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RESUMO 

O Dom de Línguas é uma prática comum na adoração pentecostal, mas existe grande debate 
para saber se esta prática é verdadeiramente legítima na Bíblia. A primeira manifestação desse 
dom aparece em Atos 2 e é aceito por quase todos. O Dom de Línguas caracterizou-se por 
uma capacidade sobrenatural de falar outros idiomas anteriormente conhecidos. Porém, o 
debate se torna controverso quando chegamos ao capítulo 14 de 1 Coríntios. Alguns 
acreditam que o dom apresentado em 1 Coríntios é diferente do que foi manifestado na 
ocasião do Pentecostes, sendo uma expressão de louvor a Deus através da “linguagem 
extática”. Segundo o método gramático-histórico que busca entender o texto a partir de seu 
contexto literário e histórico o dom de línguas manifestado tanto em Atos 2 quanto em 1 
Coríntios 14 são o mesmo dom. O Espírito Santo concede a capacidade aos seres humanos de 
falarem idiomas não conhecidos por eles com o propósito de pregarem o evangelho. 

Palavras Chave: Dom de Línguas; Coríntios; Glossolalia. 

  



ABSTRACT 

The Gift of Tongues is a common practice in Pentecostal worship, but there is great debate 
about whether this practice is truly legitimate and supported by the Bible. The first 
manifestation of this gift appears in Acts 2 and is accepted by almost everyone. The Gift of 
Tongues characterized by a supernatural ability to speak other languages previously known.  
But, the debate becomes controversial when we come to chapter 14 of 1 Corinthians. Some 
believe that the gift presented in 1 Corinthians is different from what was expressed at the 
time of Pentecost, being an expression of praise to God through ecstatic language. According 
to the grammatical-historical method that seeks to understand the text from its literary and 
historical context of the gift of tongues manifested both in Acts 2 as in 1 Corinthians 14 are 
the same gift. The Holy Spirit gives the ability to humans from speaking languages not known 
to them in order to preach the gospel. 

Keywords: Gift of Tongues; Corinthians; Glossolalia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a segunda metade do século 20, o cristianismo tem recebido forte influência do 

pentecostalismo e da renovação carismática. O impacto que esses fenômenos trouxeram ao 

cristianismo pode até ser comparado a mudanças ocorridas no século 16, através da Reforma, 

e nos séculos XVIII e XIX através do movimento missionário (DORNELES, 2006, p. 73). O 

pentecostalismo provocou uma modificação radical na liturgia tradicional, sendo que a 

principal característica do culto pentecostal é a adoração com ênfase na experiência religiosa 

subjetiva. O aspecto doutrinário também sofre forte mudança, pois a revelação autônoma do 

crente, através de visões, profecias e línguas estranhas é valorizada acima da revelação das 

Escrituras. Em outras palavras, a Bíblia tem papel secundário no fundamento do 

pentecostalismo em relação aos dons do Espírito (DORNELES, 2006, p. 74). 

O pentecostalismo tem como principal objetivo “ligar o crente a Deus”; essa é uma 

experiência mística que possibilita ao crente experimentar os efeitos do Espírito em sua mente 

e corpo. Isso pode ocorrer de diversas maneiras: através de sinais como cantar, orar ou falar 

em línguas estranhas (DORNELES, 2006, p. 123). Quando o crente é santificado, recebe o 

“batismo do Espírito Santo”, evidenciado pelo fenômeno da glossolalia, isto é, a oração em 

línguas estranhas, tornando esta prática a mais importante no meio pentecostal (SOUZA, 

1969, p. 54-56). Muitas denominações históricas tem absorvido a prática da glossolalia, tanto 

no clero, como no laicado (GROMACKI, 1972, p. 62). 

O Dom de Línguas, no pentecostalismo, é a utilização de línguas extáticas, ou seja, uma 

linguagem ininteligível. Para crer dessa forma, os pentecostais se baseiam em 1 Coríntios 12–

14, onde o verso 14:2 diz: “Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, 

visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios.” Porém, existe evidência de que, 

no dia de pentecostes, ao falarem em línguas, os discípulos foram compreendidos: “Vede! Não 

são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um 

em nossa própria língua materna?” (At 2:7, 8). Contudo, os pentecostais fazem distinção entre 

o Dom de Línguas relatado em Atos 2 com o Dom de Línguas falado por eles. Sobre isso 

Dorneles (2006, p. 26) argumenta: 

 
Pentecostais e carismáticos distinguem o falar em línguas manifesto em Atos 
2, quando a fala foi compreendida pela audiência, do falar em línguas de 1 
Coríntios 12–14, onde, para eles, o falar em línguas é um para proveito 
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particular do fiel. Nessa manifestação, a pessoa fala a Deus diretamente, não 
havendo intérprete, sendo a forma mais comum ou única do dom entre os 
pentecostais. O dom manifesto em Atos 2, para os pentecostais, é hoje 
bastante raro ou inexistente. 
 

O assunto do Dom de Línguas nos capítulos 12–14, em 1 Coríntios, deve ser estudado 

com cuidado, por se tratar de um texto que gera interpretações diferentes (HASEL, 2000, p. 

19). Diante disso, é necessário entender se Paulo, em 1 Coríntios 12–14, discorria sobre o dom 

de falar línguas estrangeiras, como relatado em Atos 2, ou se argumentava sobre a glossolalia, 

que poderia já existir no meio cristão. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

Uma vez que o pentecostalismo e a renovação carismática se baseiam no texto de 1 

Coríntios para fundamentar a glossolalia, o presente trabalho busca responder o seguinte 

assunto: qual a natureza e a função da glossolalia referida em 1 Coríntios 12:1-19? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Definir a natureza e função da glossolalia referida no contexto histórico, literário e 

teológico de 1 Coríntios 12:1-19. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Por existirem divergências na interpretação da porção de Coríntios 12–14, no que se 

refere ao Dom de Línguas estrangeiras ou ao fenômeno da glossolalia, este trabalho contribui 

com a definição da natureza e da função da glossolalia, conforme referida no contexto 

histórico, literário e teológico de 1 Coríntios 12:1-19.  

 

1.4 METODOLOGIA 

 

O método aplicado a esta pesquisa será o método exegético gramático-histórico. Este 

método, conforme os seus defensores (ver DAVIDSON, 2003; MÜLLER, 2007), procura Excluído:  
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compreender o texto bíblico a partir de seus contextos literário e histórico. Assim, além de 

compreender 1 Coríntios 14:1-19 a partir de sua linguagem original, serão articulados esforços 

para compreendê-lo a partir de seu contexto histórico, autoria e datação. Esse método parte 

do pressuposto de que a Bíblia é um documento histórico crível e que toda sua compreensão 

teológica deve partir do conceito Sola Scriptura. 

No próximo capítulo estudaremos os diversos pensamentos sobre os dons espirituais. 

Conheceremos principalmente as diferentes linhas de interpretação a respeito do dom de 

línguas quanto a sua natureza e propósito. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo de antecedentes resume brevemente as diferentes interpretações a 

respeito dos Dons Espirituais e especificamente o Dom de Línguas trazendo as posições 

diferentes e suas ideias conflitantes. 

  

2.1 DONS DE PROFECIA1 

 

Os Cessacionistas afirmam que os Dons Espirituais mencionados no Novo Testamento 

(NT) não existem atualmente, como, por exemplo, dons de cura, profecia, de línguas etc. Estes 

dons foram importantes para o estabelecimento das igrejas no século 1, enquanto o NT ainda 

não estava completo. Depois disto, os dons cessaram (GRUDEM, 2003). Entre os 

Cessacionistas estão os segmentos reformados, dispensacionalistas e também os que 

pertencem à tradição luterana (GRUDEM, 2003, p. 11). 

Ao contrário dos Cessacionistas existe a posição dos Pentecostais e Carismáticos que 

entendem que os Dons Espirituais mencionados acima operam até os nossos dias. Afirmam 

que o batismo do Espírito Santo é uma experiência em que se recebe poder sobrenatural de 

Deus e, assim, o crente passa a falar em línguas (GRUDEM, 2003, p. 11). 

É importante mencionar uma diferença entre os Pentecostais e Carismáticos. Os 

pentecostais são aqueles que têm sua origem no reavivamento pentecostal nos Estados 

Unidos, em 1901. As denominações que pertencem a este grupo são, entre outras, a 

Assembléia de Deus, A Igreja de Deus em Cristo etc. Os carismáticos são qualquer outro grupo 

que tenha sua origem no movimento de renovação carismática da década de 1960 e 1970 

(GRUDEM, 2003, p. 11). Os dois grupos referidos têm ideias muitos similares em relação ao 

Dom de Línguas, portanto, neste estudo, os dois grupos serão considerados com a designação 

de “pentecostais”. 

Grudem menciona que há outro grupo, chamado “Terceira Onda” por C. Peter Wagner, 

que referiu-se à renovação pentecostal como a primeira onda da obra renovadora do Espírito 

Santo na igreja moderna, e ao movimento carismático como a segunda onda (GRUDEM, 2003, 

p. 12). O grupo da Terceira Onda entende que cada crente deve buscar e usar os dons 

                                                             
1 Por “Dons de Profecia” entende-se: Línguas, interpretação, curas e profecia (ver GRUDEM, 2003, p. 9). 
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mencionados no NT e que a proclamação do evangelho deve vir acompanhada de sinais, 

maravilhas e milagres (GRUDEM, 2003, p. 12). Embora exista pouca diferença entre este grupo 

e os Pentecostais, no que se refere ao Dom de Línguas, Wayne Grudem separa este grupo dos 

outros, pois em seu livro ele trata de algo mais amplo (GRUDEM, 2003): os Dons Espirituais. 

Porém, neste estudo, que se limita apenas à visão dos diferentes grupos a respeito da natureza 

e função da glossolalia, inclui-se o grupo da Terceira Onda na designação de “pentecostais”. 

Ainda existe um grupo que não se encaixa entre os Cessacionistas e Pentecostais, 

denominados por Grudem como “Abertos, porém cautelosos”. Este grupo não concorda com 

a ideia de que os dons mencionados no NT inexistem atualmente, mas também não 

concordam com a maneira que são utilizados, pois não estão de acordo com as diretrizes 

bíblicas. Sua ideia se fundamenta enfatiza a importância do “evangelismo, do estudo da Bíblia 

e da obediência fiel como chaves do crescimento pessoal e comunitário, em vez dos dons 

miraculosos (GRUDEM, 2003). 

Portanto, em função do estudo, serão abordados três grupos: os Cessacionistas, e os 

Abertos, porém cautelosos e os Pentecostais. 

 

2.1.1. Cessacionistas 

 

Diferentemente do que se pode pensar, este grupo não entende que todos os Dons 

Espirituais cessaram, apenas alguns (GRUDEM, 2003, p. 44). Eles foram importantes para 

lançar as bases da igreja. Uma vez lançada, os instrumentos usados para o trabalho não são 

mais necessários, sendo agora utilizados outros instrumentos. Em outros termos, alguns dons 

usados no início da igreja cessaram, pois não são mais necessários. Outros estão operantes 

atualmente. Os dons que cessaram são chamados de Dons Proféticos, representados pelos 

dons de cura, profecia, falar em línguas e interpretar línguas (GRUDEM, 2003, p. 44). 

 

2.1.2 Abertos, porém cautelosos 

 

Para este grupo, não existe nenhuma evidência na Bíblia de que os dons operantes no 

NT cessariam em algum momento da história da igreja. Contudo, entendem igualmente que 

não há na Bíblia nada que mostre que os dons continuariam operantes da mesma forma 

durante o curso da história da igreja. Ou seja, pode existir dons que eram mais importantes 
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nos dias dos apóstolos e foram usados para eles desempenharem uma função especial, mas 

hoje, apesar de ter a possibilidade de ainda existir, não são tão operantes como antes 

(GRUDEM, 2003, p. 131). 

