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RESUMO 

 

De forma brilhante o apóstolo responde às indagações feitas pela igreja de Corinto. 

Devido às divergências a igreja estava se dividindo em relação ao comportamento e várias 

doutrinas. A maioria dos membros da igreja vinha de uma bagagem helênica, motivo de 

tantos problemas. A descrença na ressurreição é um típico problema grego. A imortalidade da 

alma era a crença comum aos gregos, esta contrastava em gênero e grau o ensinamento 

bíblico. Ressurreição é um termo na qual varias palavras podem ser empregadas, 

simbolizando o ato de despertar. Para refutar os dissidentes, Paulo argumenta de forma lógica. 

Ele arrazoa de que se confirmada a suposição de alguns que os crentes não hão de ressuscitar, 

então Cristo não ressuscitou. Desta afirmação, Paulo alista várias consequências para provar a 

impossibilidade da hipótese (15:12-19). Se Cristo não ressuscitou ficaria sem fundamento a 

pregação das Escrituras, em vão a fé nos testemunhos dos apóstolos, e tudo não passou de 

uma mentira contra Deus. Essas são as consequências em relação ao passado. Com respeito ao 

futuro, a confiança fica sem alvo, os pecados não foram redimidos, e os que morreram 

aguardando a parousia pereceram eternamente. Enfim a conclusão de Paulo que se não há o 

fundamento da fé, nem a esperança cristã, então o resultado é infelicidade. Os que negam a 

ressurreição são os mais dignos de piedade.  

 

 

Palavras-chave: Ressurreição; Paulo; consequências; fé; esperança. 
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ABSTRACT 

 

In an astonishing way the apostle responds to the objections made by the Corinthian 

church. Due to some discrepancies, the church was being divided in behavior matters and 

various doctrines. Most church members came from a Hellenistic background, motive to 

many problems. Disbelief in the resurrection is a typical Greek problem. The immortality of 

the soul was a common belief for the Greeks; it contrasts in every way to biblical teaching. 

Resurrection is a term in which many words can be used, symbolizing the act of awakening. 

To refute the dissidents, Paul argued logically. He reasons that if confirmed the assumption 

that some believers will not rise again, then Christ is not raised. In this statement, Paul lists 

several consequences to prove the impossibility of the hypothesis (15:12-19). If Christ were 

not raised from the dead there would be no basis for preaching the Scriptures, and in vain the 

faith in the testimony of the Apostles, and all would be nothing but a lie against God. These 

are the consequences regarding the past. About the future, trust would have no target, the sins 

were not redeemed, and those who died waiting for the parousia perished forever. Finally 

Paul's conclusion is that if there is no foundation of faith, nor the Christian hope, then the 

result is misery. Those who deny the resurrection are the most worthy of pity. 

 

 

Key words: Resurrection; Paul; consequences; faith; hope. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Introdução ao Tema  

Desde o Éden Satanás tem disseminado uma de suas mentiras favoritas: que o homem 

nunca morreria (Gn. 3:4). O fim da vida, ainda hoje no meio religioso e acadêmico, é tratado 

como questão obscura e tem sido motivo de discordâncias. O destino final do indivíduo é 

assunto de muito debate teológico e sua compreensão afeta diretamente a concepção de Deus. 

Não há dúvida que este tema é importante em toda Bíblia, e sendo revelação divina, possui 

uma explicação única a respeito da vida após a morte. 

A Bíblia apresenta uma clara unidade indivisível da natureza humana, bem como a 

esperança da imortalidade ligada ao evento da ressurreição. Mesmo assim, a interpretação de 

ressurreição é modificada de acordo com a compreensão teológica do estudioso, podendo 

trazer complicações acentuadas na esperança cristã da vida após morte. Na época de Paulo, o 

termo ressurreição não era entendido no mundo helênico. Tanto que os termos utilizados por 

Paulo para expressar a ideia de ressurreição são variados. Devido à cultura grega a doutrina da 

imortalidade da alma e a doutrina da ressurreição entram em choque. 

Ressurreição é um tema revelado nas Escrituras. Por toda Bíblia é possível encontrar 

ensinamentos que fundamentam a concepção desta doutrina. Este assunto geralmente é 

relacionado com o estudo dos eventos finais – Escatologia, porém, ressurreição também está 

intimamente relacionado com outras áreas bíblicas fundamentais como: Antropologia; 

Soteriologia; Cristologia. Evidente que no NT este tema se intensifique devido à ressurreição 

de Jesus Cristo. 

Paulo foi chamado por Deus para pregar o evangelho pelo mundo afora. Sua estratégia 

de pregação consistia em pregar nas sinagogas. Porém após acontecimentos na Macedônia, 

incluindo rejeição dos líderes judeus e expulsão da sinagoga, fizeram com que Paulo partisse 

para a Acáia. Naquele tempo os povos eram subjugados pelos romanos, porém sob domínio 

filosófico e cultural dos gregos. Paulo estava indo para a fonte do pensamento helênico do 

mundo de sua época. Atenas havia permanecido em sua maneira de viver. Paulo vai para 

Atenas e precisa mudar sua estratégia. Prega para gregos na praça central. Depois, parte para 

Corinto, aonde recebe uma visão de Deus dizendo que havia muitos para se converter. 

O discurso de Paulo em 1 Coríntios 15 mostra as implicações da ressurreição de Jesus 

e a crença nesta verdade. É neste mesmo capítulo que se encontra o maior conteúdo a respeito 

da ressurreição. Sem dúvida, os cristãos da cidade de Corinto estavam sendo influenciados 
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pela cultura e filosofia helenística. A compreensão da morte e o estado intermediário, tanto 

quanto o destino do homem havia sido distorcido com a negação da ressurreição. Esta 

distorção da verdade acarretaria em várias consequências que são apresentadas por Paulo 

(1Co 15:12-19). 

Uma pesquisa simples nas ocorrências de termos que revelam o conceito de 

ressurreição demonstra como a primeira epístola aos Coríntios é importante para a 

compreensão do pensamento paulino deste tema.  

Rm 1Co 2Co Gl Ef Fp Cl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Tt Fm Hb 

15 26 7 1 2 2 3 3 – – 2 – – 4 

 

É possível perceber no quadro a anterior a quantidade de vezes que ressurreição é 

mencionada. A primeira epístola aos Coríntios tem a maior quantidade de aparições, com 26 

vezes, sendo que 24 delas aparecem no capítulo 15. Desta forma, 1Coríntios 15 representa o 

pensamento paulino a respeito deste tema. 

 

1.2. Delimitação do problema  

 

Observando o afastamento de uma correta interpretação acerca da ressurreição e a 

preocupação com que Paulo a apresenta em 1 Coríntios 15, surge a seguinte questão: Qual é o 

pensamento paulino sobre a ressurreição no contexto de 1Co 15:12-19? Desta pergunta 

surgem outras perguntas que precisam ser resolvidas: Qual é a compreensão de Paulo a 

respeito da ressurreição dos mortos? 

 

1.3. Propósito do Estudo  

Para a compreensão melhor do tema em questão, este trabalho tem por objetivo o 

seguinte aspecto: definir o pensamento de Paulo sobre a ressurreição e suas implicações 

teológicas, no contexto de 1Co 15:12-19. 

 

1.4. Revisão da Literatura 

Para o tema da ressurreição, 1Co 15 é o texto mais estudado de Paulo, por conter uma 

forma estruturada na apresentação e consiste num extenso parecer. Muitas pesquisas já foram 
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feitas sobre 1Co principalmente sobre a parte final do capítulo, no qual Paulo expõe como 

sucederá a ressurreição corpórea. Porém, a passagem em questão (1Co 15:12-19) há poucos 

trabalhos que cavam a fundo a mensagem, procurando examinar o contexto exegeticamente. 

Existem bons trabalhos sobre o capítulo no Journal of the Evangelical Theological Society 

(Junho/2006), no entanto a perícope 15:12-19 é sempre pouco explorada. Há uma lacuna entre 

as pesquisas de 1Co 15, pois significa que pouca importância foi dada ao conteúdo 

apresentado por Paulo. O trecho da passagem que este trabalho propõe empreender é 

fundamental na argumentação paulino do tema. É o ponto auge na admoestação, o qual Paulo 

emprega lógica e aprofunda a implicação da ação divina ao ressuscitar Jesus. O plano da 

Salvação está listado de forma invertida. Paulo condiciona seu discurso para provar a 

insensatez de negar a ressurreição do crente. Nesta passagem Paulo relaciona a morte e 

ressurreição de Jesus com todos os eventos importantes do plano de redenção. Portanto, 

estudar este tema é relevante para o entendimento geral da Salvação.  

Este trabalho propõe compor as pesquisas realizadas em passagens paralelas. Outro 

intento é introduzir esta proposta de estudo no contexto do pensamento paulino com respeito à 

ressurreição. Para a composição deste estudo, foram consultadas, na medida do possível, 

todas as fontes eletrônicas, o digitalizadas, em relação a monografias, dissertações e teses 

sobre o assunto. O estudo sobre o personagem Paulo, sob a influência das Escrituras como 

fonte de seu pensamento, relacionado com a mensagem da ressurreição e as consequências 

fatídicas àqueles que a negam, constitui num trabalho incomum. 

 Para abordar o contexto histórico, apresentando argumentos convincentes sobre a 

autoria, destinatários, propósito e esboço da epístola, os comentários específicos de 1Coríntios 

foram utilizados. Neste aspecto Leon Morris apresenta de forma detalhada todo aspecto 

histórico que envolve Corinto e o que motivou Paulo a escrever. Importante também para a 

pesquisa são os comentários do SDABC, tendo como editor geral Francis D. Nichol o volume 

6 apresenta uma excelente contextualização dos eventos precedentes à escrita da epístola. 

Apresenta a segunda viagem missionária como chave para entender a problemática, desde a 

evangelização na cidade até os problemas trazidos à Paulo pelos destinatários. 

Quanto ao panorama geral do mundo helênico na época de Paulo e especificamente 

sobre a cidade de Corinto, dois autores se destacam: Robert H. Gundry, em seu livro 

“Panorama do Novo Testamento” e Thomas D. Lea (“The New Testament: its background 

and message”). Sobre a pessoa e pensamento paulino, Michael J. Gorman e Merrill C. Tenney 

apresentam com mais detalhes o enfoque da pesquisa.  
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Para analisar os termos, vários dicionários foram utilizados, entre eles se destacam 

TDNT e EDNT por sua proficiência. Como direcionamento das análises das expressões da 

passagem o SDABC desempenha um papel dorsal dos temas em relação ao propósito do 

estudo. Digno de menção também o trabalho de Hawthorne e verbetes do DTB. Todas essas 

obras compõem o mosaico literário responsável por guiar o estudo ao objetivo proposto pelo 

trabalho. 

 

1.5. Metodologia 

O método da presente pesquisa é histórico, literário e teológico. É histórico porque 

analisa o texto (1Co 15:12-19) em seu contexto original, é literário por se tratar de um estudo 

que utiliza como base a língua grega neotestamentária, em sua estrutura sintática e semântica; 

e é teológico porque, em função das evidências históricas e literárias, explora o significado 

teológica do texto – o que Deus quer comunicar. 

