e deveres, que diminuíam ou aumentavam de acordo com o lugar que 

ocupava66. 

 Segundo Bruce Malina, este se constituía em um sistema fechado entre 

membros de um grupo de pares, que demandava obrigações recíprocas. Esses 

grupos ofereciam a segurança básica necessária, bem como influência, poder, 

saúde, etc; através da lealdade e fidelidade67. 

 A mobilidade social, quase escassa68, acontecia através da riqueza 

adquirida ou da associação com pessoas de estrato social superior; fato que 

poderia acontecer através da premiação de um patrono ou do próprio Imperador69. 

 Nesta sociedade o trabalho manual não era visto com bons olhos, e aqueles 

que precisavam trabalhar para sobreviver eram considerados pobres70. 

                                                 
63

 VIDAL, Senén. Iniciación a Pablo. Basauri: Sal Terrae, 2008, pp. 26 – 27. 
64

 Até os escravos no seio da família se classificavam a si mesmos; os que tinham tarefas mais  desejadas 
gozavam de mais alto prestígio do que os domésticos, e o fato era recordado em suas lápides tumulares: 
“ama”, “ pedagogo”, “pajem”. Alguns dos índices de status mais elevado eram os seguintes: “cidadania 
romana, especialmente nas províncias nos primeiros anos do império, quando era rara; cidadania nas poleis 
locais, comparado com estrangeiros residentes; entre os cidadãos, os decuriões ou conselheiros citadinos de 
cidades menores; riqueza, cada vez mais, de preferência herdada mais que conquistada, e investida na terra 
mais que no comércio; família e origem, quanto mais antiga melhor, quanto mais próxima de Roma melhor; 
gregos mais que “bárbaros”; cargo militar ou status de veterano numa colônia; liberdade por nascimento ainda 
que um liberto ou mesmo um escravo do imperador ou de um senador fossem muito melhores que muitas 
pessoas nascidas livres. (MEEKS, Wayne A. O Mundo Moral dos Primeiros Cristãos. São Paulo: Paulus, 1996, 
p. 29). 
65

 Pessoas honradas no mundo de vantagens limitadas eram aquelas que sabiam como preservar o status 
herdado. Esta questão era muito importante para a auto-imagem, pessoas honradas sabiam como usar seus 
“colegas” (Cf. MALINA, Bruce J. The New Testament World. Insights from Cultural Anthropology. Lousiville: 
Kentucky: Westminster John Knox Press, 2001, p. 106). 
66

 ARENS, Eduardo. Ásia Menor nos Tempos de Paulo, Lucas e João. Aspectos Sociais e Econômicos para a 
Compreensão do Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 1997, pp. 49 – 50. 
67

 MALINA, Bruce J. The New Testament World. Insights from Cultural Anthropology. Lousiville: Kentucky: 
Westminster John Knox Press, 2001, p. 105. 
68

 Quando alguém emergia de escravo a liberto, de decurião a cavaleiro ou a senador, a mudança dependia 
da boa vontade de alguém mais elevado no esquema social. Este fato tinha muito que ver com a estabilidade 
do sistema. (MEEKS, Wayne A. O Mundo Moral dos Primeiros Cristãos. São Paulo: Paulus, 1996, p.30). 
69

 ARENS, Eduardo. Ásia Menor nos Tempos de Paulo, Lucas e João. Aspectos Sociais e Econômicos para a 
Compreensão do Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 1997, p. 50. 
70

 Bruce Malina diz que: “(...) O pobre posiciona-se entre aqueles que não podem manter seu status herdado 
devido às circunstâncias que sobrevieram a ele e a sua família, tais como dívida, ser um estrangeiro na terra, 
doença, morte (viuvez) ou algum acidente físico pessoal. Consequentemente, o pobre não seria uma classe 
social permanente, mas um tipo de classe giratória de pessoas que infelizmente não podem manter o status 
que herdaram. E trabalhadores diários, camponeses sem terra e pedintes, nascidos em tais situações, não 
são pobres por razões econômicas. Qualquer um que trabalhasse por um salário diário era considerado pobre 
e necessitado pela minoria, as elites ricas, principalmente por causa da precariedade da posição social de tal 
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 Havia uma diferença entre os pobres, que podiam ser: penês71 e ptôchos72. 

Os primeiros incluíam a maioria das pessoas da cidade, e constituíam sua força 

produtiva. Dedicavam-se a trabalhos manuais; possuindo o suficiente para 

sobreviver. Os segundos constituíam um grupo de pessoas que precisavam 

mendigar para sobreviver. Eram considerados indigentes e constituíam o nível 

socioeconômico mais baixo da sociedade. Os ptôchos eram pessoas 

completamente desonradas. 

 Na visão Greco-romana, era impensável a proteção dos deuses aqueles que 

eram pobres pessoas indignas e desonradas. Diferente da concepção judaica, em 

que Deus, através de seus profetas, exortava ao cuidado do pobre, da viúva, do 

órfão e estrangeiro73. Pode-se observar duas concepções culturais diferentes e 

antagônicas são ressignificadas dentro da comunidade em Corinto. 

 Isso trazia discussões interessantes, visto a estratificação presente dentro 

da própria comunidade de fé. Gerd Theissen afirma que “os conflitos na 

comunidade são em grande parte conflitos entre pessoas de diferentes camadas e, 

no campo individual, entre as expectativas de sociedade hierárquica e as de 

comunidade igualitária” 74. 

  

4. Honra e Poder - A Proposta de Paulo 

 

 Os fatos sinalizados acima nos levam ao fato de que a busca pela honra 

(pureza) era uma questão de controle social e de exercício de poder. 

                                                                                                                                                         
pessoa. (MALINA, Bruce J. O Evangelho Social de Jesus. O Reino de Deus em Perspectiva Mediterrânea. 
São Paulo: Paulus, 2004, p. 103). 
71

 Era todo aquele que não possuía o suficiente para poder viver sem trabalhar. O penês ou pauper não era o 
pobre no moderno sentido do termo, pois não poucas vezes era dono de um sítio ou uma chacrinha, até mesmo 
de algum escravo, mas não se podia manter sem seu trabalho. (...) O penês podia valer-se por si mesmo para 
viver, mas não o ptôchos. O penês tinha meios e recursos, mas não o ptôchos, que dependia totalmente da 
ajuda de outros. (Cf. ARENS, Eduardo. Ásia Menor nos Tempos de Paulo, Lucas e João. Aspectos Sociais e 
Econômicos para a Compreensão do Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 1997, pp. 81 – 82) 
72

 Ao invés, era a pessoa cuja situação era tal que necessariamente tinha que mendigar para poder sobreviver, 
era um indigente. Não só não possuía meios e recursos materiais próprios, mas também carecia de instrumentos 
para algum tipo de trabalho, além de não possuir nenhuma habilidade, e certamente estar sem trabalho. (Ibdem, 
pp. 81 – 82). 
73

 Ibdem, p. 137. 
74

 MEEKS, Wayne A. Os Primeiros Cristãos Urbanos. O Mundo Social do Apóstolo Paulo. São Paulo: 
Paulinas, 1992, p.89. 
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 Se definirmos poder como a capacidade de influenciar o comportamento de 

outros e conseguir influenciar sobre ações tidas em alta conta ou ainda como 

Isenberg citado por Halvor Moxnes75 diz: 

 

Para cada sociedade, é preciso determinar aquilo que seus membros 

consideram o poder ou os poderes criativo (s) ordenador (es) de seu 

universo e também aqueles poderes que podem perturbar a ordem. Como, 

numa dada sociedade, o poder é mediado, torna-se particularizado e 

definível. Cada sociedade pode medir o acesso ao poder ou a posse do 

poder em relação a um indivíduo, uma classe ou um papel social
76

. 

 

 No mundo judaico, o poder supremo era de Deus, e o senso de dever da 

pessoa com a família e a sociedade estava envolvido numa obrigação para com 

Deus. Para Mary Douglas, a identificação do que é sujo e que não é, faz parte do 

processo de imposição da ordem. Toda vez que um rígido modelo de pureza é 

imposto ou ele é desconfortável ou é contraditório e hipócrita; pois o que não é 

aceito não pode ser removido e passa a ser algo presente e destacado pelo resto 

da vida77. Afirma ainda que: 

 

“Numa dada cultura, parece que alguns tipos de comportamento ou 

fenômenos naturais são reconhecidos como completamente errados por 

todos os princípios que governam o universo. Existem diferentes espécies 

de impossibilidades, anomalias, más misturas e abominações. Grande 

parte dos itens recebe diferentes graus de condenação e evitação. Então, 

repentinamente, achamos que um dos mais abomináveis ou impossíveis é 

escolhido e colocado numa espécie de quadro ritual muito especial que o 

separa de outra experiência. O quadro garante que as categorias 

sustentadas pelas evitações normais não sejam ameaçadas ou afetadas 

de qualquer maneira. Dentro do quadro ritual, a abominação é então 

tratada como uma tremenda fonte de poder”.
78

 

 

                                                 
75

 MOXNES, Halvor. A Economia do Reino. Conflito Social e Relações Econômicas no Evangelho de Lucas.  
São Paulo: Paulus, 1995. 
76

 Ibdem, p. 105. 
77

 DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976, pp. 197 – 198. 
78

 Ibdem, pp. 199 e 200. 
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 A partir desse pressuposto, o que é abominável e excluído em uma 

sociedade, podia ser uma tremenda fonte de poder, bastava que alguém 

conseguisse ressignificar de forma criativa os valores admitidos por esta. 

 Encontramos o apóstolo Paulo exatamente nesta transição e ressignificação 

frente a comunidade de Corinto, ao propor a inversão da lógica na concepção do 

que é honra. 

Paulo propõe que a honra venha através das fraquezas, independente do 

contexto familiar, político e financeiro que se tenha. Ele retira o foco do ser humano e o 

centraliza na fraqueza. O que se glorie que se glorie nas fraquezas, tornando o 

sofrimento o caminho para se alcançar a honra.  

A compreensão da ressignificação feita pelo apóstolo só é possível através de 

alguém de fato convertido, pois valores e conceitos pré-estabelecidos na sociedade 

Greco-romana e judaica do I século caminhavam em sentidos opostos.  

A primeira, centrava na busca pela sabedoria através do conhecimento e 

possibilidades humanas, e a segunda, centrava na observância da Lei e na busca de 

sinais milagrosos; não conseguiriam , portanto, compreender a nova proposta do 

apóstolo apenas através da adesão79. 

O apóstolo propõe o fim das diferenças internas da comunidade de fé. Todos 

estariam em um mesmo status social, pois são dependentes de Cristo, e este é 

acessível a todos. Diferente do sistema de patronato, em que havia privilégios e 

separações de grupos.  

Frente à nova proposta, o relacionamento intra-comunidade também deveria 

sofrer transformações. 

                                                 
79

 Segal trabalha a diferença que existia nos tempos paulinos, onde a conversão era um conceito novo 
inaugurado por Paulo. “(...) a pesquisa atual enfatiza a dimensão social da experiência da conversão e um 
indivíduo ativo que desenvolve um novo mundo de significado pela conversão e sua entrada numa nova 
comunidade. (...) Essa percepção do papel ativo do convertido em reformar o mundo é chave para entender o 
escrito de Paulo. Paulo é um exemplo desse convertido ativo refazendo seu mundo”. (SEGAL, Alan F. Paulo, o 
Convertido. Apostolado e apostasia de Saulo fariseu. São Paulo: Paulus, 2010, pp. 64). 
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A renúncia ao status requereria humildade, até mesmo levar a renúncia de um 

cargo. Esta humildade leva a autoridade intracomunitária, contradizendo a concepção 

social de honra e propondo uma ressignificação de mundo80. 

 

 

 

5. A Comunidade de Fé em Corinto 

 

A composição social da igreja, não há uma unanimidade. Alguns defendiam 

que ela era formada por escravos, libertos e trabalhadores; e outros 

defendiam a presença, sobretudo das camadas mais altas e influentes da 

sociedade Greco-Romana.  

 As pessoas influentes da sociedade Greco-romana, provavelmente eram 

alguns poucos patronos convertidos, os quais ofereciam suas casas para que a 

igreja se reunisse em células. Estes também, provavelmente eram líderes na 

comunidade e companheiros/as do apóstolo durante seu ministério. 

 Fato é que, segundo Horsley, o patronato estabelecido na sociedade 

provavelmente se fazia presente na comunidade81. As relações intracomunidade 

poderiam estar focalizadas em benefícios pessoais em detrimento do bem da 

comunidade e/ou em troca de favores e comando desta por parte de possíveis 

notáveis presentes. 

                                                 
80

 THEISSEN, Gerd. A Religião dos Primeiros Cristãos. Uma Teoria do Cristianismo Primitivo.  São Paulo: 
Paulinas, 2009, pp. 108 – 109. 
81

 (...) Corinto se caracterizava por uma estratificação social interna: a uns poucos membros da elite 
corresponde a maioria das pessoas provenientes do proletariado da cidade. Superioridade numérica, no 
entanto, ainda não significa comando da comunidade. É o que parece estar acontecendo em Corinto: apesar 
de minoritários, os segmentos da classe superior parecem dominar em termos de influência. Alguns textos o 
comprovam: 1. A maior parte dos coríntios mencionados nominalmente nas cartas desfruta provavelmente de 
uma posição social elevada, ou seja, estão entre os poucos sábios, poderosos e de nobre nascimento da 
comunidade. Se utilizarmos informações sobre cargos que ocupam, a posse de casas  (e eventualmente 
escravos), serviços prestados à comunidade e viagens como critérios de verificação de seu status, chegamos 
ao seguinte resultado (cf. VVAA. Sociologia das Comunidades Paulinas. Estudos Bíblicos, n.25, 1990, pp. 28 
e 29) 



33 
 

 

 Outro fato importante era a presença de pregadores itinerantes, 

denominados por Gerd Theissen como carismáticos itinerantes82. Esses percorriam 

as comunidades a fim de pregarem e resolverem algum problema se fosse 

necessário83.  

 Acima desses estava a autoridade apostólica. Com o crescimento das 

comunidades, as lideranças foram surgindo e a concorrência com esses 

pregadores se fez necessário. Visto que às vezes ocorriam abusos. Fato 

acontecido com Paulo em Corinto e que gerou a perícope em estudo. 

 Embora Paulo tenha chegado primeiro a Corinto, e ali fundado a 

comunidade de cristãos, não ficou imune ao ataque de pregadores que ofereciam a 

comunidade, uma proposta mais amena a radicalidade paulina de vida alternativa 

ao clientelismo dominante.  

 Estes, segundo Udo Schenelle, tinham o seu interesse em sua própria fama, 

bem como de serem mantidos financeiramente pela comunidade ou por algum 

patrono84; e não visavam o melhor para as pessoas. Foram aceitos pela 

comunidade, pois: 

 

“Para os coríntios, os outros missionários correspondiam à imagem 

familiar de oradores religiosos e/ou filosóficos que vinham ao encontro do 

desejo humano de ser ao mesmo tempo impressionado e bajulado. 

Missionários de sinais poderosos, que eram capazes de demonstrar sua 

autoridade e de legitimá-lo por escrito a qualquer momento” 
85

. 

 

 

                                                 
82

 Os carismáticos itinerantes eram as autoridades espirituais decisivas nas comunidades locais, ao passo que 
as comunidades locais constituíam a base social e material imprescindível dos carismáticos itinerantes. 
Ambos viviam e recebiam legitimação da sua ligação com o Revelador transcendente. (THEISSEN, Gerd. 
Sociologia do Movimento de Jesus. São Paulo: Vozes: Sinodal, 1989, p.16). 
83

 Inicialmente as autoridades nas comunidades locais eram carismáticos itinerantes. Autoridades residentes, 
ademais, eram desnecessárias em pequenas comunidades. Problemas se resolviam ou pela comunidade toda 
ou por um carismático itinerante que passava. (cf. THEISSEN, Gerd. Sociologia do Movimento de Jesus. São 

Paulo: Vozes: Sinodal, 1989, p. 24). 
84

 Fato legítimo e frequente nas comunidades cristãs do I século. 
85

 SCHNELLE, Udo. Paulo: Vida e Pensamento.  Santo André: Paulus: Academia Cristã, 2010, p. 50. 
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 Como a igreja era organizada em várias células, que se reuniam em casas 

distintas, a dispersão e desvios não eram tão difíceis de ocorrerem86. 

 Paulo sendo desafiado em sua honra por estes carismáticos itinerantes, teve 

que se utilizar do direito de reposta.  

 Theissen conta um fato acontecido no século II em que um carismático 

itinerante chamado Peregrino, após comer algo proibido, foi censurado pelas 

comunidades locais e acabou perdendo seu poder de influência entre elas; 

consequentemente sua autoridade87. 

  Em defesa de sua honra, o apóstolo se utilizou de um instrumento bastante 

conhecido - o ato de gloriar-se88. 

 O apóstolo Paulo, sendo um judeu imerso na cultura Greco-romana, se vê, 

em Corinto, levado a utilização deste gênero literário – gloriar-se, mas adota uma 

postura completamente nova. Ao invés de usar em sua defesa as benfeitorias e 

conquistas realizadas no período em que permaneceu na comunidade, exaltará 

suas fraquezas colocando a Cristo como figura central. Essa mudança de 

abordagem transforma e modifica o conteúdo e as ênfases desse gênero literário 

tão difundido no mundo Greco – romano. 

 Com essa postura, Paulo responde aos que desafiaram sua honra, dando 

essa a Deus89, e construindo uma teologia fundamentada no Cristo Ressurreto. 

 Através do ato de gloriar-se, o apóstolo demonstrou sinais de negligência 

por parte dos carismáticos itinerantes, denominados “superapóstolos”, com os 

valores do grupo cristão ali organizado. Ao provar, através de sua argumentação, 

                                                 
86

 PIXLEY, Jorge. “Os Primeiros Seguidores de Jesus na Macedônia e Acaia”. In: Revista de Interpretação 

Bíblica Latino-Americana. N. 29 – 1998/1. Cristianismos Originários Extrapalestinos (35 – 138 dC). São 
Leopoldo: Petrópolis: Vozes: Sinodal, 1998, p.70. 
87

 THEISSEN, Gerd. Sociologia do Movimento de Jesus. São Paulo: Vozes: Sinodal, 1989, p. 24. 
88

 Na concepção Greco-Romana, este gênero literário era de cunho público, político ou pessoal e visava à 
preservação do bem e do equilíbrio. Para Duane F. Watson, este era um gênero literário com fins específicos, 
presente em todos os âmbitos da vida, por ser amplamente conhecido e utilizado. Afirma ainda que o Judaísmo, 
imerso neste contexto, ao contrário da concepção Greco-romana, assumia o Gloriar-se apenas se aliado ao 
temor do Senhor, isto é, tendo sua base no teocentrismo. (Cf. WATSON, Duane F. “Paulo e o Gloriar-se”. In: 
SAMPLE, J. Paul (Org). Paulo no Mundo Greco-Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, pp. 58 – 61). 
89

 DeSilva em seu livro cita a seguinte passagem: Platão fala de viver de tal forma que se possa adquirir honra 
aos olhos da corte de Deus – Platão, Górgias 526D – 527D – bem como Epicteto: “quando tu te encontrares 
na presença de uma pessoa importante, lembra-te de que Outro observa de cima o que está se passando, e 
que deves agradar a Ele mais do que a este homem” (Diss. 1.30.1). Esse é igualmente um conselho presente 
na literatura subcultural judaica (cf. Eclo 23, 18 – 19).(cf. DESILVA, David A. A Esperança da Glória: 
Reflexões sobre a honra e a interpretação do Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 28. Grifo meu). 
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que esses estavam mais interessados em valores passageiros, terrenos e culturais 

do que nos valores eternos, radicais e igualitários ensinados e vividos pelo 

apóstolo. A desonra e exclusão desses da comunidade eram esperadas por Paulo. 

 Levando-se em conta o contexto apresentado, através da exegese da 

perícope de 2 Coríntios 12,7–21; será pontuada a defesa realizada pelo apóstolo 

frente aos ataques sofridos por adversários. 
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RESUMO 

 

Nesse primeiro capítulo podemos observar como a Honra era o principal 

elemento formador das relações sociais no mundo do século I e consequentemente 

em Corinto. 

 Suas convenções, abordagens e classificações poderiam ter algumas 

diferenças para os judeus, mas de modo geral a Honra era o bem mais precioso 

que alguém poderia ter ou alcançar.  

A desonra seria o pior acontecimento na vida de qualquer pessoa nesse 

contexto. Ao perder seu status social, ela seria humilhada e marcada 

publicamente. Sendo um líder, perderia a autoridade frente à comunidade; 

destruindo todo trabalho desenvolvido com/ou a partir desta. 

 A desonra para um líder acarretaria na perda completa de seu status, 

respeito e autoridade. 

Quando um líder sofria insinuações, ofensas ou tinha sua honra 

questionada; era de vital importância que ele se defendesse. Essa defesa poderia 

ser feita por terceiros, ou por ele mesmo, utilizando o direito que o líder tinha de 

autodefesa frente a uma situação como esta. O ato de gloriar-se conforme as 

convenções da época era uma ação conhecida e o desafiado poderia utilizá-la para 

defender sua honra, porque era o seu bem mais valioso.  

A perda ou a manutenção dessa honra determinaria se este líder era apto ou 

não para estar a frente dessa comunidade/grupo. 

A comunidade de fé estabelecida na cidade de Corinto havia recebido 

alguns autointitulados “apóstolos”. Portanto eram reconhecidos como iguais, 

puderam desafiar o apóstolo Paulo questionando sua autoridade apostólica frente 

à comunidade de fé, através de várias acusações. 

O apóstolo teve que se utilizar da auto defesa visto que esta comunidade 

não o defendeu. Teve que lançar mão da regra do louco, a fim de defender sua 

honra frente às acusações recebidas. 
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Tendo esse contexto como pano de fundo é que será analisado a perícope 

de 2 Coríntios 12,7–21. Compreendendo a importância da defesa paulina junto à 

comunidade de fé por ele fundada. 
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CAPÍTULO II - EXEGESE DE 2 CORÍNTIOS 12, 7 -21 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Segundo capítulo se constitui da exegese da perícope de 2 Coríntios 12,7-

21; tendo como objetivo identificar como o apóstolo Paulo desenvolveu sua 

autodefesa frente a comunidade de fé e de seus desafiantes. 