Os “Abertos, porém cautelosos” não deixam claro se, na Bíblia, a manifestação do Dom 

de Línguas era em linguagem estrangeiras ou linguagem extática, apenas alegam que esse 

dom transmite um pensamento conceitual. Eles também alegam que as línguas não foram 

usadas para proclamação do evangelho a estrangeiros (GRUDEM, 2003, p. 137). Todos podem 

receber o dom do Espírito, mas nem todos falam em línguas (1Co 12:10, 30) (GRUDEM, 2003, 

p. 138). Também entendem que o propósito do Dom de Línguas é aquele dito por Paulo: “as 

línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os descrentes” (1Co 14:22); ela serve 

como sinal para quem não crê, como um juízo divino contra eles, a igreja só pode ser edificada 

se a língua for interpretada (GRUDEM, 2003, p. 139),  

 

as Escrituras, portanto, restringem claramente a manifestação do dom de 
línguas na assembleia. Deve ser exercida somente se for interpretada, e 
mesmo assim, só em quantidade limitada (1 Co 12:n5, 27, 28). Orar, em 
grupo, em línguas e cantar em línguas, é algo que está além do embasamento 
bíblico.  

 

O falar em línguas não serve para a edificação do próprio crente, pois essa não é a 

função primária dos Dons Espirituais. Conclui-se que o Dom de Línguas pode estar presente 

em nossos dias, mas sua manifestação deve estar de acordo com a sua natureza, função e 

operação apresentada pela Bíblia (GRUDEM, 2003, p. 140). 

 

2.1.3 Pentecostais 

 

Os Dons Espirituais não estão no mesmo patamar das Escrituras. Na verdade, estão 

sujeitos a ela. Em outras palavras, “os dons não formam o cânon, porém o expressam. Os dons 

milagrosos dão forma concreta ao cânon nas situações da vida real quanto o faz o fruto do 

Espírito” (GRUDEM, 2003, p. 293). Os pentecostais também entendem que o Dom de Línguas 

mencionado na Bíblia não é um dom que capacita o crente a falar uma língua estrangeira, com 

a intenção de pregar o evangelho. Para eles, a partir das evidências de Atos 10:44-46; 19:1-6 

e em 1 Coríntios 14:1-28, sempre era necessário um intérprete. Assim, não seria necessário 

um interprete se as línguas faladas fossem humanas (GRUDEM, 2003, p. 293). Apesar disso, 
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este grupo aceita que em Atos 2 há a possibilidade de a manifestação do dom ter sido a 

capacitação de um crente falar línguas estrangeiras (GRUDEM, 2003, p. 294). 

 

2.2 DOM DE LÍNGUAS 

 

Apresentada uma síntese em relação ao dom de profecia, segue um resumo sobre o 

Dom de Línguas. Sobre este dom também existe três posições diferentes: a língua dos anjos, 

as línguas estrangeiras e as línguas estáticas.  

 

2.2.1. Língua dos anjos 

 

A manifestação do Dom de Línguas seria, neste caso, uma maneira sobrenatural de 

falar a “língua dos anjos”. Desta maneira, as pessoas estariam orando a Deus. Este argumento 

é baseado na afirmação de Paulo: “ainda que eu falasse na língua dos homens ou dos anjos” 

(1Co 13:1). Com este texto, pode-se entender, segundo este ponto de vista, que Paulo falava 

a língua dos anjos e os crentes deveriam fazer o mesmo (GILBERTO, 2008). 

 

2.2.2 Línguas estrangeiras 

 

Uma outra posição é do Dom de Línguas como uma capacidade sobrenatural de falar 

outros idiomas. Em Atos 2, pode-se ver que os apóstolos estavam num contexto de pregação 

entre pessoas provenientes de várias regiões e cada uma falava um idioma diferente. De 

acordo com o relato, todos estavam entendendo a mensagem pregada: “porquanto cada um 

os ouvia falar em sua própria língua [...] E como os ouvimos falar cada um em nossa própria 

língua materna?” (At 2:6, 8). Este é o principal texto para aqueles que defendem esta posição. 

Os defensores desta posição entendem que o falar em línguas é único e o mesmo Dom 

Espiritual em todo o NT. Portanto, concluem que o falar em línguas em todo o NT é o mesmo 

dom de falar milagrosamente línguas estrangeiras não aprendidas (HASEL, 1994, p. 152). 

2.2.3 Línguas extáticas 

 

Esta interpretação defende a ideia de que o Dom de Línguas manifesto na Bíblia é o 

mesmo manifesto atualmente nas igrejas pentecostais e na renovação carismática. Essa é a 
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expressão de linguagem estática, ou seja, ininteligível. Esta compreensão surge da seguinte 

afirmação: “Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que 

ninguém o entende, e em espírito fala mistérios” (1Co 14:2). Para Leon Morris (1986, p. 153) 

esse “espírito” é o da própria pessoa. Falar em línguas é, assim, uma atividade do espírito que 

está orando a Deus, por isso a própria pessoa não entende.  

Portanto, alguns entendem que o dom manifestado em Corinto é diferente daquele 

que foi manifestado no Pentecostes, pois no relato de Atos 2 todos entendiam. Já no relato 

de 1 Coríntios 14 é dito que “ninguém o entende” (MORRIS, 1986, p. 153). A profecia é 

endereçada aos homens, dessa maneira ela edifica a igreja. As línguas, porém, edificam o 

homem, pois é endereçada a Deus e não aos homens, já que o indivíduo que exerce o dom 

encontra-se em comunhão particular com Deus (FEE, 1988, p. 656). 

No próximo capítulo entenderemos a realidade política, social e religiosa da cidade de 

Corinto com o objetivo de obtermos evidências que nos ajudem a compreender a natureza e 

propósito do dom de línguas. 
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3 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Este capítulo mostrará a situação da cidade e igreja de Corinto na ocasião que Paulo 

passou pela cidade e escreveu sua epístola. Ele também mostrará a relação de Paulo com a 

igreja desta cidade e as possíveis influências que recebeu da sociedade. 

 

3.1 AUTORIA 

 

O autor de 1 Coríntios está explícito no primeiro versículo da epístola: “Paulo, chamado 

pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes” (1Co 1:1). 

Portanto, o apóstolo Paulo é o autor e quase ninguém diz o contrário (CARSON, 1997). As 

evidências externas se dão por conta da menção de Paulo como autor na literatura patrística, 

como por exemplo: Clemente de Roma, Inácio e Policarpo (PFEIFFER & HARRISON, 1962). 

 

3.1.1 Paulo em Corinto 

 

Atos 18:1-18 relata a passagem de Paulo pela cidade de Corinto. Provavelmente ele 

ficou por lá 18 meses (At 18:11). Vindo de Atenas, Paulo chega em Corinto e encontra Áquila 

e Priscila; os dois tinham a mesma profissão que Paulo, eram fabricantes de tendas. Assim, 

Paulo passou a morar com eles e, como fez em Éfeso, exerceu sua profissão (At 18:3). Ele 

dividia seu tempo trabalhando e pregando. Depois de um período, uma oferta trazida da 

Macedônia e Filipos por Silas e Timóteo permitiu que Paulo dedicasse todo o seu tempo ao 

ensino e pregação (At 18:5). 

Como de costume, Paulo começou seu trabalho na sinagoga (At 18:4), mas encontrou 

muita oposição e foi proibido de entrar lá (At 18:6). Ele precisava de um lugar fixo de pregação 

e o encontrou ao lado da sinagoga, na casa de um homem chamado Tício Justo (At 18:7). 

Mesmo entre a perversão coríntia e a oposição judaica, o evangelho cresceu na cidade, entre 

os gentios e judeus – principalmente depois da conversão de Crispo, chefe da sinagoga (At 

18:8) (PRIOR, 1993. p. 14-15). 

Paulo ainda encontrou dificuldades quando um novo procônsul, Gálio, chegou em 

Corinto. Os judeus tentaram acabar com os planos de Paulo o levando a presença de Gálio 

que nenhuma importância deu ao caso. Paulo não precisou fazer um discurso de defesa. 
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Depois de ter realizado um bom trabalho em Corínto por 18 meses, Paulo, em companhia de 

Áquila e Priscila, se dirigiu à Éfeso (At 18: 18-19). 

 

3.2. DATA E LUGAR DE ORIGEM 

 

A origem da epistola é clara com a afirmação de Paulo: “Ficarei, porém em Éfeso até 

ao Pentecoste” (1Co 16:8). Não é claro, porém, o exato momento de sua permanência em 

Éfeso.  

Depois que Paulo partiu de Corinto, passou rapidamente por Éfeso (At 18:18-21). 

Provavelmente não foi nesse momento que ele escreveu sua epístola, porque não existem 

evidências de problemas sérios na igreja, a ponto de Paulo escrever para a igreja coríntia. 

Quando Paulo escreveu para eles, muita coisa tinha acontecido. Desta maneira, muito tempo 

se passou. Além disso, Paulo também escreveu a “epístola anterior”2 e, somente depois, 1 

Coríntios. Portanto, é mais provável que Paulo tenha escrito a epístola de sua longa estada 

em Éfeso registrada em Atos 19. Ele permaneceu ali três anos. Paulo mesmo afirmou que 

permaneceria até o Pentecostes, então, situamos 1 Coríntios no último dos três anos que 

passou em Éfeso (MORRIS, 1986, p. 19). 

Em Atos 18:12 existe uma declaração importante que ajuda na cronologia de todo o 

NT. O texto diz que Gálio era procônsul da Acaia quando Paulo estava em Corinto; o verso dá 

a entender que Gálio foi para Corinto enquanto Paulo estava lá. Há uma inscrição em Delfos 

que mostra a decisão do imperador enviada a ele por Gálio, pela data da inscrição. Conclui-se, 

a partir daí, que Gálio assumiu o seu cargo durante o verão do ano 51 d.C. A impressão é a de 

que Paulo deixou Corinto um pouco depois da chegada de Gálio (MORRIS, 1986, p. 19). 

Provavelmente, Paulo deixou Corinto em setembro de 51 d.C., após um ministério de dois 

anos e meio ou até três anos e meio chegamos a data de 54 d.C. Essa ideia é amplamente 

aceita, mas ainda existem outras opiniões, variando de 53 a 57 d.C. (THISELTON, 2000). 

Consideramos, então, que 1 Coríntios foi escrita em meados da década de 50 d.C. 

 

                                                             
2 Em 1 Coríntios 5:9-11 Paulo menciona que já havia escrito uma carta à igreja de Corinto, o assunto parece ser 
o cuidado com a impureza. Está carta foi perdida, mas é amplamente aceita e denominada como: epístola 
anterior.  
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3.3 DESTINATÁRIOS 

 

3.3.1 A cidade de Corinto 

 

Corinto estava localizada no istmo que controlava a passagem entre a Grécia central e 

o Peloponeso. Havia um porto no oeste do istmo, o de Liqueu, e outro no leste, porto de 

Cencréia. Por essa razão, se tornou uma importante rota comercial no mediterrâneo. Foi 

construída no lado norte do monte Acrocorinto; e ali havia uma fonte de água que atendia as 

necessidades da cidade (BRUCE, 2003).  

Desde sua época clássica, na Grécia, a cidade experimentou prosperidade devido a sua 

localização, pois beneficiava o comércio. Ela também estava à beira de uma planície que tinha 

muita riqueza e proporcionava alta produtividade, portanto, a cidade era rica. Muitos eram os 

empreendimentos por lá, além do famoso bronze de Corinto, a cidade era conhecida pela sua 

cerâmica, produção têxtil, construção naval, e arquitetura (FREEDMAN, 1922). 