Após a introdução do primeiro capítulo, o segundo capítulo apresenta o marco 

histórico da carta, explorando pelo autor da mesma, os destinatários, data e lugar de 

composição, propósito da mesma, tema geral e esboço. 

O terceiro capítulo define a estrutura literária da passagem, o significado das palavras 

e as interpreta através de procedimentos exegéticos em contexto. Define em contexto o 

pensamento paulino sobre a ressurreição. O quarto capítulo conclui, apresentado as 

descobertas do estudo. 

  



7 

 

7 

 

2. Contexto Histórico 

Este capítulo versa sobre o contexto histórico no qual a primeira epístola aos Coríntios 

está inserida. Contém aspectos relevantes concernentes às definições primárias respectivo à 

primeira carta aos Coríntios: Autor, destinatários, data e local da composição, propósito e um 

esboço sugestivo para o estudo em questão. Esta compreensão é necessária para reproduzir o 

ambiente e as razões para o qual esta carta foi produzida. 

 

2.1. Autoria 

Permanece consenso entre os teólogos do NT
1
 a posição de que Paulo, o apóstolo dos 

gentios, tenha escrito 1 Coríntios. Dentre as 14 epístolas paulinas o grupo das grandes 

epístolas, no qual pertencem as duas cartas aos Coríntios, possui aceitação unânime quanto 

sua autoria.
2
 

2.1.1. Evidências 

  As evidências internas são suficientemente convincentes. Na própria epístola, duas 

vezes Paulo se atribui como autor. Logo no prefácio Paulo segue o comprimento padrão – A 

para B
3
 – para se identificar: “Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, 

e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto [...]”
4
 (1Co 1:1-2). Embora não se 

possa afirmar o motivo, era seu costume ter auxílio de secretários. É muito provável que 

Sóstenes seja um amanuense que ajudou Paulo a escrever. A declaração encontrada em 1Co 

16:21, “Esta saudação é do meu próprio punho, Paulo”, implica que Paulo escreveu apenas 

nesta ocasião, o restante foi ditado. Gundry sugere que o uso de um secretário explicaria 

algumas frases não terminadas motivadas talvez por Paulo ditar muito rápido ou fazer longas 

pausas.
5
 

  Outra evidência interna é o próprio estilo de escrita. O estilo e a linguagem apontam 

para Paulo como sendo o autor da Epístola.
6
 É provável que Paulo tenha sido o criador deste 

estilo literário motivado pela necessidade de admoestação coletiva. As epístolas são cartas 

                                                           
1
 Exceto alguns críticos radicais; ver NICHOL, 655. 

2
 Francis D. NICHOL, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 6. 2002, 655. 

3
 Thomas D. LEA, The New Testament: its background and message. 1996, 414. 

4
 ARA, Biblia de Estudo Almeida. Revista e Atualizada no Brasil. Traduzida em português por João Ferreira de 

Almeida. 1999. Todas as citações feitas neste trabalho seguirão esta fonte base. 
5
 Robert H. GUNDRY, Panorama do Novo Testamento. 2003, 188. 

6
 Leon MORRIS, I Coríntios: introdução e comentário. 1989, 21. 
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escritas com a finalidade de instruir e guiar as igrejas e seus ministros. O gênero Epistolar é 

diferente da carta por ser mais “prolongada, devido à sua natureza teológica, e, usualmente, na 

natureza comunitária dos endereçados”.
7
  

Evidências externas, como a menção pelos primeiros pais, comprovam ser um 

autêntico escrito Paulino.
8
 Ademais, é inquestionável que a igreja primitiva desde o final do 

primeiro século considerava 1Coríntios como parte integrante das demais Escrituras. A 

primeira evidência externa atestada da aceitação da carta é de Clemente de Roma por volta do 

ano 95 d.C.
9
 

 

2.1.2. O Personagem Paulo 

O personagem Paulo, o apóstolo dos gentios, constitui num fator essencial na 

compreensão dos escritos. Embora haja fatos de sua vida relevados por sua própria mão (At 

21:39; 22:3, 25-28; Rm 11:1; Fp 3:5-6), alguns fatores mal analisados têm criado 

pressupostos divergentes. Gorman, por exemplo, argumenta que pelo fato de Paulo ter nascido 

em Tarso da Cicília (At 22:3), deve ter sofrido três influências associadas à cidade: “Diáspora 

Judaica; Educação e retórica Helenística; e Estoicismo do primeiro século.”
10

 No entanto, esta 

concepção é especulativa, pois não se sabe ao certo em que idade Paulo foi para Jerusalém. 

Mais tarde, Paulo se tornaria conhecedor destas influências, no entanto, sob uma forte 

influência rabínica.
11

 

É provável que Paulo houvesse estudado as Escrituras em grego por ser um judeu da 

Diáspora.
12

 Pelas suas cartas, se sabe que era profundo conhecedor da língua grega. Ladd 

alega que Paulo, ao utilizar a língua grega, apenas se assemelha com pensadores gregos, isto 

devido a três motivos:
 13 

(1) após sua conversão, se opôs tudo o que era legalista da Lei; (2) 

sua conversão não esvaziou sua mente de todas as ideias religiosas anteriores; (3) Paulo 

estendeu a mensagem ao mundo greco-romano “interpretando o evangelho de uma forma que 

fosse compatível com a cultura helenística”. Este terceiro ponto sugere que, embora Paulo 

utilize termos gregos, o faz de maneira diferente da utilizada pelas religiões pagãs. Evidente 

                                                           
7
 GUNDRY, Panorama do Novo Testamento, 188. 

8
 MORRIS, I Coríntios: introdução e comentário, 21. 

9
 LEA, The New Testament: its background and message, 413. 

10
 Michael J. GORMAN, Apostle of the Crucified Lord: A theological introduction to Paul and his letters. 2004, 

52. 
11

 Oskar SKARSAUNE, À Sombra do templo: as influências do judaísmo no cristianismo primitivo. 2004, 118. 
12

 GORMAN, Apostle of the Crucified Lord, 51. 
13

 George Eldon LADD. Teologia do Novo Testamento. 2003, 508-509. 
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que Paulo, o apóstolo missionário, não tenha ficado alheio ao helenismo, porém, isto não 

implica na apropriação das ideias helênicas. 

Embora conhecedor do grego e da cultura Greco-romana, é inquestionável que sua 

maior instrução aconteceu em Jerusalém. Mesmo que morando na Diáspora, seus pais eram 

judeus, membros da tribo de benjamim (Fp 3:5). É curioso o fato de Paulo possuir cidadania 

romana. Provavelmente a dupla nacionalidade tenha sido concedida por meio de direito 

herdado de seu pai.
14

 No entanto, sua raiz é judaica, evidenciado ao se descrever como judeu: 

“Quanto a mim, sou judeu, [...] criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da 

lei de nossos pais, zeloso de Deus” (At 22:3). Em algumas passagens, ele mesmo se 

denominava Fariseu (At 23:6, 26:5; Fp 3:5). Paulo, antes de sua conversão, partilhava da fé 

judaica, era um rabino judeu, zeloso pela lei, inflexível, razão na qual foi perseguidor dos 

cristãos (1Co 15:9; Fp 3:56). 

Portanto, como é possível classificar a pessoa de Paulo se nasceu na Diáspora, foi 

educado no judaísmo, possível influência da cultura helenística, e se converteu ao 

cristianismo? De fato, ele recebeu certa influência da cultura helenística, da realidade política 

do Império Romano, e da casta de Judeus do Segundo Templo. Paulo era a figura que 

combinava tudo o que compunha o mundo do primeiro século.
15

 Porém, é prudente afirmar 

que embora Paulo fosse “um homem de três mundos: judaico, helenístico e cristão”
16

, a 

revelação de Cristo Jesus na estrada de Damasco o tornou servo de Cristo (At 9:15; Rm 1:1; 

Tt 1:1).  

Esta fase inicial de Paulo no Judaísmo da Diáspora, sua vida como Fariseu na 

Palestina, seu comprometimento zeloso em extinguir o movimento Jesus encerrou quando 

teve um encontro com o Jesus ressurreto. Sua conversão mudou o rumo de sua vida, agora a 

missão de Paulo era proclamar a cruz de Cristo aos gentios. “Paulo não saiu em busca de uma 

nova religião, mas para chamar Judeus e especialmente Gentios para confessar o Messias 

Cristo.”
17

 O pensamento de Paulo não é nem Judeu, grego ou romano, todos estes fatores 

culturais, distintos em sua história pessoal, contribuíram para torná-lo pregador do evangelho 

aos gentios (1Tm 2:7). Evangelho de “Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus” (1 Co 

1:24). 
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16
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2.2. Destinatários 

Os destinatários da epístola são os cristãos conversos de Corinto, na qual “não eram 

certamente filósofos, mas também não deixavam de ser 'Gregos em busca da sabedoria‟”.
18

 

2.2.1. Cenário Geral 

O evangelho havia finalmente transposto os muros de Jerusalém. O testemunho de que 

o Messias é Jesus Cristo, na qual foi morto e ressuscitou, se alastrou além das fronteiras de 

Israel. Este feito, por intermédio do Espírito Santo, se deve ao personagem Paulo e suas 

visitas missionárias (cf. At 9:31). Para o mundo judeu que aguardava um Messias, esta boa-

nova era a resposta à promessa do Antigo Testamento. No entanto, os habitantes do mundo ao 

redor não compartilhavam da mesma esperança. Afora o judaísmo da Judéia, o ambiente 

religioso comum era o paganismo. 

Os romanos, império dominante da época, haviam incorporado a mitologia grega e boa 

parte de sua cultura. Neste tempo, tanto deuses romanos e gregos eram venerados.
19

 A cultura 

deste período, a qual é intitulada de helenismo, “há tempos se vinha propagando mediante o 

comércio e a colonização gregos, mas as conquistas de Alexandre proveram um impulso 

muito maior do que havia antes”.
20

 O idioma grego tornou-se a língua universal, falada no 

meio político, social e comercial. Influência grega, tanto no idioma, ideias, educação, 

filosofia, religião, política e valores, são inquestionáveis mesmo sob domínio romano. 

Os romanos herdaram a estratégia grega de não substituir os costumes de outros povos 

pela sua própria, mas infiltrar suas crenças, misturando os costumes entre si. Todavia, os 

judeus não se juntavam facilmente. Embora dispersos, procuravam construir sinagogas 

próprias e persistiam em seus costumes: como a circuncisão, monoteísmo, lei, terra sagrada, 

templo e sinagoga, e esperança no reino de Deus. Mas esta independência religiosa não 

garante que os judeus não foram afetados pela cultura grega. “Alguns judeus 

[majoritariamente judeus da Diáspora], foram atraídos para os valores intelectuais e filosofias 

Helenísticas”.
21

 

O pensamento judeu se contrastava em toda essência com o pensamento Greco-

romano. As ideias eram muito diferentes. Um exemplo deste contraste pode ser visto no 

discurso de Paulo no Areópago em Atenas (que fica a 80 quilômetros de Corinto), no qual foi 
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20
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interrompido abruptamente, pois os ouvintes acharam absurda a pregação de Jesus, por ser 

“Crucificado” e “Ressurreto” (At 17:32). A crença comum acreditava na desmaterialização da 

alma, devido à dicotomia grega. A pregação missionária da Igreja, principalmente em 

Corinto, propiciou um embate entre a concepção grega com o anúncio de salvação por meio 

da morte e ressurreição de Cristo. 