 Será utilizado o Método Histórico-Crítico, o qual instrumentalizará o estudo 

da perícope de 2 Coríntios 12,7–21 através de subdivisões que formarão pequenos 

blocos temáticos, a fim de viabilizar o entendimento da mesma. 

Na correspondência com a comunidade de Corinto, percebemos que esses 

possuíam um apego ao poder, prestígio e orgulho. O orgulho tinha suas raízes na 

retórica cuja ênfase na sabedoria e realizações humanas, eram muito fortes. Os coríntios 

viviam auto - centrados, isto é, preocupados consigo mesmos. Postura contrária ao 

ensinamento paulino, em que mediante a cruz e o próprio Cristo é que se vive e se 

expressa orgulho (1 Cor 1, 31). 

As epístolas enviadas à comunidade de Corinto, tradicionalmente são 

organizadas em duas cartas, mas esse estudo será baseado na proposta de que essas 

são, na verdade, um conjunto de bilhetes formatados no modelo de carta90.  

Em 2 Coríntios, temos provavelmente, um conjunto de cinco ou seis bilhetes. O 

quarto bilhete constitui a carta91 formada pelos capítulos 10 a 1392, em que se encontra a 

perícope de 2 Coríntio 12,7- 21; foco dessa pesquisa. 

                                                 
90

 Cf. COMBLIN, José. Segunda Epístola aos Coríntios. São Leopoldo: São Bernardo: São Paulo: Sinodal: 

Metodista: Vozes, 1991, pp. 14 – 15; GARCIA, Paulo Roberto. “O Sofrimento e a Missão: Reflexões a partir de 
2 Coríntios 10 – 13”. In: Caminhando: Revista da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, v.15, n.1 – I 
Semestre de 2010. São Bernardo do Campo, SP: Editeo/Umesp, 1982, p.30; VIDAL, Senén. Las Cartas 
Originales de Pablo. Madrid: Editorial Trotta, 1996, pp. 19-20; THRALL, Margarete E. A Critical and Exegetical 
Commentary on The Second Epistle to the Corinthians. Volume II. London: New York: T&T Clark International, 
2000, pp. 595 – 596 e BROWN, Raymond E. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 
724. 
91

 (...) a função primária da carta é substituir uma visita e um diálogo direto que não podem ser realizados. Seu 
primeiro papel é assegurar uma certa presença do parente, do amigo ou do interlocutor ausente. É por essa 
razão que o anúncio de uma próxima visita e o desejo de reencontros, que pode exprimir sentimentos 
verdadeiros, fazem parte do próprio gênero da carta para a família ou para os amigos. (MARGUERAT, Daniel. 
Novo Testamento: História, Escritura e Teologia. São Paulo: Loyola, 2009, p. 196). 
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É provável que essa carta/bilhete tenha sido enviada à Comunidade em Corinto, 

por volta do ano 5593, onde o apóstolo é direto e objetivo no que diz respeito a defesa de 

sua autoridade apostólica94 e ao confronto com aqueles que intitulavam 

“superapóstolos”. 

Esses conflitos colocaram em dúvida sua autoridade apostólica e, a legitimação 

de seus ensinamentos e mensagem. 

O apóstolo poderia perder a sua honra e seu valor, pois no mundo Greco-

Romano a honra precisava ser legitimada pelo grupo social a que se pertencia. Essa era 

um dos bens mais preciosos que alguém poderia ter. Sem honra, a pessoa não seria 

ouvida e nem teria reconhecimento.  

O apóstolo Paulo, como líder da comunidade em Corinto, não poderia ter sua 

reputação ameaçada, o que poderia levar a perda da própria comunidade cristã. Sua 

autoridade apostólica seria rejeitada não apenas em Corinto, mas em todas as 

comunidades do mediterrâneo. Sua pregação e ministério estariam comprometidos.  

 Assim, será vista a tradução da perícope de 2 Coríntios 12,7– 21; entrando de 

fato no assunto em estudo. 

 

                                                                                                                                                         
92

 Nesta carta, Paulo faz uma apologia a sua autoridade apostólica, decorrente de mudanças e levantes que 
começaram a acontecer nesta comunidade, a partir da chegada de “novos  ou falsos apóstolos”.( HAWTHORNE, Gerald 
F. e MARTIN, Ralph P. e REID, Daniel G. (Org). Dicionário de Paulo e suas Cartas. São Paulo: Vida Nova: Paulus: 
Loyola, 2008, pp. 270 – 283). 
93

 BORTOLINI, José. Introdução a Paulo e suas Cartas. Paulus: São Paulo, 2001, p. 64. 
94

 Senen Vidal, afirma ter aqui uma mudança radical no tom da carta com relação à anterior, agora com muito 
mais paixão e tensão. (Cf. VIDAL, Senén. Las Cartas Originales de Pablo. Madrid: Editorial Trotta, 1996, p.19). 
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1. Tradução da Perícope: 2 Coríntios 12,7 - 21 

7  kai th/| u`perbolh/| tw/n 

avpokalu,yewnÅ dio, i[na mh. 

u`perai,rwmai ( evdo,qh moi 

sko,loy th/| sarki,( 

a;ggeloj Satana/( i[na me 

kolafi,zh|( i[na mh. 

u`perai,rwmaiÅ 

 

E95, para que eu não me encha96 de 

soberba/orgulho por causa das 

extraordinárias revelações, foi-me 

dado97 um espinho na carne, 

mensageiro de satanás, para que me 

bata, para que não me 

exalte/engrandeça98. 

8  u`pe.r tou,tou tri.j to.n 

ku,rion pareka,lesa i[na 

avposth/| avpV evmou/ 

 

Por isso três vezes ao Senhor pedi 

para que o afastasse de mim 

9  kai. ei;rhke,n moi\ 

VArkei/ soi h` ca,rij mou( 

h` ga.r du,namij evn 

avsqenei,a| telei/taiÅ 

h[dista ou=n ma/llon 

Então ele me disse100: a minha graça 

é suficiente para ti, pois o poder na 

fraqueza é aperfeiçoado. Com maior 

prazer101, então, me vangloriarei102 

(orgulharei) na minha fraqueza, para 

que viva sobre mim o poder de 

                                                 
95

 Senén Vidal traduz o início este versículo: “impressionado por”, pois afirma que o kai explicativo do anterior 

(dizer) e dativo indicando a causa. Assim ficaria: “impressionado pela grandeza dessas revelações”. Esta opção 
seria bem interessante, pois não traria dúvidas da importância das revelações, mas a mesma não estaria de 

acordo com a intenção paulina. Assim, optamos por permanecer com a tradução em que indica o kai demonstra 

ligação com o vv. 6 “... a fim de que ninguém tivesse um conceito superior a ele”. (cf. VIDAL, Senén. Las Cartas 
Originales de Pablo. Madrid: Editorial Trotta, 1996, p. 271). 
96

 i[na mh. u`perai,rwmai é citada duas vezes propositadamente, talvez indicando o motivo da presença 

ou da permanência deste “espinho na carne”.  
97

 Este verbo deve ser entendido juntamente com u`perbolh. . De acordo com a Nova Chave Lingüística do 

Novo Testamento Grego, o verbo evdo,qh foi colocado para determinar o motivo do aparecimento do 

espinho na carne. (SIEBENTHAL, Heinrich Von e HAUBECK, Wilfrid. Nova Chave Linguística do Novo 
Testamento Grego. Mateus – Apocalipse. São Paulo: Targumim: Hagnos, 2009, p. 1076). 
98

 u`perai,rwmai ,vem da raiz de huperephania e huperephanos, palavras não muito comuns ao Novo 

Testamento. De acordo com Barclay, este era um dos pecados mais graves da natureza humana, pois levava a 
total independência de Deus. Huperephania (sustantivo) é geralmente traduzida por orgulho ou soberba e 
huperephanos (adjetivo) significa orgulhoso, arrogante, jactancioso. Tal palavra deriva de duas palavras gregas: 
huper – acima e phainesthai – mostrar-se. Portanto, o homem que era huperephanos, era o homem que se 
mostrava por cima, assumindo uma superioridade sobre todos os demais, sentindo-se seguro no seu auto-
conceito arrogante.  É aquele que despreza os outros e se levanta contra Deus. Nem sempre visível, pois um 
homem assim identificado, poderia se mostrar externamente humilde em seu exterior e em seu coração ostentar 
um forte orgulho. (cf. BARCLAY, Willian. Palavras Chaves do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2000, 
pp. 93 – 96). 
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kauch,somai evn tai/j 

avsqenei,aij mou( i[na 

evpiskhnw,sh
99
| evpV evme. 

h` du,namij tou/ Cristou/Å 

Cristo. 

10  dio. euvdokw/ evn 

avsqenei,aij( evn u[bresin ( 

evn avna,gkaij ( evn 

diwgmoi/j kai. 

stenocwri,aij( u`pe.r 

Cristou/\ o[tan ga.r 

avsqenw/( to,te dunato,j 

eivmiÅ 

Por isso tenho prazer103 em 

fraquezas, em insultos104, em 

necessidades105, em perseguições e 

calamidades (angústias), por Cristo.  

Pois, quando enfraqueço, então forte 

(poderoso) sou. 

                                                                                                                                                         
100

 Colin Kruse afirma que ao utilizar o perfeito do indicado na expressão ei;rhke,n, queria indicar que a 

resposta do Senhor à sua oração/petição, uma vez dada, assumiria contínua aplicação ao seu caso. E que a 
resposta denota a disponibilidade contínua da graça. (cf. KRUSE, Colin G. II Coríntios: Introdução e Comentário. 
São Paulo: Vida Nova: Mundo Cristão, 1987, p. 220). 
101

 De preferência, de bom grado ou com muito prazer. 
102

 No livro de 2 Coríntios 10 – 13, o kauch,somai é utilizado pelo Apóstolo Paulo 17 vezes: no capítulo 10 

nos versos 8, 13, 15, 16 e 17; no capítulo 11 nos versos 12,16, 17, 18 e 30 e no capítulo 12 nos versos 1, 5,  6 
e 9. Sendo que apenas em 2 Coríntios 11, 17 ele usa kauch,sewj. Essa repetição indica ênfase no ato de 

gloriar-se, tendo seu ápice em 2 Coríntios 12,9 quando afirma que o seu kauch,somai se dá em suas 

fraquezas (avsqenei,aij). Como um desfecho, servindo como amarração das perícopes anteriores. 
99

 Fazer morada. Por isso optei pela tradução “viva”. Dando o sentido de o poder de Cristo estar vivendo em 
Paulo, isto é, algo inerente ao apóstolo. 
103

 Prazer, escolher, contentar 
104

 u[bresin .Barclay intitula como “palavras do orgulho ímpio” um grupo formado por: hubris, hubrizein e 

hubristes; as quais não ocorrem freqüentemente no NT, que possuem como idéia básica – o orgulho que se 
levanta contra Deus e os homens igualmente. Hubris é um tipo de arrogância em que se esquece de que se é 
uma criatura, e tem como foco a humilhação pública da pessoa a que se deseja atingir/lesar. É a iniqüidade na 
sua forma mais cruel. Concepção comum entre os gregos, estes faziam distinção entre ira, vingança e hubris; 
sendo que destas três a última era considerada a pior. “A ira não é deliberada; o homem sofre uma explosão de 
ira porque não pode evitá-la. A vingança é tomada como a clara intenção de obter algo de volta; a vingança visa 
a retaliação. Mas hubris, a insolência devassa, é o espírito que lesa alguém de modo frio e amargo e que então 
dá um passo para trás para contemplar a vítima tremendo”. (Cf. BARCLAY, Willian. Palavras Chaves do Novo 
Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2000, pp. 87 – 93. Grifo meu).  
105

 Coação, confinamento, restrição. 
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11 Ge,gona a;frwn( u`mei/j 

me hvnagka,sateÅ evgw. ga.r 

w;feilon u`fV u`mw/n 

suni,stasqai\ ouvde.n ga.r 

u`ste,rhsa tw/n u`perli,an 

avposto,lwn eiv kai. ouvde,n 

eivmiÅ 

Tornei-me tolo (insensato/ignorante), 

vós me obrigastes. Pois eu deveria 

ter sido recomendado por vós, pois 

em nada fui inferior aos super-

apóstolos106, e ainda que nada sou. 

12 ta. me.n shmei/a tou/ 

avposto,lou kateirga,sqh evn 

u`mi/n evn pa,sh| 

u`pomonh/|( shmei,oij te 

kai. te,rasin kai. 

duna,mesinÅ 

Os sinais (milagres) do apóstolo 

foram alcançados entre vós em toda 

perseverança (constância), por meio 

de sinais e prodígios e (atos) 

poderes. 

13 ti, ga,r evstin o] 

h`ssw,qhte u`pe.r ta.j 

loipa.j evkklhsi,aj( eiv mh. 

o[ti auvto.j evgw. ouv 

katena,rkhsa u`mw/nÈ 

cari,sasqe, moi th.n 

avdiki,an tau,thnÅ 

Em que, pois, é inferior (pior) que ao 

restante das igrejas, a não ser que eu 

pessoalmente não fui peso para vós? 

Perdoai-me107 esta injustiça108 

(dívida). 

14  VIdou. tri,ton tou/to 

e`toi,mwj e;cw evlqei/n 

pro.j u`ma/j( kai. ouv 

katanarkh,sw\ ouv ga.r zhtw/ 

ta. u`mw/n avlla. u`ma/jÅ 

ouv ga.r ovfei,lei ta. 

te,kna toi/j goneu/sin 

Eis, que pela terceira vez estou 

pronto para ir até vós, e não serei um 

peso; não busco vossas posses (o 

que é vosso), mas a vós. Não devem 

as crianças para os pais acumular 

                                                 
106

 Designação irônica para os oponentes em Corinto (SIEBENTHAL, Heinrich Von e HAUBECK, Wilfrid. Nova 
Chave Lingüística do Novo Testamento Grego. Mateus – Apocalipse. São Paulo: Targumim: Hagnos, 2009, p. 
1077). 
107

 Ao utilizar este verbo no imperativo, Paulo dá uma ordem a igreja em Corinto, para que o “perdoem” por não 
ter sido pesado.  Sua ironia é acompanhada de uma ordem que deverá ser sempre seguida, visto a opção do 
apóstolo em manter a postura de não receber nada destes. 
108

 Ilegalidade, injustiça no sentido irônico do termo. 
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qhsauri,zein avlla. oi` 

gonei/j toi/j te,knoijÅ 

(tesouros/riquezas), mas os pais para 

as crianças/filhos. 

15 evgw. de. h[dista 

dapanh,sw kai. 

evkdapanhqh,somai u`pe.r 

tw/n yucw/n u`mw/nÅ eiv 

perissote,rwj u`ma/j 

avgapw/ÎnÐ( h`sson 

avgapw/maiÈ 

Eu de bom grado gastarei109 e serei 

desgastado por vossas almas110. Se 

mais intensamente vos amo, menos 

sou amado?  

16  e;stw111 de,( evgw. ouv 

kateba,rhsa u`ma/j\ avlla. 

u`pa,rcwn panou/rgoj do,lw| 

u`ma/j e;labonÅ 

Assim seja! Mas, eu não fui pesado 

para vós, mas sendo astuto, com 

engano vos prendi. 

17  mh, tina w-n avpe,stalka 

pro.j u`ma/j( diV auvtou/ 

evpleone,kthsa u`ma/jÈ 

Acaso tirei vantagem de algum dos 

que enviei a vós?  

18  pareka,lesa Ti,ton kai. 

sunape,steila to.n 

avdelfo,n\ mh,ti 

evpleone,kthsen u`ma/j 

Ti,tojÈ ouv tw/| auvtw/| 

pneu,mati periepath,samenÈ 

ouv toi/j auvtoi/j i;cnesinÈ 

Pedi a Tito e enviei junto o irmão; 

acaso Tito vos explorou? Não 

andamos no mesmo espírito? Não 

(seguimos) os mesmos passos? 

19 Pa,lai dokei/te o[ti Há muito tempo pensais que nós 

                                                 
109

 Paulo faz uso de dois verbos correlacionados: dapanh,sw e evkdapanhqh,somai os quais possuem o 

sentido geral de gasto com dinheiro; mas aqui o apóstolo os utiliza com sentido duplo - onde gastará seus 
recursos financeiros em prol dos fiéis, bem como sacrificará sua própria vida - evkdapanhqh,somai . Esta 

forte declaração, busca demonstrar a igreja em Corinto, o compromisso de fidelidade do apóstolo. (cf. KRUSE, 
Colin G. II Coríntios: Introdução e Comentário. São Paulo: Vida Nova: Mundo Cristão, 1987, pp. 225 e 226). 
110

 Pela salvação de vossas almas ou por vós. (SIEBENTHAL, Heinrich Von e HAUBECK, Wilfrid. Nova Chave 
Lingüística do Novo Testamento Grego. Mateus – Apocalipse. São Paulo: Targumim: Hagnos, 2009, p.1078). 
111

 É uma máxima: (Assim) seja! Indicando que esta é, e sempre será a postura do apóstolo, encerrando a 
discussão ou demais argumentos e explicações. 
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u`mi/n avpologou,meqaÅ 

kate,nanti qeou/ evn 

Cristw/| lalou/men\ ta. de. 

pa,nta( avgaphtoi,( u`pe.r 

th/j u`mw/n oivkodomh/jÅ 

queremos nos defender (justificar). 

Diante de Deus em Cristo falamos; e 

todas as coisas, amados, a favor de 

vossa edificação. 

20  fobou/mai ga.r mh, pwj 

evlqw.n ouvc oi[ouj qe,lw 

eu[rw u`ma/j kavgw. eu`reqw/ 

u`mi/n oi-on ouv qe,lete\ 

mh, pwj e;rij( zh/loj( 

qumoi,( evriqei,ai( 

katalaliai,( yiqurismoi,( 

fusiw,seij( avkatastasi,ai\ 

Temo que talvez quando eu for não 

os encontre como eu quero e eu seja 

encontrado no estado em que vós 

não desejais; não haja entre vós 

briga, ciúme, iras112, egoísmo, 

falatório maldoso, fofoca, arrogância 

(soberba), desordem;  

21  mh. pa,lin evlqo,ntoj mou 

tapeinw,sh| me o` qeo,j mou 

pro.j u`ma/j kai. penqh,sw 

pollou.j tw/n 

prohmarthko,twn kai. mh. 

metanohsa,ntwn evpi. th/| 

avkaqarsi,a| kai. pornei,a| 

kai. avselgei,a| h-| 

e;praxanÅ 

para que de novo indo Deus não me 

humilhe junto a vós e eu lamente 

(pranteie) por muitos dos que 

pecaram anteriormente e não se 

arrependeram113 por causa da 

impureza e prostituição114 e falta de 

vergonha115 (luxúria) que realizaram. 

 

                                                 
112

 Explosões de raiva. (Ibdem, p. 1079). 
113

 Mudaram de mentalidade, sentiram arrependimento, converteram-se. 
114

 Indecência, relação sexual ilegítima de todo tipo. 
115

 avselgei,a tal postura choca a decência pública, indicando a perda de toda a vergonha. Quem a pratica 

não se importa com absolutamente nada. Fato é que esta vem correlacionada a impureza e prostituição. De 
acordo com Barclay: “está ligada ao adultério, concupiscência e pecado sexual. Em avselgei,a , está 

envolvida a idéia de ‘pura concupiscência animal’. É o vício do homem que não tem mais vergonha do que um 
animal na satisfação dos seus desejos físicos.” (cf. BARCLAY, Willian. Palavras Chaves do Novo Testamento. 
São Paulo: Vida Nova, 2000, pp. 38 e 39).  
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2 Coríntios 12,7 –21 

7. E, para que eu não me encha de soberba/orgulho por causa das extraordinárias 

revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de satanás, para que 

me bata, para que não me exalte/engrandeça. 

8. Por isso três vezes ao Senhor pedi para que o afastasse de mim 

9. Então ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, pois o poder na fraqueza 

é aperfeiçoado. Com maior prazer, então, me vangloriarei (orgulharei) na minha 

fraqueza, para que viva sobre mim o poder de Cristo. 

10. Por isso tenho prazer em fraquezas, em insultos, em necessidades, em 

perseguições e calamidades (angústias), por Cristo.  Pois, quando enfraqueço, 

então forte (poderoso) sou. 

11. Tornei-me tolo (insensato/ignorante), vós me obrigastes. Pois eu deveria ter 

sido recomendado por vós, pois em nada fui inferior aos super-apóstolos, e ainda 

que nada sou. 

12. Os sinais (milagres) do apóstolo foram alcançados entre vós em toda 

perseverança (constância), por meio de sinais e prodígios e (atos) poderes. 

13. Em que, pois, é inferior (pior) que ao restante das igrejas, a não ser que eu 

pessoalmente não fui peso para vós? Perdoai-me esta injustiça (dívida). 

14. Eis, que pela terceira vez estou pronto para ir até vós, e não serei um peso; 

não busco vossas posses (o que é vosso), mas a vós. Não devem as crianças para 

os pais acumular (tesouros/riquezas), mas os pais para as crianças/filhos. 

15. Eu de bom grado gastarei e serei desgastado por vossas almas. Se mais 

intensamente vos amo, menos sou amado? 

16. Assim seja! Mas, eu não fui pesado para vós, mas sendo astuto, com engano 

vos prendi. 

17. Acaso tirei vantagem de algum dos que enviei a vós? 

18. Pedi a Tito e enviei junto o irmão; acaso Tito vos explorou? Não andamos no 

mesmo espírito? Não (seguimos) os mesmos passos? 
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19. Há muito tempo pensais que nós queremos nos defender (justificar). Diante de 

Deus em Cristo falamos; e todas as coisas, amados, a favor de vossa edificação. 

20. Temo que talvez quando eu for não os encontre como eu quero e eu seja 

encontrado no estado em que vós não desejais; não haja entre vós briga, ciúme, 

iras, egoísmo, falatório maldoso, fofoca, arrogância (soberba), desordem; 

21. Para que de novo indo Deus não me humilhe junto a vós e lamente (pranteie) 

por muitos dos que pecaram anteriormente e não se arrependeram por causa da 

impureza e prostituição e falta de vergonha (luxúria) que realizaram. 

 

 

 

2. Análise da Perícope 

 

A perícope tem início no verso 7 do capítulo 12, após o apóstolo Paulo 

afirmar ter tido visões e revelações (perícope anterior). Ele passa a pontuar as 

conseqüências dessas, dando início à descrição do “pós visão”.  