Poderia se dividir a história de Corinto em duas partes: a cidade grega que foi destruída 

em 146 a.C., por ser a líder da Liga da Acáia na revolta contra Roma; e posteriormente, cerca 

de 100 anos depois, em 44 a.C., quando Júlio César refunda a cidade como colônia Romana 

com o nome Laus Iulia Corintiensis. Sua refundação foi quase inevitável, pois a localização era 

ótima para o comércio e o crescimento econômico seria consequência certa. Foi igualmente 

importante porque seus habitantes consistiam em homens libertos de Roma e sua migração 

para lá diminuiria a alta densidade da capital que era um problema para o império (FEE, 1988, 

p. 1). 

A lassidão moral era grande em Corinto. A cidade tinha a reputação de ser imoral 

sexualmente. Isso fica evidente com o conhecimento do verbo “corintianizar” para os que se 

prostituíam. Seus portos e a quantidade de pessoas que vinham de vários lugares eram fatores 

que contribuíam para isso (FEE, 1988, p. 2). Depois da refundação, a Corinto romana logo 

reconquistou sua prosperidade e, com isso, voltou também à antiga reputação de 

libertinagem sexual.  

O templo de Diana recebeu mil escravas, tornado o lugar uma atração turística e 

aumentando sua prosperidade (BRUCE, 2003). Seu desenvolvimento foi rápido e isso atraiu 

pessoas, tanto do oriente quanto do ocidente. Assim, a cidade logrou bons frutos, mas 

também trouxe consequências ruins. A maioria dos habitantes eram romanos e, com eles, 
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vieram sua cultura, religião e leis. Os romanos haviam sido profundamente helenizados, 

portanto, a religião, filosofia e arte grega permaneceu em Corinto. Vieram também os cultos 

de mistério do Egito e da Ásia e os judeus com sua crença monoteísta (FEE, 1988, p. 2). 

O pluralismo religioso em Corinto era grande. Havia o culto imperial e um templo 

existia para esse fim, mas aos deuses do panteão grego havia numerosos santuários dedicados 

à eles, por exemplo: Apolo, Atena, Afrodite, Asclépio, Deméter etc. Havia também a influência 

egípcia através do culto à Ísis e Seraphis. Além disso, existe evidência da presença do judaísmo 

(FREEDMAN, 1922). Encontravam-se, pelo menos, 26 lugares sagrados em Corinto. Nem todos 

eram templos, mas isso mostra a diversidade religiosa da cidade (FEE, 1988). 

No museu que há no sítio de Corinto foi encontrado uma porta de pedra. Uma parte 

da verga contém a seguinte inscrição: “Sinagoga dos Hebreus”. Acreditam que seja a sinagoga 

que Paulo visitou quando chegou a Corinto (BRUCE, 2003). No aspecto missionário, Corinto 

foi de grande ajuda na difusão da fé cristã, pois muitos visitantes que se convertiam, 

retornavam ao seu país e levavam consigo sua nova fé (FREEDMAN, 1922). 

 

3.3.2 Paganismo em Corinto 

 

Paralelos do fenômeno da glossolalia são encontrados em diferentes períodos e 

lugares da história das religiões (NOGUEIRA, 2008, p. 54). A glossolalia não se resume ao 

cristianismo, e até mesmo ao meio religioso. Sua origem está no desejo dos religiosos de 

possuir uma prova da manifestação da divindade. Isso ocorria através de um discurso 

ocasionalmente inteligível e coerente, mas a maior parte era composta de frenético, 

inarticulado e incoerente falar em êxtase. Assim, o falar em línguas era desejado por todos 

para que pudessem receber o poder divino (MARTIN, 1944, p. 127). As religiões de mistério3 

estavam presentes na cidade de Corinto, mas é necessário saber até que ponto tais religiões 

influenciaram o cristianismo. É difícil falar sobre isso, pois muitos anos nos separam delas 

(HOUSE, 1983, p. 134). 

As religiões estabelecidas na Grécia perderam a força quando os deuses foram 

desmistificados pelos filósofos e quando o povo não conseguia o favor deles ao serem 

dominados pelos romanos. A experiência emocional tornou-se a base das religiões e, com o 

                                                             
3 “Religiões de mistério” eram comuns no mundo Greco-romano, suas práticas cultuais eram reveladas somente 
aos iniciados. 
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contato com o Oriente Médio, houve mais mudanças. A prática logo se espalhou, pois as 

estradas permitiam viagens rápidas e os soldados adeptos dessas religiões viajavam muito. As 

religiões de mistério forneciam exatamente o que as pessoas buscavam (HOUSE, 1983, p. 

135). Sabe-se que o êxtase religioso e a glossolalia existiam nas religiões de mistério, como o 

culto à Apolo, por exemplo. As adivinhações e os oráculos faziam parte da vida religiosa do 

período greco-romano. Pítia, em Delfos, e as Sibilas eram conhecidas como médiuns que 

recebiam oráculos das divindades. A maneira de transmitir os oráculos era em momento de 

transe, onde a linguagem era uma mistura de um grego truncado e incoerente e uma 

vocalização ininteligível. Havia um intérprete chamado de profeta que escrevia ou 

simplesmente falava ao interrogador. As religiões de mistério esclarecem o fenômeno da 

glossolalia na comunidade de Corinto no tempo de Paulo (NOGUEIRA, 2008, p. 58). 

Há três cultos que conferem evidências do fenômeno de êxtase em Corinto: culto à 

Cibele, o culto dionisíaco (ambas religiões de mistério), e a religião de Apolo: 

Cibele – este culto foi aceito pelos gregos por volta de 200 a.C. e ainda existia no 

primeiro século d.C. Montano, um herege cristão, foi sacerdote de Cibele por um tempo no 

século 2. Ele era conhecido por seus excessos de êxtase (HOUSE, 1983, p. 137). Neste culto 

não existia necessariamente o estado alterado da mente, mas também havia “frenesi, danças 

ao ritmo de tambores, címbalos, flautas, e cabelos desfeitos” (NOGUEIRA, 2008, p. 59). Porém, 

segundo House (1983, p. 137), não há evidências de ter existido esse culto em Corinto. Hoyle 

(1967, p. 76) descreve que este culto pagão era realizado em meio ao frenesi de barulhos e 

danças; os adoradores chegavam a um estado de êxtase: “naquele momento de intenso 

êxtase tornaram-se identificados com o próprio Deus [...] Eles ficavam cheios do Espírito e 

adquiriam poderes divinos.” 

Dionísio – Já era adorado em Corinto no século 4 a.C. Provavelmente existiu nos dias 

de Paulo e influenciou os cristãos daquela época. Este culto existiu até os dias de Agostinho 

(354-430 d.C.) (HOUSE, 1983). Nas celebrações dionísicas, Nogueira (2008, p. 58) descreve que 

havia presença da fala extática com violentas manifestações físicas: “gritos dos adoradores 

em frenesi, danças enérgicas, balançar frenético da cabeça e cabelos em desordem”, uma vez 

que o “ritmo é marcado ao som de tambores, címbalos e flautas”. 

Apolo – haviam vários templos em Corinto para a adoração de Apolo. Os sacerdotes 

deste deus eram famosos por falarem línguas estáticas e realizarem interpretação. Este culto 
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era difundido na Acaia: “Esta religião facilmente poderia ter fornecido o tipo de impulso para 

a experiência espiritual encontrado na igreja de Corinto” (HOUSE, 1983, p. 138). 

Para House (1983, p. 138), não é estranho encontrar ideias pagãs dentro da igreja de 

Corinto. Essas ideias são exatamente o êxtase no culto e a ênfase no falar em línguas, pois as 

religiões de Dionísio e Apolo tinham essas práticas em seu culto especialmente a prática da 

glossolalia. 

Os cultos de mistério do império foram projetados para induzir ambas as formas 

superiores e inferiores do sentimento de êxtase. A expressão do estado de êxtase tomou 

várias formas, como rasgar e cortar a própria carne, dançar nu em frenesi e falar em expressão 

extática. O último foi o meio pelo qual os devotos procuravam ter comunhão com a divindade. 

Aqui o significado do termo “glossolalia”, ou “falar em línguas”, vem à tona (HOUSE, 1983, p. 

139). A glossolalia ocorre quando o fiel é batizado pelo Espírito Santo; isso seria como uma 

possessão divina, o Espírito faz habitação no fiel (NOGUEIRA, 2008, p. 55). O dom de línguas e 

sua interpretação não era peculiar à Igreja Cristã, mas era uma repetição de uma frase comum 

nas religiões antigas. A própria frase “falar em línguas” (glw,ssaij lalei/n), não foi 

inventado pelos escritores do NT, mas emprestado de fala comum (HOUSE, 1983, p. 139). 

Os iniciados nas religiões de mistério alegam ter contato com o mundo espiritual 

através de “excitação emocional, revelações, operação de milagres e falando palavras 

desconhecidas reveladas pelos Espíritos” (HAY, s.d., p. 26). 

Os pagãos entendiam que o espírito lhes permita entrar em contato com o 

sobrenatural e de experimentar uma unidade com a divindade no estado de êxtase. Essa 

mesma atitude existia entre os crentes de Corinto, pois muitos poderiam ter sido dessas 

religiões de mistério antes da conversão. Eles tinham dificuldade em aceitar o fato de que um 

ídolo não era nada e que a carne sacrificada aos ídolos foi apenas carne (1Co 8:1-7); eles eram 

zelosos por espíritos (1Co 14:12) (HOUSE, 1983, p. 141). 

Os homens são suscetíveis ao êxtase. Quando está no meio de uma grande multidão, 

o indivíduo pode sentir a sensação de um poder superior, divino. As religiões que dão ênfase 

no sentimento tem o objetivo de ultrapassar a barreira que separa o homem de Deus. O 

homem quer entrar em contato com o divino e a extinção da consciência traz uma satisfação 

ao adorador (NILSSON, 1964, p. 205). 

Segundo House (1983, p. 142), não há dúvidas que havia expressões de êxtase entre 

os coríntios: “Inquestionavelmente, a igreja de Corinto estava envolvida em êxtase embora 
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muitos estudiosos hoje não admitam que eles falassem expressões de êxtase.” Kistemaker 

também crê que a igreja sofreu forte influência do paganismo: 

 Também, alguns coríntios falavam em línguas e podem ter seguido a prática 
que talvez se tenha originado nos ambientes pagãos de onde os coríntios 
tinham vindo. Depois de sua conversão ao Cristianismo, não viam a diferença 
entre sua experiência de êxtase dos ambientes pagãos e o poder do Espírito 
Santo operando dentro da comunidade cristã (2003, p. 669). 

 
De fato, a cidade de Corinto era famosa pelos seus templos de culto pagão; 

provavelmente a igreja foi influenciada por este tipo de adoração. Os pagãos que se 

convertiam ao cristianismo traziam consigo os costumes de êxtase para dentro da igreja 

(LOWE, 1965, p. 14). Aqueles que acreditam nesse aspecto entendem que não era o Espírito 

que guiava os coríntios, mas um espírito demoníaco (MARSHALL, 2007, p. 230) e que Paulo 

em 1 Coríntios 12–14 teve a intenção de definir a natureza de glossolalia para diferenciá-la 

das experiências religiosas que os cristãos coríntios tiveram (NOGUEIRA, 2008, p. 141). 

 

3.4 PROPÓSITO 

 

Apolo foi o responsável por continuar a expandir o evangelho em Corinto e cuidar dos 

irmãos conquistados depois que Paulo seguiu viagem. O próprio Paulo reconhece o bom 

trabalho de Apolo (1Co 3:6, 8) (MORRIS, 1986, p. 15). 