 

2.2.2. A Cidade 

Corinto era uma metrópole, uma cidade importante, intelectualmente viva, 

materialmente próspera, mas moralmente corrupta. A cidade portuária estava localizada em 

um estreito com dupla saída para o mar, o único acesso terrestre para a Acaia. “A posição 

geográfica de Corinto [...] era a sua garantia de prosperidade comercial. [...] lugar onde se 

encontravam várias rotas do comércio.”
22

 Esta localização privilegiada tornava Corinto 

almejada, famosa por oferecer oportunidades lucrativas, tornou-se símbolo de 

desenvolvimento. Incessante fluxo de peregrinos e viajantes gerava muitos benefícios para a 

cidade. Provavelmente seja este o fato da insistência de Paulo pela pregação naquele lugar.  

 “Era o centro do qual o Evangelho poderia irradiar-se para as regiões 

vizinhas. Havia uma grande população flutuante. Negociantes e viajantes 

costumavam ficar ali alguns dias, e pôr-se a caminho. Qualquer coisa 

apregoada em Corinto podia estar segura de ampla disseminação.”
23

 

 

Um século após sua destruição pelos romanos em 146 a.C, a cidade foi reerguida 

como colônia romana. Inicialmente seus habitantes eram romanos, no entanto, os gregos 

retornaram em grande escala para a cidade; além desses, homens de outras raças, 

principalmente orientais, foram atraídos para lá. Foi também popularizada por escravos 

libertos e pobres; estando, a maior parte da população, em classe social ascendente buscando 

se enriquecer ali.
24

 Bruce aponta que mais tarde a cidade contava com uma comunidade 

Judaica considerável.
25

 Portanto, a população em Corinto caracterizava-se por ser 

heterogênea.
26

 Nítido por apresentar um evidente sincretismo religioso, no qual vários deuses 

e religiões se misturavam (cf. 1Co 8:5).
27
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Devido ao desenvolvimento acelerado e crescente número populacional, logo se 

tornou a Capital da Acaia, província romana.
28

 Admissível que fosse considerada pelos 

romanos, depois de Roma e Alexandria, como principal centro econômico e cultural. Embora 

estivesse sob controle romano, os habitantes tinham como pensamento e hábitos a forma 

grega de viver.
29

 Evidências comprovam que além de status por sua riqueza e cultura, a cidade 

também ficou conhecida por sua corrupção moral.
30

 A reputação era tal que duas expressões 

para Corinto ficaram conhecidas universalmente. A primeira: “jornada para Corinto não é pra 

todos”, aludindo à promiscuidade e entretenimentos oferecidos pela cidade. E a segunda, 

consiste num verbo criado por moralista: “ser Corintianizado”, no qual representava a ideia de 

“praticar fornicação”. Entende-se que esta expressão era utilizada àqueles que praticavam atos 

obscenos.
31

 

Corinto era moderna e oferecia jogos atléticos, teatro aberto, templo, santuários com 

prostitutas, mercado bem elaborado, tabernas onde serviam licores gelados – equipados com 

cisternas subterrâneas para esfriar as bebidas – tudo de mais atual e chamativo para a época. 

Todo tipo de prazer e entretenimento ao alcance de todo viajante e acessível à população. 

“Era natural que uma igreja cristã em meio a uma sociedade extremamente paganizada” 

apresentasse problemas na igreja.
32

 

 

2.2.3. A Igreja 

A igreja cristã em Corinto foi fundada por Paulo (At 18:1-11). Ele estava vindo de 

Atenas com sentimento de rejeição (At 17:32). Sua experiência na Macedônia e Acaia aparece 

numa sequência de açoites, aprisionamento e expulsões (At 16:23, 39; 17:5, 13). Paulo deve 

ter pensado que “não havia lugar para ele naquela província”.
33

 No entanto, numa visão, Paulo 

foi reanimado com as palavras de Deus: “tenho muito povo nesta cidade” (At 18:10). Durante 

sua segunda viagem missionária evangelizou Corinto. Ali se instalou por 18 meses (At 18:11). 

Junto com Áquila e Priscila, judeus cristãos vindos de Roma, “Paulo manteve-se em Corinto 

por seu próprio trabalho manual”.
34

 Era seu costume ir à sinagoga onde pregava aos 
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Sábados.
35

 Com esta estratégia (cf At 17:1-3), ele fundou a igreja em Corinto. Atos 18 parece 

mostrar que o intento de Paulo de pregar aos judeus na sinagoga em Corinto foi frustrado. 

Mudança de estratégia foi necessária devido à oposição (At 18:7-8). Porém, permanece 

dedicando tempo e esforço após uma visão (At 18:9-11). Paulo segue seu evangelismo, 

contudo com dedicação maior aos gentios (At 18:6; 18-19; Rm 16:3-4).
36

 

Algum converso dos “frutos da Acaia”, provavelmente Tício Justo, cedeu a casa para 

as reuniões Cristãs (At 18:7).
37

 Para aquele ambiente helênico o surgimento de uma 

comunidade cristã foi um triunfo para o evangelho. No entanto, tensões espirituais e morais 

surgiram motivadas por disputas entre os membros da nova comunidade. Entre estes recém 

conversos, muitos deles eram gentios, possuindo fortes raízes helênicas (1Co 12.2). 

Morris relata que, dos conversos de Paulo,  

“a grande massa dos crentes veio da classe de pagãos devotos que se haviam 

ligado frouxamente à sinagoga. Estavam insatisfeitos com a vida pagã e com 

a moralidade pagã. Sentiram-se atraídos pela moral elevada e pelo 

monoteísmo puro dos judeus, mas repugnava-lhes o nacionalismo estreito 

deles, e algumas das suas práticas rituais, como por exemplo a circuncisão. 

Essas pessoas, de modo geral deram calorosas boas vindas ao cristianismo. 

Viram nele uma fé que as satisfazia, e que estava livre das coisas que 

achavam objetáveis no judaísmo.”
 38

 

 

Entretanto, devido ao fato desse grupo gentílico de recém-conversos ser majoritário, 

causou instabilidade na formação da comunidade cristã de Corinto. Estes possuíam um 

antecedente religioso muito diferente do cristianismo, tornaram-se mais trabalhosos no ensino 

para alcançarem maturidade espiritual.
39

 

Após este intento evangelístico, desejava Paulo que outros líderes continuassem o 

ministério na cidade. Entretanto, os anos seguintes apontam uma liderança local ineficiente. 

Lea argumenta que a igreja “não tinha muito membros locais proeminentes, ricos ou 

influentes (1Co 1:26)”.
40

 Outros relatos revelam pessimismo quanto à aceitação e 

permanência de bons líderes, mesmo com Apollo, Áquilla e Priscila, Silas, Timóteo, Tito, e 

mais duas visitas de Paulo.
41
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2.3. Data e Local da Composição 

A data exata da redação é incerta, porém há alguns elementos decisivos na 

reconstrução cronológica dos eventos relativos à 1Coríntios. Primeiramente, Paulo escreveu a 

epístola em sua terceira viagem missionária, enquanto residente de Éfeso. Mais provável que 

seja no final de sua estada em Éfeso, pois fazia planos para sair (1Co 16:5-8). Considerando 

que Paulo escreveu a epístola aos Coríntios no último (terceiro) ano no qual estava ainda em 

Éfeso, a data de composição deve ser por volta de 55 a 57 d.C.
42

 Embora seja admissível a 

suposição de Tenney que sugere o período de inverno de 55 d.C”
43

, contudo, também deve-se 

considerar a possibilidade inferida por comentários de uma data mais tardia.
44

 O SDABC 

declara: “observações permite-nos datar a carta na primavera de 57 d.C”.
45

 

Para entender melhor o contexto de 1Coríntios, será utilizada a cronologia apresentada 

no SDABC
46

 e resumida em nove pontos como base para apresentar os eventos históricos da 

composição da epístola. 

1- At 18:1-18 - Segunda viagem missionária de Paulo. No qual ficou em Corinto 18 

meses. Sua saída é marcada por Gálio. Paulo provavelmente sai de Corinto primavera 

de 52 com Áquila e Priscila para breve visita à Éfeso, depois visita Jerusalém.
47

 

2- At 18:24-28 - Apolo, recém-converso sai de Éfeso e vai a Corinto. 

3- At 19:1-10 - Terceira viagem de Paulo, que duraria três anos, começa sua estada em 

Éfeso e escreve uma carta (perdida) aos Coríntios (1Co 5:9). 

4- 1Co 5:9 “Já em carta vos escrevi que não vos associásseis com os impuros”. Paulo já 

havia escrito uma epístola anterior à igreja de Corinto, mas que depois se perdeu.
48

 

5- 1Co 16:12 - Diante às desavenças Apolo retorna a Éfeso, e recusa-se a voltar a 

Corinto. 

6- 1Co 1:11-12; 2Co 2:17-18 - Paulo manda Tito a Corinto devido ao relatório da família 

de Cloe, sobre de desavenças na igreja. 

7- At 19:22; 1Co 4:17; 16:10 - Paulo envia Timóteo pela Macedônia. 
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8- 1Co 16:8 - Paulo escreve, de Éfeso, 1Coríntios em resposta aos problemas 

comportamentais e doutrinais que surgiram, em sua terceira viagem missionária.
49

 O 

verso indica que foi numa primavera. 

9- At 19:22-20:1; 2Co 1:1; 2:12-13; 7:6-16 - Paulo sai em direção à Macedônia para 

saber notícias sobre sua carta; Encontra Tito e Timóteo dizendo que a carta foi aceita e 

depois escreve 2Coríntios. 

 

2.4. Propósito e Conteúdo 

Depois que Paulo saiu de Corinto, a igreja manifestou múltiplos problemas doutrinários 

e comportamentais. Contendas internas causaram instabilidade na formação da comunidade 

cristã de Corinto. Tudo indica que a igreja não possuía uma liderança local forte (1Co 1:26).
50

 

Após escrever a primeira carta aos Coríntios, Paulo manda Tito e Timóteo a Corinto devido às 

desavenças na igreja. A tentativa de Paulo de restabelecer a ordem em Corinto – pelas cartas 

anteriores, três visitas pessoais, e contando com a ajuda de Apollo, Áquila e Priscila, Silas, 

Timóteo, e Tito – parece não ter surtido efeito.
51

 Ansioso por notícias sobre sua carta, Paulo 

sai em direção à Macedônia. No caminho, encontra Tito e Timóteo dizendo que a carta foi 

aceita e então escreve 2Coríntios.
52

 

Todo este contexto indica o propósito claro de Paulo ao escrever a epístola. Paulo havia 

escrito uma carta anterior, perdida, no qual exortou os Cristãos a evitarem associação com 

professos crentes que eram imorais (1Co 5:9-11).
53

 O problema estava em más influências 

dentro da própria igreja. Após ter deixado Corinto, Paulo em Éfeso recebe notícias de que a 

igreja sofria problemas no qual ameaçava romper sua unidade.  