Continuando até o versículo 21, descreve as conseqüências advindas: 

espinho na carne, o pedido feito a Deus por três vezes, e a revelação obtida: 

“minha graça é suficiente para ti”.  Concluindo com a concepção do ato de gloriar 

nas fraquezas. Seguido da perícope posterior, que finaliza a carta, informando uma 

provável visita a comunidade. 

Dos versículos 7 a 10, as conseqüências advindas das visões e revelações 

estão ligadas pelas conjunções kai e dio. e pela preposição u`pe.r. Essas se 

alinham, formando um bloco. 

 Dos versículos 11 a 21, o apóstolo utiliza essas conseqüências, como 

defesa de seu ministério frente a igreja de Corinto e dos “super apóstolos”.  

Apesar de a perícope iniciar com a conjunção kai tornando o verso 7 

ligado ao vv.6; há uma repetição da conjunção subordinativa final i[na mh. que 

sugere a intenção de conclusa e abertura, tal como uma dobradiça para o assunto 

a seguir. 
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 Da mesma forma, ao chegar no vv. 10, ao utilizar a conjunção conclusiva 

dio. o autor encerra dizendo quando se é fraco é que se é forte. 

A partir do vv. 11 até o vv. 19, o apóstolo afirma sua loucura em decorrência 

da não recomendação da comunidade. Tal evidência sinaliza o não 

reconhecimento de sua autoridade apostólica ou o questionamento dessa, frente 

às influências dos “super apóstolos”.  

Ele conclui essa parte, afirmando a não necessidade dessa recomendação, 

já que possuia a recomendação do próprio Deus (vv. 19b).  

O apóstolo inicia e encerra essa parte, tendo a recomendação de Deus 

como o ato legitimador de sua autoridade apostólica. 

O vv.20, inicia a conclusão da perícope, ao se utilizar do aoristo eu[rw 

juntamente com o vv. 21, onde exprime sua dúvida: se de fato a comunidade não 

teria se corrompido em sua ausência e aderido as  influências externas.  

O versículo 21 é iniciado pela conjunção subordinativa final - mh. , 

indicando ao mesmo tempo sua ligação ao vv. 20 e a finalização dos temores 

advindos das influências externas e conseqüente degradação. 

A perícope de 2 Coríntios 12,7–21; forma um bloco coeso, em que estão 

presentes três subdivisões interligadas, as quais focalizam um mesmo assunto: a 

defesa da autoridade apostólica. 

 

2.1. Subdivisão da Perícope 

 

Propõe-se a seguinte subdivisão interna da perícope de 2 Coríntios 12,7 –

21: 

 

vv. 7 – 10: conseqüências das visões e revelações recebidas, o entendimento do 

ato de gloriar-se nas fraquezas e a finalização da “discurso da loucura”116; 

                                                 
116

 FURNISH, Victor Paul. II Corinthians. New York: Doubleday, 1984, p. 554; e BARNETT, Paul. The Second 
Epistle to the Corinthians. Michigan: Cambridge: Willian B. Eerdmans Publishing Company, 1997, p.566. 
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vv. 11 – 19: defesa da autoridade apostólica; 

vv. 20 – 21: catálogo de vícios em decorrência do desvio da comunidade as 

influências externas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

A partir dessas subdivisões, podemos identificar com clareza a tentativa do 

apóstolo, em resolver os problemas dessa comunidade especificamente117. 

Utilizando-se da carta118 e da retórica antiga119 - estratégia mais utilizada 

pelas comunidades a fim de convencer, motivar, conseguir a adesão ou rejeição de 

uma idéia dos seus leitores; a perícope é iniciada. 

Dentre as três peculiaridades na utilização da Retórica, apontadas por 

Nogueira120, identificou-se duas na perícope de 2 Cor 12,7–21: 1) as acusações 

contra os concorrentes feita de forma pesada; 2) a definição do apóstolo de que 

sua postura constituía a “sã doutrina” na qual a comunidade deveria persistir e se 

firmar. 

No ataque aos adversários, denominados de “super apóstolos”, Paulo os 

acusa de várias coisas, tais como:  

 

 Avidez por dinheiro121 - sob a tutela de patronos da comunidade, 

distorciam os ensinamentos do apóstolo para que assim, esse 

“patrocínio” se perpetuasse. Não importando o nível moral ou 

desvios122 que poderiam incorrer sobre a comunidade de fé; 

                                                 
117

 NOGUEIRA, Paulo. Como Ler a Bíblia. Segunda Carta de Pedro. O Testamento de Pedro: a Luta por 
Legitimidade e Espaço no cristianismo das Origens. São Paulo: Paulus, 2002, p. 69. Onde afirma e sinaliza a 
importância da produção de textos no Novo Testamento. 
118

 As diversas vantagens da comunicação epistolar explicam a multiplicidade de seus empregos: a carta pode 
servir tanto para transformar um saber, para difundir um pensamento, para promover um ensinamento ético 
como para resumir um sistema filosófico para o leitor apressado (Epicuro, Carta a Heródoto, citada por 
MARGUERAT, Daniel. Novo Testamento: História, Escritura e Teologia. São Paulo: Loyola, 2009, p. 197). 
119

 NOGUEIRA, Paulo. Como Ler a Bíblia. Segunda Carta de Pedro. O Testamento de Pedro: a Luta por 
Legitimidade e Espaço no cristianismo das Origens. São Paulo: Paulus, 2002, p. 71. 
120

 1) Uso da Pseudomínia; 2) Acusações contra os concorrentes feitas de forma pesada, mas muito estilizada; 

3) Definir sua própria postura como “sã doutrina”, enquanto o ensino dos demais é caracterizado como “falso”. 
(Ibdem, p. 71 e 72) 
121

 Visto que os pregadores itinerantes podiam ter o privilégio de serem sustentados pela comunidade e/ou por 
patronos, os quais ao terem estes sob sua tutela gozariam de prestígio e honra frente a comunidade de fé. 
122

 (...) Os coríntios tinham gosto inegável pela falta de medida, o desejo de se imporem, a aspiração de 
ocuparem mais espaço, a fazerem mais volume do que convinha. Eles “se inchavam” ou “se inflavam”( 1 Cor 
4,6.18.19; 8,1; 13,4). Tinham as aspirações, mas não o conhecimento verdadeiro (Cf. CARREZ, Maurice; 
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  Levantar suspeitas quanto à integridade moral. Quando induziram123 

a comunidade a desconfiar de que na coleta para os cristãos de 

Jerusalém, acontecia o uso indevido do dinheiro, por parte do 

apóstolo; 

 De forma irônica, identifica os adversários como “super apóstolos”, 

uma vez que ao se apresentarem, informando suas aptidões, 

experiências e revelações; essas são extraordinariamente maiores do 

que a do apóstolo Paulo. 

 

Essas são acusações pesadas124, onde o que estava em jogo era a própria 

honra125, isto é, o bem mais precioso que alguém poderia ter no mundo do século I.  

Ao rebater seus adversários, utilizando-se da retórica antiga126, o apóstolo 

demonstrava além do domínio sobre a arte do falar bem; a definição dos valores 

básicos que deveriam estar presentes na comunidade de fé e na vida dos que se 

intitulavam seguidores de Cristo. 

                                                                                                                                                         
DORNIER, Pierre; DUMAIS, Marcel; TRIMAILLE, Michel. As Cartas de Paulo, Tiago, Pedro e Judas. São 

Paulo: Paulus, 1987, p. 84) 
123

 Conhecedor da comunidade em corinto, Paulo já havia censurado a situação moral que lá havia (2 Cor 12, 
20 – 13,2) num catálogo de vícios. Mas o que de fato o entristeceu foi o fato da comunidade se deixar 
envolver por agitadores que atacaram o apóstolo pessoalmente colocando em xeque sua legitimidade como 
apóstolo. Quem eram esses adversários, se torna uma resposta difícil, visto os argumentos utilizados por  
Paulo não elencar muitos fatos, pois provavelmente era fato conhecido dos leitores. Fato é que a acusação 
destes referente a Paulo não visam apenas uma difamação pessoal, e, sim, sobretudo, a comprovação de que 
a Paulo falta a qualificação para ser apóstolo( Cf. VIELHAUER, Philip. História da Literatura Cristã Primitiva: 
Introdução ao Novo Testamento, aos Apócrifos e aos Pais Apostólicos.  Santo André: SP: Editora Academia 
Cristã Ltda, 2005, p. 175). 
124

 Através do sarcasmo e ironia o apóstolo ataca severamente seus adversários, pois estes pseudo - 
apóstolos provavelmente anunciam uma heresia e nomeadamente uma heresia cristológica. . (Cf. 
VIELHAUER, Philip. História da Literatura Cristã Primitiva: Introdução ao Novo Testamento, aos Apócrifos e 
aos Pais Apostólicos. Santo André: SP: Editora Academia Cristã Ltda, 2005, p. 176). 
125

 (...) As cartas paulinas indubitavelmente autênticas dirigem-se a comunidades individuais, surgiram por 
motivos contemporâneos e posicionam-se frente a perguntas concretas. No entanto, não são correspondência 
particular. Paulo escreve a suas comunidades na qualidade de apóstolo; as cartas devem ser lidas na reunião 
da comunidade (1 Ts 5,27), levadas ao conhecimento de comunidades vizinhas (2 Cor 1,1), e talvez 
intercambiadas com cartas a outras comunidades; como cartas apostólicas elas possuem caráter público, 
oficial e autoritativo. (Ibdem, pp. 91 e 92). 
126

 G. W. Hansen fala em seu artigo sobre Crítica Retórica, em que descreve a utilização desta prática 
especificamente na carta aos Gálatas, indica cinco técnicas empregadas por Paulo em sua argumentação na 
citada carta. Entendemos que duas podem perfeitamente se encaixar na carta aos Corintos: 1) Argumento de 
Autoridade: que depende do prestígio, da reputação ou do caráter moral do orador; 2) Argumento pelo sacrifício: 
o sacrifício é apresentado como prova do valor da coisa pela qual é feito. Paulo indica freqüentemente o valor da 
cruz como a base para o valor da liberdade em Cristo que os falsos mestres procuram destruir. (cf. HANSEN, 
G.W. “Crítica Retórica”. In: HAWTHORNE, Gerald F. e MARTIN, Ralph P. Dicionário de Paulo e suas Cartas. 
São Paulo: Vida Nova: Paulus: Loyola, 2008, pp. 335 – 336). 
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A linguagem127 utilizada pelo apóstolo pode ser caracterizada como um 

discurso irônico, duro, e absolutamente contextualizado; definido por uma releitura 

das bases da fé mediante sua experiência cristológica. Seu ataque é estruturado 

na centralidade na cruz, a princípio como símbolo de fraqueza, sendo 

ressignificado por ele, como força, superação e poder. 

 

 

 

3. Gênero Literário ou Gêneros Literários? 

 

A Sátira Menipéia envolve a perícope de 2 Coríntios 12,7-21 como a moldura 

de um quadro, onde todos os outros gêneros estão englobados. Como uma 

mistura, com um mesmo fim/objetivo; os quais tiveram suas ênfases modificadas a 

partir da cristologia paulina. 

O apóstolo lança mão dos mais variados gêneros, conhecidos e utilizados na 

Antiguidade para se defender. As acusações levantadas pela comunidade através 

da influência de seus adversários são muito sérias. Tal atitude pode ter sido 

consciente ou não, quando imerso em uma cultura podemos não nos dar conta dos 

instrumentos utilizados. Fato constatável é a presença de um grande número de 

gêneros literários na perícope de 2 Coríntios 12, 7 – 21. 

Tendo Klaus Berger128, Mikhail Bakthin129 e o artigo de Duane F. Watson130 

como referenciais teóricos serão identificados os gêneros menores (Berger) 

presentes na perícope de 2 Cor 12,7 –21. 

                                                 
127

 (…) A leitura atenta dos textos, especialmente dentro do padrão exegético, convida -nos a desenvolver um 
tipo de discernimento de como um autor utiliza o discurso da honra como parte de uma premeditada estratégia 
de persuasão, como um instrumento de ereção e manutenção de um corpo social (isto é, a Igreja) em meio a 
culturas rivais. (Cf. DESILVA, David A. A Esperança da Glória: Reflexões sobre a honra e a interpretação do 
Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2005, p.16). 
128

 BERGER, Klaus. As Formas Literárias do Novo Testamento. São Paulo: Loyola, 1998. Berger tece uma 
lista da grande variedade de gêneros literários encontrados no Novo Testamento, bem como os aplica a 
inúmeros textos bíblicos. 
129

 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. Que de 

acordo com o artigo de Francisco Leite Benedito: “elabora sua própria teoria a respeito dos gêneros do discurso, 
em que salienta sua dimensão dialógica. Compreendendo que a manifestação deste gênero (Sátira Menipéia) se 
dá através do tom da voz e de uma série de códigos implícitos que são percebidos pelos interlocutores” (Cf. 
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Com Duane F. Watson, constata-se a utilização que o apóstolo fez do Ato de 

Gloriar como recurso da retórica antiga; gêneros implícitos na Sátira Menipéia 

(Gênero Sério-Cômico), de acordo com as características apontadas por Bakhtin. 

Partindo da classificação de Berger, a perícope de 2 Cor 12,7-21 possui dois 

gêneros: o abrangente e o epidíctico. No primeiro identificou-se o uso da 

argumentação131 epidíctica132, e no segundo, o uso da Epistolaria e dos Catálogos 

de Perístases133. 

O apóstolo Paulo continua sua argumentação134, sendo que na perícope de 

12,7-21; aparece com um tom em que reivindica direitos que são legitimados pelas 

ações na comunidade. 

Também defende sua posição apostólica, a fim de que a comunidade tome 

uma decisão. Tais elementos caracterizam a argumentação epidíctica. 

Uma vez que o apóstolo envia esta carta135 para a comunidade, ciente de 

que a mesma seria lida em assembléia, ele lança mão, já no início, de um catálogo 

de perístases, que possuem as seguintes características136:  

 

1) a linguagem utilizada deixa transparecer que é Deus que dá força ao 

sofredor; 2) transparece o paralelo entre a tradição antiga sobre Hércules 

(obras e sofrimento), da figura do Filho do Homem apresentado na 

                                                                                                                                                         
LEITE, Francisco Benedito. O Gênero Satírico no Apóstolo Paulo. Revista Espiritualidade Libertária, São Paulo, 

n. 3, I Semestre, 2011, p.119). 
130

 WATSON, Duane F. “Paulo e o Gloriar-se”. In: SAMPLE, J. Paul (Org). Paulo no Mundo Greco-Romano: 
um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, pp. 55-79. Trabalha especificamente com o Ato de Gloriar-se, 
explicitando sua utilização no mundo Greco-romano. 
131

 “Numa Argumentação tenta-se converter algo coletivamente duvidoso em algo coletivamente válido, com o 
auxílio de algo coletivamente válido”. Num argumento, tudo o que é dito tem de ser justificado, inter -
relacionado e coordenado. (BERGER, Klaus. As Formas Literárias do Novo Testamento. São Paulo: Loyola, 
1998, p.88) 
132

 (...) Explica-se com argumentos, por que uma coisa, em comparação com outra, tem direitos mais sublimes 
e maior valor. Há aí um aspecto de legitimação e apologética, pois insinua-se uma decisão. De outro lado 
(isso nos levou a fazer nossa opção), a comparação de duas realidades e a apresentação do valor superior é 
um empreendimento fundamental da epidíctica. (Ibidem, p. 96) 
133

 A palavra grega perístasis significa: as circunstâncias exteriores, mas especialmente infortúnio, perigo, 
calamidade. (Ibdem, p.207). 
134

 Uma argumentação visa à modificação dos pressupostos com base nos quais os ouvintes julgam e 
decidem (...) mas também em formas que parcialmente são racionais e parcialmente apelam para as 
emoções. Ele quer antes – unilateralmente – conquistar o ouvinte e fazê-lo com uma investida mais longa. 
(Ibdem, p.88). 

135
 (...) na Antiguidade a carta, especialmente entre particulares, regulava em primeiro lugar esses 

relacionamentos, versando sobre tudo o que resultava da ausência do autor da carta. A carta, pois , era vista 
como peça de ligação nas relações reais entre parceiros. Os epistolaria, portanto, refere-se a todas as 
circunstâncias reais que resultam da separação espacial de parceiros. (Cf. BERGER, Klaus. As Formas 
Literárias do Novo Testamento. São Paulo: Loyola, 1998, p. 252). 
136

 BERGER, Klaus. As Formas Literárias do Novo Testamento. São Paulo: Loyola, 1998, pp. 208 – 210. 
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Literatura Apocalíptica, os quais foram apresentados através de catálogos 

de sofrimento e esforços; 3) apresentação do herói como vencedor das 

labutas e calamidades, fazendo dele um paradigma da superação do 

sofrimento. Sendo que os triunfos conseguidos se dão mediante: a força 

de Deus dentro do homem, pela intervenção divina e por uma ação 

invisível que vem de Deus; 4) a afinidade entre o sofrimento e os atos 

humanos; 5) utilização dos catálogos de perístases para a condenação da 

vanglória e a utilização destes no Novo Testamento como a serviço da 

glorificação de Deus e 6) utilização das perístases como prova de que 

alguém pertence a Cristo. 

 

Essas características são identificadas nos seguintes versículos da perícope 

de 2 Cor 12,7–21: 

 

1.  foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de satanás, para que me bata, 

para que não me exalte/engrandeça (vv.7b) 

2.  Por isso três vezes ao Senhor pedi para que o afastasse de mim (vv.8) 

3. Então ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, o poder na fraqueza é 

aperfeiçoado. Com maior prazer, então, me vangloriarei (orgulharei) na minha 

fraqueza, para que viva sobre mim o poder de Cristo. (vv.9) 

4.  Por isso tenho prazer em fraquezas, em insultos, em necessidades, em 

perseguições e calamidades (angústias), por Cristo. (vv.10). Pois, quando 

enfraqueço, então forte (poderoso) sou. (vv.10) 

 

Através da elaboração de Bakthin, constata-se na perícope de 2 Cor 12,7-

21; o Gênero Sério-Cômico137 em que encontramos a Sátira138 Menipeia139. Este 

gênero literário se encontra presente fortemente na Antiguidade Clássica. 

                                                 
137

 Bakthin identifica três peculiaridades desse gênero: 1) A primeira peculiaridade de todos os gêneros do 
sério-cômico é o novo tratamento que eles dão a realidade. A atualidade viva, inclusive o dia a dia, é o objeto 
ou, o que é ainda mais importante, o ponto de partida da interpretação, apreciação e formalização da 
realidade. Pela primeira vez, na literatura antiga, o objeto da representação séria (e simultaneamente côm ica) 
é dado sem qualquer distância épica ou trágica, no nível da atualidade, na zona do contato imediato e até 
profundamente familiar com os contemporâneos vivos, e não absoluto dos mitos e lendas; 2) A segunda 
peculiaridade é inseparável da primeira: os gêneros do sério-cômico não se baseiam na lenda nem se 
consagram através dela. Baseiam-se conscientemente na experiência. 3) Terceira: são a pluralidade de estilos 
e a variedade de vozes de todos esses gêneros. Eles renunciam à unidade estilística (em termos rigorosos, à 
unicidade estilística) da epopéia, da tragédia, da retórica elevada e da lírica. Caracterizam-se pelo 
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Podemos identificar a Sátira Menipeia como o gênero maior da perícope de 

2 Cor 12,7-21, o qual, segundo Bakthin, possui as seguintes características:  

 

1) Uma excepcional liberdade de invenção do enredo; 2) A criação de 

situações extraordinárias para provocar e experimentar uma idéia 

filosófica.Os heróis da menipéia sobem aos céus, são colocados em 

situações extraodinárias reais, e em todos os casos, ele está subordinado 

a função puramente ideológica de provocar e experimentar a verdade; 3) A 

combinação orgânica do fantástico livre e do simbolismo e, as vezes, do 

elemento místico-religioso com o naturalismo de submundo extremado e 

grosseiro; 4) A ousadia da invenção e do fantástico e uma extrema 

capacidade de ver o mundo. A menipéia é o gênero das “últimas 

questões”; 5) Experimentação moral e psicológica, ou seja, a 

representação de inusitados estados psicológico-morais anormais do 

homem – toda espécie de loucura, da dupla personalidade, do devaneio 

incontido, de paixões limítrofes com a loucura (...); 6) as cenas de 

escândalos, de comportamento excêntrico, de discursos e declarações 

inoportunas; 7) Joga com passagens e mudanças bruscas, o alto e o 

baixo, ascensões e decadências, aproximações inesperadas do distante e 

separado; 8) Incorpora freqüentemente elementos da utopia social; 9) Se 

caracteriza por um amplo emprego dos gêneros intercalados; 10) A 

existência dos gêneros intercalados reforça a multiplicidade de estilos e a 

pluritonalidade da menipeia; 11) Sua publicística atualizada. Trata-se de 

                                                                                                                                                         
politonalidade da narração, pela fusão do sublime e do vulgar, do sério e do cômico, empregam amplamente 
os gêneros intercalados: cartas, manuscritos encontrados, diálogos relatados, paródias dos gêneros elevados, 
citações recriadas em paródia, etc. São essas as três peculiaridades fundamentais e comuns de todos os 
gêneros integrantes do sério-cômico. (BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2010, pp.122 e 123). 
138

 Wandercy de Carvalho diz em sua dissertação que: “Em sua fase inicial, a sátira era apenas uma espécie 
de poema de pouca extensão, que abordava assuntos sérios, gracejos ou zombarias. Quanto à origem 
referente à nocionalidade, há certa polêmica se ela provém dos gregos ou de latinos; e isto se dá, 
principalmente, em função de um testemunho de Quintiliano: satura tota nostra est, defende. Mas, na 
realidade, por mais paixão que se tenha pela literatura latina, não se pode negar que esta, em seus 
primórdios, tem toda a sua origem na literatura grega e, consequentemente, a sátira também tem origem com 
os helenos. Entretanto, em função do espírito zombeteiro latino, a sátira, tendo em vista às suas 
características particulares, adquire grande prestígio entre os romanos”. (Cf. CARVALHO, Wandercy de. A 
Sátira menipéia no contexto da Revolução de Abril: Alexandra Alpha, de José Cardoso Pires . Dissertação de 
Mestrado em Letras Vernáculas__ Literatura Portuguesa. Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, Maio, 2008, pp. 45-46). 
139

 Bakhtin diz que: “Esse gênero deve a sua denominação ao filósofo do século II aC Menipo de Gádara, que 
lhe deu a forma clássica; mas o termo como gênero foi introduzido no Século I aC pelo erudito romano Varro, 
que chamou a sua sátira de “saturae menippea”. Mas o indiscutível representante da “sátira menipéia” foi Bión 

de Boristênide, ou seja, das margens do Dniepr (século III ac). Depois vem Menipo, que deu ao gênero melhor 
definição, vindo em seguida Varro, de cujas sátiras chegaram até nós inúmeros fragmentos ”. (Cf. BAKHTIN, 
Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 128). 
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um gênero jornalístico da Antiguidade, que enfoca em tom mordaz a 

atualidade ideológica. (...)
140

. 