Em 1 Coríntios 5:9 Paulo diz “já em carta vos escrevi”, mostrando assim que 1 Coríntios 

não é a primeira carta enviada à igreja. Além do conselho para que os coríntios não se 

associassem com os impuros, mais nada sabemos dessa carta. Sabemos, porém, ela foi mal 

compreendida, exigindo a escrita de uma mais recente para eliminar uma compreensão 

equivocada. Portanto, 1 Coríntios tem um valor maior e não é de todo mal esta primeira carta 

não ter sido preservada (MORRIS, 1986, p. 16). 

A necessidade de escrever uma epístola para a igreja de Corinto começou a aparecer 

quando Paulo recebeu notícias de lá por pessoas da casa de uma mulher chamada Cloe (1Co 

1:11). As notícias eram de que havia contendas entre os irmãos. De fato, as coisas não estavam 

muito boas ali (MORRIS, 1986, p. 16). Paulo também recebeu uma carta da igreja coríntia. O 

conteúdo consiste em responder as perguntas levantadas sobre casamento e celibato, 

alimentos oferecidos a ídolos e, provavelmente, sobre a ordem nos cultos públicos, além do 

uso dos Dons Espirituais. O próprio Paulo disse que havia ignorância por parte dos irmãos 
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sobre este último assunto (1Co 12:1). “Crenças e práticas aberrantes e da mais espantosa 

variedade e vulgaridade floresciam na igreja de Corinto” (GUNDRY, 2008, p. 454). 

Basicamente, algumas pessoas não deixaram seus antigos costumes e os estavam levando 

para dentro da igreja (MORRIS, 1986, p. 19). 

 

3.5 ESBOÇO DE 1 CORÍNTIOS 

 

Existem diferentes formas de esboçar a epístola aos Coríntios. Gundry esboço-a de 

forma simples e clara (2008, p. 457), dividindo-a em duas grandes seções. As repreensões de 

Paulo mediante o relato das pessoas da casa de Cloe e com as respostas de Paulo acerca da 

carta que ele recebeu dos irmãos coríntios. Este conteúdo está entre a introdução da carta 

contendo a saudação de Paulo e a conclusão da epístola. 

 

Introdução: saudação à igreja de Corinto e ação de graça a seu respeito (1:1-9) 

I. REPREENSÕES DIANTE DO RELATO DE PESSOAS DA CASA DE CLOE (1:10-

6:20) 

A. As divisões na igreja (1:10 – 4:21); 

B. O caso de incesto (5:1-13); 

C. O caso do litígio (6:1-8); 

D. Imoralidade em geral (6:9-20). 

 

II. RESPOSTAS AS PERGUNTAS DA CARTA ENVIADA A PAULO PELOS CORÍNTIOS 

(7:1-16:9) 

A. Questões sobre matrimônio (7:1-40); 

B. Questões sobre alimentos oferecidos à ídolos (8:1–11:1); 

C. A ordem no culto público (11:2–14:40); 

1. O uso do véu (11:2-16); 

2. A ceia do Senhor (11:17-34); 

3. Os Dons Espirituais (12:1 – 14:40). 

a. Diversidade de funções no corpo de Cristo (12:1-31); 

b. A supremacia do amor (13:1-13); 

c. Diferenças entre dom de profecia e dom de línguas (14:1-40). 
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D. A ressurreição de Cristo e do cristão (15:1-58); 

E. A coleta para a igreja de Jerusalém (16:1-9); 

Conclusão: visita vindoura de Timóteo à Corinto, a negativa de Apolo, exortações 

diversas, saudações e benção finais (16:10-24). 

No próximo capítulo estudaremos o texto de 1 Coríntios 14:1-19 exegéticamente. Será 

realizada uma análise literária e gramatical de cada verso para entendermos a natureza e 

propósito do dom de línguas. 

 

  



27 
 

4 ESTRUTURAS LITERÁRIAS E IMPLICAÇÕES TEOLÓGICAS 

 

Depois de explicar a estruturação da primeira epístola aos coríntios, a situação 

histórica da cidade e a vida de seus moradores, este capítulo analisará 1 Coríntios 14:1-19 

literária e gramaticalmente, pois esse aspecto será necessário para conferir suporte à análise 

teológica. 

 

4.1 ESBOÇO DO CAPÍTULO 14 

 

O capítulo 14 da primeira epístola aos coríntios pode ser dividido em duas grandes 

seções: 1) a primeira seção estabelece as diferenças entre os dons de profecia e línguas, 

mostrando como o primeiro é superior ao comentar a inutilidade da inteligibilidade na 

adoração; 2) a segunda seção aplica tudo o que foi escrito para a vida cotidiana da 

congregação estabelecendo uma ordem no culto sobre o uso dos dons. 

 

I. A superioridade da profecia sobre o falar em línguas (14:1-19); 

1. O potencial de um dom para a edificação da igreja (14:1-5); 

2. A edificação depende da inteligibilidade das línguas (14:6-12); 

3. Requisitos para os que falam em línguas (14:13-19); 

 

II. Ordem e autoridade: limitando dons espirituais (14:20-40). 

1. A relação de línguas e profecias com os descrentes (14:20-25); 

2. Ordem na adoração pública (14:26-36); 

a. Línguas (14:27, 28); 

b. Profecia (14:29-33a); 

c. Restrições às mulheres (14:33b-36). 

3. Alerta (14:37, 38); 

4. Síntese (14:39, 40). 
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4.2 EXPOSIÇÃO DO CAPÍTULO 14 

 

O capítulo 14 da primeira epístola aos coríntios faz parte de uma seção que começa no 

capítulo 12. Os capítulos 12, 13 e 14 constituem este bloco que trata dos dons espirituais. 

Resumidamente, o capítulo 12 fala acerca da variedade dos dons e a unidade na diversidade. 

Neste capítulo Paulo apresenta sua famosa analogia dos dons na igreja com o corpo humano. 

No capítulo 13, Paulo trata do amor sendo a principal motivação para se usar os dons e, 

finalmente, no capítulo 14 é tratado de dois dons em específico: o de profecia e o de línguas. 

No primeiro verso do capítulo 12, Paulo escreve: “A respeito dos dons espirituais, não 

quero irmãos que sejais ignorantes.” Percebe-se nesta declaração que havia ignorância na 

igreja de Corinto em relação aos Dons Espirituais, portanto, era necessário um ensino para a 

correção deste problema. É exatamente isto que consiste o capítulo 14 de 1 Coríntios. 

O capítulo começa com uma exortação à busca dos Dons Espirituais, “mas 

principalmente que profetizeis” (14:1). Logo no início, Paulo demonstra a superioridade do 

dom de profecia sobre o de línguas e o motivo é simples: “o que fala em outra língua a si 

mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja (14:4).” O dom de profecia é superior 

porque edifica toda a igreja, isto é possível porque “o que profetiza fala a homens, edificando, 

exortando e consolando” (14:3). Paulo explica o motivo: “Pois quem fala em outra língua não 

fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios” (14:2). 

A pessoa que fala em línguas não comunica nada a ninguém, somente a Deus, portanto, não 

há proveito para a igreja, “salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação” (14:5). 

Sendo assim, a interpretação é o único meio de transformar o dom de línguas útil para toda a 

igreja. 

Posteriormente, Paulo mostra que a ininteligibilidade não é proveitosa usando três 

ilustrações: 1) a primeira é sobre instrumentos musicais (14:7). Se alguém quiser tocar uma 

flauta, piano ou violino e não souber ler a partitura, o som produzido não será agradável por 

produzir apenas ruídos; 2) a segunda ilustração é a da trombeta (14:8). Os sentinelas usavam 

trombetas para avisar aos soldados e à população do perigo, mas havia um som particular 

para cada situação. Se o som não fosse compreensível, ninguém se prepararia para a batalha; 

3) a última ilustração é a da comunicação interpessoal (14:9-11). Se duas pessoas de 

nacionalidades diferentes conversarem entre si sem conhecer o idioma um do outro, não 

haverá comunicação efetiva, como afirma Paulo: “se, com a língua não disserdes palavra 
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compreensível, como se entenderá o que dizeis?” (14:9). Ele conclui dizendo que sem a 

compreensão não há edificação. 

Depois de dissertar sobre a inutilidade da ininteligibilidade e mostrar que isso não 

edifica a igreja, Paulo aplica à comunidade reunida, quando alguém ora em línguas “como dirá 

o indouto o amém [...]? Visto que não entende o que dizes” (14:16). O incrédulo também terá 

problemas com a ininteligibilidade, pode até se escandalizar: “se todos se puserem a falar em 

outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos não dirão, porventura, que estais 

loucos?” (14:23). 

A segunda seção deste capítulo começa no verso 26 e vai até o verso 40. Aqui, Paulo 

estabelece regras para o uso do dom de línguas. Agora compreende-se melhor onde está a 

ignorância que o apóstolo comentou no início do capítulo 12. A preocupação de Paulo é que 

“seja tudo feito para a edificação” (14:26). Não sabemos como era a dinâmica do culto naquele 

tempo, mas parece que era diferente do atual. O problema não está na diferença, mas na 

maneira como as coisas estavam sendo conduzidas. Parece que muitas pessoas falavam ao 

mesmo tempo em línguas. Para resolver este problema, Paulo determina que “não sejam mais 

do que dois ou quando muito três e isto sucessivamente e haja quem interprete” (14:27). Ele 

continua: “mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com 

Deus” (14:28). Isto deveria ser feito para não haver confusão na igreja. Paulo ainda cita que as 

mulheres devem permanecer “caladas nas igrejas” (14:34), e finaliza com o pedido de que 

“tudo, porém, seja feito com decência e ordem” (14:40). 

 

4.3 ANÁLISE DA PERÍCOPE 

 

4.3.1 Delimitação da passagem 

 

A passagem a ser estudada será 1 Coríntios 14:1-19. O tema central desta seção é a 

edificação da igreja através da inteligibilidade da fala, seja através do dom de profecia ou pelo 

dom de línguas, porém, interpretado (14:5). Os versos 26-40 tratam da ordem no culto, ou 

seja, como o dom de línguas deveria ser utilizado quando a igreja estivesse reunida para obter 

uma melhor organização da adoração.  

A maioria dos comentaristas de 1 Coríntios prefere colocar os versos 20-25 na primeira 

seção, tratando da questão da edificação da igreja e separando-os da seção que trata da 
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ordem no culto (FEE, 1988; THISELTON, 2000). Porém, este trabalho adotará a concepção de 

Carson (2013), que coloca os versos 20-25 na segunda seção, restando os versos 1-9 como 

objeto do estudo.  

Os versos 20-25 ainda apresentam o contraste entre dom de línguas e profecia que 

aparecem nos versos 1-19, porém, algumas características diferenciam estes versos dos 

anteriores. O tom de Paulo, por exemplo, se torna mais áspero. Isso é perceptível pelas suas 

palavras “Irmãos, não sejais como crianças no entendimento” (14:20). O contraste entre 

profecia e línguas ainda está presente e o objetivo ainda é buscar a inteligibilidade e 

edificação. Entretanto, os descrentes são um novo fator introduzido aqui. Paulo também cita 

um texto do Antigo Testamento (AT): “como precedentes para o próprio propósito de falar 

em línguas” (CARSON, 2013 p. 109). 