A epístola indica duas formas na qual recebera as notícias, o qual o motivou a escrever: 

(1) Membros da “família de Cloe” (1Co 1:11); Paulo faz então reprimendas em resposta ao 

relatório prestado. (2) Crentes da própria congregação (1Co 7:1; 16:17) consultando Paulo 

com algumas dúvidas. Paulo recebeu da igreja de Corinto uma carta, na qual uma réplica era 

necessária. E sem dúvida, a fonte da dúvida e ensinamentos falsos provém da procedência 
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pagã dos Coríntios.
54

 Em reação aos relatórios recebidos dos crentes de Corinto Paulo então 

escreve para responder as “questões que lhe foram levantadas” e resolver essas dificuldades. 

Portanto, o motivo para escrever a epístola é duplo: primeiro, tanto corrigir as desavenças na 

conduta; segundo, como discrepâncias nas crenças. 

Gorman afirma que 1 Coríntios é a carta mais prática e contemporânea no qual 

escreveu.
55

 “Ela reflete o conflito que ocorreu quando a experiência cristã e os ideais cristãos 

de conduta entraram em conflito com os conceitos e práticas do mundo pagão.”
56

 Casos de 

imoralidade e conduta indevida dentre os Coríntios cristãos demonstram apego aos antigos 

hábitos pagãos, influenciados pela generalizada imoralidade peculiar à cidade. 

Dois fatores contribuíram grandemente para a existência de problemas na igreja. (1) 

Falta de liderança unida, pois as facções dividiram a igreja; (2) Influência dos velhos hábitos 

de vida, distorcendo comportamentos e doutrinas.
57

 As facções na igreja se desenvolveram 

pela veneração de personalidades ao invés de adorarem Jesus.  “Ele estava preocupado com as 

divisões dentro da igreja. Os partidos que se haviam formado ligando-se aos nomes de Paulo 

ou Apolo ou Pedro, ou até de Cristo”.
58

 Gundry concorda que este tema é relevante, pois 

Paulo dedica os quatro capítulos iniciais da epístola. Paulo discorre sobre a desunião e como a 

igreja deveria unificar-se, mediante a humildade, à luz da cruz.
59

 As facções existentes na 

assembleia cristã de Corinto se derivavam de sua veneração a heróis (1Co 1:12). Por isso 

Paulo não se aliou aos próprios seguidores (1Co 1:13). Paulo condenava aqueles que seguiam 

meros líderes humanos. “Os detalhes não são perfeitamente claros, mas parece que aquelas 

facções tinham sido originadas pelo culto a personalidades, e não devido a diferenças 

doutrinárias”.
60

 

Paulo não queria que eles tomassem a postura de superioridade espiritual por haverem 

sido batizados por ele. Também não queria que pelo batismo os conversos fizessem parte de 

um grupo de adeptos liderados por um evangelista. Os conversos deveriam ser discípulos de 

Cristo. E isto não era popular, “porque a pregação acerca de um Salvador que morreu como se 

fora um criminoso ofende o orgulho humano e a sabedoria deste mundo”.
61
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Desta forma, Cristo é a sabedoria, a retidão, a santificação e a redenção deles (1Co 1:18-

31). Paulo não estava nada feliz com a situação em Corinto, tanto que o elogio feito à igreja é 

indireto: ele não elogia as atitudes dos Coríntios, mas sim a ação de Deus na vida deles.
62

 O 

assunto da epístola envolve o modo correto do bom procedimento cristão. Para Gorman, os 

problemas na Igreja de Corinto são apenas sintomas de uma doença mais grave: a falta de um 

cristianismo vivo.
63

 Os coríntios careciam de genuína transformação: A mensagem da cruz 

deveria trazer humildade e unidade em Cristo (1Co 2:1-2). 

 

 

2.5. Esboço da Epístola 

A estrutura literária de 1Coríntios, conforme foi optada a seguir, possui duas divisões. 

Tenney aponta que essas divisões estão claramente demarcadas no livro.
64

 A primeira divisão, 

que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 6, é basicamente uma resposta ao relatório 

recebido por pessoas da “casa de Cloe” com um parecer dos problemas que surgiram na 

igreja. A segunda seção é também uma réplica, dos capítulos 7 ao 16 se encontra respostas às 

indagações feitas na carta enviada pelos coríntios. Torna-se também uma exposição 

doutrinária de certos temas, no qual inclui o problema quanto à descrença na ressurreição. 

1 Coríntios: Os Problemas em Corinto 

I. Saudações 1:1-9 

II. Resposta ao Relatório da “casa de Cloe”  1:10-6:20 

   Luta Partidária 1:10-3:23 

   Defesa do Ministério de Paulo 4:1-21 

   Críticas à Imoralidade 5:1-13 

   Críticas às Ações Jurídicas 6:1-11 

   Respostas à Libertinagem 6:12-20 

III. Resposta às Questões da Carta 7:1-16:9 

   Casamento 7:1-24 

   Virgens 7:25-40 

   Coisas Sacrificadas aos Ídolos 8:1-11:1 

   Problemas de Adoração 11:2-34 

   Dons Espirituais 12:1-14:40 

   A Ressurreição do corpo 15:1-58 

   A Coleta 16:1-9 

IV. Saudações Finais 16:10-24 
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2.6. Conclusão Parcial 

 

 Paulo foi um missionário notável entre os gentios. Nascido na Diáspora, criado em 

Jerusalém, Paulo se tornou um dos líderes fariseus. No entanto, uma revelação transformou 

sua missão. Paulo percorreu o mundo para anunciar a pregação de Jesus morto e ressurreto. 

Sua experiência de vida o fez ser reconhecido como apóstolo dos gentios. Paulo escreve 1 

Coríntios da cidade de Éfeso por volta do ano 57d.C. Problemas haviam surgido de dentro da 

igreja de Corinto. Alguns estavam distorcendo o que Paulo, anteriormente, pregara por 18 

meses em sua evangelização à cidade. Algumas rixas dentre os membros da igreja causaram 

distorções comportamentais e doutrinárias. Paulo responde às dúvidas trazidas à ele por 

relatórios e carta. Os problemas em Corinto revelam que eles careciam de um modelo não 

humano, mas de um autêntico doador de vida na qual Paulo pregava.  
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3. Estrutura Literária e Implicações Teológicas 

Após considerar o contexto histórico no qual 1 Coríntios foi escrita, este capítulo 

intenta apresentar primeiramente elementos literários e gramaticais da perícope 1Co 15:12-19. 

Depois, utilizar este conhecimento para interpretar as implicações teológicas do texto. 

 

3.1. Esboço do capítulo 15 

O texto deste capítulo pode ser dividido em duas partes: a ressurreição de Cristo e a 

ressurreição dos crentes. Segue o esboço sugerido por Lea
65

 e subsequente um breve resumo 

do conteúdo de cada seção: 

A Ressurreição (15:1-58) 

A. Ressurreição de Cristo (15:1-28) 

1. Realidade da ressurreição de Cristo (15:1-11) 

2. Negação da possibilidade da ressurreição (15:12-19) 

3. Resultados da ressurreição de Cristo (15:20-28) 

 

B. Ressurreição dos Crentes (15:29-58) 

1. Afirmando a realidade da ressurreição (15:29-34) 

2. Natureza da ressurreição corpórea para os crentes (15:35-49) 

3. Vitória de Cristo sobre a morte (15:50-58) 

 

Ressurreição (15:1-58) 

Vale notar que este capítulo inteiro aborda sobre a ressurreição, tanto a de Cristo, no 

passado, quanto à dos crentes no futuro e sua importância crucial para a fé cristã. 1 Coríntios 

15 apresenta em suas seções provas de que existe ressurreição, qual será a natureza dos corpos 

daqueles ressuscitados, como também um parecer do que acontecerá com aqueles que 

permanecerem vivos no segundo advento de Cristo, e as consequências práticas desta 

doutrina.
66

 

 

A. Ressurreição de Cristo (15:1-28) 
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Nesta primeira parte Paulo salienta o Credo Cristão e confirma a realidade da 

ressurreição de Cristo (15:1-11). Após uma breve apresentação sobre o tema, fala sobre Jesus 

como prescrito nas Escrituras. Também para confirmar esta realidade, enumera as aparições 

aos apóstolos por Jesus ressurreto incluindo a si próprio. 

Depois de confirmado a ressurreição de Cristo por meio de evidências, Paulo aborda o 

problema da descrença enfrentado pelos Coríntios. Aqui Paulo argumenta incisivo 

apresentando as consequências por negar a ressurreição de Cristo (15:12-19). 

Crer na ressurreição de Cristo é fundamental e pode ser exemplificada por outro 

homem que foi a primícias da humanidade: Adão. Como resultado Cristo foi o primeiro e nos 

possibilita sermos salvos por que Ele ressuscitou. A vitória sobre a morte de torna possível 

por meio de Cristo (15:20-28). 

A. Ressurreição dos Crentes (15:29-58) 

Nesta seção, Paulo argumenta mais uma vez a realidade da ressurreição dos crentes e 

como isto tem implicações práticas na vida dos crentes. As influências de falsos ensinamentos 

por “alguns [que] não têm o conhecimento de Deus” são rebatidas por Paulo (15:29-34). 

 “Mas alguém dirá: Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? 

Insensato!...” (15:35-36). Como o corpo será ressuscitado é algo que Paulo procura explicar 

nesta seção. Seu parecer sobre o corpo ressuscitado é que sem nenhum problema teremos um 

corpo espiritual, sem defeitos (15:35-49). 

Quando então a ressurreição irá ocorrer? É tema desta passagem. “Num momento, 

num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos 

ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados” (15:52). A vitória então será 

anunciada e nossa fé em Cristo não foi em vão (15:50-58). 

 

3.2. Análise da Perícope Objeto de Estudo 

 

3.2.1. Delimitação da passagem 

O capítulo inteiro de 1Co 15 abarca a resposta de Paulo à igreja de Corinto quanto ao 

problema da descrença na ressurreição. A perícope da passagem escolhida para o estudo em 

questão começa no versículo 12 do capítulo 15 e termina no verso 19 do mesmo capítulo. Esta 

delimitação pôde ser evidenciada procurando respeitar os limites naturais do texto, 

averiguando os elementos de unidade e de divisão explícitos no próprio texto bíblico. 
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Ao analisar o contexto da perícope delimitada, pode-se observar que o tema unificador 

é “As consequências em descrer na ressurreição”. Este tema é encontrado dentro de um 

assunto maior sobre o qual Paulo está argumentando. O assunto é a ressurreição de Cristo 

como essencial para a ressurreição do crente. Este assunto, por sua vez, faz parte das respostas 

às questões levantadas pela igreja de Corinto e último tema dogmático dentro da primeira 

epístola enviada aos Coríntios. Dentro da perícope, Paulo apresenta as consequências como 

uma lista composta por vários “destinos” àqueles que negam a ressurreição. 