 

Por fim, “há certa importância nas visões, nos sonhos, na loucura e em toda 

espécie de obsessão141”. Este gênero exerceu grande influência na literatura cristã 

antiga; em que apresenta o mundo ao avesso: o forte é fraco e o fraco é forte, o 

pequeno é grande e o grande é pequeno, o tolo é sábio e o sábio tolo. Outras 

relações paradoxais, também se encontram presentes nas narrativas desse 

gênero142. 

 Assim, a perícope de 2 Cor 12,7-21; possui como gênero maior, a Sátira 

Menipéia; em que, através da aglomeração de vários gêneros, reconhecidos pelos 

ouvinte e utilizados por Paulo, ele: 

 

 Declara que o poder é aperfeiçoado na fraqueza (vv.9a); 

 Se orgulha (ou vangloria) de sua fraqueza (vv.9b); 

 Diz ter prazer em insultos, em necessidades, em perseguições e 

calamidades (vv.10); 

 Se faz fraco para demonstrar força (vv. 10);  

 Quando diz que deveria ter sido recomendado pela comunidade, 

mesmo nada sendo (vv.11); 

 Se diz ironicamente astuto, ao não ser pesado para a comunidade, 

pedindo-lhes perdão por esta injustiça (vvs.16 e 13c); 

                                                 
140

 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, 
pp.130-135. 
141

 Ibdem, p. 154. 
142

 Wandercy de Carvalho em sua dissertação de mestrado diz o seguinte: “A origem do nome sátira perde -se 
no tempo, mas na tentativa de reconstruir o percurso que o determinou, é possível atribuir dois caminhos que 
talvez possam levar até a origem deste nome e, consequentemente, do gênero. 1) Satyros, são atores que 
dizem e fazem coisas ridículas e vergonhosas. É também um semideus companheiro de Baco; 2) Lanx = 
prato, satira = iguaria formada pela mistura de várias frutas e legumes. Ou seja, a sátira pode ser 
compreendida como um prato cheio de muitas variedades de frutas que os antigos ofereciam aos deuses à 
época das festas da colheita. Sendo, pois, assim, tais festas relacionadas ao folclore, semelhante a muitas 
outras festividades, dentre elas, o carnaval, o qual, também se faz presente em muitas situações  
satíricas.Sendo possível aceitar a origem da palavra "sátira" de satura lanx, torna-se viável conceber a sua 
relação com a literatura, pois a noção de "mistura" e de "abundância", confunde-se, primordialmente, com a 
idéia de alimento para o corpo (físico), assim como a sátira literária, (mistura de vários gêneros), por sua vez, 
"alimenta" o corpo espiritual.Isto vai se confirmar com a própria etimologia de determinadas palavras”.(Cf. 
CARVALHO, Wandercy de. A Sátira menipéia no contexto da Revolução de Abril: Alexandra Alpha, de José 
Cardoso Pires. Dissertação de Mestrado em Letras Vernáculas__ Literatura Portuguesa. Faculdade de Letras, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Maio, 2008, pp. 48 e 49).  
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 Se mais intensamente vos amo, menos sou amado? (vv. 15) 

 

Somando-se a este, a afirmação de Andrew T. Lincoln143 de que em 2 Cor 10-

13, o apóstolo, reconhecidamente, se utiliza da Apologia na Tradição Socrática, 

para que alcançasse seus ouvintes e  a defesa de sua autoridade apostólica. 

Ele afirma que Paulo se utiliza, de forma particular, dos elementos contidos 

nesse gênero, em que “a regra da loucura ou do louco” é utilizada. Absolutamente, 

forçado a se defender contra as falsas acusações de seus adversários, o apóstolo 

adota tal regra, a fim de que o engano de seus opositores, não se instalasse e 

posteriormente fosse aceito pela comunidade144.  

Neste gênero, intitulado por Bakthin como Diálogo Socrático145; afirma ser 

parte integrante da sátira menipeia, uma vez que teve vida breve e no seu 

processo de desintegração se agregou a outros gêneros146.  

As características enumeradas por Bakthin, e que se fazem importantes são: 

  

1) a verdade não nasce na cabeça de um único homem, mas sim entre 

os homens, que juntos a procuram no processo de comunicação dialógica; 

2) síncrese – confrontação de diferentes pontos de vista sobre um 

determinado objeto e anácrise – métodos pelos quais se provocavam as 

palavras do interlocutor, levando-o a externar sua opinião e externá-la 

inteiramente; 3) os heróis são ideólogos; 4) a utilização, às vezes, com o 

mesmo fim, a situação do enredo do diálogo paralelamente à anácrise, ou 

seja, à provocação da palavra pela palavra; 5) a idéia se combina 

organicamente com a imagem do homem, o seu agente. A 

experimentação dialógica da idéia é simultaneamente uma 

experimentação do homem que a representa
147

. 

 

Na perícope de 2 Cor 12,7–21, encontramos ainda o Ato de Gloriar; um 

gênero literário de cunho público, político ou pessoal que visava à preservação do 

bem e do equilíbrio, amplamente conhecido e utilizado nos tempos do apóstolo.  

                                                 
143

 LINCOLN, Andrew T. Paradise Now and Not Yet. Studies in the role of the heavenly dimension in Paul’s 
thought with special reference to his eschatology. London: Cambridge, 1981, pp. 73 e 74. 
144

 Ibdem, p. 74. 
145

 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p.124. 
146

 Ibidem, p 128. 
147

 Ibdem, pp. 125 – 127. 
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A utilização deste gênero se dava em meio a determinadas situações. 

Duane F. Watson148 afirma que: 

 

“a vanglória era aceita quando os oradores mencionavam a vitória sobre 

circunstâncias adversas como um tributo à ambição e como um meio para 

deixar de lado a compaixão; defendiam seu nome contra acusações 

oriundas da inveja; falavam contra inimigos ou detratores que 

denunciavam suas ações lançando descrédito sobre elas; pleiteavam sua 

causa por justiça contra os que os haviam maltratado; demonstravam que 

fazer o oposto da conduta criticada teria sido vergonhoso; mencionavam 

seus feitos para obter bem semelhante; educavam o caráter do povo 

convidando-o a um esforço meritório semelhante; mostravam uma 

vantagem ou um fim adicional como despertar a ambição de uma política 

incorreta. O gloriar-se era inaceitável quando era motivado pela ambição, 

fama, auto-glorificação ou se fundava em comparação a fim de usurpar o 

louvor legitimamente pertencente a outros. Era também inaceitável usá-lo 

para refutar as infundadas pretensões dos outros” 
149

 

 

O apóstolo Paulo, sendo um judeu imerso na cultura Greco-romana, se vê, 

em Corinto, levado a utilização deste gênero literário, mas adota uma postura 

diferente. Em vez de usar em sua defesa as benfeitorias e conquistas realizadas 

no período em que permaneceu na comunidade, Paulo exaltará suas fraquezas 

colocando Cristo como figura central. Ele retira o antropocentrismo peculiar da 

cultura Greco-romana, e coloca o Cristo. Essa mudança de abordagem transforma 

e modifica o conteúdo e as ênfases desse gênero literário tão difundido no mundo 

Greco - romano150. 

 Procedendo assim, Paulo ressignifica os mesmos, a fim de que o louvor e a 

exaltação sejam embasados em Deus e não na força ou atos humanos.  

Dessa maneira, o apóstolo reverte totalmente o quadro e as acusações 

apresentadas, ao demonstrar seu domínio sobre a Retórica e os recursos 

presentes, forjando novos conceitos e definições que serão utilizados pela Igreja 

Cristã Primitiva chegando aos nossos dias. 

                                                 
148

 WATSON, Duane F. “Paulo e o Gloriar-se”. In: SAMPLE, J. Paul (Org). Paulo no Mundo Greco-Romano: um 
compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, p. 61. 
149

 Ibdem, p. 61. 
150

 Ibidem p. 63. 
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4. Análise da Perícope a partir de Subdivisões 

 

A partir da subdivisão da Perícope de 2 Coríntios 12,7-21 abaixo, serão 

elencados as possíveis intenções do apóstolo Paulo. 

 

 

 

 

2 Coríntios 12, 7 – 10:  

 Conseqüências das visões e revelações recebidas, o entendimento do ato 

de gloriar-se nas fraquezas e a finalização do “discurso da loucura” 151: 

 

7  E, para que eu não me encha de soberba/orgulho por causa das extraordinárias revelações, foi-

me dado um espinho na carne, mensageiro de satanás, para que me bata, para que não me 

exalte/engrandeça. 

8  Por isso três vezes ao Senhor pedi para que o afastasse de mim 

9  Então ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, o poder na fraqueza é aperfeiçoado. Com 

maior prazer, então, me vangloriarei (orgulharei) na minha fraqueza, para que viva sobre mim o 

poder de Cristo. 

10  Por isso tenho prazer em fraquezas, em insultos, em necessidades, em perseguições e 

calamidades (angústias), por Cristo. Pois, quando enfraqueço, então forte (poderoso) sou. 

 

Nesta primeira subdivisão: 2 Coríntios 12,7-10; Paul Barnett152 afirma que, o 

apóstolo Paulo “traz o discurso do louco” para a conclusão, preferindo se vangloriar 

nas fraquezas, do que na visão revelada. Exaltando o Cristo e não a si próprio. 

Denomina essa parte como “clímax da fraqueza” 153, afirmando o que poderia 

trazer “orgulho religioso”; com a presença do espinho na carne, passa a ser 

dependência de Deus.  

                                                 
151

 FURNISH, Victor Paul. II Corinthians. New York: Doubleday, 1984, p. 554; e BARNETT, Paul. The Second 
Epistle to the Corinthians. Michigan: Cambridge: Willian B. Eerdmans Publishing Company, 1997, p.566. 
152

 BARNETT, Paul. The Second Epistle to the Corinthians. Michigan: Cambridge: Willian B. Eerdmans 
Publishing Company, 1997, p.566. 
153

 Ibdem, p. 555. 
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Diz ainda que, essa passagem contraria frontalmente a religião “orgulhosa” e 

“triunfalista” dos superapóstolos (vv. 11).  

Citando uma revelação que nada revela, e de uma história de cura sem 

cura; o apóstolo transforma o que seria orgulho, em uma declaração de força na 

fraqueza que parte da convicção de que Cristo vive dentro dele.154 

Margarete Thrall155, afirma que a frase kai. th/| u`perbolh/| tw/n 

avpokalu,yewnÅ dio, i[na mh. u`perai,rwmai ( precisa de atenção 

especial, pois, não é claro se concluir o vv. 6 ou iniciar o vv. 7, devido a presença 

da variante textual no começo do vv. 7 dio, - que funciona como uma conjunção 

introdutória no começo da sentença. Já Barnett156, classifica esta construção como 

poderosamente intencional. 

No versículo 7, o apóstolo nos chama a atenção, pela repetição da 

expressão i[na mh. u`perai,rwmai. Essa indica que o espinho na carne era 

algo realmente importante e constrangedor, pois, em havendo a possibilidade de 

uma debilidade física (apesar de hoje não se ter clareza do que o espinho na carne 

significava), esta poderia ser considerada como impureza, o que resultaria na 

rejeição do apóstolo.  

Ao utilizar a palavra sko,loy157 , significado que provavelmente os 

coríntios sabiam, esse serviria como uma prevenção a qualquer arrogância por 

parte de Paulo. 

                                                 
154

 Ibdem, p. 567. 
155

 THRALL, Margarete E. A Critical and Exegetical Commentary on The Second Epistle to the Corinthians.  
Volume II. London: New York: T&T Clark International, 2000, p. 803 e 804. 
156

 BARNETT, Paul. The Second Epistle to the Corinthians. Michigan: Cambridge: Willian B. Eerdmans 

Publishing Company, 1997, p.567. 
157

 A palavra skolops, encontrada apenas aqui no NT, era usada para qualquer objeto pontiagudo, e.g., uma 
estaca, a ponta do anzol, uma lasca de madeira ou metal, ou um espinho (Nm 33,55; Ez 28, 24; Os 2,8). Em 
todos os casos, skolops é palavra usada para denotar algo que frustra e causa problema nas vidas das pessoas 
aflita. (....) a perturbação serviu para manter Paulo bem equilibrado espiritualmente. Foi como uma peso sobre 
seu espírito, que o impedia de explodir e inchar, pelo excesso de vaidade. (Cf. KRUSE, Colin G. II Coríntios. 
Introdução e Comentário. São Paulo: Vida Nova: Mundo Cristão, 1994, pp. 218 e 219). Paul Barnett ainda cita 
que talvez o espinho – estaca poderia se referir a um instrumento de tortura ou execução (possivelmente 
equivalente aos cravos da crucificação), o uso desta palavra dar a entender o uso da violência. Outro fato 
também poderia ser o uso do verbo esbofetear a fim de se identificar ou aproximar de Cristo, quando os 
soldados o esbofeteiam. Daí Paulo afirmar que o espinho era um anjo de Satanás. (...)  Para ele a linguagem do 
“espinho”sugere: 1) que Satanás era a causa imediata das dificuldades de Paulo – simbolizado pela palavra 
espinho; 2) que porque o espinho vinha de Deus, satanás é sujeito a Deus mas não com um igual; 3) que o 
caminho profundamente misterioso de Deus era a fonte dos espinhos. Paradoxalmente Deus era a fonte invisível 
do sofrimento da vida de Paulo, seu filho e ministério. (BARNETT, Paul. The Second Epistle to the Corinthians. 
Michigan: Cambridge: Willian B. Eerdmans Publishing Company, 1997, pp. 569 e 570). 
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Utilizando-se do passivo evdo,qh , o texto indica que Deus é a origem 

dessa aflição.  

O “espinho” foi designado para seu benefício espiritual, o preservando do 

próprio orgulho158.  

Citando Morray-Jones, Jonas Machado em sua tese de doutorado diz que: 

“advertências contra a auto-exaltação são comuns na literatura mística judaica, em 

que se recomenda não se orgulhar após ter recebido uma revelação” 159. 

A presença do “espinho na carne” era incômoda e trazia constrangimento, 

pois no vv. 8, a intensidade da petição feita pelo apóstolo é demonstrada pelo 

número de vezes em que essa foi realizada - três vezes160. 

Esse número de repetições indicava a urgência e o tom insistente, tanto no 

judaísmo como no helenismo,161 possivelmente também demonstrava a piedade do 

suplicante162. 

 No vv.9, a resposta a petição do apóstolo é surpreendente, pois, evidencia e 

enfatiza não a derrota do suplicante, mas a sua superação, através da 

dependência da Graça de Deus.  

Para Paul Barnett163 a reposta a oração de Paulo é um clímax não apenas 

aqui e no “discurso da loucura”, mas ecoa em toda a Carta. 

 A partir da resposta kai. ei;rhke,n moi\ VArkei/ soi h` ca,rij 

mou( h` ga.r du,namij evn avsqenei,a| telei/taiÅ , o apóstolo traz 

a tona uma revelação que irá de encontro ao orgulho dos adversários, bem como 

                                                 
158

 THRALL, Margarete E. A Critical and Exegetical Commentary on The Second Epistle to the Corinthians. 
Volume II. London: New York: T&T Clark International, 2000, pp. 807 e 809) 
159

 MACHADO, Jonas. Transformação Mística na Religião do Apóstolo Paulo. A Recepção do Moisés 
Glorificado em 2 Coríntios na Perspectiva da Experiência Religiosa.  Tese de Doutorado em Ciências da 
Religião. Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião. Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Religião, Universidade Metodista de São Paulo. São Bernardo do Campo, Março. 2007, p. 46. 
160

 Tanto para o judeu quanto para o grego, o número três é associado em vários momentos com oração (...). 
A idéia inerente a ambas as culturas é de que a eficácia da oração se daria se proferida por três vezes, mas 
pode também significar uma completude. Isto é, começo, meio e fim e indica uma decisão: sucesso ou 
fracasso (THRALL, Margarete E. A Critical and Exegetical Commentary on The Second Epistle to the 
Corinthians. Volume II. London: New York: T&T Clark International, 2000, pp. 818/819). José Comblin também 

nos diz que: Este número é frequente nas narrações de milagres, e pode também lembrar a tradição judaica 
das tres orações durante o dia. (Cf. COMBLIN, José. Segunda Epístola aos Coríntios. São Leopoldo: São 
Bernardo: São Paulo: Sinodal: Metodista: Vozes, 1991, p 227). 
161

 VIDAL, Senén. Las Cartas Originales de Pablo. Madrid: Editorial Trotta, 1996, p.272. 
162

 BARNETT, Paul. The Second Epistle to the Corinthians. Michigan: Cambridge: Willian B. Eerdmans 
Publishing Company, 1997, p. 571. 
163

 Ibdem, p.572. 
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da cultura dominante da honra. Onde a fraqueza - avsqenei,a| é que precisa 

ser posta em evidência e evidenciada; e a vanglória -  kauch,somai se encontra 

refletida a partir dela. 

 A glória ou a honra de alguém vem de sua fraqueza e não o contrário. 

Temos aqui duas questões muito importantes, pois acredita-se como Barnett, que 

o apóstolo está concluindo o “discurso da loucura”, ao utilizar o termo 

kauch,somai, que é repetido ao longo da carta de 2 Coríntios 10–13; os ouvintes 

judeus e gregos são induzidos a evocar um ensino inerente e conhecido164 do 

mundo em que viviam.  

 Organizando todos os versículos165, em que a palavra kauch,somai é 

citada dentro da carta de 2 Coríntios 10-13, encontramos um discurso com início, 

meio e fim. Fato observável abaixo: 

8. E ainda que eu me gloriasse um pouco mais do poder que Deus nos deu para a 

vossa edificação, e não para a vossa destruição, eu não me envergonharia por isso. 

13. Quanto a nós, não nos gloriaremos além da justa medida, mas nos serviremos 

como medida, da regra mesma de Deus nos assinalou: a de termos chegado até 

vós. 

15. Não nos gloriamos desmedidamente, apoiados em trabalhos alheios; e temos a 

esperança de que com o progresso da vossa fé, cresceremos mais e mais segunda 

a nossa regra. 

16. Levando mesmo o evangelho para além dos limites de vossa região, sem, 

porém, entrar em campo alheio para nos gloriarmos de trabalhos já realizados por 

outros.  

                                                 
164

 A palavra utilizada era doxa que no grego secular tinha o significado básico de “opinião”, “conjetura”.. O 

sentido tem uma gama de variações, desde a opinião acerca de uma pessoa ou coisa que estou disposto a 
defender, até o valor que outras pessoas atribuem a mim, i.é, “reputação”, “louvor”. Este significado era 
compartilhado com o Antigo Testamento, mas neste a palavra era empregada somente para Deus, pois doxa 

constituía-se na glória e poder de Deus. (COENEN, Lothar e BROWN, Colin. Dicionário Internacional de 

Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2000, p. 899). Tércio Siqueira nos diz ainda que: doxa 

tem sua etimologia e significado da raiz de kabod, o qual carrega o sentido de honra, dignidade e glória. 
Assim, Deus (Sl 29,3; Is 42,8), o rei (Sl 145, 11 – 12), pessoas especiais (Sl 106, 20) e objetos sagrados (I Sm 
2,8) trazem honra e dignidade ao lugar onde se fazem presentes. (SIQUEIRA, Tércio Machado. Tirando o Pó 
das Palavras. História e Teologia de palavras e expressões bíblicas . São Paulo: Cedro, 2005, p. 47). De 

acordo com o Dicionário Internacional de Teologia do NT, a palavra doxa é citada 165 vezes, sendo que 77 

vezes das ocorrências estão em Paulo. (Ibdem, p.900). Sendo assim, há uma intencionalidade do uso repetido 
pelo apóstolo, o que constataremos mais abaixo. 
165

 Texto bíblico compilado da Bíblia de Jerusalém, sendo o último versículo de minha tradução. 
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17. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Pois não aquele que recomenda si mesmo 

é aprovado, mas aquele que Deus recomenda. 

12. O que faço, continuarei a fazê-lo a fim de tirar todo pretexto aqueles que 

procuram algum para se gloriarem dos mesmos títulos que nós. 

16. Repito: que ninguém me considere insensato! Ou então suportai-me como 

insensato a fim de que também eu me possa gloriar um pouco. 

17. o que direi, não o direi conforme o Senhor, mas como insensato, certo de ter 

motivo de me gloriar. 

18. Visto que muitos se gloriam de seus títulos humanos, também eu me gloriarei. 

30. Se é preciso gloriar-me, de minha fraqueza é que me gloriarei. 

1. É preciso gloriar-me? Por certo, não convém. Todavia mencionarei as visões e 

revelações do Senhor. 

5. No tocante a esse homem, eu me gloriarei; mas, no tocante a mim, só me gloriarei 

das minhas fraquezas. 

6. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Mas, não o faço, 

a fim de que ninguém tenha a meu respeito conceito superior aquilo que vê em mim 

ou me ouve dizer. 

9. Então ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, o poder na fraqueza é 

aperfeiçoado. Com maior prazer, então, me vangloriarei (orgulharei) na minha 

fraqueza, para que viva sobre mim o poder de Cristo. 

  

Nesse discurso, implícito na carta de 2 Coríntios 10-13, o apóstolo se utiliza do 

termo kauch,somai por 16 vezes. Ao fazer uso o verbo kauch,somai166, o 

                                                 
166

 De acordo com Bosch, na Literatura Grega profana, kauch,somai , tem como base a hipótese de que a 

raiz comum vem de diversos termos que significam: gritar, chamar alto, chamar. A idéia de “falar alto” deve ser 
entendido no sentido metafórico, isto é, não no sentido de tom de voz alto mas no conteúdo do que se diz. 