 

4.3.2 Apresentação da passagem 

 

1 Diw,kete th.n avga,phn( zhlou/te de. ta. 

pneumatika,( ma/llon de. i[na profhteu,hteÅ 2 o` ga.r 
lalw/n glw,ssh| ouvk avnqrw,poij lalei/ avlla. qew/|\ 

ouvdei.j ga.r avkou,ei( pneu,mati de. lalei/ 

musth,ria\ 3 o` de. profhteu,wn avnqrw,poij lalei/ 
oivkodomh.n kai. para,klhsin kai. paramuqi,anÅ 4 o` 
lalw/n glw,ssh| e`auto.n oivkodomei/\ o` de. 

profhteu,wn evkklhsi,an oivkodomei/Å 5 qe,lw de. 

pa,ntaj u`ma/j lalei/n glw,ssaij( ma/llon de. i[na 

profhteu,hte\ mei,zwn de. o` profhteu,wn h' o` lalw/n 

glw,ssaij evkto.j eiv mh. diermhneu,h|( i[na h` 

evkklhsi,a oivkodomh.n la,bh|Å 6 Nu/n de,( avdelfoi,( 
eva.n e;lqw pro.j u`ma/j glw,ssaij lalw/n( ti, u`ma/j 

wvfelh,sw eva.n mh. u`mi/n lalh,sw h' evn 

avpokalu,yei h' evn gnw,sei h' evn profhtei,a| h' 

ÎevnÐ didach/|È 7 o[mwj ta. a;yuca fwnh.n dido,nta( 
ei;te auvlo.j ei;te kiqa,ra( eva.n diastolh.n toi/j 

fqo,ggoij mh. dw/|( pw/j gnwsqh,setai to. 

auvlou,menon h' to. kiqarizo,menonÈ 8 kai. ga.r eva.n 
a;dhlon sa,lpigx fwnh.n dw/|( ti,j paraskeua,setai 

eivj po,lemonÈ 9 ou[twj kai. u`mei/j dia. th/j 

glw,sshj eva.n mh. eu;shmon lo,gon dw/te( pw/j 

gnwsqh,setai to. lalou,menonÈ e;sesqe ga.r eivj 

ave,ra lalou/ntejÅ 10 tosau/ta eiv tu,coi ge,nh 

fwnw/n eivsin evn ko,smw| kai. ouvde.n a;fwnon\ 11 
eva.n ou=n mh. eivdw/ th.n du,namin th/j fwnh/j( 

e;somai tw/| lalou/nti ba,rbaroj kai. o` lalw/n evn 

evmoi. ba,rbarojÅ 12 ou[twj kai. u`mei/j( evpei. 

zhlwtai, evste pneuma,twn( pro.j th.n oivkodomh.n 
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th/j evkklhsi,aj zhtei/te i[na perisseu,hteÅ 13 Dio. 
o` lalw/n glw,ssh| proseuce,sqw i[na diermhneu,h|Å 

14 eva.n Îga.rÐ proseu,cwmai glw,ssh|( to. pneu/ma, 
mou proseu,cetai( o` de. nou/j mou a;karpo,j evstinÅ 

15 ti, ou=n evstinÈ proseu,xomai tw/| pneu,mati( 

proseu,xomai de. kai. tw/| noi<\ yalw/ tw/| 

pneu,mati( yalw/ de. kai. tw/| noi<Å 16 evpei. eva.n 
euvlogh/|j ÎevnÐ pneu,mati( o` avnaplhrw/n to.n 

to,pon tou/ ivdiw,tou pw/j evrei/ to. avmh.n evpi. 

th/| sh/| euvcaristi,a|È evpeidh. ti, le,geij ouvk 

oi=den\ 17 su. me.n ga.r kalw/j euvcaristei/j avllV 

o` e[teroj ouvk oivkodomei/taiÅ 18 Euvcaristw/ tw/| 
qew/|( pa,ntwn u`mw/n ma/llon glw,ssaij lalw/\ 19 
avlla. evn evkklhsi,a| qe,lw pe,nte lo,gouj tw/| noi< 

mou lalh/sai( i[na kai. a;llouj kathch,sw( h' 

muri,ouj lo,gouj evn glw,ssh|Å 

 

4.3.3 Tradução da passagem4 

 

1 Segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente 

que profetizeis. 2 Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão 

a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 3 Mas o 

que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 4 O que 
fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a 

igreja. 5 Eu quisera que vós todos falásseis em outras línguas; muito mais, 
porém, que profetizásseis; pois quem profetiza é superior ao que fala em 
outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. 

6 Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, 
em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de 

ciência, ou de profecia, ou de doutrina? 7 É assim que instrumentos 
inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem 

bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? 8 Pois 
também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? 

9 Assim, vós, se, com a língua, não disserdes palavra compreensível, como se 

entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falásseis ao ar. 10 Há, sem 
dúvida, muitos tipos de vozes no mundo; nenhum deles, contudo, sem 

sentido. 11 Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para 

aquele que fala; e ele, estrangeiro para mim. 12 Assim, também vós, visto 
que desejais dons espirituais, procurai progredir, para a edificação da igreja. 

13 Pelo que, o que fala em outra língua deve orar para que a possa 

interpretar. 14 Porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de 

fato, mas a minha mente fica infrutífera. 15 Que farei, pois? Orarei com o 
espírito, mas também orarei com a mente; cantarei com o espírito, mas 

também cantarei com a mente. 16 E, se tu bendisseres apenas em espírito, 
como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não 

entende o que dizes; 17 porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro 

                                                             
4 Tradução por João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada no Brasil, 2º edição. 
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não é edificado. 18 Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais 

do que todos vós. 19 Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o 
meu entendimento, para instruir outros, a falar dez mil palavras em outra 
língua. 

 

 

 

4.4 ANÁLISE EXEGÉTICA 

 

4.4.1 A superioridade da profecia sobre o falar em línguas (14:1-19) 

 

O grande bloco sobre dons corresponde aos capítulos 12–14. No primeiro verso Paulo 

escreve: “A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes” (12:1). 

Entende-se dessa declaração que, na igreja de Corinto, havia ignorância sobre dons. No 

capítulo 13 Paulo enfatiza o valor do amor na manifestação dos dons espirituais. Ele mostra 

que essa deve ser a motivação para procurar e praticar os dons. O apóstolo chama isso de 

“caminho sobremodo excelente” (13:1). Dessa maneira, os dons listados no capítulo 12 

funcionarão de modo apropriado na igreja (KISTEMAKER, 2003, p. 660). Os coríntios usavam 

mal seus dons; o motivo era justamente a falta de amor uns pelos outros. Talvez o problema 

com o dom de línguas fosse exatamente por este motivo, afinal, Paulo mesmo escreveu: “O 

que fala em outra língua a si mesmo se edifica”. Em outras palavras, o excesso pela busca 

desse dom pela comunidade coríntia revala egoísmo (14:4). No capítulo 14, Paulo contrasta o 

dom de línguas com o dom de profecia, fazendo as distinções entre eles. Ele apresenta as 

consequências que esses dons trazem para a igreja, mostrando a maneira correta de utilizá-

los. Parece que na igreja de Corinto havia uma disputa ou incerteza quanto esses dois dons 

(CARSON, 2013, p. 102).  

O tema central desse capítulo é a edificação da igreja. Essa parece ser a preocupação 

de Paulo. Percebemos que ele não quer dizer que o dom de línguas é o pior dos dons e nem 

que o dom de profecia é o melhor dos dons, mas que o dom de profecia é melhor do que o 

dom de línguas (CARSON, 2013, p. 102). Mesmo demostrando a inferioridade do dom de 

línguas em relação à profecia, a prática desse dom não é recriminada. A recriminação recai na 

estima da prática (MILLS, 1985, p. 99). Portanto, o capítulo 4 tenta diminuir a estima pelo uso 

aparentemente desenfreado de línguas na igreja de Corinto e a seção dos versos 1-19 enfatiza 
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a busca pela inteligibilidade e, consequentemente, a edificação da igreja, pois apenas o que é 

compreensível pode edificar (FEE, 1988, p. 652). 

 

4.4.2 O potencial de um dom para a edificação da igreja (14:1-5) 

 

Este é o parágrafo de abertura e nele a preocupação de Paulo é a edificação. Ele 

apresenta o contraste entre os dons de profecia e línguas e aconselha os coríntios a buscarem 

o dom de profecia (v. 5), pois este edifica a igreja (v. 4). Porém, o dom de profecia apenas 

edifica aquele que está usando o dom (v. 4) (FEE, 1988, p. 653). Também pode-se perceber 

que, para Paulo, o problema não é o dom de línguas em si, mas a ininteligibilidade. Portanto, 

o dom de línguas é irrelevante para a igreja “salvo se as interpretar, para que a igreja receba 

edificação” (v. 5). 

 

4.4.2.1 “Segui” e “procurai” 

 

 Diw,kete th.n avga,phn( zhlou/te de. ta. pneumatika,( 

ma/llon de. i[na profhteu,hteÅ (1Co 14:1). 

 

Segui o amor e procurei, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente que 

profetizeis (1Co 14:1). 

 

Paulo usa nesse verso dois imperativos significativos: segui e procurai. O verbo “seguir” 

indica uma ação interminável; literalmente significa perseguir, enquanto o verbo “procurar” 

indica a intensidade que o crente deve buscar os dons (METZ, 1967, p. 348). Matthew Henry 

(1935, p. 488) faz a seguinte paráfrase: “Qualquer que seja a vossa falha, vede que não percais 

isto; vale a pena obter a principal de todas as graças a qualquer custo.” Esses imperativos são 

uma transição do assunto que estava sendo tratado no capítulo 12 e foi interrompido pela 

exortação do amor. Porém, Paulo retoma o assunto da busca pelos dons. 

O imperativo “procurai com zelo os dons espirituais”, retoma o argumento de 12:31, 

mas não é uma repetição exata. O verbo permanece o mesmo, mas o objeto não é mais “o 

maior cari,smata”, e sim “ta. pneumatika,”, que provavelmente significa algo como 

“pronunciamentos inspirados pelo Espírito” (FEE, 1988, p. 654). Ca,risma significa “dádiva 
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graciosa”, “doação” (COENEN, 2000, p. 907) é a operação da graça nos cristãos mediante o 

Espírito (COENEN, 2000, p. 913). Por outro lado, pneumatikoj é um adjetivo e seu sufixo 

“ikoj” denota: “pertencente a”, ou seja, os dons pertencem e provém do Espírito (COENEN, 

2000 p. 714). 

É provável que a diferença aqui esteja apenas na ênfase. No final do capítulo 12, onde 

fala especificamente dos dons como dotação graciosa, ele lhes disse: “procurai com zelo o 

maior “cari,smata”. Agora, no contexto em que a ênfase será sobre a atividade do Espírito, 

ele diz: “com zelo as coisas do Espírito” (FEE, 1988, p. 654). 

 

4.4.2.2 “Pois quem fala em língua”  

 

o` ga.r lalw/n glw,ssh| ouvk avnqrw,poij lalei/ avlla. 

qew/|\ ouvdei.j ga.r avkou,ei( pneu,mati de. lalei/ 

musth,ria. (1 Co 14:2). 

 

Pois quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o 

entende, e em espírito fala mistérios (1Co 14:2). 

 

Este verso é traduzido em algumas versões contendo uma palavra que não existe no 

texto original, a palavra “estranha”, como por exemplo, a Tradução King James Atualizada: 

“Porquanto quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus [...]”. 

Seu comentário sobre este verso diz que a expressão “língua estranha” pode tanto se referir 

a um idioma humano desconhecido por algum povo, como uma língua extática “dos seres 

celestiais” (KJA, 2012, p. 2223). O Comentário Bíblico Beacon indica que a ausência dessa 

palavra no original não traz nenhum problema para a interpretação do verso, pois o sentido 

continua o mesmo: “porque ninguém o entende”. Isso sugere que o dom não é o mesmo 

manifestado no dia de Pentecostes como mostra Atos 2, em que os discípulos falavam outros 

idiomas. Aqui os crentes estão em uma expressão de louvor a Deus (METZ, 1967, p. 349). 