Como elemento de divisão da perícope, os versos anteriores e posteriores à perícope 

demonstram mudanças no tópico. Bullinger abaliza a transição que ocorre do verso 11 para o 

12 e aponta o uso da figura de linguagem Metábasis ou Transição, uma forma de transição 

abrupta. “Esta figura (do gr. metá =além + baínein =ir) se dá quando um orador ou escritor 

passa de um assunto a outro e traz memória a seus ouvintes ou leitores do que acaba de dizer, 

e referindo-se brevemente e de forma sucinta o que foi dito [15:11] passa para o que falta a 

ser dito [15:12].”
67

 É no verso 12 que Paulo passa a declarar sobre o grande tema da 

ressurreição dos mortos. No verso 11, as evidências da ressurreição descritas nos versos 3-10 

foram entregues por Paulo e muitos creram nesta pregação. Como transição Paulo utiliza a 

conjunção Eiv de. (“Mas se”, 15:12) para mostrar o que já havia dito e conectar com o que 

apresentaria na sequência. 

Ademais, como recurso literário, Paulo usa uma pergunta para começar este outro 

bloco a exemplo dos versos 29 e 35. Nestes últimos dois versos Paulo faz uso do recurso 

retórico diatribe para iniciar um tópico. No entanto, no verso 12 simplesmente Paulo está 

atônito com a falta de compreensão neste tema, mesmo tendo anunciado muitas vezes em sua 

pregação, e faz sua pergunta: “como afirmam alguns dentre vós [...]?”. 

Quanto ao elemento de divisão no término da perícope, claramente encerra-se este 

enfoque da argumentação paulina no verso 19 com a sentença final de Paulo àqueles que 

negam a ressurreição: a infelicidade. Exatamente deste versículo para o próximo ocorre uma 

mudança no tema. A partir do versículo 20 Paulo discorre sobre os benefícios de crer na 

ressurreição, como Cristo se tornou “as primícias” dos que vivem e trará final vitória. À 

propósito Paulo muda o clima de seu discurso utilizando um advérbio nuni. seguido de uma 

conjunção de,, podendo ser traduzido por “Mas agora”. Assim, é quebrada mais uma vez a 

fluidez do texto, portanto o texto fica bem delineado com esses visíveis elementos de divisão. 
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Ao negar a ressurreição pregada (15:1-11) consequências ocorreriam (15:12-19), porém 

“Cristo ressuscitou dentre os mortos” (15:20) e os benefícios são evidenciados (15:20-28).  

 

3.2.2. Apresentação da passagem 

15:
12 Eiv de. Cristo.j khru,ssetai o[ti evk nekrw/n evgh,gertai( pw/j 

le,gousin evn u`mi/n tinej o[ti avna,stasij nekrw/n ouvk e;stinÈ  
13  eiv de. 

avna,stasij nekrw/n ouvk e;stin( ouvde. Cristo.j evgh,gertai\  
14  eiv de. 

Cristo.j ouvk evgh,gertai( keno.n a;ra Îkai.Ð to. kh,rugma h̀mw/n( kenh. kai. 
h` pi,stij ùmw/n\  

15  eùrisko,meqa de. kai. yeudoma,rturej tou/ qeou/( o[ti 
evmarturh,samen kata. tou/ qeou/ o[ti h;geiren to.n Cristo,n( o]n ouvk 
h;geiren ei;per a;ra nekroi. ouvk evgei,rontaiÅ  

16  eiv ga.r nekroi. ouvk 
evgei,rontai( ouvde. Cristo.j evgh,gertai\  

17  eiv de. Cristo.j ouvk 
evgh,gertai( matai,a h` pi,stij ùmw/n( e;ti evste. evn tai/j a`marti,aij u`mw/n(  
18  a;ra kai. oi ̀koimhqe,ntej evn Cristw/| avpw,lontoÅ  

19  eiv evn th/| zwh/| 
tau,th| evn Cristw/| hvlpiko,tej evsme.n mo,non( evleeino,teroi pa,ntwn 
avnqrw,pwn evsme,nÅ 

 

3.2.3. Variantes textuais na passagem 

As variantes encontradas em 1Co 15:12, 14, 15, 17, 19, não trazem nenhuma alteração 

significativa do texto. Tomando por base Metzger, apenas uma variante é indicada como 

sendo significativa.
68

 Esta variante se encontra no versículo 14, que segundo ele há grande 

possibilidade da troca de palavras, u`mw/n (“vossa”) por h`mw/n (“nossa”). Esta última forma 

aparece em várias testemunhas importantes (incluindo B D
gr

 33 81 330 1739), no entanto é 

provável que nestes casos ocorreu uma “assimilação mecânica para o h`mw/n anterior.” A 

certeza oferecida é “B”, ou seja, quase certo que deve-se manter a palavra u`mw/n, ao invés de 

h`mw/n. Segundo Metzger “o contexto parece exigir „vossa fé‟ como um correlato de „nossa 

pregação‟; comparar também h` pi,stij u`mw/n no verso 17, aonde a leitura é firme.”
 69

 

Desta forma, conforme referido na análise acima, o critério utilizado neste trabalho 

para a compreensão do texto procede de igual forma, portanto, ao ler o texto bíblico, deve-se 

manter “vossa fé” e não alterar por “nossa fé” conforme sugere alguns manuscritos. Mesmo 

que a perícope contenha uma variante textual expressiva, esta variante não traz alteração 

significativa ao texto ou algo que atrapalhe a compreensão geral do texto. Portanto, será 

mantido o texto traduzido, em sua totalidade, como encontrado atualmente na versão de João 

de Almeida Revista e Atualizada. 
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Embora a tradução para o Português esteja de acordo, é digno de nota que as 

ocorrências do verbo referente à “ressurreição” (evgei,rw) relacionadas a Cristo estejam no 

“passivo”. Deste fato, pode-se inferir no texto um sujeito causador da ação. Esta 

particularidade é distinguida por J. Jeremias de “Passivo Divino”.
70

 Ele comprovou nos 

evangelhos este recurso literário, evidente também no modo de expressar de Jesus, e como 

uma característica do Antigo Testamento ao utilizar a voz passiva de um verbo para designar 

a ação oculta de Deus, o Pai. Esta forma representa uma reverência ao sagrado nome de Deus, 

pois evita o seu uso. Esta característica se tornou habitual no meio hebraico, inclusive no 

primeiro século, provavelmente Paulo está refletindo esta realidade ao utilizar-se da palavra 

ressurreição no passivo. 

 

3.2.4. Tradução da passagem
71

 

 

15:
12

 Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, 

como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? 
13

 

E, se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. 
14

 E, se 

Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã, a vossa fé; 
15

 e somos 

tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus 

que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os 

mortos não ressuscitam. 
16

 Porque, se os mortos não ressuscitam, também 

Cristo não ressuscitou. 
17

 E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e 

ainda permaneceis nos vossos pecados. 
18

 E ainda mais: os que dormiram em 

Cristo pereceram. 
19

 Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta 

vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 

 

 

3.2.5. Estrutura da passagem 

A estrutura da passagem apresentada abaixo foi criada respeitando os seguintes 

elementos: (1) Paulo faz, no transcorrer do texto desta perícope, uma argumentação e para tal 

ele inclui uma introdução e conclusão; (2) A mesma ideia do 15:13 aparece no 15:16; (3) 

Exatas palavras repetem no 15:14a e 15:17a; (4) Uma lista de consequências encontra-se entre 

os versos da perícope; (5) Nesta parte do verso, 15b, há um elucidação expandida do texto de 

15a; (6) No inicio de cada sentença a palavra eiv, que significa “Se”, aparece com a ideia de 

condicionalidade. Em grego se torna mais evidente o uso desta partícula de conjunção 

subordinativa, pois é sempre a primeira palavra. Paulo emprega este uso seis vezes no texto, o 
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que parece expressar o caráter hipotético de seus argumentos. Aparece a mesma ideia em 

15:15, porém com outra palavra grega ei;per (“se”).  

 

 

Introdução -
 v.12

 Ora, SE é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, 

como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? 

I. 
v.13 

E, SE não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. 
 

A.
 v.14a

 E, SE CRISTO NÃO RESSUSCITOU,  

1. 
v.14b

 é vã a nossa pregação 

2. 
v.14b

  vã, a vossa fé 

3. 
v.15a

 somos tidos por falsas testemunhas de Deus 

v.15b
 “porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a 

Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não 

ressuscitam.” 

II. 
v.16

 Pois, SE os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.  

B.
v.17a

 E, SE CRISTO NÃO RESSUSCITOU,  

4. 
v.17b 

é vã a vossa fé,  

5. 
v.17b

 ainda permaneceis nos vossos pecados 

6. 
v.18

 os que dormiram em Cristo pereceram
  

Conclusão -  
v.19

 SE a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,  

v.19 
somos os mais infelizes de todos os homens. 

 

 

3.3. Análise Exegética das Expressões: 

Para compreender o argumento paulino com respeito à ressurreição no contexto dos 

versículos 12–19, uma análise das principais expressões será apresentada. 

 

3.3.1. “Cristo ressuscitou dentre os mortos” e “ressurreição de mortos” (15:12) 

“Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, 

pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos?” (1Co 

15:12) 

 

(6) 

(1) 

(4) 

(2) 

(3) 

(5) 

(4) 

(1) 
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Paulo inicia sua argumentação afirmando que Cristo.j [...] evk nekrw/n evgh,gertai 

(“Cristo ressuscitou dentre os mortos”), portanto deveria haver avna,stasij nekrw/n 

(“ressurreição de mortos”). Dessas expressões é possível notar que há diferentes termos em 

grego para ressurreição. A tradução de João Ferreira de Almeida traduz ambas as palavras 

como “ressurreição”. Compete nesta análise entender o motivo de Paulo para usar duas 

expressões diferentes. 

“Na Bíblia não existe um termo exclusivo para a ideia de ressurreição”.
72

 Fato claro ao 

examinar o texto grego visto que a ideia de ressurreição era estranha ao pensamento grego. 

Consequentemente, compreender este fator pode em muito elucidar o pensamento paulino 

neste assunto. Kreitzer menciona que há diferentes palavras e frases que são usadas para 

descrever a ideia de ressurreição dentro das cartas Paulinas.
73

 Em (1Co 15) Paulo utiliza o 

substantivo avna,stasij e derivações do verbo evgei,rw. 

A palavra evgei,rw significa “levantar”, “acordar”; também transmite a ideia de 

“ressurgir”, “suscitar”, e “despertar”. Além destes conceitos, esta expressão é utilizada 87 

vezes no NT trazendo o conceito de ressurreição. A palavra evgei,rw em si, não aparece no 

texto bíblico, mas seus derivados são abundantes.
74

 Segundo Kremer
75

, ao todo aparecem 144 

expressões
76

 no NT relacionadas com este termo, sendo que 91 delas com sentido de 

ressurreição. Esta expressão também pode trazer o sentido espiritual de levantar, sair da 

condição de pecado, ressurreição da morte para a vida.  