Assim podemos ter como uma boa base para kauch,somai – “Falar alto de si mesmo”. Seu significado, 

necessariamente, não precisa ser jactar-se, vangloriar-se; podemos admitir o sentido de: “proclamar 
solenemente, confiadamente que...” (...). Para o homem grego a última instância para a correção dos defeitos 
humanos era a sabedoria e o mais alto nível de perfeição humana era o título de “sábio”. No AT ( livros 
sapienciais) temos muitas vezes a impressão de que a situação é similar, pois sempre a suprema perfeição e 
nível estão em Yavé, como Deus pessoal. Um texto em que se proíbe de se gloria na sabedoria – Jeremias 9, 
22 – 23: E disse o senhor: Não se glorie o sábio em sua sabedoria, não se glorie o forte em sua força, não se 
glorie o rico em sua riqueza. Senão, nisso se glorie: em considerar e conhecer o Senhor que “hago” 
misercórdia e juízo e justiça sobre a terra, porque nisso me agrado, disse o Senhor.  (Bíblia de Jerusalém 
(Nova Edição, Revista e Ampliada). São Paulo: Paulus, 2008.) Nos textos teológicos em que há o uso desta 

palavra, estes estão apoiados em revelações. Assim pode haver possivelmente quatro intenções de conteúdo 
e peso teológicos distintos: a. ‘glória’ na missão e na obra apostólica realizada; b. ‘glória’ no trabalho manual; 
c. ‘glória’ nas fraquezas e na cruz; d. ‘glória’ da consciência. (Cf. BOSCH, Jorge Sánchez . “Gloriarse” Segun 



62 
 

 

apóstolo sabia exatamente o que estava fazendo e a mensagem que estava 

enviando, tanto para a comunidade, quanto para os adversários. 

O uso corrente no mundo Greco-romano era da palavra timh – time167 e 

não kauch,somai. Isto já indica que há uma intenção, por parte do apóstolo. 

 O termo kauch,somai junto a palavra avsqenei,a possuem fortes 

significados e ressignificações. 

O “discurso da loucura” que se encontra diluído dentro de 2 Coríntios 10 -13, 

tem seu desfecho e ápice no verso 9 da perícope de 2 Coríntios 12,7-21. Onde, o 

apóstolo, através de uma revelação recebida, afirma que “com prazer” ele se 

gloriará em sua fraqueza, pois assim: evpiskhnw,sh| evpV evme. h` 

du,namij tou/ Cristou/Å , o poder de Cristo viveria nele. 

Ao utilizar kauch,somai e  avsqenei,a , tendo como resposta “a minha 

graça te basta”, a afirmação de  Senen Vidal se faz pertinente, pois:  

 

“a força se aperfeiçoa na fraqueza” – esta frase, a grande “revelação” do 

Senhor, é fundamental para a interpretação paulina da “fraqueza” do 

emissário (e do cristianismo em geral): a autêntica “cura” consiste no 

descobrimento do sentido da “fraqueza”, e não da eliminação dela. Deste 

modo, a cura narrada nos vv. 7 – 9a, em vez de algo falido, se converte 

em superação do poder taumatúrgico, que se gloriavam os opositores
168

. 

 

                                                                                                                                                         
San Pablo. Sentido y Teologia de kauch,somai. Rome: Barcelona: Biblical Institute Press: Facultad de 

Teología (SSP), 1970, pp. 2, 3, 51, 211). 
167

 No pensamento grego, time é o reconhecimento apropriado que um homem desfruta da comunidade por 

causa do seu ofício, posição, riquezas, etc, e depois é a própria posição, o cargo com sua dignidade e seus 

privilégios. A time de uma pessoa, estado ou divindade deve ser distinguida da de outra pessoa. É uma posse 

pessoal. Os escravos não tinham time alguma (...). A palavra time (da Ilíada em diante) se emprega no grego 

secular com os seguintes sentidos principais: a) adoração, estima, honra (a respeito de pessoas); b) valor, 

preço (de coisas); c) compensação, satisfação, penalidade. Atimia (A vergonha e a desonra; colocavam a 

pessoa fora da comunidade. Atimia era o termo técnico empregado quando um cidadão era privado dos seus 

direitos). (...) Atimia (no NT), somente encontrada em Paulo, geralmente deve ser traduzida por “desonra”, e.g. 

dos cabelos compridos de um homem (1 cor 11,14), do cadáver (1 Cor 15,43), dos apóstolos “em honra e 

desonra”(2 Cor 6,8). (COENEN, Lothar e BROWN, Colin. Dicionário Internacional de Teologia do Novo 

Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2000, p. 903 e 905). 

168
 VIDAL, Senén. Las Cartas Originales de Pablo. Madrid: Editorial Trotta, 1996, p. 272-273. 
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A força e a potencialidades humanas se esvaziam através da total de Cristo; 

que o homem alcançaria a honra e a autoridade desejadas169.  

 O versículo 10 conclui essa subdivisão, ao pontuar que as situações de 

fraqueza alcançam níveis extremos. Afirmando que, nesses momentos, a presença 

do Cristo se torna mais forte e completa. 

 Nessa primeira subdivisão da perícope de 2 Coríntios 12,7–21; constatamos 

que as conseqüências decorrentes das visões e revelações, presentes através do 

espinho na carne, da súplica e conseqüente resposta negativa do Cristo; finalizam 

o “discurso da loucura”que se encontra diluído na carta de 2 Coríntios 10-13.  

O apóstolo reverte o quadro frente à comunidade e seus adversários. Ao 

ressignificar, a luz de sua cristologia, os argumentos e palavras comuns em sua 

época, ele inverte a situação. Colocando toda sua defesa nas mãos de Cristo, 

pontuando a inovação que viria a ser o modo de vida cristã seguido e desejado 

pela comunidade em Corinto e demais comunidades presentes no Mediterrâneo 

que estavam sob seus cuidados. 

Comblin afirma que “a genialidade de Paulo foi transformar a sua fraqueza 

em força e fazer das suas fraquezas argumentos positivos” 170. 

 

 

2 Coríntios 12, 11 – 19:  

 Defesa da autoridade apostólica e seu posicionamento sobre o sustento 

financeiro. 

11 Tornei-me tolo (insensato/ignorante), vós me obrigastes. Pois eu deveria ter sido recomendado 

por vós, pois em nada fui inferior aos super-apóstolos, e ainda que nada sou 

12 Os sinais (milagres) de apóstolo foram alcançados entre vós em toda perseverança 

(constância), por meio de sinais e prodígios e (atos) poderes. 

13 Em que, pois, é inferior (pior) que ao restante das igrejas, a não ser que eu pessoalmente não 

fui peso para vós? Perdoai-me esta injustiça (dívida). 

                                                 
169

 LINCOLN, Andrew T. Paradise Now and Not Yet. Studies in the role of the heavenly dimension in Paul’s 
thought with special reference to his eschatology. London: Cambridge, 1981, p.76. 
170

 COMBLIN, José. Segunda Epístola aos Coríntios. São Leopoldo: São Bernardo: São Paulo: Sinodal: 
Metodista: Vozes, 1991, p. 213. 
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14  Eis, que pela terceira vez estou pronto para ir até vós, e não serei um peso; não busco vossas 

posses (o que é vosso), mas a vós. Não devem as crianças para os pais acumular 

(tesouros/riquezas), mas os pais para as crianças/filhos. 

15 Eu de bom grado gastarei e serei desgastado por vossas almas. Se mais intensamente vos 

amo, menos sou amado? 

16 Assim seja! Mas, eu não fui pesado para vós, mas sendo astuto, com engano vos prendi.  

17 Acaso tirei vantagem de algum dos que enviei a vós? 

18 Pedi a Tito e enviei junto o irmão; acaso Tito vos explorou? Não andamos no mesmo espírito? 

Não (seguimos) os mesmos passos? 

19 Há muito tempo pensais que nós queremos nos defender (justificar). Diante de Deus em Cristo 

falamos; e todas as coisas, amados, a favor de vossa edificação. 

 

Concluído o “discurso da loucura” 171, o apóstolo justifica o porquê de sua 

atitude. Essa deveria ser entendida como uma demonstração de amor, que o levou 

as últimas conseqüências.  

Continua a defesa de sua autoridade apostólica, mas agora de maneira mais 

enfática até o vv. 19, explicando a não aceitação do sustento financeiro por parte 

dessa comunidade. 

O versículo 11 serve de dobradiça ao que será trabalhado nos próximos 

versículos, e inicia de pronto afirmando que a recomendação172 de seu ministério 

deveria ter sido realizada pela comunidade173, o que não aconteceu por isso o 

apóstolo teve que se defender. 

Ao afirmar que em nada foi inferior aos “superapóstolos”, ele se utiliza do  

tempo aoristo do verbo u`ste,rhsa - hystereo (ser inferior). Isto aponta para um 

                                                 
171

 Colin Kruse diz que: “Com estas palavras, Paulo encerra a “conversa insensata”. Diz ele que o exercício 

todo não passou de um ato de loucura. (...) Eles deviam tê-lo defendido, para que Paulo não precisasse 
mergulhar na loucura de ostentar-se em benefício próprio (...). Tal ato seria um “suicídio social” tendo 
conseqüências ministeriais, dado a cultura em que vivia. (Cf. KRUSE, Colin G. II Coríntios. Introdução e 
Comentário. São Paulo: Vida Nova: Mundo Cristão, 1994, p. 221). 
172

 A carta de recomendação era um instrumento de poder no mundo Greco-romano. Por meio de cartas de 
recomendação, os poderosos patronos apoiavam clientes e amigos junto as pessoas de sua classe social por 
todo o império romano (...). As recomendações descreviam o caráter, ou ethos (hqoj), da pessoa que estava 

sendo recomendada como um importante critério de apoio a ela. Os especialistas concordam: “Em todos os 
tempos e lugares a carta de recomendação era antes de tudo um atestado: testemunhavam que a pessoa 
recomendada tinha bom caráter e era digna de confiança”. No entanto, ethos incluía mais do que traços de 
caráter pessoal. Todos os fatores da vida daquela pessoa – características pessoais status social e ligações 
patronais (família, amigos, companheiros) – constituíam seu ethos. (Cf. AGOSTO, Efrain. “Paulo e a 
Recomendação” In: SAMPLE, J. Paul (Org). Paulo no Mundo Greco-Romano: um compêndio. São Paulo: 
Paulus, 2008, pp. 81 e 86). 
173

 Assim Paulo reivindica independência da necessidade de cartas de recomendação. O fato de uma 
comunidade de fé ter se formado na cidade de Corinto sob sua direção deveria bastar para recomendá-lo. A 
igreja coríntia é a “carta de recomendação” de Paulo. (Ibdem, p. 91) 
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tempo especial no passado174, em que o grupo comunitário deveria ter reconhecido 

a autoridade do apóstolo; frente aos recém chegados pregadores a Corinto. A 

esses, Paulo denomina ironicamente de “superapóstolos” 175.  

Através do versículo 12, comprova sua autoridade176 apostólica, a partir dos 

sinais realizados na comunidade. 

A presença desses “superapóstolos” e sua rápida aceitação por parte da 

comunidade em Corinto177, provavelmente, mediante a excelência de suas cartas 

de recomendação. Isso aponta para um conflito existente entre as igrejas do 

mundo mediterrâneo e de Jerusalém.  

Garcia178 diz que, para as Igrejas de Jerusalém (conforme Atos), para se ter 

o reconhecimento apostólico a pessoa deveria ter sido testemunha ocular do 

ministério de Jesus; diferente do conceito desenvolvido nas Igrejas do 

Mediterrâneo, em que a autoridade apostólica poderia ser reconhecida mediante o 

encontro com Jesus ressuscitado.  

Paulo se apoiava no conceito desenvolvido pelas Igrejas do Mediterrâneo, 

através da experiência ocorrida no caminho de Damasco.  

                                                 
174

 KRUSE, Colin G. II Coríntios. Introdução e Comentário. São Paulo: Vida Nova: Mundo Cristão, 1994, p. 222. 
175

 Visto suas recomendações, estes podem ser identificados como missionários judeus-cristãos de maneira 
controvertida; pois provavelmente não são os judaístas combatidos em Gálatas pois Paulo não faz menção de 
circuncisão e nem de nomismo. Uma outra proposta é de que esses seriam delegados da comunidade 
primitiva de Jerusalém que tentam jogar Paulo contra a autoridade dos proto-apóstolos e simultaneamente 
possuem características pneumáticas (E. Kasemann). Outra proposta é que talvez fossem gnósticos judeus-
cristãos, intimamente relacionados com os pneumáticos combatidos em 1 Coríntios e por último que seriam 
judeus-cristãos helenistas (D.Georgi). Enfim, o autor termina por afirmar que: “a suposição de que os intrusos 
judeus-cristãos seriam gnósticos, ou pneumáticos gnostizantes, semelhantes aos de 1 Coríntios, deverá ser 
aquela que mais corresponde ao que o texto revela. Ela também esclarece melhor do que outras o fato do 
rápido sucesso dessa gente entre os coríntios reconquistados para Paulo. Embora não se possa identificar 
com exatidão as especificidades judaicas dos intrusos, parece, não obstante, que já trouxeram consigo sua 
inimizade contra Paulo”. Para Vielhauer, esses intrusos de 2 Coríntios tem um  foco pessoal em Paulo. 
(VIELHAUER, Philip. História da Literatura Cristã Primitiva: Introdução ao Novo Testamento, aos Apócrifos e 
aos Pais Apostólicos. Santo André: SP: Editora Academia Cristã Ltda, 2005, pp.175 – 180). 
176

 De qualquer forma, nessa passagem Paulo defende as credenciais de seu apostolado perante a Igreja de 
Corinto contra um grupo oponente que colocava em xeque justamente tal ponto. Não apela, entretanto, para 
sua força. Pelo contrário, dá ênfase à sua fraqueza e adversidades como seu orgulho, e, paradoxalmente, 
suas provas de ser um autêntico apóstolo de Jesus Cristo. (Cf.  MACHADO, Jonas. “Paulo, o visionário – 
Visões e revelações extáticas como paradigmas da religião paulina”.  In: NOGUEIRA, Paulo Augusto de S. 
Religião de Visionários. Apocalíptica e Misticismo no Cristianismo Primitivo. São Paulo: Loyola, 2005, p.175). 
177

 Para Carson, a Igreja de Corinto, invadida por esses estranhos, tinham familiaridade com o mundo 
helenístico e tinham seus argumentos embasados em valores e recursos sofistas. Para ele é apresentado por 
estes, um novo modelo de judaizante em que se estava menos preocupado com a circuncisão e a observância 
da Lei e mais preocupado com prestígio e poder. (Cf. CARSON, D.A; MOO, Douglas J.; MORRIS, Leon. 
Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 1999, pp. 314 – 315). 
178

 GARCIA, Paulo Roberto. “O Sofrimento e a Missão: Reflexões a partir de 2 Coríntios 10 – 13”. In: 
Caminhando: Revista da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, v.15, n.1 – I Semestre de 2010. São 
Bernardo do Campo, SP: Editeo/Umesp, 1982, pp. 32 – 33. 
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Cerfaux179, diz que, para a Tradição, o reconhecimento apostólico seria 

apenas para os que viveram com Cristo durante sua vida mortal e permanecido 

com ele até sua ressurreição. Fato que ocorreu até a experiência de Damasco, 

quando, através do comissionamento recebido mediante a experiência visionária e 

de seu sucesso missionário, Paulo foi reconhecido como apóstolo; mas não sem 

resistência de certos grupos judeu-cristãos. 

O novo conceito de apostolicidade defendida por Paulo e pelas Igrejas do 

Mediterrâneo parece encontrar uma breve explicação em Kümmel, quando em sua 

Síntese Teológica do Novo Testamento, fala sobre o “portador do poder divino”. 

Assim, a aceitação desse novo conceito, fora de Jerusalém, seria mais fácil. Não 

apenas com relação ao apóstolo Paulo, mas ainda a outros que poderiam solicitar 

e/ou reclamar para si o título apostólico; tais como os “superapóstolos” que 

surgiram na comunidade de Corinto 

  
“Em todos os textos enunciados transparece uma concepção estranha ao 

judaísmo, mas familiar ao helenismo, que fala de uma dotação natural e 

ontológica de poder, à qual corresponde a epifania, isto é, a visualização 

da natureza divina aos olhos de determinadas pessoas. No helenismo 

pagão conhecia-se a concepção de pessoas possuírem poderes e 

capacidades divinas e poderem demonstrá-las mediante feitos 

miraculosos. Tal concepção penetrara também de forma simplificada no 

modo de como o judaísmo helenista encarava personagens 

veterotestamentários. Essas idéias, pois, foram adotadas por cristãos 

helenistas, no intuito de expressarem a fé na missão divina do homem 

Jesus. No início, porém, os cristãos parecem não ter refletido como se 

deveria interpretar essa natureza divina de Jesus” 
180

. 

  

                                                 
179

 CERFAUX, Lucien. O Cristão na Teologia de Paulo. São Paulo: Editora Teológica, 2003, pp. 130 – 136. 
Para ele havia duas especificações para o termo apóstolo: Duas especificações principais do termo 
“apóstolos” – uma atribui o título, com um sentido muito preciso, a membros influentes da comunidade judeu-
cristã, que tiveram o privilégio de haver sido constituídos testemunhas de Cristo, especialmente de sua 
ressurreição. A outra é mais genérica: fora de Jerusalém, certos missionários enviados pelas igrejas da 
diáspora cristã ganham o mesmo título (Ibdem, p. 119). O autor intitula dois grupos: os grandes apóstolos – 
Jerusalém e os apóstolos missionários – que tomaram parte ativa na difusão do cristianismo (Ibdem, pp. 119 – 
120). 
180

 KÜMMEL, Werner Georg. Síntese Teológica do Novo Testamento de acordo com as testemunhas principais: 
Jesus, Paulo, João. São Paulo: Editora Teológica, 2003, pp. 160 – 161. 



67 
 

 

 É provável que a fórmula irônica utilizada por Paulo de, “superapóstolos”, foi 

uma forma de desacreditá-los, passando a citar os sinais de um verdadeiro 

apóstolo (vv. 12): perseverança, milagres, prodígios e atos de poder.  

 Dos versículos 13 – 15, o apóstolo reafirma a decisão de não aceitar o 

sustento financeiro dos patronos181 existentes na comunidade.  

De forma irônica, irá defender seu posicionamento. Utilizando-se de 

cari,sasqe e avdiki,an , evoca um imperativo junto a comunidade visto ser 

seu líder. Com o mesmo tom de ironia pede perdão pela injustiça cometida de não 

ter sido um fardo. 

 Era comum à comunidade sustentar seu líder e/ou pregadores itinerantes, 

especificamente os patronos, os quais possuíam condições para mantê-los o 

tempo que fosse necessário.  

Para um judeu, o trabalho braçal era comum, mas completamente incomum 

e estranho para o homem grego. Este último concebia o trabalho braçal como 

reservado a escravos e pessoas de status inferior.  

Portanto, o posicionamento paulino, poderia ser encarado pela comunidade, 

como uma recusa no reconhecimento de seu ministério182, bem como poderia ser 

identificado como alguém de status inferior ou mesmo nem ser reconhecido. 

O apóstolo vai de encontro à cultura, ao negar que o sustento venha da 

comunidade. Com esta postura, o apóstolo não compromete sua mensagem e nem  

a vincula a benefícios especiais ou impedimentos as correções que se fizessem 

necessárias, com relação aos fiéis183. 

                                                 
181

 (...) Os patronos cristãos e suas casas privadas exerciam uma função muito vital na vida da igreja primitiva. 
Nos dois primeiros séculos, quase a única propriedade real que a igreja usava era as salas privadas dos 
patronos (...). Os hospedeiros das reuniões comunitárias, ou igrejas domésticas, podem ser tidos como os 
patronos dessas comunidades. Como paralelos no mundo helenístico, vemos comunidades políticas e 
associações religiosas pagas que gozavam do patronato de benfeitores e patrocinadores individuais (muitas 
vezes mulheres). Seria lícito dizer que todos os patronos cristãos primitivos que abriam suas casas para as 
igrejas domésticas cristãs eram “patronos”. (...) Esses patronos de pequenas igrejas domésticas tinha uma 
ascendência sobre os outros membros da igreja no cristianismo paulino? Enquanto saibamos, a resposta é não. 
Não havia subordinação vertical estática sob esses patronos. O patronato cristão não implicava automaticamente 
uma estrutura hierárquica. As relações sociais cristãs primitivas eram menos dinâmicas e menos claramente 
definidas. (Cf. LAMPE, Peter. “Paulo, os Patronos e os Clientes”. In: SAMPLE, J. Paul. Paulo no Mundo Greco-
Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, pp. 440 e  441). 
182

 CARREZ, Maurice; DORNIER, Pierre; DUMAIS, Marcel; TRIMAILLE, Michel. As Cartas de Paulo, Tiago, 
Pedro e Judas. São Paulo: Paulus, 1987, p. 88. 
183

 O cliente, por outro lado, era geralmente uma pessoa livre que assumia uma relação de dependência para 
com um influente patrono. Os dois faziam um contrato baseado na confiança ou lealdade (fides) mútua. Isso 
significava que o cliente devia mostrar respeito e gratidão ao patrono, prestar-lhe certos serviços (operae e 
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Comblin184 afirma que Paulo, a partir desta atitude, deseja reivindicar a 

paternidade desta comunidade (vv. 14), podendo ser identificado como um pater 

famílias185.  

Tendo essa posição, o apóstolo seria como um intermediário onde por meio 

da ação do Espírito leva o Evangelho. Evangelho que torna a todos iguais perante 

Deus – o patrono supremo186.  

De acordo com Margarete E. Thrall, a paternidade espiritual paulina o 

distinguiria de seus adversários e lhe conferindo autoridade espiritual legítima na 

Igreja de Corinto187. 

Dentro dessa nomenclatura, o vv. 14 explicita exatamente o cuidado no 

acúmulo de riquezas188 por parte dos pais aos filhos e não ao contrário. Que liga a 

afirmação paulina presente no vv. 15: “eu de bom grado gastarei e serei 

desgastado por vossas almas”.  