Entretanto, Wayne Grudem afirma que a palavra estranha dá um sentido ao texto que ele na 

realidade não tem, sobre isso, ele faz seguinte comentário (GRUDEM, 2001, p. 463): 
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“É uma infelicidade, entretanto, que a ARC5 continue a usar a frase “língua 
estranha”, que não consta do original grego, e que dá a impressão de uma 
experiência estranha, indicando algo completamente fora do usocomum da 
vida. Se a ARC usasse simplesmente a expressão “falar em línguas” (ou “falar 
em idiomas”), faria muito mais sentido para o leitor de hoje, como fazia para 
leitores do mundo grego do século I, quando liam Atos e 1 Coríntios.” 
 

Uma palavra importante a ser analisada é a palavra “glw/ssa”, “língua”. O Dicionário 

Internacional de Teologia aponta que glw/ssa significa: língua, linguagem ou fala. Em seu 

sentido original remete ao órgão dos homens e animais, o órgão do gosto e da fala; em um 

sentido figurado indica que glw/ssa é a faculdade da fala, de pronunciar um idioma, dialeto 

ou até mesmo uma expressão linguística obscura que necessita de explicação (COENEN, 2000, 

p. 1508). Porém, não é explicado se esta expressão linguística obscura é uma linguagem 

existente desconhecida pelas pessoas que estão em contato com ela, ou é uma linguagem 

inexistente. O termo aparece no NT 52 vezes; é retradada como a parte do corpo do rico que 

foi para o tormento e queria que sua línguas fosse refrescada (Lc 16:24), com este sentido 

glw/ssa ocorre nos seguintes textos: Lc 1:64; 16:24; Mc 7:33, 35; At 2:26; Ro 3:13; Tgo 

1:26; 3:5, 6, 8; 1 Jn 3:18; 1 P 3:10; Ap 16:10 . Também ocorre como as línguas de fogo que 

estavam sobre os discípulos no dia de pentecostes (At 2:3). E como um dialeto, idioma, ou 

seja, a expressão da fala (At 2:11), neste sentido glw/ssa aparece também em Rm 14:11; Fl 

2:11; Ap 5:9; 7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15. 

Quando glw/ssa é usada para se referir a um dom, não significa “língua”, mas 

“linguagem” (RODRÍGUEZ, 1999), mas isso não significa que essa linguagem é 

incompreensível. Pois, percebemos que em todas as ocorrências da palavra glw/ssa no NT 

nunca o seu sentido se refere a alguma linguagem incompreensível ou linguagem angelical.  

Posteriormente no verso, se o termo “em espírito” for instrumental, refere-se ao 

Espírito Santo; se for locativo se refere ao espírito humano (RIENECKER, 1995, p. 321). 

Portanto, a palavra “pneu/ma” pode ser tanto entendida como “Espírito”, referindo-se ao 

Espírito Santo como também “espírito”, referindo-se ao espírito humano. Para Gerhard Hasel 

(1994, p. 123) o espírito citado neste texto é o Espírito Santo; seria ele, portanto, a fonte de 

falar em línguas. Porém, Kistemaker analisa que neste capítulo Paulo menciona o espírito 

humano duas vezes: “Pois se eu oro numa língua, meu espírito ora” (v. 14) e “o espírito dos 

profetas está sujeito aos profetas” (v. 32), isso para Kistemaker, pode ser um indício de que 

                                                             
5 Tradução Almeida Revista e Corrigida 
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Paulo estaria se referindo, no verso 2, ao espírito humano (2003, p. 663). Kistemaker (2003, 

p. 663) indica que a palavra“espírito”deve ser analisada em relação com a palavra 

“mistérios”, pois 

 

por meio do Espírito Santo, Deus cria mistérios, tanto em profecias como em 
línguas, mistérios que são incompreensíveis (comparar com 2.6-16; 1Pe 1.10-
12). Não obstante, o Espírito Santo revela esses mistérios e usa seu povo para 
que os expresse. O Espírito Santo, então, é o agente que opera dentro de 
uma pessoa e relata mistérios. 

 

Musth,ria, substantivo acusativo neutro plural aparece somente 27 vezes no NT, 

sendo que 20 são nos escritos de Paulo. Geralmente esse mistério é o da cruz de Cristo 

(COENEN, 2000, p. 2285). Mas mistério nos escritos de Paulo, coisas que não são 

compreensíveis a menos que Deus as revele, não significa algo que está escondido e que 

ninguém saberá. Pode-se notar isso quando ele diz: “Eis que vos digo um mistério” (15:51), ou 

seja, era um mistério, porém agora será revelado. 

 
4.4.2.3 “edificação, exortação e consolação”  

 

o` de. profhteu,wn avnqrw,poij lalei/ oivkodomh.n kai. 

para,klhsin kai. paramuqi,anÅ (1 Co 14:3). 
 

Mas o que profetiza fala aos homens, edificação, exortação e consolação (1Co 14:3). 

 

Ao contrário do dom de línguas, a profecia é dirigida aos homens e por ser entendida. 

Ela produz oivkodomh.n (edificação), para,klhsin (exortação) e paramuqi,an 

(consolação). O termo oivkodomh.n significa “o processo de construir”, “construção”, 

“edificação”, (COENEN, 2000, p. 289). Aqui tem o sentido de expansão da comunidade 

mediante o Espírito (COENEN, 2000, p. 291) e também de algo mais pessoal, no sentido de 

edificar o caráter cristão (METZ, 1967, p. 349). A ideia desse termo permeia todo o capítulo. 

O termo para,klhsin significa “exortar”, “consolar”, “encorajar”, mostrando que a 

profecia traz ânimo para a igreja que a recebe (COENEN, 2000, p. 769). O termo 

paramuqi,an significa “encorajamento”, “conforto”, “consolação”, ou seja, aquele que 

consola fala de forma benevolente aos crentes e também à igreja de modo geral. Consolar é 

uma expressão de amor que o profeta tem para com os seus irmãos (COENEN, 2000, p. 390). 



37 
 

 

4.4.2.4 “A a si mesmo se edifica” 

 

o` lalw/n glw,ssh| e`auto.n oivkodomei/\ o` de. profhteu,wn 

evkklhsi,an oivkodomei/Å  (1 Co 14:4). 

 

O que fala em língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja (1Co 

14:4). 

 

Entende-se que a preocupação de Paulo é a edificação da igreja. Paulo não desmotiva 

o uso do dom de línguas, pois seu único problema é a ininteligibilidade (v. 5). Ele deixa claro 

que quando o discurso é ininteligível não se torna proveitoso para toda a igreja, apenas para 

quem está falando. Parece que o apóstolo pode estar falando contra o exibicionismo na igreja, 

mas, por outro lado, talvez não visse a edificação própria como algo egoísta, somente como 

uma consequência natural pelo fato de estar em comunhão com Deus (FEE, 1988, p. 657). 

Portanto, poderia ser dito que um crente que fala em línguas segue um caminho vertical, 

porém, se profetiza, segue um caminho horizontal. O maior desejo de Paulo é que toda a 

congregação seja edificada (KISTEMAKER, 2003, p. 668). 

 

4.4.2.5 “quem profetiza é maior do que o que fala em línguas”  

 

qe,lw de. pa,ntaj u`ma/j lalei/n glw,ssaij( ma/llon de. 

i[na profhteu,hte\ mei,zwn de. o` profhteu,wn h' o` lalw/n 

glw,ssaij evkto.j eiv mh. diermhneu,h|( i[na h` evkklhsi,a 

oivkodomh.n la,bh|Å  (1Co 14:5). 

 

Eu quisera que vós todos falásseis em línguas; muito mais, porém, que profetizásseis; 

pois quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, salvo se as interpretar, para 

que a igreja receba edificação (1Co 14:5). 

 

Neste verso, percebe-se claramente que Paulo não vê o dom de línguas como algo ruim 

para a igreja ou o crente individualmente. Toda a comparação com o dom de profecia não é 
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de forma pejorativa para o dom de línguas, pois ele diz: “Eu quisera que vós todos falásseis 

em línguas” (14:5). Portanto, não há problema algum em falar em línguas. Parece que o 

problema era a importância exagerada que os coríntios estavam dando a esse dom (MORRIS, 

1986, p. 154). Contudo, Paulo afirma que “quem profetiza é maior do que o que fala em 

línguas” (14:5). Logo, entende-se superioridade é descrita em termos de edificação da igreja, 

pois a igreja inteira é edificada através da profecia. Porém, Paulo parece colocar esses dois 

dons no mesmo patamar quando existe interpretação das línguas, ao dizer: “salvo se as 

interpretar, para que a igreja receba edificação”. Percebe-se que a igreja pode ser edificada 

com o dom de línguas se ele for interpretado. 

O termo diermhneu,h|, traduzido como “interpretação”, ocorre mais de 20 vezes 

no NT, sendo que mais da metade tem o sentido de “tradução”. Como foi usado em Atos 9:36, 

“Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer, Dorcas...” 

Sobre isso Gundry afirma:  

 

As línguas algumas vezes eram ininteligíveis, não por serem balbucios 
estáticos que não pertencessem a idioma algum, mas porque, em algumas 
ocasiões, nem aquele que falava, nem qualquer pessoa da plateia possuía o 
dom igualmente miraculoso da tradução (GUNDRY, 2008, p. 463). 

 

 Assim, como no AT, na LXX, o seu significado usual é “traduzir”, apesar de que no NT 

pode ter a ideia de “expor”, “interpretar”, como ocorre em Lucas 24:27. Nessa ocasião, Jesus, 

começando pelo Pentateuco e seguindo até as profecias do AT, expôs as verdades a respeito 

de si mesmo. Nesse caso, o sentido é de “dar um significado” (COENEN, 2000, p. 779). 

Eis que surge uma pergunta, se ao falar em línguas o crente não está pregando, está 

somente em comunhão com Deus, por que, então, Paulo deseja que seja interpretado para 

toda a igreja? Será mesmo que falar em línguas era um momento de louvor pessoal entre o 

crente e Deus? Ou as pessoas pregavam em outras línguas e, por isso, era tão importante a 

interpretação ou a tradução? 

 

4.4.3. A edificação depende da inteligibilidade das línguas (14:6-12) 
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No parágrafo anterior, Paulo tratou enfaticamente da edificação e introduziu a 

questão da inteligibilidade. Agora ele expande esse conceito e mostra através de analogias 

que a inteligibilidade é o que dá sentido ao dom de línguas. 

 

4.4.3.1 “Em que vos aproveitarei?”  

 

Nu/n de,( avdelfoi,( eva.n e;lqw pro.j u`ma/j glw,ssaij 

lalw/n( ti, u`ma/j wvfelh,sw eva.n mh. u`mi/n lalh,sw h' evn 

avpokalu,yei h' evn gnw,sei h' evn profhtei,a| h' ÎevnÐ 

didach/|È (1Co 14:6). 

 

Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, em que vos 

aproveitarei, se vos não falar em revelação, ou em conhecimento, ou em profecia, ou 

em ensino? (1Co 14:6). 

 

Ao que parece, Paulo deseja visitar novamente a igreja de Corinto, mas deixa claro que 

a visita não seria proveitosa se sua mensagem fosse falada em línguas. Ele se dirige aos 

coríntios com um afetuoso tratamento “irmãos”. Como o assunto é delicado, ele dá sua 

opinião de forma terna e amorável (KISTEMAKER, 2003, p. 671; MORRIS, 1986, p. 154). Sua 

preocupação aqui ainda é a edificação e ela continua ligada à inteligibilidade da mensagem. 