Em Paulo, sem dúvida evgei,rw é o verbo de preferência para comunicar ressurreição, 

com 42 ocorrências. Interessante notar que em Paulo o termo é quase restrito ao sentido de 

ressurreição (exceção de Ef 5:14; Fp 1:17; entre outros) e nenhuma vez com o sentido de 

“levantar” de forma literal. A utilização deste com o sentido de ressurreição podem ser 

identificados muitas vezes com o acompanhamento da palavra nekro,j, que significa 

“morto”.
77

 Com este significado, aparece 33 vezes
78

 em Paulo. 
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O substantivo avna,stasij (“ressurreição”) aparece 42 vezes
79

 no NT. Com exceção de 

(Lc 2:34), todas as ocorrências do substantivo refere-se à “ressurreição”.
80

 Esta palavra é 

utilizada por Paulo apenas onze vezes (Rm 1:4; 6:5; 1Co 15:12, 13, 21, 42; Fp 3:10; 2Tm 

2:18; Hb 6:2; 11:35
[2x]

), e o substantivo evxana,stasin (“resurreição”) apenas uma vez (Fp 

3:11).
81

 

Em (1Co 15:12-13), parece indicar uso de evgei,rw para Jesus e avna,stasij para o crente, 

entretanto, no verso 42 utiliza-se as duas formas para o crente. Pode-se perceber que Paulo 

utiliza as varias expressões juntas, inclusive zwh,, que significa “vida” (15:22). Paulo utiliza 

derivações deste termo para expressar o conceito de “vivificar” com sentido de Ressurreição 

espiritual.
82

 É possível notar, pela tabela abaixo, os usos que Paulo faz das diferentes palavras 

para expressar ressurreição em (1Co 15): 

 

Paralelos Morfologia Textos 

avna,stasij Subs. C. F. S. 15:12, 13, 21, 42, 

evgh,gertai Vb. Pres. Pass 3ª S. 15:4, 12, 13, 14, 16, 17, 20 

h;geiren Vb. Aor. Atv. 3ª S. 15:15
[2x]

 

evgei,rontai Vb. Pres. Pass 3ª Pl. 15:15,16,29,32,35 

zwopoihqh,sontai Vb. Fut. Pass 3ª Pl. 15:22 

evgei,retai Vb. Pres. Pass 3ª S. 15:43
[2x]

,44 

evgerqh,sontai Vb. Fut. Pass 3ª Pl. 15:52 

  

Alguns autores sustentam que as duas palavras, evgei,rw e avna,stasij são usadas por 

Paulo para diferentes conceitos. Embora a primeira esteja mais ligado ao pensamento hebreu, 

parece que Paulo utiliza os dois termos livremente. “Como se distinto do Helenismo, o NT 

prefere evgei,rw à avna,stasij, isto é talvez porque realça melhor a natureza concreta da ação 

divina”.
83
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Bonnard sugere que existe apenas uma pequena diferenciação conceitual entre evgei,rw 

e avni,sthmi. Paulo usa a primeira “principalmente como ato do poder de Deus”, e a segunda 

“apresenta mais como vitória da vida sobre a morte”.
84

 Kremer menciona que avni,sthmi 

“sempre indica uma nova ação ou movimento; sobre tudo, o levantar ou erguer um que se 

encontra doente expressa a virada do destino desta pessoa”.
85

 Em ambos, a manifestação 

divina é um ponto crucial. Sem ela nada acontece, a vida não é restaurada e a ressurreição não 

existiria. Isto indica que sua intenção não é diferenciar linguisticamente tipos diferentes de 

ressurreição, mas sim a ação. 

Em Paulo, ressurreição é um dos temas centrais de sua pregação.
86

 Referências 

alusivas à ressurreição são encontradas por todo escopo literário paulino. Brunt assegura que 

“Limitar o estudo da perspectiva paulina sobre a ressurreição a umas poucas passagens 

importantes que tratam do assunto em detalhes faria com que se perdesse muito da riqueza do 

pensamento do apóstolo”.
87

 Segundo Gourges “de todos os testemunhos neotestamentários, 

que afirmam e se esforçam por mostrar as implicações da ressurreição de Jesus para a 

esperança humana, o capítulo 15 de 1Co constitui, sem dúvida alguma, o texto máximo”.
88

 

 

3.3.2. “Como, pois, afirmam alguns dentre vós” (15:12) 

“Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, 

pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos?” (1Co 

15:12) 

   

A argumentação desta perícope começa em (15:12) com uma afirmação e uma 

pergunta. A evidência textual confirma claramente esta transição na linha de pensamento com 

as palavras Eiv de. (“Ora, se”), que pode ser traduzido por “Mas, se” ou “agora, se”. Várias 

perguntas foram levantadas por Paulo neste capítulo: 15:12, 29, 32, 35, e 55. Algumas dessas 

funcionam como diatribe, perguntas retóricas para introduzir um tópico. Porém, o tipo de 

pergunta feita no texto (15:12) não indica este uso. 

Primeiramente, Paulo afirma que a ressurreição é confirmada, pois “é corrente pregar 

que Cristo ressuscitou dentre os mortos”. Por que a primeira informação é verdadeira, 

lembrando que o próprio apóstolo Paulo se inclui nesta pregação, então como pode alguém 
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duvidar dessa verdade. Esta indagação feita por Paulo expressa seu sentimento em relação à 

heresia que infiltrou entre os membros da igreja. 

Ele havia estado com eles durante 18 meses, um longo período no qual pôde doutrinar 

os crentes de Corinto. Neste assunto, em específico, ele havia explanado detalhadamente no 

“evangelho que vos anunciei” como indica (15:1). Assim sendo, a indignação de Paulo é 

porque eles já haviam compreendido e aceitado a doutrina. Então o apóstolo questiona 

“como” (gr. pw/j), provavelmente imaginando o que dera errado para crerem de outra forma. 

A palavra le,gw que aparece em português como “afirmam”, tem significado primário 

“dizer”. Esta expressão indica que naquele presente momento alguns estavam persuadidos do 

erro. Como se não bastasse o afastamento da verdade ensinada por Paulo, estes dissidentes 

estavam inseridos no corpo da igreja e não guardavam o erro só para si, pois provavelmente 

estavam “dizendo”, espalhando essas falsas concepções. Fica a impressão de que sem a 

intervenção de Paulo outros seriam influenciados a pensar como correto uma falsa 

compreensão da ressurreição. 

Outra palavra importante no texto é o pronome indefinido enclítico ti.j (“alguns”, 

“alguma coisa”); não por sua tradução, mas por seu significado. A expressão evn u`mi/n tinej , 

(“alguns dentre vós”), indica a identidade desses dissidentes. Quem são provavelmente estes 

“alguns”? Primeiramente, a interpretação primária textual estabelece que o pensamento da 

igreja nesta questão estivera dividido. No entanto, houve um tempo no qual todos “assim 

crestes” (15:11), conforme a pregação de Paulo. Entre aqueles no qual o apóstolo havia 

convertido apenas “alguns” se desviaram no erro. Comparando com o primeiro verso do 

capítulo, está evidenciado que muitos “ainda perseverais” (15:1). Pela preocupação com que 

Paulo escreve provavelmente esta falsa pregação tenha partido de uma pessoa influente na 

igreja. 

Desta forma, um segundo ponto a se considerar é que estes “alguns” devem ter se 

levantado dentro da igreja. Precisa ser parte do corpo da igreja, pois Paulo complementa com 

evn u`mi/n (“dentre vós”). Este ponto é importante para compreender por que Paulo procura 

relembrar as verdades no qual a igreja havia se estabelecido. Todavia, devido às facções e 

contendas dentro da igreja de Corinto, a verdade da ressurreição também tenha sofrido 

discordâncias.
89

 

Por último, quem, dentre os membros da igreja, poderia ter infiltrado heresias no 

tocante à ressurreição? Procurar esta resposta pode encaminhar para um campo especulativo. 
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Existe, no entanto, alguns destaques contextuais que precisam ser distinguidos nos quais 

aproximam a correta interpretação bíblica. 

A cidade de Corinto era extremamente heterogênea. Por estar numa importante rota 

comercial e conceder todo tipo de entretenimento, a cidade era famosa por receber pessoas de 

todas as regiões. Havia uma miscigenação entre romanos, gregos, judeus, e até mesmo 

orientais. Fica difícil definir de qual clã tenha surgido esta heresia. 

Para o Judeu com raízes hebraicas, como os Fariseus que criam na ressurreição, era 

inconcebível a ideia de imortalidade. Estes, provavelmente não apresentariam nenhuma 

divergência neste assunto. Porém, entre os judeus havia o grupo dos Saduceus no qual não 

acreditavam na ressurreição. Estes foram influenciados pela cultura helênica universalmente 

dominante. Porém, não há evidências que indicam presença de Saduceus em Corinto, devido 

também, ser sua influência limitada ao Templo de Jerusalém.
90

 Embora os romanos 

possuíssem domínio político e militar, os gregos continuaram sendo a fonte influenciadora do 

pensamento, da arte e da religião. Para eles era inconcebível a ideia de ressurreição.
91

 Seja 

quem for este “alguns”, há fortes indícios de que negar a ressurreição está relacionado com a 

influência Helênica. Gundry confirma ao mencionar:   

“Essa predisposição contra a doutrina da ressurreição física estava levando 

alguns crentes coríntios a duvidar e mesmo a negar a futura ressurreição. Por 

enquanto não negavam ainda a ressurreição de Cristo, mas Paulo podia 

perceber que esse seria o resultado lógico daquela maneira de pensar. Por 

conseguinte, argumenta ele com base na passada ressurreição de Cristo, como 

um fato comprovado, e daí passa para a futura ressurreição dos homens.”
92

 

 

O problema existente é revelado no verso 12 claramente. “Alguns” negam a 

ressurreição de mortos. Morris argumenta que se a palavra é “de mortos” e não “dos mortos” 

é porque está sem artigo e trata da ressurreição de uma forma geral.
93

 Provável que negavam 

qualquer tipo de ressurreição e, portanto, traria dois resultados inevitáveis: Jesus não 

ressuscitou; e os mortos não ressuscitarão. Este problema revela-se diferente do encontrado 

em (2Tm 2:17-18) “[...] entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da 

verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns.” 

Para eles, a ressurreição já havia ocorrido por ocasião do Batismo, sem necessidade de outro 

ato redentor. Diferentemente de Corinto, que simplesmente negavam a ressurreição 
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escatológica, e sem perceber todas as implicações, indiretamente negavam a ressurreição de 

Cristo. Esta passagem de 2Timóteo revela que problemas com a ressurreição não foi 

exclusivo da igreja de Corinto. 

Quanto à ressurreição escatológica, esta deve ser a grande esperança do Cristão, ao 

esperar o dia no qual a trombeta soará e os remidos ressuscitarão incorruptíveis (1Co 15:52).
94

 

Esta ressurreição é condicionada a parousia. Na segunda vinda de Cristo, primeiro os justos 

ressuscitarão e juntamente com os vivos serão arrebatados ao céu (1Ts 4:15-17). E então o 

último inimigo será vencido: a morte (1Co 15:54).  