                                                                                                                                                         
obsequium), e apoiar suas atividades políticas, econômicas e sociais. Em troca, o influente patrono protegia os 
interesses econômicos, sociais e legais do cliente, permitindo que este se valesse das ligações sociais do 
patrono e dando-lhe acesso a seus recursos. (Cf. LAMPE, Peter. “Paulo, os Patronos e os Clientes”. In: 
SAMPLE, J. Paul. Paulo no Mundo Greco-Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, p. 441). Paul 
Barnett também diz que: O assunto agora é referente a dinheiro, que é, pagamento do ministério de Paulo e 
duas questões são minuciosas. Uma a resistência de Paulo em aceitar o sustento, pois diz que como pai ele é 
quem deve obter o sustento para os filhos da fé e não o contrário. E a outra é a sobre os falsos que recebem. 
(...). Nesta passagem é profundamente interpessoal e realmente agressiva: 1) referência a “eu... você” em muitos 
versos; 2) o enfático “eu” nos versos 15 – 16; 3) não mais que cinco questões retóricas (vv. 15, 17, 18 (duas 
vezes), 19). É evidente que a política de Paulo de auto sustentar-se causava ressentimento em alguns coríntios. 
(BARNETT, Paul. The Second Epistle to the Corinthians. Michigan: Cambridge: Willian B. Eerdmans Publishing 
Company, 1997, p. 583). 
184 COMBLIN, José. Segunda Epístola aos Coríntios. São Leopoldo: São Bernardo: São Paulo: Sinodal: Metodista: 

Vozes, 1991, p. 231. 
185

 O pater familias era um produto de construção social e cultural romana (...). Como mais geralmente na 
literatura grega, a expressão latina pater familias não ocorre nas cartas de Paulo. Não obstante, o lugar social do 

“pai”, e em geral casos da “mãe” de família, é manifestado na organização social das igrejas paulinas. Fazia 
parte da estratégia missionária de Paulo que ele organizasse suas comunidades em torno de casas de família do 
lugar. (Cf. WHITE, L. Michael. “Paulo e o Pater Familias”. In: SAMPLE, J. Paul. Paulo no Mundo Greco-Romano: 
um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, p. 412 e 415). 
186

 Assim ele se torna, em certo sentido, um intermediário ou funcionário em relação à “paternidade” de Deus. 
Notável nessas passagens é o lugar proeminente do “Espírito” como dom recebido de Deus no batismo, como 
sinal de adoção (Gl 4,6). Gl 3, 1-5 pode  ser considerado como sugestão de que Paulo se considerava alguém 
que concedia o Espírito por seu papel de pregar e converter. Tomados juntos, esses elementos indicam que 
Paulo se declara como benfeitor (ou intermediário de Deus, como pater familias) da recepção do Espírito por eles 
mediante sua apresentação do evangelho. (Cf. WHITE, L. Michael. “Paulo e o Pater Familias”. In: SAMPLE, J. 
Paul. Paulo no Mundo Greco-Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, pp. 421).  
187

 THRALL, Margarete E. A Critical and Exegetical Commentary on The Second Epistle to the Corinthians. 
Volume II. London: New York: T&T Clark International, 2000, p.846. 
188

 Senen Vidal afirma que a expressão “vossas posses” é um provérbio tradicional que o apóstolo utiliza para 
justificar sua práxis missionária. (Cf. VIDAL, Senén. Las Cartas Originales de Pablo. Madrid: Editorial Trotta, 
1996, p.274). 



69 
 

 

Barnett189 afirma que, essa passagem é profundamente pessoal, pois há não 

mais que cinco questões retóricas: 

vv. 15: Se mais intensamente vos amo, menos sou amado? 

vv. 17: Acaso tirei vantagem de algum dos que enviei a vós? 

vv. 18: Pedi a Tito e enviei junto o irmão; acaso Tito vos explorou? 

Não andamos no mesmo espírito? Não (seguimos) os mesmos 

passos? 

vv.19: Há muito tempo pensais que nós queremos nos defender (justificar). 

 

 A palavra evkdapanhqh,somai encontramos apenas aqui, no Novo 

Testamento, na voz passiva e aplicada a uma pessoa, significando “gastar”ou 

“exaurir”, que toma o sentido de a pessoa sacrificar a própria vida190.  

Ao utilizar os pares dapanh,sw e evkdapanhqh,somai na mesma 

sentença, Furnish191 afirma que a segunda forma intensifica a primeira.  

O apóstolo, portanto, não gastará apenas seus bens materiais, mas 

também, sua própria vida em benefício da comunidade em Corinto; devido ao 

intenso amor em relação a eles.  

Essa postura dá-se, em decorrência da suspeita levantada pelos estranhos 

na comunidade de que, provavelmente, Paulo estaria desviando recursos da coleta 

que estava sendo realizada para os cristãos da comunidade de Jerusalém.  

Ele não aceitava receber o sustento dos patronos, porém através do desvio 

na coleta, ele conseguiria se manter financeiramente; tal acusação poderia destruir 

o ministério paulino, pois acarretaria em desonra pessoal. 

 No verso 19, Paulo finaliza esta subdivisão da perícope de 2 Coríntios 12,7-

21; deixando claro que sua intenção não foi a busca por auto-glorificação. Ele não 

legisla em causa própria e tem Deus como sua testemunha. Essa afirmação 

                                                 
189

 BARNETT, Paul. The Second Epistle to the Corinthians. Michigan: Cambridge: Willian B. Eerdmans 
Publishing Company, 1997, p. 583. 
190

 KRUSE, Colin G. II Coríntios. Introdução e Comentário. São Paulo: Vida Nova: Mundo Cristão, 1994, p. 225. 
191

 FURNISH, Victor Paul. II Corinthians. New York: Doubleday, 1984, p.558. 
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poderia dizer que Paulo apresenta o próprio Deus como o Patrono Supremo que 

estava dando, legitimidade em todas as suas movimentações.  

O apóstolo escreve não apenas para se defender, todavia para a edificação 

de seus ouvintes; a fim de que nenhum fiel fosse enganado192. 

 Nessa segunda subdivisão da perícope de 2 Coríntios 12,7-21; encontramos 

uma intensa defesa da autoridade apostólica por parte de Paulo, o qual,  através 

de sua argumentação muito bem elaborada, supera as qualificações dos 

“superapóstolos” e aponta características peculiares de seu apostolado.  

O ato de loucura decorrente do intenso amor pela comunidade, a explicação 

e defesa de seu auto-sustento na reivindicação como pai espiritual da comunidade 

unida a decisão de sua entrega completa, é vital, para o estabelecimento do 

evangelho em Corinto. 

 

 

 

 

 

 

2 Coríntios 12, 20 – 21:  

 Catálogo de vícios em decorrência do desvio da comunidade frente às 

influências externas: 

 

20 Temo que talvez quando eu for não os encontre como eu quero e eu seja encontrado no estado 

em que vós não desejais; não haja entre vós briga, ciúme, iras, egoísmo, falatório maldoso, fofoca, 

arrogância (soberba), desordem; 

 

21 para que de novo indo Deus não me humilhe junto a vós e lamente (pranteie) por muitos dos 

que pecaram anteriormente e não se arrependeram por causa da impureza e prostituição e falta de 

vergonha (luxúria) que realizaram 

 

                                                 
192

 BARNETT, Paul. The Second Epistle to the Corinthians. Michigan: Cambridge: Willian B. Eerdmans 
Publishing Company, 1997, p. 592-593. 
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 Devido o aviso de uma possível terceira visita, citada no versículo 14: “Eis, 

que pela terceira vez estou pronto para ir até vós”, entende-se que a perícope de 2 

Coríntios 12,7-21 tem seu desfecho com os versículos 20 e 21. Neles, o apóstolo, 

após a conclusão do discurso da loucura, da defesa de autoridade apostólica e, 

consequentemente, de seu ministério; exorta a comunidade apresentando um 

catálogo de vícios, expondo suas preocupações, decorrentes do desvio sofrido ao 

aderirem aos “superapóstolos”, passa da apologia para a advertência.  

Preocupado com o relacionamento e à edificação da comunidade em virtude 

do abalo causado por aqueles, pois, dadas as ênfases do apóstolo, a situação do 

grupo comunitário em Corinto era muito preocupante.  

 Observamos neste catálogo, segundo Senen Vidal193, quatro pares (v.20) e 

uma tríade (v.21):  

 

vv. 20: briga e ciúme, iras e egoísmo, falatório maldoso e fofoca, arrogância e 

desordem; 

vv. 21: impureza e prostituição e falta de vergonha (luxúria) 

  

Sendo que há uma peculiaridade, pois os dois últimos pares do vv.20: 

falatório maldoso e fofoca, arrogância e desordem, refletem especificamente a real 

situação da comunidade em Corinto194. 

 A partir dessa afirmativa, a perícope tem sua conclusão exatamente em 

duas áreas que poderiam destruir a honra de qualquer pessoa. Através do falatório 

maldoso e da fofoca, o ethos de uma pessoa seria posto em dúvida. O “peso” da 

recomendação que este grupo viesse a emitir, estaria ameaçado por tabela, a 

credibilidade de sua pregação, e o ser aceito frente a cidade; o que causaria 

grande  desonra social. 

 As mesmas conseqüências se dariam devido a arrogância e desordem. A 

auto-exaltação era a ruína pública para qualquer cidadão dessa época.  

                                                 
193

 VIDAL, Senén. Las Cartas Originales de Pablo. Madrid: Editorial Trotta, 1996, p. 276. 
194

 Senen Vidal afirma que eles não são fixos nos catálogos deste tipo. (Ibdem, p. 276). 
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O apóstolo ao se defender, combateu seus adversários (superapóstolos) e 

provavelmente também, os desvios oriundos dessa adesão, da comunidade 

coríntia195. Por isso o temor do apóstolo, com a possibilidade de não encontrá-los 

como gostaria. 

 No versículo 21, a tríade trata de um problema recorrente na comunidade 

em corinto - a imoralidade sexual. A cidade de Corinto não tinha parâmetros e nem 

valores que condiziam com o Evangelho pregado por Paulo. O uso da palavra 

metanohsa,ntwn , que constitui uma das principais metas da missão: conversão, 

mudança de vida, é proposital por parte do apóstolo. 

Esta palavra tem sua raiz no verbo hebraico xub: voltar-se, retornar, que 

fundamenta a movimentação encontrada na vida de quem sofre metonoia196, isto 

é, a pessoa muda de caminho ou de opinião.  

O apóstolo temia uma humilhação maior, ainda, estivesse presente na 

comunidade, pois, devido a adesão aos ensinamentos dos falsos apóstolos, esses 

poderiam tê-los levado, novamente, a práticas já abandonadas. Ao extinguir ou 

cancelar o processo da metonoia na vida dos fiéis, em especial, na vida dos 

novos convertidos. 

  Essa dedução do apóstolo, talvez, seja devido os discursos de seus 

adversários. Esses, querendo agradar à comunidade, provavelmente, não devem 

ter enfatizado as implicações morais197 da conversão ao Evangelho198.  

Essa dedução pode ser constatada no vv.21, pois, o apóstolo se utiliza da 

palavra avselgei,a, que expressa o nível mais baixo de degradação em que 

uma pessoa pode chegar com relação a imoralidade sexual. A degradação chega 

ao ponto de chocar outros, devido a completa perda do senso de moralidade. Essa 

                                                 
195

 Comblin afirma que todos estes vícios estão relacionados com o problema da unidade na comunidade e possuem 
relação com a presença do falsos apóstolos. (Cf. COMBLIN, José. Segunda Epístola aos Coríntios. São Leopoldo: São 
Bernardo: São Paulo: Sinodal: Metodista: Vozes, 1991, p. 234) 
196

 Esse verbo é empregado em três diferentes sentidos: a. voltar-se como um movimento físico; b. como um 
verbo auxiliar; c. o mais significativo uso de xub é o teológico, quando possui o sentido de volta do povo para 
Deus. Em Ezequiel 14,6 o verbo voltar-se assume o sentido de arrepender-se. (SIQUEIRA, Tércio Machado. 
Tirando o Pó das Palavras. História e Teologia de palavras e expressões bíblicas . São Paulo: Cedro, 2005, p. 
33). 
197

 Sob a influência dos adversários de Paulo, estes podiam levar a vida abertamente imoral  (PATTE, Daniel. 
Paulo, sua Fé e a Força do Evangelho. Introdução Estrutural às Cartas de São Paulo.  São Paulo: Paulinas, 

1987. 
p. 411). 
198

 FURNISH, Victor Paul. II Corinthians. New York: Doubleday, 1984, p. 568.  
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era a situação social que circundava a comunidade estabelecida na cidade de 

Corinto. 

 Nessa terceira e última subdivisão da perícope de 2 Coríntios 12,7-21; 

contatamos o zelo apostólico de Paulo pela comunidade fundada por ele na cidade 

de Corinto.  

Seu amor e preocupação chegam a níveis extremos de sofrimento, ao 

perceber que as influências externas, levaria a perda de todo o trabalho 

desenvolvido por ele e seus/suas colaboradores/colaboradoras.  

A verdade libertadora do evangelho poderia ser distorcida, por conta de um 

grupo de pessoas que buscavam honra e prestígio; os quais não tinham sido 

comissionados por Cristo e, provavelmente, haviam apresentado falsas cartas de 

recomendação.  

A perícope expressa a que ponto chega o compromisso do apóstolo, em que 

ele coloca sua própria honra em jogo. 

É através de releituras e ressignificações à luz de sua cristologia, a qual foi 

sendo elaborada desde o comissionamento e encontro com o Cristo ressuscitado, 

Paulo reverte à situação desastrosa que poderia se estabelecer na comunidade de 

Corinto e a sua conseqüente perda e destruição. Abalo que poderia trazer o 

descredenciamento do próprio apóstolo frente às comunidades do mundo 

mediterrâneo. 

 

 

5. Ênfases Teológicas 

 

Identificou-se várias ênfases teológicas na perícope de 2 Coríntios 12,7- 21. 

Essas teologias estão em processo de formação no Mundo do I Século, e por isso, 

é tão interessante constatar que o apóstolo Paulo pôde, de maneira tão peculiar, 

fundamentar e ressignificar sua práxis missionária frente a tantos desafios do 

mundo antigo. 
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A primeira ênfase a ser pontuada será o Sofrimento em Paulo199.  

Dentro da perícope de 2 Coríntios 12,7- 21 podemos identificar algumas das 

características d esta ênfase, a saber: 

vv. 7: o espinho na carne, identificado como um mensageiro de satanás, que tem o 

objetivo de golpear o apóstolo; 

vv. 8: a insistência no pedido ao Senhor200; 

vv.10: o catálogo de angústias 201que descreve os sofrimentos do apóstolo; 

vv.11: a não recomendação dos coríntios e sua conseqüente rejeição; 

vv.15: a entrega completa dos bens e vida, para que a salvação da comunidade 

aconteça; 

vv.21: quando teme pela vida dos coríntios que pecaram e ainda não se 

arrependeram. 

Há uma identificação com Cristo, através dos sofrimentos e das lágrimas, as 

quais provavelmente estiveram presentes na redação desta carta àquela 

comunidade. 

Kruse202 afirma que, a correspondência paulina revela que o entendimento 

do apóstolo sobre o sofrimento era:  

 

a) O destino e o privilégio dos fiéis; b) Partilha dos sofrimentos de Cristo: 

c) A disciplina das tribulações: ... os fiéis não acham a tribulação menos 

dolorosa que os outros, mas sabem que, sob a boa mão de Deus, ela 

produz a perseverança, a fidelidade provada e a esperança em deus (Rm 

                                                 
199

 (...) Paralelos na Literatura Antiga: A atitude refletida nos escritos dos moralistas helenísticos (Epicteto, 
Sêneca, Dion Crisóstomo) e em alguns escritos judaicos do período (Sabedoria, Judite, 4 Macabeus) é que as 
provações funcionam como teste de caráter. (...) Eles acreditavam que os sofrimentos desempenhavam um 
papel no plano divino. (...) Entretanto, Paulo discordava radicalmente dos que minimizavam o impacto das 
angústias e via no triunfo sobre elas uma demonstração de poder. Paulo admitia com franqueza a angústia 
causada por suas tribulações (2 cor 1, 8-9) e se orgulhava do fato de ser o poder de Deus, não o seu, que lhe 
permitia resistir (2 Cor 12, 9 -10). Essas semelhanças e diferenças sugerem que, se estava familiarizado com 
as listas dos moralistas helenísticos, Paulo adotou e adaptou o gênero para servir a seus propósitos. (Kruse, 
C.G. “Angústias, Tribulações e Provações”. In: HAWTHORNE, Gerald F. e MARTIN, Ralph P. Dicionário de 
Paulo e suas Cartas. São Paulo: Vida Nova: Paulus: Loyola, 2008, p. 70 e 71). 
200

 Por causa disto pedi três vezes ao Senhor (...) similaridade com Jesus no Getsêmani, ambos pediram três 
vezes para que algo fosse removido, e em ambos os casos a remoção não foi concedida. Mas ambos foram 
fortalecidos para enfrentarem o que era necessário. (KRUSE, Colin G. II Coríntios. Introdução e Comentário. 

São Paulo: Vida Nova: Mundo Cristão, 1994, p.220). 
201

 Idem, p. 70. 
202

 Ibdem, pp. 70 e 71. 
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5, 3 – 4); d) Sofrimento e Consolação: para que assim ao sofrer pudessem 

consolar outros
203

. 

 

É através do sofrimento que acontece a aproximação com o Cristo 

ressurreto204. O que leva a segunda ênfase teológica, encontrada na perícope em 

estudo: a fraqueza. 

É muito interessante como o apóstolo, no versículo 9, propositalmente, se 

utiliza das palavras: avsqenei,a e kauch,somai. Ele faz um jogo com essas 

palavras que possuem forte significado teológico, quando afirma que: “Com maior 

prazer, então, me vangloriarei (orgulharei) na minha fraqueza”. 

Paulo utiliza a palavra “fraqueza”, que comumente era entendida como doença 

ou impotência205, e desenvolve um conceito teológico, onde conseguirá 

ressignificá-la no sentido absolutamente oposto. Afirmando que, para se ser forte é 

preciso enfraquecer. O conceito presente expressa a finitude humana, o fiel precisa 

se esvaziar de suas potencialidades para que o poder de Deus possa habitar nele 

através do Espírito.  

Paulo se identificará com o Cristo ressuscitado, que ao se deixar passar pela 

crucificação, provou que sua fraqueza era mais forte que a força humana. Afinal, 

qual ser humano já havia vencido a morte? 

                                                 
203

 Ibdem, pp. 71 e 72. 
204 “Há uma relação muito próxima entre sofrimento, ação do espírito e legitimidade apostólica. Hafeman 

conclui que há 3 estágios do argumento paulino para legitimação de seu apostolado: 1) uma experiência diária 
de morte em termos de sofrimento é que revela a glória de Deus na carreira de Paulo; 2) sua auto -suficiência 
financeira em contraste com os aproveitadores; 3) os coríntios propriamente ditos – o fato de terem eles 
recebido o espírito por meio do ministério de Paulo. Neste caso, o sofrimento é sinal da possessão do espírito. 
(...) A perseguição e sofrimento eram um sinal de que a transformação já estava em curso. A ressurreição e 
transformação de Jesus foram antecedidas por sofrimento, mas também antecipadas na transfiguração. Isto 
se tornou um modelo para os seguidores de Jesus que o experimentaram visionariamente”. (Compilado de 
MACHADO, Jonas. Transformação Mística na Religião do Apóstolo Paulo. A Recepção do Moisés Glorificado 
em 2 Coríntios na Perspectiva da Experiência Religiosa. Tese de Doutorado em Ciências da Religião. 

Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, 
Universidade Metodista de São Paulo. São Bernardo do Campo, Março. 2007, pp. 307 e 308). 
205

 BLACK, D. A. “Fraqueza”. In: HAWTHORNE, Gerald F. e MARTIN, Ralph P. Dicionário de Paulo e suas 
Cartas. São Paulo: Vida Nova: Paulus: Loyola, 2008, p. 572. O autor continua pontuando que Paulo 
desenvolve seu conceito em três maneiras básicas: 1) Antropologicamente: a fraqueza pressupõe que toda a 
existência da pessoa depende de Deus e está sujeita as limitações de toda criação. A fraqueza inclui a 
incapacidade dos seres humanos de alcançar o favor de Deus sozinho; 2) Cristologicamente: a fraqueza é 
símbolo de honra para o fiel “em Cristo” e a plataforma da qual o poder de Deus é revelado ao mundo. Para 
Paulo, a fraqueza humana proporciona o melhor canal para o poder divino... Paulo ser tornou semelhante a 
Cristo porque o Poder de Cristo foi revelado na fraqueza de Paulo (2 cor 10-13) e 3) Eticamente: ... no serviço 
de Cristo não há lugar para individualismo egoísta, por maiores ou mais notáveis que sejam as capacidades 
da pessoa. (Ibdem, p. 572). 
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Nesse versículo, o apóstolo se utiliza de kauch,somai, a qual,  no decorrer da 

história bíblica, vem ter sua ressignificação baseada no conceito de doxa 

presente no Antigo Testamento. Onde a glória, que só pertencia a Deus, agora, 

através da salvação em Cristo e da dependência da ação do Espírito, poderá ser 

manifestada ao próximo através daquele que crê.  

O próprio Paulo se identifica como canal da ação da glória de Deus no mundo, 

honra possível a todo o que se submeter a essa revelação. Quando enfraquecido, 

o ser humano refletirá a glória de Deus; e essa, somente essa, constituirá sua 

maior honra. Esse fato torna possível uma nova vida, cruciforme e de caráter 

diaconal206. Devido o esvaziamento da justiça própria e da dependência da 

justificação divina207. 

 Essa completa dependência de Deus, nos leva à terceira ênfase encontrada: a 

Graça de Deus. 

Com a revelação obtida do próprio Cristo no versículo 9, o apóstolo entende 

que não há nada que o ser humano possa fazer ou ter, a fim de que mereça a 

presença divina dentro de si mesmo.  

Ele renuncia a força dos argumentos baseados nas potencialidades humanas, 

para que o poder de Cristo viva dentro dele. Isso leva o ser humano a 

Reconciliação - quarta ênfase presente na perícope. Essa tem o caráter do “ainda 

não”, no sentido escatológico. O ser humano, precisa aprender a viver com 

sensibilidade e vigilância moral até o fim chegar208.  