Portanto, sua mensagem deve ter avpokalu,yei, gnw,sei, profhtei,a| ou 

didach/|. Gordon Fee (1988, p. 663) sugere que revelação seja de ensinos provenientes do 

Espírito, apesar de a expressão ser um pouco obscura. Na verdade, ele afirma que não há tanta 

certeza da natureza dessas expressões, entretanto o denominador comum entre elas é a 

inteligibilidade (FEE, 1988, p. 663). No verso seguinte, Paulo faz algumas analogias para ilustrar 

essa relação entre línguas e inteligibilidade. 

 

4.4.3.2 “Como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara?”  

 

o[mwj ta. a;yuca fwnh.n dido,nta( ei;te auvlo.j ei;te 

kiqa,ra( eva.n diastolh.n toi/j fqo,ggoij mh. dw/|( pw/j 

gnwsqh,setai to. auvlou,menon h' to. kiqarizo,menonÈ (1 Co 14:7). 
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É assim que instrumentos inanimados , como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, 

se não se derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? 

(1Co 14:7). 

 

Paulo faz aqui uma analogia do mundo da música. Ele escolhe dois instrumentos: 

auvlo.j, kiqa,ra, talvez para representar todos os instrumentos de sopro e cordas 

(MORRIS, 1986, p. 155) – porque estes instrumentos eram comuns no meio helenístico (FEE, 

1988, p. 664) ou pela citação dos salmistas desses instrumentos (Sl 33:2; 137:2; 149:3; 150:3). 

Ainda assim, tem-se a impressão de que eles eram usados nos cultos dos templos 

(KISTEMAKER, 2003, p. 673). Porém, o mais importante não é o instrumento, mas sim a forma 

como ele é tocado. Para que uma música seja apresentada corretamente, o músico deve 

seguir as notas corretas. Desta maneira, ela terá um som agradável e dará sentido aos que a 

ouvirem. A mesma coisa deve acontecer quando alguém falar em línguas, o som emitido deve 

ter significado através da interpretação (14:5). 

 

4.4.3.3 “Quem se preparará para a batalha?”  

 

kai. ga.r eva.n a;dhlon sa,lpigx fwnh.n dw/|( ti,j 

paraskeua,setai eivj po,lemonÈ (1 Co 14:8). 

 

Pois também se a trombeta der som incerto, que se preparará para a batalha? (1Co 

14:8). 

 

As analogias prosseguem, mas agora com uma referente à batalha. Numa cidade 

fortificada por muralhas havia um atalaia com sua trombeta para avisar o povo de um possível 

ataque do inimigo. Até mesmo no campo de batalha o corneteiro teria que dar os sons 

corretos para todo o exército se agrupar para um ataque ou retirada (KISTEMAKER, 2003, p. 

674). Se o atalaia não cumprir o seu papel, todos permanecerão em suas atividades normais 

ou continuarão a dormir tranquilamente. Por consequência, serão surpreendidos pelo ataque 

inimigo. Da mesma maneira, se o corneteiro no campo de batalha não der sonido certo os 

soldados, não saberão qual atitude tomar gerando confusão a até mesmo a derrota na 
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batalha. Da mesma maneira o dom de línguas deve ser inteligível, pois quando não o é o 

resultado pode ser confusão e derrota espiritual. 

 

4.4.3.4 “Como se entenderá o que dizeis?”  

 

ou[twj kai. u`mei/j dia. th/j glw,sshj eva.n mh. eu;shmon 

lo,gon dw/te( pw/j gnwsqh,setai to. lalou,menonÈ e;sesqe 

ga.r eivj ave,ra lalou/ntejÅ (1 Co 14:9). 

 

Assim, vós, se, com a língua, não disserdes palavra inteligível, como se entenderá o que 

dizeis? Porque estareis como se falásseis ao ar (1Co 14:9). 

 

Ao Paulo começar o verso com “Assim, vós”, percebe-se que está aplicando as analogias 

anteriores à igreja de Corinto. Fica igualmente claro que o dom de línguas, naquela igreja, não 

era inteligível. Novamente glw/ssa aparece aqui na forma genitiva feminina singular 

(glw,sshj). A respeito disso, Kistemaker (2003, p. 674) afirma:  

 

a expressão com sua língua pode significar o órgão físico da fala, uma língua 
conhecida ou uma fala extática. Dos três, a primeira explicação parece ser a 
melhor. Primeiro, o substantivo língua é um tanto pessoal, como está 
modificado pelo possessivo seu. Depois, o substantivo serve como 
correlativo dos instrumentos musicais mencionados antes (vs. 7, 8). E, 
finalmente, a preposição com significa instrumentalidade que se aplica mais 
ao órgão da fala do que à língua (idioma) como um todo. 

 

É interessante notar que a palavra u;shmon (claro, distinto, compreensível) é 

antagônica à palavra a;dhlon (indistinto, incerto) usada no verso 8. Portanto, Paulo não é 

a favor da inteligibilidade; ele apela aos coríntios que as línguas devem ser entendidas pela 

igreja. A pergunta “como se entenderá o que dizeis?” é retórica. Assim, Paulo não a responde, 

mas os conduz a uma resposta óbvia: “ninguém.” E, terminando o verso, Paulo diz que se a 

fala do crente não é compreensível é como se ele estivesse falando ao ar ou como bem 

assinalou Metz (1967, p. 350), está falando inteiramente em vão. 
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4.4.3.5 “Muitos tipos de vozes no mundo”  

 

tosau/ta eiv tu,coi ge,nh fwnw/n eivsin evn ko,smw| kai. 

ouvde.n a;fwnon\ (1Co 14:10). 

 

Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo; nenhum deles, contudo, sem sentido 

(1Co 14:10). 

 

Fwnw/n, substantivo genitivo feminino plural de fwnh,, significando “vozes” ou 

“línguas” (METZ, 1967, p. 350), ou até mesmo “idioma”, como foi traduzido pela King James 

Atualizada. 

Há duas formas de entender o verso: ele pode se referir à outra analogia. Assim, depois 

de ter falado sobre o mundo dos instrumentos musicais, das guerras, Paulo fez uma analogia 

mais próxima com o dom em questão, uma analogia da fala. E bem pertinente para os 

coríntios, pois a cidade era portuária e havia ali muitas pessoas de diferentes nações e, 

possivelmente, no meio da congregação (FEE, 1988, p. 665). Portanto, assim como quando 

duas pessoas que falam idiomas diferentes, se conversam, não irão entender uma a outra, 

uma pessoa com o dom de línguas que não foi interpretada não poderá ser entendida. 

Porém, se ele for entendido, como se Paulo estivesse fazendo uma conclusão de suas 

analogias, pode-se reconhecer isso quando diz: “Assim também vós” (14:9) (KISTEMAKER, 

2003, p. 676), Paulo estaria aplicando suas analogias de instrumentos musicais e batalha para 

a realidade dos coríntios, falando de seu problema real que seria idiomas diferentes falados 

pelas pessoas que participavam da adoração. 

 

 

 

4.4.3.6 “Serei estrangeiro para aquele que fala”  

 

eva.n ou=n mh. eivdw/ th.n du,namin th/j fwnh/j( e;somai 

tw/| lalou/nti ba,rbaroj kai. o` lalw/n evn evmoi. ba,rbarojÅ 

(1 Co 14:11). 
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Se eu, pois, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala; e ele, 

estrangeiro para mim (1Co 14:11). 

 

Du,namin, substantivo acusativo feminino singular de du,namij, traduzido como 

“significação”, “sentido”, “força” ou “poder”, ou seja, a força da fala está no seu 

entendimento. Se não for assim, a fala perde seu poder de comunicar. O termo ba,rbaroj 

(bárbaro) “denota qualquer pessoa cuja língua nativa difere do grego” (KISTEMAKER, 2003, p. 

676). 

 

4.4.3.7 “Visto que desejais dons espirituais”  

 

ou[twj kai. u`mei/j( evpei. zhlwtai, evste pneuma,twn( pro.j 

th.n oivkodomh.n th/j evkklhsi,aj zhtei/te i[na 

perisseu,hteÅ (1Co 14:12). 

 

Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, para a 

edificação da igreja (1Co 14:12). 

 

Mais uma vez, assim como no verso 9, a expressão “Assim também vós” aparece, 

novamente como uma conclusão. zhlwtai, substantivo nominativo masculino plural de 

zhlwth,j traduzido como “desejais”, também significa “zelotes”, poderia ser: “visto que 

são zelotes por espíritos” (KISTEMAKER, 2003, p.677). Esta palavra como verbo é usada em 

um sentido negativo, porém, quando usada como substantivo, tem um sentido positivo 

(MORRIS, 1986, p. 154). No sentido negativo da palavra, Paulo também tinha sido um zelote 

ao guardar as tradições judaicas, usando a violência contra a igreja cristã (At 22:3; Gl 1:14). 

Porém, nesse verso, essa palavra tem um significado positivo, pelo desejo ardente em buscar 

os dons espirituais (Tt 2:14; 1 Pe 3:13) (KISTEMAKER, 2003, p. 677). Na verdade, Paulo não 

motivou os coríntios a buscarem dons espirituais, pois eles já faziam isso. Ele queria direcionar 

essa busca para dons que podiam fazer “a edificação da igreja” (FEE, 1988, p. 667). 

 

4.4.4. Requisitos para os que falam em línguas (14:13-19) 
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Neste parágrafo, Paulo mostra qual a forma correta de usar o dom de línguas. Além de 

ser interpretado, o crente deve usar a sua mente, ou seja, seu intelecto. Dessa forma o uso do 

dom produziria frutos para a igreja (CARSON, 2013, p. 106). 

 

4.4.4.1 “Deve orar para que a possa interpretar”  

 

Dio. o` lalw/n glw,ssh| proseuce,sqw i[na diermhneu,h|Å (1 Co 

14:13). 

 

Pelo que, o que fala em língua deve orar para que a possa interpretar (1Co 14:13). 

 

O termo Dio. (pelo que, portanto), liga esse verso ao argumento anterior (6-12). Ele 

funciona como uma espécie de conclusão, trazendo à tona novamente o seu objetivo de 

inteligibilidade; isso será alcançado através da interpretação. 

Ao dizer que “o que fala em língua deve orar para quer a possa interpretar”, Paulo 

estaria afirmando que a mesma pessoa que tem o dom de falar em língua também tem o dom 

de interpretar? “Encontrar respostas satisfatórias a essas perguntas é difícil, porque a 

fraseologia do texto é compacta e comedida” (KISTEMAKER, 2003, p. 680). Porém, fica claro 

que o dom de línguas, pelo menos no que Paulo está descrevendo, é manifestado em um 

ambiente público. Nesse ambiente, a fala deve ser compreendida através de interpretação. 

Se não houver interprete é melhor que a pessoa fique calada (14:28). 

 

 

 

4.4.4.2 “O meu espírito ora de fato 

 

eva.n Îga.rÐ proseu,cwmai glw,ssh|( to. pneu/ma, mou 

proseu,cetai( o` de. nou/j mou a;karpo,j evstinÅ (1 Co 14:14). 

 

Porque, se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica 

infrutífera (1Co 14:14). 
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Ao dizer, “o meu espírito ora de fato” quer dizer o espírito humano. Isso fica mais claro 

ao comparar quando diz “minha mente”. Por outro lado, Paulo pode estar se referindo a uma 

atividade do Espírito também. Dessa forma, “a solução mais viável para essa ambiguidade é 

que ao dizer ‘o meu espírito ora’ Paulo queira significar que o seu próprio espírito está orando 

e o Espírito Santo dá a enunciação” (FEE, 1988, p. 670). 