 

3.3.3. “Cristo não ressuscitou” (15:13 e 15:16) 

“E, se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou.” (1Co 

15:13) “Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não 

ressuscitou.” (1Co 15:16) 

 

 A maior consequência em negar a ressurreição é que então ouvde. Cristo.j evgh,gertai 

(“Cristo não ressuscitou”). “Nos versos 13-19 Paulo demonstra a natureza destrutiva de tal 

negação, e mostra como tal crença é incompatível com o fato provado que Jesus foi 

ressuscitado”.
95

 Na estrutura argumentativa de Paulo, com o intento de apresentar as 

consequências de negar a ressurreição, dois blocos são compostos nesta perícope. O primeiro 

começa no verso 13 e o segundo no verso 16. Nos versos subsequentes dos versículos Paulo 

apresenta uma lista de consequências ao negar a ressurreição. Este dois versos possuem 

poucas nuanças. Ambos começam com a partícula de conjunção subordinativa eiv, “se”. Os 

versos são muito parecidos, primeiro expressa a ideia “se não há ressurreição de mortos”, 

depois argumenta que “então Cristo não ressuscitou”. 

 Esta divisão se dá com duas finalidades: reforçar o argumento e separar sentidos. Para 

reforçar o argumento Paulo repete aos destinatários qual é a lógica primária. “Esta repetição 

[...] mostra a preocupação de Paulo sobre o ensino insidioso.”
96

 Se confirmada a ideia absurda 

deles de não haver ressurreição, então Cristo não ressuscitou.  Paulo, a partir deste verso, está 

considerando completamente a atitude cética por parte de alguns com respeito à ressurreição 

para esclarecer um ponto doutrinário. Embora Paulo utilize em sua argumentação a suposição 
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de que os mortos não ressuscitam, ele em nenhum momento está endossando essa visão.
97

 

Todas essas frases condicionais como “Se Cristo não ressuscitou” é afirmação que o oponente 

faria.
98

 

 Richards afirma que “A ressurreição é a chave para a nossa compreensão do passado, e 

a porta para a esperança do futuro”.
99

 Paulo pensa de maneira semelhante, e em específico 

nesta perícope expõe esta verdade de modo invertido. Com a finalidade de separar sentidos 

Paulo argumenta num significado geral em vez de negar a ressurreição é negar que Cristo 

também ressuscitou. Mas, nos sentidos específicos, se Cristo não ressuscitou isto destrói, 

primeiramente, os fundamentos da igreja. E destrói, segundamente, a possibilidade de vida 

futura, pois a segunda morte não teria sido vencida. 

Esta diferença entre a seção do 15:13 e a do 15:16 está subentendida no SDABC na 

análise das palavras keno,j (“vã”, 15:14) e ma,taioj (“inútil” ou “vã”, 15:17).
100

 

Consequentemente, a conotação que cada uma possui pode ter diferenças no pensamento 

paulino. A primeira com sentido de “vão” ou “vazio” o fundamento passado. A segunda com 

sentido de “inútil”, “sem rumo” ou “sem propósito” a esperança futura.  

Assim sendo, a primeira seção revela o vazio e a falsidade da experiência passada até 

aqui: a mensagem da pregação (15:14a), a experiência de fé (15:14b), o poder de Deus 

(15:15). A segunda seção mostra como inútil e sem propósito é esperar um futuro se o 

passado não é verdadeiro, pois se torna sem sentido exercer a fé na esperança futura (15:17a), 

os crentes continuarão sob a condenação do pecado (15:17b), e a morte é o fim da existência 

humana (15:18).  

A relação apontada por Paulo em 15:13/16 é muito clara: a ressurreição do crente está 

intimamente ligada à ressurreição de Cristo. A lógica paulina segue da seguinte maneira: “A 

negação da possibilidade de uma ressurreição geral projeta a impossibilidade da ressurreição 

de Cristo e, portanto nega todo o fundamento de acreditar em Cristo”.
101

 De igual modo 

Morris sustenta que “Paulo parte dos primeiros princípios. Mostra que a ressurreição de Cristo 

é fundamental para o Evangelho, e daí, que a ressurreição de Cristo implica na ressurreição do 

cristão”.
102

 Então, negar a ressurreição de mortos – avna,stasij nekrw/n, é negar que Cristo 
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ressuscitou – Cristo.j evgh,gertai. Esta declaração está estampada repetidamente nesta 

perícope.  

Torna-se notório que o enfoque primário de Paulo é a ressurreição de Jesus. Para ele é 

um elemento sine qua non, aonde todas as outras ressurreições se explicam. Visto que Deus 

ressuscitou Jesus, os crentes podem ter esperança e vindoura vitória sobre a morte em Jesus 

(1Co 6:14; 1Ts 4:14). As aparições do termo ressurreição referente à pessoa de Cristo somam 

31 encontradas nas passagens paulinas.
103

 

Há um problema sério para aqueles que negam a ressurreição, pois “não é possível 

negar a ressurreição geral sem negar a „bem-estabelecida‟ ressurreição de Jesus. Este, diz 

Paulo, é o resultado inevitável em negar a ressurreição, e envolve a negação do cristianismo, a 

remoção da esperança cristã de vida eterna”.
104

 Por sua vez, negar a ressurreição de Cristo é 

negar a ação redentora divina. Neste caso, é pertinente a advertência de Paulo encontrada em 

(2Tm. 2:11-12) “Fiel é esta palavra: Se já morremos com ele, também viveremos com ele; se 

perseveramos, também com ele reinaremos; se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará”. 

Desta forma, a ressurreição se torna o ponto essencial na salvação humana. Paulo expõe de 

forma direta esta lógica, para que o empenho do evangelho e a ação divina não sejam 

negados. 

Bem, em (15:13) Paulo adverte que se Cristo não ressuscitou, os crentes também não 

seriam. “Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que 

dormem” (15:20). A nossa ressurreição depende completamente da ressurreição de Cristo. 

Assim como a morte veio ao mundo por meio do pecado de Adão; a vida vem à humanidade 

por meio da ressurreição de Jesus (15:21). A ressurreição de Cristo significa vida (15:22). Os 

versos 20-23 anunciam exatamente o que de forma abreviada se encontra em (15:13). A 

ordem dos fatores é apresentada no verso 23: “Cada um, porém, por sua própria ordem: 

Cristo, as primícias; depois, os que são de Cristo, na sua vinda”. Primeiramente precisa-se 

crer na ressurreição de Cristo, pois ela define uma ressurreição geral futura. Como está no 

texto paralelo de (1Ts 4:14): “Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também 

Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem”. A ressurreição do ser 

humano é condicional à de Cristo. 

 

 

                                                           
103

 Rm. 1:4; 4:24, 25; 6:4, 5, 9; 7:4; 8:11
[2x]

, 34; 10:9; 14:9; 1Co. 6:14; 15:4, 12, 13, 14, 15
[2x]

, 16, 17, 20; 2Co. 

4:14; 5:15; Gl. 1:1; Ef. 1:20; Cl. 2:12; Fp. 3:10; 1Ts. 1:10; 4:16; 2Tm. 2:8. 
104

 NICHOL, SDABC, 6:802 



33 

 

33 

 

3.3.4. “é vã a nossa pregação” (15:14) 

“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã, a vossa fé;” (1Co 

15:14). 

  

 Neste verso Paulo expressa que se Cristo não ressuscitou, “então vazia é a pregação 

nossa” (keno.n a;ra Îkai.Ð to. kh,rugma h`mw/n). A palavra keno,j significa “vã”, “vazio”, “sem 

conteúdo”, “sem verdade”, “sem efeito”.
105

 A palavra transmite a ideia de algo oco. 

Realmente parece ser esta ideia que Paulo quer comunicar. A pregação sem ressurreição se 

torna oca, sem substância ou sem fundamento. O SDABC reforça este pensamento afirmando 

que sem a ressurreição de Cristo a pregação ficaria sem a parte central dos fatos históricos.
106

  

 Em vários momentos no capítulo 15 Paulo expressa a ideia “vã”; são ao todo 6 vezes: 

15:2, 10, 14
[2x]

, 17, 58. Embora seja utilizado palavras diferentes, elas aparecem sempre 

contrastando com a verdadeira atitude em relação à mensagem. Vã se torna a pregação e a fé 

pela rejeição da ressurreição de Cristo. Portanto, primariamente, o que é vã não é a mensagem 

de Cristo em si, mas o excluir da mensagem algo que lhe é central. Desta forma, o conteúdo 

fica incompleto e sem fundamento. Alguns dos membros de Corinto estavam tornando a 

pregação “sem efeito”. 

No verso 10 Paulo expressa que estava feliz, pois estava honrando o chamado divino 

não tornando vã a mensagem que recebera. Todavia, os crentes não estavam honrando 

revelação de Deus. Sempre foi uma preocupação de Paulo que seu trabalho missionário não 

fosse em vão (cf. 1Ts 3:5).
107

 Já no último versículo do capítulo (15:58) Paulo apela para que 

os crentes fossem “firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, 

no Senhor, o vosso trabalho não é vão”.  

Para que a mensagem não seja vã, Paulo reafirma esta verdade dizendo: “Irmãos, 

venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda 

perseverais; por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a 

menos que tenhais crido em vão” (15:1-2). Neste contexto, Paulo está confirmando o 

evangelho, no qual havia pregado. Se eles tivessem mantido a verdade ensinada, seriam 

salvos, a menos que tivessem crido sem razão. 

Neste trecho do verso outra palavra precisa ser destacada, pois apresenta implicações 

teológicas importantes para o estudo em questão. A palavra kh,rugma é um substantivo 
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traduzido por “pregação”. Koch sugere que seja traduzido por “proclamação” por não se tratar 

de um sermão apenas, mas uma “proclamação solene e oficial de um acontecimento por 

incumbência de Deus e de Cristo”.
108

 Como substantivo esta palavra aparece no NT nove 

vezes, e dessas ocorrências seis vezes em Paulo (Rm 16:25; 1Co 1:21; 2:4; 15:14; 2Tm 4:17; 

Tt 1:3). O verbo khru,ssw (“pregar”), ocorre 61 vezes no NT, 19 vezes nas epístolas paulinas 

(Rm 2:21; 10:8, 14, 15; 1Co 1:23; 9:27; 15:11, 12; 2Co 1:19; 4:5; 11:4
[2x]

; Gl 2:2; 5:11; Fp 

1:15; Cl 1:23; 1Ts 2:9; 1Tm 3:16; 2Tt 4:2).
109

 Nestes versículos seu uso geralmente ocorre 

para mencionar “a primeira pregação do ministério de Cristo, a pregação de conversão [...] ou 

missionária, como também a pregação comunitária e de renovação dentro da Igreja”.
110

 

É possível perceber que o enfoque está na pregação e não no pregador. O primeiro 

verso do capítulo (15:1) evidencia que realmente o evangelho foi anunciado por Paulo. No 

entanto, os 15:3-8 indicam uma tradição dos apóstolos. Já no 15:11 Paulo garante que a 

mensagem é a mesma, não importa que tenha compartilhado. “Portanto, seja eu ou sejam eles, 

assim pregamos e assim crestes.” (1Co 15:11). Por fim, em 15:12 é o argumento principal 

para que não tivessem dúvidas a respeito da ressurreição: “Ora, se é corrente pregar-se que 

Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há 

ressurreição de mortos?” (1Co 15:12). 