Os versos 20 e 21 enfatizam exatamente isso, a necessidade constante de 

reconciliação com Deus, mediante os desvios que possam ocorrer durante a vida 

cristã. Enfim, como nos diz Whiterington III: “a experiência paulina de um Jesus 

ressuscitado ocasionou uma completa inversão do que Paulo pensava a respeito 

de Jesus e sua crucifixão” 209 

 

                                                 
206

 MARTIN, R. P. “Centro da Teologia Paulina”. In: HAWTHORNE, Gerald F. e MARTIN, Ralph P. Dicionário de 
Paulo e suas Cartas. São Paulo: Vida Nova: Paulus: Loyola, 2008, p. 218. 
207

 BULTMANN, Rudolf. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Editora Teológica, 2004, p. 328. 
208

 HAWTHORNE, Gerald F. e MARTIN, Ralph P. Dicionário de Paulo e suas Cartas. São Paulo: Vida Nova: 

Paulus: Loyola, 2008, p. 219. 
209

 Witherington III, B. “Cristologia”. In: In: HAWTHORNE, Gerald F. e MARTIN, Ralph P. Dicionário de Paulo e 
suas Cartas. São Paulo: Vida Nova: Paulus: Loyola, 2008, p. 316. 
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RESUMO 

 

Através da exegese da perícope de 2 Coríntios 12,7 –21; podemos afirmar 

que Paulo se utiliza de vários instrumentos disponíveis para defender sua honra 

frente à comunidade de fé em Corinto. 

 Ele o faz através da ressignificação do ato de gloriar, que passa a ser 

fundamentado na fraqueza e não nas habilidades e conquistas pessoais. Também 

se utiliza de gêneros literários, de modo consciente ou não, os quais o auxiliaram 

na argumentação, confronto e comprovação de sua inocência frente às acusações 

recebidas. 

 Através de sua defesa, o apóstolo expõe suas ênfases teológicas, sua 

desafiadora concepção sobre autoridade apostólica, sofrimento, vida comunitária, e 

a releitura do que seria honra para aqueles que se convertessem ao cristianismo e 

fizessem parte da comunidade de fé em Corinto. 

 Todas as suas propostas estão fundamentadas em sua experiência com o 

Cristo Ressuscitado e na centralidade do sofrimento da cruz, os quais levam o 

verdadeiro seguidor de Jesus a uma radical releitura do mundo vivido e das 

convenções presentes. 

 Os valores e convenções do mundo da honra e da vergonha, em que a 

comunidade estava inserida e estruturada, deveria ser transformado em uma 

vivência intracomunitária de igualdade constantemente fortalecida, a fim de não ser 

desestabilizada/ desacreditada pela sociedade e grupos ao redor. 

 É através da perícope de 2 Coríntios 12, 7 – 21; que podemos afirmar o 

desafio presente na comunidade de fé através da experiência de conversão do 

apóstolo Paulo. Que o levou a uma transformação na compreensão do que de fato 

é valioso e honrado no relacionamento com o outro – o serviço, a humildade, a 

solidariedade e o respeito. 
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CAPÍTULO III – NOVAS ABORDAGENS E PERCEPÇÕES 

 

INTRODUÇÃO 

 

O terceiro capítulo tem como objetivo sinalizar as ressignificações e as 

possíveis propostas que surgem a partir da compreensão do contexto sócio-

cultural do mundo no século I, exposto através da perícope de 2 Coríntios 12,7-21. 

 Elencaremos algumas possíveis propostas e/ou novas abordagens 

presentes na perícope, as quais podem ter sido recebidas como desafios pela 

comunidade de fé estabelecida na cidade de Corinto. 

A partir do contexto sócio-cultural de Corinto, suas nuanças, percepções e 

valores fundamentais; podemos conceber algumas peculiaridades210 vivenciadas 

pelo apóstolo211. Que nem sempre aparentavam concordância com os valores 

culturais212 e sociais de sua época213. Estas seriam novos paradigmas em que a 

comunidade214 deveria vivenciar uma proposta radical de vida cristã. 

                                                 
210

 O sistema social está formado concretamente por indivíduos que, como todo ser humano em sua 
respectiva sociedade, dão sentido a suas vidas seguindo formas estabelecidas de interação social 
denominadas “valores”. Em outra palavras, os sistemas sociais estão constituídos pelas instituições sociais, 
os valores (o que se denomina “cultura) e o modelo de personalidade. O comportamento que se ajusta ao 
sistema social em que uma pessoa tenha sido socializada e inculturada tem sentido tanto para o indivíduo 
como para as pessoas que pertencem ao seu grupo. (...) O status refere-se a posição social relativa a outros 
seres humanos em um mesmo sistema social. Nós descobrimos nosso status a partir das regras sociais que 
estabelecem nosso caminhar, agir, sentir e pensar. Estas regras, consideradas abstratas, consistem de 
direitos e obrigações. (Cf. MALINA, Bruce. “La Antropologia Cultural Mediterránea y el Nuevo Testamento”. In: 
Revista Ecumênica: Servicio de Información Teológica. Nuevas Búsquedas, Aperturas, Gratuidad y 
Espiritualidad, v.2, n.1, 2006, pp. 105-106 e 90). 
211

 Paulo vê seu relacionamento com suas igrejas primariamente em termos de vida familiar, em geral, como o 
“pai” que os concebeu, como a “mãe” que os sustenta, ou como a “enfermeira” que cuida deles. Mas a 
permanente dependência destas igrejas não era a visão do apóstolo. Ao contrário, Paulo continuamente 
encoraja suas igrejas a crescerem para maturidade em seus pensamentos e atitudes. (Cf. BANKS, Robert. 
Paul’s Idea of Community. Massachusetts: Hendrickson Publisher, 1994, p. 175). 
212

 Qualquer cultura é uma série de estruturas relacionadas que abrangem formas sociais, valores, 
cosmologia, o todo do conhecimento e, através da qual toda experiência é mediada. (Cf. DOUGLAS, Mary. 
Pureza e Perigo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976, p. 157). 
213

 Corinto era uma cidade onde o orgulho público e a auto-promoção haviam se tornado uma forma de arte. O 
povo corinto desta maneira, vivia com uma orientação cultural de honra-vergonha, onde o reconhecimento 
público era freqüentemente mais importante que os fatos. (THISELTON, Anthony C. The First Epistle to the 
Corinthians. Michigan: Eerdmans Publishing, 2000, p. 13). 
214

 Viu a sociedade como uma casa com salas e corredores em que a passagem de um para o outro é 
perigosa. O perigo está nos estados de transição, simplesmente porque a transição não é nem um estado 
nem o seguinte, é indefinível. A pessoa que tem de passar de um a outro, está ela própria em perigo e o 
emana a outros. O perigo é controlado por um ritual que precisamente a separa do seu velho status, a 
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A vida comunitária215 em Corinto deveria ser centralizada em Cristo, na 

Cruz, no Sofrimento, na Renúncia ao Status e na Igualdade Social. 

Essa proposta se encontra na perícope de 2 Coríntios 12,7–21; através de 

argumentos retóricos que fizeram com que os adversários do apóstolo fossem 

envergonhados e, possivelmente, terem perdido a honra. Envergonhados em 

público, provavelmente jamais teriam autoridade frente a qualquer comunidade 

cristã no mediterrâneo, tal era a força da cultura da honra e vergonha do século I. 

Os artifícios retóricos e a linguagem utilizada pelo apóstolo demonstram um 

homem com forte poder argumentativo e persuasivo216. Ao responder a ofensa 

recebida de seus adversários217, o apóstolo usa o ato de gloriar em sua defesa, 

lançando mão do “modelo do louco” ou do “argumento da loucura”, em que é 

forçado a vangloriar-se de seus atos e serviços.  

Tal atitude seria entendida como soberba e arrogância, podendo trazer ruína 

ao seu ministério e conseqüente perda de autoridade frente o grupo de fé; não 

fosse a ressignificação que o apóstolo faz desse ato. Essas novas abordagens, 

ressignificações e percepções serão pontuadas neste capítulo.  

O fato de Paulo ter defendido sua honra frente às acusações recebidas, 

demonstra a necessidade de restabelecer sua reputação e a autoridade de sua 

mensagem218. Ao fazer isso, ele demonstra ponderação, pois em uma comunidade 

de fé composta por judeus, por tementes a Deus219 e uma maioria de gentios, 

precisaria abordar o tema de maneira diferenciada.  

Passaremos a pontuar essas possíveis abordagens e ressignificações. 

                                                                                                                                                         
segrega por um tempo e, então publicamente declara seu ingresso no novo status. Não somente a 
segregação em si é perigosa, mas também os rituais de segregação constituem a fase mais perigosa dos 
ritos. (DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976, p. 120). 
215

 Embora o status social permanecia como o principal critério no qual o povo era valorizado (... )A ação de 
Deus em Cristo é o real critério de sabedoria, poder e dignidade (1,30). Membros da comunidade deveriam 
rejeitar os valores deste mundo e em seu lugar reconhecer que os fiéis são membros de uma única família. Na 
comunidade, são irrelevantes o status social, intelectual ou político (BANKS, Robert. Paul’s Idea of 
Community. Massachusetts: Hendrickson Publisher, 1994, pp. 110 - 111). 
216

 Sampley afirma encontrar em Paulo um polemista e apologista sem igual na literatura da igreja primitiva, 
embasado nos manuais de retórica de seu tempo nos provem com as melhores bases em que o povo 
estruturava seus argumentos. (VVAA. Essays in Tribute to Howard Clark Kee. The Social World of Formative 
Christianity and Judaism. Philadelphia: Fortress Press, 1988, p. 162). 
217

 Os quais também conheciam e se utilizavam dos artifícios retóricos, pois A retórica nem sempre olha para 
a verdade, mas para o aplauso e sucesso característicos de um tipo de competição retórica que era mais 
altamente prezada pelos corintos. (THISELTON, Anthony C. The First Epistle to the Corinthians. Michigan: 
Eerdmans Publishing, 2000, p. 14). 
218

 SAMPLEY, J. Paul. Paulo no Mundo Greco-Romano: um Compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, p. 64. 
219

 SEGAL, Alan F. Paulo, o Convertido. Apostolado e apostasia de Saulo fariseu. São Paulo: Paulus, 2010, 
pp. 164 – 167. 
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1. A Linguagem Utilizada e seus Objetivos 

 

Esse é o mundo da Antiguidade Clássica, portanto, o falar bem em público220 é 

uma arte necessária a todos os que precisam defender suas idéias, bem como 

desejam alcançar melhor posição social. 

 As estruturas de linguagem caracterizam uma sociedade, que trazem à 

memória o cotidiano, os valores e os seus fundamentos. Ela controla ou estimula a 

ação das pessoas. Quanto mais íntima, mais significativa é a mensagem. Quanto 

mais a linguagem extrai a base comum da experiência humana, tanto mais ampla 

será sua receptividade221. Ao defender-se o apóstolo provavelmente criará esta 

base, fazendo com que sua defesa seja amplamente recebida. 

 Na perícope de 2 Coríntios 12,7–21 observamos exatamente esse tipo de 

linguagem. Palavras e expressões tais como: espinho, mensageiro de satanás, 

poder, fraqueza, prazer, tornei-me tolo, em nada fui inferior, sinais, prodígios, 

apóstolo, tirei vantagem, vos explorou, briga, ciúme, iras, fofoca, arrogância, 

desordem, arrependimento, impureza, prostituição, luxúria. Trazem ao ouvinte a 

proposta de que o orador ou escritor é alguém que os conhece intimamente222, 

despertando nesse o interesse. 

 A linguagem utilizada pelo apóstolo é identificada por Polaski, como uma 

estratégia de poder, onde mesmo a distância ele consegue manipular e indicar 

quais ações precisam ser tomadas e/ou aceitas pelos membros da comunidade. 

Ela afirma que Paulo o faz de tal maneira que ao ser identificado pela comunidade 

                                                 
220

 (...) Esse mundo vibrante era inerentemente persuasivo. Entre as profundas mudanças sociais, intelectuais e 
políticas operadas por Alexandre Magno e seus sucessores estava a introdução da teoria e da prática retóricas 
gregas no período imperial. A habilidade para falar bem estava ligada ao sistema educacional Greco-romano. 
Técnicas de persuasão eram construídas sobre o firme fundamento da paidéia (cultura), recebida; de fato, a 
retórica servia para propagar, defender e fazer da conservação dos usos greco-romanos uma questão 
convincente. (RAMSARAM, Rollin A. “Paulo e os Provérbios”. In: In: SAMPLE, J. Paul. Paulo no Mundo Greco-
Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, pp. 377 – 378). 
221

 DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976, pp. 141-142. 
222

 (...) Para o retórico, falar bem jamais podia ser separado do caráter percebido (ethos) do orador. A integridade 
moral estava unida com a honra, o autodomínio, a coerência entre falar e agir, a lealdade na amizade, a 
sabedoria moral e a liberdade. Quem falava, como falava, o que falava, onde falava e a quem falava não eram 
coisas acidentais. De capital importância eram também a atenção às convenções apropriadas e os apelos ao 
laço comum entre o orador e o auditório. ((RAMSARAM, Rollin A. “Paulo e os Provérbios”. In: In: SAMPLE, J. 
Paul. Paulo no Mundo Greco-Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, p. 378). 
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como um agente da Divina Revelação, a rejeição de sua mensagem e orientações 

seria como rejeitar o próprio Deus223. 

 De forma semelhante, Sampley224 afirma que o apóstolo provavelmente 

utilizava os manuais retóricos a seu modo225. Provavelmente, podemos observar a 

exemplificação desta afirmação na carta de 2 Coríntios 10-13226, em que trabalha, 

dentre outros, alguns direcionamentos dados por Cícero.  

Cícero reconhece que em uma disputa, a benevolência (afeto, estima) de 

seus ouvintes pode ser alcançada pelo orador. Ele sugeria quatro meios para 

cultivá-la, fazendo-se referência: a nós mesmos, aos nossos oponentes, ao júri e 

em causa própria.  

Cícero recomenda que ao referir-se a si mesmo, o orador cuide para:  

 

 Falar sobre os próprios atos e serviços sem arrogância; 

 Enfraqueça os efeitos de acusação que foram proferidos ou de 

alguma suspeita de negociação pouco honrosa que tenha sido 

lançada sobre si; 

 Delate uma desgraça/infelicidade que tenha acontecido ou as 

dificuldades as quais ainda acontecem; 

 E se ore e suplique com humildade e espírito submisso227.  

 

Provavelmente para ser aceito, o apóstolo emprega o modelo da loucura, 

reivindicando que é forçado a vangloriar-se e a falar de si mesmo. O apóstolo é 

forçado a vangloriar-se devido a falta de reconhecimento por parte dos membros 

da comunidade, o que causa uma emoção incontrolável que o leva a loucura: auto-

                                                 
223

 POLASKI, Sandra Hack. Paul and the Discourse of Power. Gender, Culture, Theory 8. RBL 06/14/2000. 
224

 SAMPLEY, Paul J. Paul, his Opponents in 2 Corinthians 10 -13, and the Rhetorical Handbooks. In: VV.AA. 
Essays in Tribute to Howard Clark Kee. The Social World of Formative Christianity and Judaism. Philadelphia: 
Fortress Press, 1988, pp. 162 – 177. 
225

 Sampley afirma que Paulo se utilizava da cultura, mas não era prisioneiro das convenções retóricas pois as 
praticava a seu modo. Ele as utiliza quando ele acha que esse caminho trará vantagens para si e para o 
avanço do evangelho e proporciona o crescimento dos coríntios, mas ele não as emprega em uma rota 
mecânica ou simplesmente para servir-se como comumente era feito. (Ibdem, p. 174). 
226

 (...) é uma carta de apologia da missão paulina, em que Paulo se utiliza muito bem dos meios retóricos 
típicos de polêmica e ameaça, como a ironia, a comparação, etc. (VIDAL, Senén. Iniciación a Pablo.Basauri: 
Sal Terrae, 2008, p. 104). 
227

 Ibdem, p.163. 
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exaltação228. O apóstolo também se utiliza de orações e súplicas. Podemos 

observar nos vvs. 20 e 21 da perícope de 2 Coríntios 12, em que fala de sua 

preocupação em não os encontrar mais como os havia deixado e talvez fora dos 

propósitos de Deus. 

Paulo ataca os adversários com variados recursos tais como alguns 

argumentos retóricos e gêneros literários, os quais são utilizados a seu modo, em 

sua defesa. 

 

2. Gloriar-se nas Fraquezas: o Fraco que é Forte! 

 

Entendemos que ao afirmar que a fraqueza produz força, o apóstolo desafia a 

comunidade cristã em Corinto a uma ressignificação do que é fraco e forte. A 

necessidade de se repensar esse valor, provavelmente suscitará a pergunta do 

que é ser fraco ou forte dentro de uma comunidade cristã do século I. 

A sátira menipéia, aqui utilizada, levanta a dúvida no ouvinte. Propondo que 

talvez haja outra maneira de se conceber e/ou entender um valor já consolidado 

pela sociedade. 

Se o fraco é forte, então o apóstolo quando ameaçado pelos adversários, se 

assemelha ao Cristo. Se o forte é fraco, então os que levantam acusações contra o 

apóstolo, se encontram longe da verdade; e provavelmente não devem ser 

considerados e nem ouvidos. 

A força, não deve ser estabelecida a partir das virtudes, status social, favores 

ou grupos a que se pertença. Mas a Deus que em Cristo transformou e/ou 

ressignificou o que é ser forte229.  

                                                 
228

 Ibdem, p. 164 – 165. 
229

 A ressurreição é uma revelação radical da natureza de Deus, cujo novo nome passa a ser “ele que 
ressuscitou dentre os mortos”. Esta nova revelação de Deus se distingue pela fundação por parte de Deus de 
um Igreja que inclui a todos os seres humanos, israelitas e não israelitas por igual. (...) O plano de Deus é 
uma realidade para todos os seres humanos, tanto israelitas como não israelitas, independentes de gênero e 
de sua posição social. (117).(MALINA, Bruce. “La Antropologia Cultural Mediterránea y el Nuevo Testamento”. 

In: Revista Ecumênica: Servicio de Información Teológica. Nuevas Búsquedas, Aperturas, Gratuidad y 
Espiritualidad, v.2, n.1, 2006, pp. 115 e 117). 
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Na fraqueza, todos da comunidade terão a oportunidade de serem fortes, pois 

estarão sob o mesmo patrono e benfeitor – Deus. Todos poderão alcançar os 

mesmos benefícios e consequentemente status. 

O apóstolo se esvazia dos títulos e passa a apresentar aos seus adversários 

um novo significado do que é ser forte e do que é ser honrado, os descredenciando 

frente à comunidade de fé. Isto, provavelmente os levaria a perda de autoridade e 

a vergonha pública; ocasionando perda do direito a fala e do respeito obtido e/ou 

usurpado. 

 

 

3. Cristologia Paulina e a Centralidade da Cruz 

 

O apóstolo Paulo nos apresenta uma teologia centrada no Cristo e este 

crucificado e ressurreto.  Seu posicionamento é um desafio a uma comunidade 

helenista que vive em tempos de sincretismo e individualismo, como nos afirma 

Senen Vidal230.  

O mundo helenista passa por um tempo em que o homem já não se vê mais 

como um herói, mas como um homem comum que precisa viver em meio aos 

problemas e questões inerentes do dia a dia. Essa postura estava presente 

também na religiosidade, a qual envolvida em sincretismo deu o tom para variadas 

expressões e religiosidades desse período. O homem é levado a preocupar-se 

consigo mesmo e não mais com o grupo. A individualidade helenista ganha terreno 

e leva este homem a busca de salvação atual e no pós- morte231. 

Paulo apresenta como Salvador alguém que havia sido executado através da 

crucificação, o que causa estranheza e desconfiança aos ouvintes da época. Este 

fato transcende as expectativas baseadas na razão e nas tradições judaicas e nos 

leva, como diz Meeks, a um incentivo à inovação232.  

                                                 
230

 VIDAL, Senén. Iniciación a Pablo.Basauri: Sal Terrae, 2008, p. 32. 
231

 Ibdem, pp. 32 – 35. 
232

 MEEKS, Wayne A. Os Primeiros Cristãos Urbanos. O Mundo Social do Apóstolo Paulo. São Paulo: 
Paulinas, 1992, p. 262. 
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A morte por crucificação era vista como um escândalo insuportável para a 

religiosidade judaica e uma necessidade ridícula para o helenismo233. De acordo 

com Senen Vidal: 

 

A crucificação era considerada no mundo helenista como a execução mais 

infame e vil. Pois era imposta somente as pessoas mais depreciadas, não 

havendo uma norma e/ou regras a seguir, estando inteiramente ao bem 

querer dos executores, poderia implicar em um espetáculo público 

especialmente desonroso e ademais não havia, no início, o direito sagrado 

a sepultura. O proclamar um ressuscitado como um messias era de fato 

uma autêntica loucura, a qual chocava frontalmente contra a sensibilidade 

cultural e religiosa helenista da honra e da dignidade. (...) O judaísmo 

compartilhava dessa mesma valorização do helenismo sobre a crucificação, 

bem como era considerada como uma execução estrangeira. Era lógico, 

então, que a proclamação cristã sobre o Messias crucificado soava 

abertamente escandalosa
234

.  

 

 

O apóstolo propõe a ressignificação do conceito de vergonha e honra perante 

a comunidade ao centralizar a morte e ressurreição de Jesus como fundamento da 

fé. Ele transforma vergonha pública235 em honra; sinalizando a crucificação como 

um completo esvaziamento dos conceitos e valores prezados na época, frente a 

uma proposta radical de um novo conceito de honra e vergonha ali inaugurada. A 

cruz236, sinal de extrema vergonha no mundo Greco-romano, torna-se símbolo 

central dos que crêem. 

 

A visão paulina da honra, revisionista e totalmente estranha, pode ser 

exposta desta forma contracultural: a honra que conta vem de Deus, não 

dos outros nem de nós mesmos. Para Paulo, o cristão ideal, descrito para 
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 VIDAL, Senén. Iniciación a Pablo.Basauri: Sal Terrae, 2008, p. 121. 
234

 Ibdem, pp. 122 – 123. 
235

 A crucificação era a extrema sanção romana; nada era mais vergonhoso. Em comparação, o exílio era menos 
gravoso; também o ser renegado por sua família ou polis (cidade). A aceitação entusiasta da cruz por parte de 
Paulo (com sua infalível conexão com a ressurreição) precisava de uma crítica fundamental da vergonha 
culturalmente associada a ela. Naquilo que quase pode ser considerado uma provocação, Paulo declara que não 
se envergonha do evangelho centrado na cruz, aquele objeto extremo de desgraça social. (SAMPLE, J. Paul. 
Paulo no Mundo Greco-Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, p. 23). 
236

 A cruz é a chave para se entender a realidade na nova era escatológica de Deus. Consequentemente, entrar 
no mundo simbólico do evangelho é passar por uma conversão da imaginação, é ver todos os valores 
transformados pela louca e fraca morte de Jesus na cruz. (JEWETT, Robert. “Paulo, a Vergonha e a Honra”. In: 
In: SAMPLE, J. Paul. Paulo no Mundo Greco-Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, pp. 492). 
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seus próprios fins em Romanos como alguém cuja circuncisão é interior e 

uma coisa do coração, recebe seu louvor “não de homens, mas de 

Deus
237

. 