A respeito da união da mente com o espírito, Kistemaker (2003, p. 682) analisa: 

 

O espírito e a mente devem operar juntos no exercício da oração para 
pronunciar palavras inteligíveis. Precisam edificar os membros da igreja que 
ouvem essas palavras. Portanto, Paulo insiste que os coríntios orem num 
idioma que seja conhecido por todos os que estão presentes no culto. Ele diz 
aos coríntios que tanto o espírito como a mente devem orar com eficácia 
para o benefício da igreja. 

 

É interessante notar que Kistemaker afirma que os coríntios devem orar em um idioma 

conhecido. 

 

4.4.4.3 “Que farei, pois?”  

 

ti, ou=n evstinÈ proseu,xomai tw/| pneu,mati( proseu,xomai 

de. kai. tw/| noi<\ yalw/ tw/| pneu,mati( yalw/ de. kai. 

tw/| noi<Å (1 Co 14:15). 

 

Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente; cantarei com 

o espírito, mas também cantarei com a mente (1Co 14:15). 

 

A pergunta que Paulo faz não é para ele mesmo, mas está ligada ao pensamento do 

verso anterior, “se eu orar”. Isso não quer dizer que ele orava em outra língua, mas é apenas 

um exemplo para os coríntios. Dessa forma, a pergunta se torna aquilo que os coríntios devem 

se perguntar (KISTEMAKER, 2003, p. 681). Paulo coloca a oração e o louvor um ao lado do 

outro e para fazer isso de forma efetiva à mente deve fazer parte dessa adoração. Ou seja, 

deve ser entendida pelo adorador, e é interessante notar que, até aqui, Paulo se concentrou 

com as pessoas que estavam ouvindo, mas agora ele muda o foco e se concentra em falar 

sobre os que exercem o dom (MORRIS, 1986, p. 156). 
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4.4.4.4 “Como dirá o indouto o amém?”  

 

evpei. eva.n euvlogh/|j ÎevnÐ pneu,mati( o` avnaplhrw/n to.n 

to,pon tou/ ivdiw,tou pw/j evrei/ to. avmh.n evpi. th/| sh/| 

euvcaristi,a|È evpeidh. ti, le,geij ouvk oi=den\ (1 Co 14:16). 

 

E, se tu bendisseres em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de 

graças? Visto que não entende o que dizes (1Co 14:16). 

 

A atenção de Paulo nesse verso é com o ivdiw,thj, que pode significar “não 

qualificado”, “leigo”, “inexperiente”. Nesse verso pode se referir a alguém não crente, 

principalmente se há ligação com a palavra “incrédulos” no verso 23. Portanto, pode ser 

alguém que não faz parte do meio cristão (FEE, 1988, p. 672). Porém, essa ligação não é tão 

clara e, provavelmente, seja de fato um cristão, pois não esperariam um amém dela. Assim, 

concluímos que é uma pessoa que não fala em línguas (CARSON, 2013, p. 107). Mas porque 

Paulo chamaria um crente que não tem o dom de línguas ou de interpretação de 

ivdiw,thj, se ele quisesse que todos tivessem esse dom? Ele estaria entrando em 

contradição, pois ele mesmo perguntou “[...] falam todos em línguas Interpretam-nas todos?” 

(12:30). A resposta é óbvia: não, nem todos tem o dever de entender por si só a mensagem 

daquele que fala em línguas. É por isso que existe o dom de interpretação dado a alguém para 

que a mensagem seja inteligível. Estaria Paulo chamando de ivdiw,thj aqueles que seriam 

pessoas simples e conheciam apenas sua língua nativa, sem capacidade de entender um outro 

idioma?  

A palavra “amém” era usada no final de uma oração ou pregação como confirmação 

do que foi dito significando “assim seja” (KISTEMAKER, 2003, p. 685), mas quem não entendia 

o que era falado não podia dizer amém. 

 

4.4.4.5 “O outro não é edificado.”  

 

su. me.n ga.r kalw/j euvcaristei/j avllV o` e[teroj ouvk 

oivkodomei/taiÅ (1 Co 14:17). 
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Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado (1Co 14:17). 

 

Aquele que ora em línguas tem uma adoração eficaz, porém, ela é individual. Por isso 

que quem fala em línguas edifica somente a si mesmo (14:4). Contudo, desde o verso 1, Paulo 

é enfático em dizer que toda a congregação deve ser edificada e, para isso acontecer, todos 

devem entender o que está sendo pronunciado, através de uma interpretação. 

 

4.4.4.6 “Falo em línguas mais do que todos vós”  

 

Euvcaristw/ tw/| qew/|( pa,ntwn u`mw/n ma/llon glw,ssaij 

lalw/\ (1 Co 14:18). 

 

Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós (1Co 14:18). 

 

“De fato Paulo sabia falar em semítico e nas línguas indo-européias e assim servia a 

Jesus Cristo como um missionário cosmopolita” (KISTEMAKER, 2003, p. 688). Estaria Paulo 

falando que ele falava em línguas extáticas? É uma pergunta difícil de se responder. Não há 

nenhum relato bíblico sobre isso. Na verdade, o dom de línguas só aparece sendo manifestado 

em Atos e aqui nesta seção de 1 Coríntios, apesar de ser mencionado também no evangelho 

de Marcos. Contudo, sabe-se que Paulo falava muitos idiomas diferentes. Os pentecostais, 

baseiam-se no texto de 1 Coríntios 13:1 para afirmar que Paulo falava em línguas extáticas: 

“Ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos...”. Porém, ao analisar o texto, 

percebemos que aqui Paulo não afirmou que falava em línguas, afinal, nesse texto existe a 

partícula conjuntiva “ea.n”, que significa “se”. Portanto, o texto poderia ser lido como “se 

eu falasse a língua dos homens e dos anjos”, mostrando que falar a língua dos anjos era algo 

que Paulo não falava. 

 

4.4.4.7 “Prefiro falar cinco palavras com o meu entendimento”  
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avlla. evn evkklhsi,a| qe,lw pe,nte lo,gouj tw/| noi< mou 

lalh/sai( i[na kai. a;llouj kathch,sw( h' muri,ouj lo,gouj 

evn glw,ssh|Å (1 Co 14:19). 

 

Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento, para instruir 

outros, a falar dez mil palavras em língua (1Co 14:19). 

 

Este é o verso final da seção em que Paulo faz o contraste entre o dom de profecia e o 

dom de línguas. Ficou claro que o falar em línguas por si só não tem valor nenhum; ele mesmo 

diz que prefere falar pouco e ser compreendido, do que falar muito e não ser compreendido. 

Portanto, pode-se perceber que para o dom de línguas se tornar útil à congregação ele deve 

ser interpretado para que todos possam receber a edificação. 

No próximo capítulo concluiremos este estudo com as considerações finais. A 

conclusão terá por base as evidências obtidas nos capítulos anteriores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A glossolalia está presente em muitas igrejas cristãs, sua prática tem sido uma forma 

de adoração, uma espécie de ligação do ser humano com Deus através de uma linguagem 

ininteligível. Essa prática é sustentada por aqueles que assim pregam e vivem pelo texto de 1 

Coríntios. Porém por características singulares, faz-se necessário um estudo a respeito do dom 

de línguas bíblico. 

Analisando o texto de Atos 2, ou seja, a primeira vez que o dom de línguas é 

manifestado, encontramos uma forte evidência de que o dom naquela ocasião foi uma 

capacidade sobrenatural que os discípulos receberam do Espírito Santo para falar em outras 

línguas com o intuito de pregar o evangelho de Cristo para os judeus de todo o mundo que ali 

estavam celebrando a festa do Pentecostes. 

Se esse for o caso, o dom de línguas em Atos e 1 Coríntios são diferentes? Como o 

texto de Atos é mais claro, conseguimos entender sua natureza e o propósito. Este trabalho 

teve por objetivo entender a natureza e propósito do dom de línguas em 1 Coríntios baseando-

se em 1 Coríntios 14:1-19. 

A cidade de Corinto nos traz duas boas informações para entendermos a glossolalia 

em 1 Coríntios. (1) havia ali grande quantidade de templos pagãos e constatamos que êxtase 

e línguas extáticas faziam parte desses cultos, ao se converter um pagão eles poderiam levar 

seus costumes para dentro da igreja. (2) Ela também estava posicionada em uma região que 

era uma rota mercante, uma cidade a beira do mar e com estrutura para receber navios do 

mundo todo. Era uma cidade que recebia pessoas de muitas regiões, diferentes 

nacionalidades preenchiam as ruas, estabelecimentos e até a igreja.  

Portanto, temos duas possibilidades, o dom ali manifestado era uma linguagem 

extática proveniente do paganismo ou linguagem de idiomas provenientes de diversos países. 

É interessante o fato de que Paulo apesar de dizer que o dom de profecia é de maior 

importância ao de línguas (14:5), ele jamais diz que o dom de línguas é algo ruim para a igreja. 

Ao contrário, o dom de línguas possibilita a edificação do crente (14:4), pois está se 

comunicando com Deus (14:2). Paulo apenas desencoraja o uso desse dom se ele não for 

interpretado, se isso acontecer, o crente deve ficar calado na igreja (14:28). Entende-se que o 

problema do dom de línguas é o fato de não ser entendido pela congregação, pois se fosse 

entendido por todos também edificaria (14:5). Portanto, apesar de a igreja de Corinto poder 
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ter recebido influências do paganismo da época, não parece que as línguas faladas naquela 

igreja eram as mesmas faladas nos templos pagãos, porque Paulo com certeza desencorajaria 

totalmente esta prática pelos coríntios. 

Entende-se que naquela igreja havia muitas pessoas de diferentes nacionalidades que 

chegavam ali e participavam do culto falando em seus próprios idiomas, deixando o culto 

desordenado pela falta de entendimento dos outros pelo idioma falado. 

Para chegar-se à conclusão foi necessário estudar palavras notáveis no texto de 1 

Coríntios 14:1-19, são elas:  

1. “glw/ssa” (língua): significa língua como órgão da fala ou linguagem, mas nunca é 

usada no NT como uma linguagem ininteligível. 

2. “musth,rion” (mistério): são coisas são incompreensíveis até que Deus as revele, 

esta revelação vinha através do dom de interpretação. 

3. “diermhneu,w” (interpretar): Mais da metade de seu uso no NT é usado como 

traduzir. 

Percebe-se que Paulo estava falando de idiomas desconhecidos do público ouvinte, 

mas existentes no mundo. A imagem que surge é a de pessoas de nacionalidades deferentes 

chegando à igreja de Corinto e participando da adoração com orações e louvores. Porém esta 

pessoa não poderia tomar a palavra para dirigir uma oração ou até mesmo a exposição da 

Palavra, pois ninguém o entenderia. Portanto, deveria ficar sentado orando a Deus em 

comunhão e calado (14:26), sendo edificado, mas se houvesse alguém que poderia interpretar 

todo o discurso, a igreja entenderia e toda ela seria edificada. 

A conclusão deste trabalho vai de encontro com a posição de Hasel. Ele afirma que o 

falar em línguas é uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo concede aos seres 

humanos de falar línguas estrangeiras não aprendidas anteriormente. (1994, p. 151). 

Portanto, o dom de línguas manifestado em 1 Coríntios 14 é exatamente o mesmo dom 

manifestado em Atos 2. 

Dessa forma, o dom de Línguas possui um propósito evangelístico, pois Jesus o 

relacionou com a Grande Comissão (Mc 16:15-18). No Pentecostes, os primeiros frutos foram 

experimentados quando 3 mil foram acrescentados à igreja (At 2). 
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