 

 

Segal238 afirma que a perseguição e o sofrimento sinalizam o início de um 

processo de transformação239 na vida do fiel, e que esse é o caminho para se estar 

em Cristo. 

 

4. Comunidade Igualitária – Uma Concepção Inovadora 

  

No momento em que as fraquezas (aflições, desonras, insultos, 

necessidades, etc) se tornam forças e há o entendimento de que Deus é o 

supremo patrono; há provavelmente, uma radicalidade proposta àqueles que estão 

na comunidade de fé sob a liderança paulina. 

Pixley240 afirma que Paulo, através de sua cristologia e visão transformada e 

reavaliada de mundo, têm como objetivo a formação de uma comunidade241 não 

clientelista242. Onde não há a estratificação e nem honrarias especiais e/ou mesmo 

depreciação ou desonra. 
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 Ibdem, p. 24. 
238

 SEGAL, Alan F. Paulo, o Convertido. Apostolado e apostasia de Saulo fariseu. São Paulo: Paulus, 2010, p. 

126. 
239

 Como estamos em meio a uma eclesiologia sendo firmada e em construção.  Achamos interessante 
sinalizar a afirmação de Meeks de que a ressurreição poderia ser construída de diferentes maneiras no mundo 
daquela época: para os ‘espirituais de Corinto’ poderia significar um novo status, para os carismáticos, 
liberdade frente a tantas inibições convencionais. Para Paulo, ‘como as primícias dos que adormecem’ que 
significava solidariedade da comunidade e autoridade manifestada em aparente fraqueza. (MEEKS, Wayne A. 
Os Primeiros Cristãos Urbanos. O Mundo Social do Apóstolo Paulo. São Paulo: Paulinas, 1992, p. 265). 
240

 PIXLEY, Jorge. “Os Primeiros Seguidores de Jesus na Macedônia e Acaia”. In: Revista de Interpretação 

Bíblica Latino-Americana. N. 29 – 1998/1. Cristianismos Originários Extrapalestinos (35 – 138 dC). São 
Leopoldo: Petrópolis: Vozes: Sinodal, 1998, p. 71. 
241

 Para Paulo, o ideal de comunidade deve ser realizado imediatamente. Depois de se levantarem das águas 
batismais, os membros da nova comunidade estão livres para comer e interagir uns com os outros como iguais. 
Todos são um na nova comunidade, erguida como Corpo de Cristo, encontrada no batismo e relembrada na 
benção eucarística sobre o vinho e o pão. (SEGAL, Alan F. Paulo, o Convertido. Apostolado e apostasia de 
Saulo fariseu. São Paulo: Paulus, 2010, p.277). 
242

 Banks afirma que o apóstolo descrevia a comunidade cristã como uma unidade (independente de 
nacionalidade, posição social ou gênero) que reconhecia a morte e ressurreição de Cristo, a exper iência de 
poder do Espírito, e aguardava a vinda do Reino de Deus. (...) Todos tem em comum a liberdade com um 
presente para todos eles. Uma identidade nacional ou herança não era vantagem aqui. Todos haviam caído e 
necessitavam de Deus. Para aqueles que responderam a mensagem do evangelho “não há distinção entre 
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Sampley afirma que: 

 

(...) Com respeito a vergonha e honra, Paulo inverte os valores; distorce a 

linguagem. Vergonha e honra já não são avaliadas segundo o status 

alcançado ou herdado por alguém; honra não é o resultado de esforços 

incessantes e custosos para melhorar a própria posição através da 

manipulação do sistema. Honra é algo que Deus concede de maneira 

simples e profunda. É calculada segundo os critérios divinos. É repartida 

conforme Deus quer. E nenhum fiel fica sem honra. Assim sendo, os fiéis já 

não calculam as relações humanas de acordo com o que o podem lucrar 

com um compromisso; ao invés, perguntam o que o amor exige nesta ou 

naquela circunstância
243

. 

 

O fiel da comunidade em Corinto seria desafiado a passar por uma 

ressocialização, em que os valores, percepções da realidade e mesmo as 

estruturas do eu244 passariam por uma completa “metanóia”. 

A concepção de igualdade era inexistente no mundo mediterrâneo e no 

mundo judaico as regras de pureza faziam a seleção habitual. Portanto a proposta 

paulina de vida comunitária poderia redimensionar245 e consequentemente abalar 

as convenções já estabelecidas.  

Na comunidade246 de fé, todos: judeus de mancha leve ou grave, bastardos, 

ilegítimos, os puros de nobre nascimento, escravos, libertos, livres, ricos ou 

pobres, deveriam ser iguais e honrados247.  

                                                                                                                                                         
judeus e gregos”. Todos que declaram fidelidade (lealdade) a Cristo serão aceitos por Ele e serão membros 
de sua comunidade. (BANKS, Robert. Paul’s Idea of Community. Massachusetts: Hendrickson Publisher, 
1994, pp. 110 e 111). 
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 SAMPLE, J. Paul. Paulo no Mundo Greco-Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, p.26. 
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 MEEKS, Wayne A. O Mundo Moral dos Primeiros Cristãos. São Paulo: Paulus, 1996, p.9. 
245

 Em tal contexto, a determinação de quem compõem o próprio grupo dos “outros relevantes” torna-se 
essencial. Se alguém busca status perante os olhos da grande sociedade, procurará conservar os valores e 
corresponder às expectativas da cultura dominante ou majoritária. Se alguém foi introduzido em uma cultura 
minoritária (por exemplo, um escola filosófica ou uma associação de voluntários, como a comunidade cristã 
primitiva) ou nasceu em uma subcultura étnica (tal como o judaísmo), sua adesão aos valores e ideais do grupo 
permanecerá firme somente se tal pessoa redefine as constituições do seu círculo de amizades. (DESILVA, 
David A. A Esperança da Glória: Reflexões sobre a honra e a interpretação do Novo Testamento. São Paulo: 

Paulinas, 2005, p.27) 
246

 (...) A religião trata da mais importante ordem da existência, a do significado; ela se organiza pela 
influência; ela fornece razoes para a existência das coisas e para os modelos que geram essas razoes. 
Portanto, a religião forma o sistema de significado de uma sociedade e, como tal, retorna e avança no 
parentesco, na economia e nos sistemas políticos, unificando-os todos mediante uma ideologia implícita ou 
explícita. (MALINA, Bruce J. O Evangelho Social de Jesus. O Reino de Deus em Perspectiva Mediterrânea . 
São Paulo: Paulus, 2004, p. 26). 
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A comunidade deveria permanecer coesa para que se fortalecesse 

mutuamente248, não dando oportunidade ao enfraquecimento advindo da pressão 

social249. 

5. A Autoridade Apostólica 

  

Tradicionalmente o grupo de apóstolos reconhecidos eram aqueles que 

foram comissionados pessoalmente por Jesus, os quais foram testemunhas 

oculares e fizeram parte do ministério de proclamação do Evangelho. 

Paulo fundamentava seu comissionamento através da experiência visionária 

no caminho de Damasco e não ocular. Fato que segundo Segal, era reconhecido 

pelo apóstolo como da mesma importância e categoria dos apóstolos originais250. 

Ele reivindicava a mesma autoridade dos apóstolos de Jerusalém251, pois fora 

comissionado diretamente pelo Cristo Ressurreto.  

As comunidades estavam acostumadas a pregadores itinerantes, os quais 

percorriam a região pregando e ensinando, mas com o crescimento das igrejas foi 

necessário o estabelecimento de lideranças locais e o referencial necessário – 

Jerusalém ou Antioquia. 
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 Na citação que Thiselton faz de Whitherington ele diz que: “auto-humilhação e rendição como um servo 
(escravo)” adquirida por Paulo estava completamente em desacordo com os valores esperados e aceitos pela 
cultura urbana de Corinto. “Na cidade onde a elevação social era a maior preocupação. O argumento 
deliberado de Paulo de um status abaixo era visto como um distúrbio, como repugnante e muito provocativo”. 
(THISELTON, Anthony C. The First Epistle to the Corinthians. Michigan: Eerdmans Publishing, 2000, p. 13). 
248

 (...) A opinião do companheiro de grupo é, assim, fortalecida por, ancorada em e legitimada por uma esfera 
“mais alta” de reputação, cujos juízos têm maior importância e têm conseqüências mais duradouras do que a 
opinião da maioria desaprovadora, ou da cultura dominante. Tanto os filósofos Greco-romanos quanto os autores 
gregos normalmente apelavam para a opinião de Deus como apoio para os valores das culturas minoritárias: 
ambos admoestavam os membros do grupo a permanecer comprometidos com os valores do grupo, pois isso é 
o que Deus deseja e preza em uma pessoa. (DESILVA, David A. A Esperança da Glória: Reflexões sobre a 
honra e a interpretação do Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 28). 
249

 Os valores aqui transformados eram centrais para as sociedades Greco-romana e judaica, ou seja, como 
conquistar a honra que dava sentido à vida. A nova era traduzida por Cristo crucificado  concede honra aos 
humildes e traz vergonha para os orgulhosos, eliminando o sistema social de “desafio e resposta”na 
competição pela honra. O evangelho trata as feridas da “rejeição tóxica” experimentada por aqueles que não 
conseguiram ganhar ou manter a honra. (JEWETT, Robert. “Paulo, a Vergonha e a Honra”. In: In: SAMPLE, J. 
Paul. Paulo no Mundo Greco-Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, p. 493). 
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 SEGAL, Alan F. Paulo, o Convertido. Apostolado e apostasia de Saulo fariseu. São Paulo: Paulus, 2010, p. 
414. 
251

 Em Jerusalém encontrava-se o grupo de apóstolos que caminharam com Jesus, estes provavelmente, 
percorriam a região fazendo a missão e curando. Em Antioquia, também encontrava-se um grupo menor, 
formado por cinco (At. 13,1), esta constiuía-se a “igreja-mãe” de um grupo de carismáticos itinerantes. 
(THEISSEN, Gerd. Sociologia do Movimento de Jesus. São Paulo: Vozes: Sinodal, 1989, p. 17). 
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Líderes sob a chancela dos apóstolos supervisionavam as igrejas 

estabelecidas. Robert Banks nos fala sobre a figura do Shaliach, que configurava 

um modelo de autoridade e delegação de origem judaica. Ele atuava como um 

representante que executava tarefas em nome de/em favor de. Ele não era 

comissionado diretamente por Deus, e sim pela comunidade ou por um líder. 

Quando executando uma tarefa delegada pelo seu líder, era recebido como uma 

extensão da pessoa que o havia enviado. Essa informação nos auxilia na 

compreensão de como Paulo trabalhava com suas equipes e essas eram 

respeitadas pelas igrejas, Tito em Corinto é um exemplo de Shaliach252.  

Com freqüência, apareciam falsos apóstolos particularmente na Galacia e 

em Corinto253; os quais eram combatidos veementemente, pois sempre 

ultrapassavam os limites de “pregadores itinerantes” e causavam distúrbios na 

comunidade. 

Provavelmente foi o que aconteceu na comunidade em Corinto, onde a 

autoridade apostólica de Paulo foi desafiada pelos intitulados “falsos apóstolos”. O 

qual além de defender sua autoridade também destacou sua postura de serviço 

frente a missão desenvolvida junto as igrejas no mediterrâneo254.  

  

  

6. A Honra nos Dias Atuais 

 

 No final da introdução de seu livro, Anthony C. Thiselton faz uma 

consideração bastante interessante. Ele compara as duas sociedades: século I e 

século XXI, e constata uma grande aproximação.  

 Ao caracterizar a cidade de Corinto como uma sociedade composta por: 

status inconsistente, religião pluralista, migração para as grandes cidades, e a 

ênfase no reconhecimento e de honra/vergonha dentro de um mundo socialmente 
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 BANKS, Robert. Paul’s Idea of Community. Massachusetts: Hendrickson Publisher, 1994, p. 173. 
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 SHELKLE, Karl Hermann. Teologia do Novo Testamento. Ethos (Comportamento Moral do Homem). São 
Paulo: Loyola, 1977, p.328 e BANKS, Robert. Paul’s Idea of Community. Massachusetts: Hendrickson 
Publisher, 1994, p. 173.  
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construído255.  É como se estivesse descrevendo em linha gerais a sociedade 

em que se vive atualmente.  

  Mesmo com os avanços tecnológicos e as mais variadas descobertas; o ser 

humano continua emaranhado em uma sociedade em que seus símbolos de poder 

giram em torno do reconhecimento social256. 

 O status se tornou um fator importante, digno de competições e atitudes as 

mais diversas. A religião possui uma tendência ao relativismo e ao pluralismo, pois 

dependendo do grupo social a qual se pertence, esta pode se tornar um meio para 

se alcançar honrarias e benefícios pessoais. 

 A pluralidade pós-moderna parece ter desenvolvido uma falsa sensação de 

coletividade, em que os valores, metas e objetivos se moldam as personalidades e 

intentos pessoais.  Assim, vida comunitária, com seus desafios, confrontos e 

regras, se torna um desafio cada vez maior. 

A preocupação paulina de 2 Coríntios 12, 20 e 21 é tão atual quanto 

necessária, bem como as resignificações implementadas na comunidade em 

Corinto precisam ser resgatas. 

                                                 
255

 THISELTON, Anthony C. The First Epistle to the Corinthians. Michigan: Eerdmans Publishing, 2000, p. 16. 
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 Ibdem, p. 17. 
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RESUMO 

 

Entendemos que as várias características do mundo mediterrâneo do século 

I se encaixam perfeitamente no mundo pós-moderno do século XXI, bem como as 

ressignificações propostas pelo apóstolo Paulo, principalmente as que dizem 

respeito à vivência cristã. 

 A Linguagem utilizada e os objetivos inclusos podem servir a propósitos por 

vezes contrários ao cristianismo, por isso, entendemos que seria interessante e 

válido uma revisitação as propostas paulinas. 

 A fraqueza como força precisa ser resgatada tanto como centro o Cristo, 

como uma forma de suscitar a dúvida e/ou questionamento por parte da sociedade. 

Trazendo novamente questionamentos sobre quem é forte e fraco na sociedade de 

hoje e o que é importante e valoroso na formação de novos conceitos sociais 

desses.  

 O sofrimento que tornava uma pessoa honrada no século I, hoje é motivo de 

atenção e desconfiança. O que antes aproximava o fiel de Cristo, hoje pode ser 

relido como algo que deve ser ignorado.  

Se a fraqueza é força, como exposto pelo apóstolo; o sofrimento é 

fortalecimento e não destruição. Fortalecendo assim a comunidade em Corinto e 

aos fiéis do Século I, nós do século XXI precisamos estar atentos. 

 Entendemos que o apóstolo Paulo ao defender-se frente às acusações de 

seus adversários, nos propõe um importante número de desafios. Esses nos levam 

a uma considerável avaliação e confrontos às convenções sócio-culturais 

presentes na atualidade. 
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CONCLUSÃO 

O Mundo Greco-Romano tem uma característica peculiar – a busca pela 

honra. Essa característica molda, incentiva e constrói a sociedade do Mediterrâneo 

do século I. 

 A colônia romana de Corinto foi desde sua fundação estabelecida nessas 

estruturas, alcançando desenvolvimento e riqueza, através dessa característica. 

De tal maneira que a sociedade se moldava por ela, dominava e determinava as 

suas relações sociais. 

A competição, as honrarias em vida e no pós-morte eram extremamente 

valorizadas. Aqueles que recebiam essas honras se constituíam em patronos, 

sendo seguidos ou acompanhados por um grupo de clientes. Esses deveriam 

constituir em um grande grupo, a fim de que o patrono pudesse gozar de maior 

prestígio e consideração. Os laços sociais eram estabelecidos e perpetuados 

através do interesse e possibilidades de uma ascensão social. 

A sociedade era marcadamente desigual entre ricos e pobres, uma vez que 

apenas 1% da população em Corinto detinha os meios de produção e riqueza. 

Esses também detinham os favores das autoridades, e às vezes ocupavam cargos 

públicos, tornando-se intermediários entre o imperador e o povo. 

Algumas pessoas já nasciam honradas, devido a sua genealogia ou riqueza 

herdada, outras já nasciam desonradas pelo mesmo motivo. Alguns poucos 

conseguiam através da estrutura de patronato, alcançar alguns favores que traziam 

algum destaque social. Fato esporádico, dada a falta de mobilidade social, frente 

às delimitações sócio-culturais pré- estabelecidas. 

Dentro desse contexto, nasce e se desenvolve a Comunidade cristã de 

Corinto, tendo como líder o apóstolo Paulo. Como era de se esperar, as 

características da sociedade marcavam e moldavam as relações intra-comunidade. 

As convenções e divisões sociais eram vivenciadas e estendiam para dentro da 

comunidade de fé. A honra comunitária e individual se constituía em meta 

fundamental e qualquer ameaça ou desonra poderia trazer ruína a uma pessoa, ao 

grupo ou a família. 
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Alguém desonrado era alguém desacreditado e humilhado socialmente, 

transferindo essa desonra para as suas futuras gerações. Para tanto, era 

primordial que o ofendido se defendesse, a fim de que não viesse a perder sua 

honra. 

As convenções estabelecidas pelos “manuais de retórica” ensinavam e 

treinavam os interessados, nessa, que se tornou uma arte – a arte do falar bem. A 

argumentação torna-se uma arma muito poderosa, mas cercada de convenções 

éticas e limites a fim de que não houvesse exageros. 

A auto-exaltação e vanglória seria a ruína para qualquer um que desejasse 

se auto elogiar, e cobrir-se de glória por si mesmo. Esse seria identificado como 

um louco. 

Dentro desse contexto a Comunidade de fé em Corinto recebe na ausência 

do apóstolo, um grupo de pregadores os quais são chamados de apóstolos. Esses, 

sendo recebidos pela comunidade passam a influenciá-la através de acusações 

contra o apóstolo Paulo. 

Não sendo defendido pela comunidade, o apóstolo se vê obrigado a 

defender-se. Para tanto, ele se utiliza do ato de gloriar e toma para si a regra da 

loucura. Pois somente assim, o apóstolo poderia comunicar a comunidade tudo o 

que era necessário, a fim de trazer o entendimento do que estava acontecendo e 

dos perigos presentes. 

O apóstolo ao utilizar-se dessa regra o faz de maneira inovadora e 

estabelece um novo padrão, pois o que se gloriava como um louco, se gloriava de 

suas capacidades, conquistas e características que deveriam superar os seus 

adversários/desafiantes. O apóstolo faz exatamente o contrário, se gloriando de 

suas fraquezas e passando a nomeá-las na perícope.  

Ele estabelece um novo fundamento para o ato de gloriar em que a fraqueza 

demonstraria sua força. Esse fato estabelece um fundamento teológico básico à 

comunidade de fé, pois é através do poder de Cristo na vida do fiel é que as coisas 

são realizadas. O fiel deveria, portanto, ser totalmente dependente da ação de 

Deus em Cristo; nele depositando toda a sua honra.  
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Paulo precisa se defender, pois se não o fizesse perderia a liderança da 

comunidade em Corinto e, consequentemente, de todas as igrejas sob sua 

responsabilidade no Mediterrâneo. Uma vez que a desonra era uma coisa pública. 

Porém Paulo deixa claro para a comunidade que ele havia sido forçado a 

fazer essa autodefesa, assim se arriscando a ser identificado como alguém 

desonrado, mas ao ressignificar esse gênero literário, ele surpreende e abre várias 

possibilidades e confrontos aos que se diziam apóstolos, e a comunidade em 

Corinto. 

O entendimento dessa transformação no fundamento da auto defesa 

proposta por Paulo traria conseqüências e desafios profundos à comunidade de fé. 

Ao entregar a honra a Deus, estes deveriam vivenciar uma vida comunitária 

igualitária onde todos/as fossem honrados/as. Assim as convenções e 

relacionamentos sociais valorizados deveriam ser ressignificados entre os fiéis, e o 

status social que se tinha, deveria ser renunciado. 

O Cristo ressuscitado e a cruz são centrais no entendimento dessa 

ressignificação elaborada pelo apóstolo. Pois aquele que foi completamente 

desonrado publicamente é que foi honrado por Deus. Aquele que não foi 

reconhecido pelos homens é que foi reconhecido por Deus. 

Assim, o apóstolo também desafia a um novo entendimento e vivência da 

autoridade apostólica, em que esses deveriam “gastar e se deixar gastar” em prol 

da obra de Cristo, da manutenção, fortalecimento e crescimento das comunidades 

de fé. Para tanto, o apóstolo não aceita o suporte financeiro dos possíveis patronos 

existentes na comunidade em Corinto. Para que não comprometesse sua 

mensagem e ensinamentos; e também servisse de modelo aos fiéis. 

O ato de se gloriar nas fraquezas exalta ação de Deus na vida dos fiéis, 

havendo um esvaziamento das forças e possibilidades humanas. 

Na perícope de 2 Coríntios 12, 7 – 21; o apóstolo ressignifica não somente a 

maneira de se defender frente às acusações, mas também propõe uma nova 

estrutura social que deveria ser vivida dentro e fora da comunidade de fé. 

O apóstolo faz parte da sociedade mediterrânea, mas propõe algo muito 

além dela. Os fracos poderiam tornar-se fortes se assim procedessem e poderiam 
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ter uma vida honrada a partir do momento em que os valores do Cristo e da cruz 

ressignificassem as suas vidas e cosmovisão, como fizeram com o apóstolo. 

Paulo, portanto, se defende na perícope de 2 Coríntios 12, 7 – 21; e ao fazê-

lo expõe e propõe mudanças profundas  para a comunidade de fé do mundo 

mediterrâneo e para as comunidades de fé do mundo atual. 
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