Outra evidência que a mensagem é a mesma dos apóstolos se encontra na expressão 

“nossa”. “O apóstolo Paulo tem a consciência de que está unido ao [kh,rugma] dos primeiros 

Apóstolos, como se pode ver do frequente uso do plural „nós anunciamos‟ (Rm 10:8; 1Co 

1:23; 15:11; 2Co 1:19; 4:5; 11:4; 1Ts 2:9 )”.
111

 Interessante notar também que o pronome 

pessoal muda no próprio verso “nossa pregação” em contraste com “vossa fé”. Paulo se inclui 

na pregação, pois ela é verdadeira “se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei” (15:2), no 

entanto a fé vazia criada pelos opositores Paulo se exclui dela. 

Segundo Paulo, existe unidade na pregação dos apóstolos, no qual ele se inclui (15:8-

10). “Que afirmação ousada da unidade do testemunho apostólico. Todos os apóstolos deram 

o mesmo testemunho sobre a ressurreição de Cristo, pelo que era irrelevante qual deles tinha 

trazido a mensagem para o Corintios”.
112

 Esta pregação não foi invenção de Paulo, logo ele 

procura apresentar as evidências disto. 
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“Paulo nunca reivindica a autoria do evangelho que ele está pregando. Ele 

deixa claro que ele está passando uma mensagem que tinha sido dado a ele 

pelo Senhor (cf. 1 Co. 11:2, 23; Gl. 1:12; Ef. 3:2, 3). Isso ressalta a origem 

divina da doutrina que ele está pregando, assim, exaltando a sua mensagem e 

fazendo sua observância imperativa.”
113

 

 

Deste modo a mensagem é revelação de Deus aos Apóstolos. Não sendo ele o único 

que recebera, este fato prova que a fonte é segura e não fora invenção de Paulo. Paulo, para 

argumentar que sua mensagem é verdadeira, afirma que recebeu a mensagem tal como 

pregou. “Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi [...]” (15:3). Ao mencionar a 

palavra “Recebi”, “Paulo indica que estava citando uma declaração confessional extraída da 

tradição cristã”.
114

 

De acordo com 15:12, a mensagem era de conhecimento de todos, pregação corrente 

entre os Apóstolos. Não havia nada de errado na mensagem, mesmo assim heresias surgiram. 

Paulo apenas precisava relembrá-los da pregação original. “Irmãos, venho lembrar-vos o 

evangelho que vos anunciei, o qual recebestes [...]” (15:1). Os crentes em Corinto já 

conheciam bem esta doutrina, pois foram “doutrinados” por Paulo. Esta pregação se trata em 

primeira instância do Credo relembrado por Paulo nos versos subsequentes. 

O Credo revela que o evangelho é dependente da ressurreição de Cristo. Ao citar o 

Credo cristão Paulo está garantindo que os acontecimentos do evangelho ocorreram no mundo 

real, como também ocorreram “Segundo as Escrituras”. Ou seja, em completa harmonia com 

a revelação dos apóstolos e como predito no AT. Alguns teólogos têm sugerido que este 

Credo apostólico (encontrado em 15:3-8) apresenta a base dos primeiros Credos do 

cristianismo primitivo.
115

 

Ao referir-se a esse Credo, MacGregor conclui que Paulo está citando um Credo 

original, pois claramente a linguagem sugere esta conjectura. Nesta citação, há inserções 

paulinas ao Credo no 15:6b e novamente do 15:8 em diante.
116

 Portanto, provavelmente o 

Credo original seria da seguinte maneira: “Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as 

Escrituras, [...] foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a 

Cefas e, depois, aos doze. Depois, foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, [...] 

Depois, foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos.” 
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É valido apontar que esta pregação estava pautada nas Escrituras. Após breve 

introdução ao tema da ressurreição, Paulo fala sobre Jesus como prescrito nas Escrituras 

(15:3-4). Para salientar a realidade da ressurreição ele expõe um Credo cristão que confirma a 

realidade da morte e ressurreição de Cristo. Neste contexto de divergência doutrinária, Prior 

considera que “Paulo sentiu-se obrigado a retornar aos fundamentos absolutos”.
117

 As 

Escrituras é o fundamento na qual não permite que a pregação seja vã.  

Normalmente Paulo denomina o AT “a Escritura” (he grafe), e usa com frequência a 

expressão: “Está escrito” (gegraptai). De acordo com a linguistica judaica, estes termos 

possuem conotação de atribuir o AT como cânone.
118

 Para Paulo é decisivo usar o testemunho 

veterotestamentário como proeminências em sua argumentação.
119

 Combater falsos 

ensinamentos sobre a ressurreição com as Escrituras também pode ser visto nos diálogos de 

Jesus com líderes religiosos. Jesus, num diálogo entre os Saduceus, acusou-os de falta de 

conhecimento das Escrituras e do poder de Deus por negarem a ressurreição (Mc 12:24). 

“Jesus mostrou a mesma verdade declarada por Paulo: a sua morte e ressurreição haviam 

ocorrido „segundo as Escrituras‟”.
120

 Paulo segue esta linha de pensamento ao atribuir a 

autoridade máxima à revelação das Escrituras. Por isso, em meio a influências helênicas, 

advertências surgem para que ninguém seja enganado por falsas doutrinas (2Ts 2:2-3). No 

conselho dado a Timóteo a solução apresentada foi o manejar bem a Palavra da verdade (2Tm 

2:15-18). Ele confirma o mesmo parecer para aqueles que negam a ressurreição: “alguns 

ainda não têm o conhecimento de Deus” (1Co 15:34).  Portanto, o veredicto bíblico: descrer 

na ressurreição literal e verdadeira do crente é devido à falta de sabedoria das Escrituras.
121

 

Ao negar a ressurreição, a revelação de Deus estava sendo colocada desconfiança. 

 À semelhança deste episódio, há um apelo constante em Paulo para que a pregação 

seja mantida pelos seus destinatários. Como é o caso de (2Ts 2:15) “Assim, pois, irmãos, 

permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por 

epístola nossa.” Em outro momento apela “se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, 

não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda 

criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro” (Cl 1:23). 

O conteúdo do evangelho não era uma biografia do apóstolo Paulo, “Porque não nos 

pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos 
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servos, por amor de Jesus” (2Co 4:5). Ao mesmo tempo Paulo afirma que “A minha palavra e 

a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em 

demonstração do Espírito e de poder” (1Co 2:4). Portanto, a ênfase pregação da pregação é 

nada menos que o salvador Jesus Cristo. A palavra kh,rugma aponta justamente para o 

conteúdo da mensagem que é Cristo morto e ressurreto.
122

 

Ladd destaca a ressurreição como um centro importante da mensagem apostólica,  

“De fato, a ressurreição é o centro da mensagem cristã primitiva. O primeiro 

sermão que foi registrado consistiu de uma proclamação do fato e do 

significado da ressurreição (At 2:14-36). Pedro não declarou quase nada sobre 

a vida e ministério terreno de Jesus (At 2:22). [...] Fez apenas referência, de 

passagem, aos poderosos feitos que haviam assinalado o ministério de Jesus, 

como prova evidente de que as bençãos de Deus estavam sobre ele (At 2:22). 

O mais importante foi o fato de que Jesus, que fora executado como 

criminoso, tinha sido ressuscitado dentre os mortos (At 2:24-32). Não foi com 

base na vida incomparável de Jesus ou de seus excelentes ensinos ou de suas 

obras inspiradoras que Pedro fez o seu apelo, mas, simplesmente, porque Deus 

o ressuscitara dentre os mortos e o exaltara à Sua destra, nos céus. Baseado 

neste fato, Pedro desafia Israel a que se arrependa, a fim de receber o perdão 

dos pecados e ser batizado em o nome de Jesus Cristo (At 2:38).”
123

 

 

Paulo reconhece que para os gregos, esta pregação pode ser um tanto quanto louca 

(1Co 1:21,23). “Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura 

para os gentios;” (1Co 1:23). O ponto central é Cristo. Sobre isto Koch identifica que “o que 

se prega não é uma verdade ou um mandamento, mas uma pessoa: o Senhor Jesus Cristo 

exaltado e glorificado. A pessoa de Jesus constitui o coração do [kh,rugma]”.
124

 

Especificamente nesta perícope, há o destaque paulino para a ressurreição como conteúdo da 

pregação para provar seu argumento.
125

  

 

3.3.5. “vã, a vossa fé” (15:14 e 15:17) 

“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã, a vossa fé;” (1Co 

15:14) “E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos 

vossos pecados” (1Co 15:17). 

 

A frase “e também vã a vossa fé” (kenh. kai. h` pi,stij u`mw/n) do verso 14, possui 

similaridades com o verso 17 “é vã a vossa fé” (matai,a h` pi,stij ùmw/n). Embora na versão em 

português de Almeida as palavras são iguais, o texto grego apresenta duas formas. As 
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palavras são sinônimas, no entanto keno,j indica “vazio”, “sem conteúdo”; e ma,taioj “inútil”, 

“sem rumo”, “sem sentido”. A primeira destaca a falta de fundamento em ter uma fé que não 

acredita na ressurreição, e a segunda aponta para a condição perdida do homem sem 

esperança em suas ações. Em ambos os sentidos, os membros da igreja em Corinto 

precisavam rejeitar a sugestão de que a fé deles era “vazia” ou “inútil”, e aproximar-se da 

crença na ressurreição.
126

 

A palavra pi,stij é traduzida para o português por “fé”. Zimmermann nota que o uso 

em Paulo é variado e cada caso necessita de exame mais detido.
127

 Paulo utiliza esta 

expressão em todas suas epístolas. Nas Epístolas paulinas na forma de substantivo aparece 

174 vezes devido sua proeminência.
128

  

Sobre a fé, numa perspectiva do AT, Bauer afirma que “a fé para a Bíblia é a atitude 

que busca encontrar a Deus”.
129

 Ou simplesmente, fé é a reposta humana à ação de Deus. 

Outro aspecto levantado por ele sobre o pensamento hebraico de fé reforça que “Aquilo que 

outrora sucedeu, o que no início foi efetuado por Deus, dá à fé a certeza e a confiança bem 

como a esperança de que Deus continuará a agir em favor de seu povo.”
130

 A fé, então, é 

firmada em uma ação iniciada por Deus. Esta compreensão é extremamente importante no 

contexto de (1Co 15) no qual a certeza de salvação e ressurreição geral está baseado na ação 

de Deus em ter ressuscitado Jesus. Sem este poder salvífico, a certeza (pi,stij) fica sem 

fundamento. Portanto, se a fé é uma resposta à ação de Deus e esta ação é negada, então a fé 

deixa de existir. 

 Em Paulo, este ponto de vista hebraico é herdado. A fé não se trata de uma ideia 

abstrata, mas uma maneira de viver, uma reação às manifestações divinas. Zimmermann 

concorda mencionando que “Fé e comunhão com Cristo acham-se tão estreitamente 

relacionados entre si que se pode dizer que „fé em Cristo‟ significa que a fé se completa na 

relação vital com Cristo.”
131

 Este mesmo autor comenta que existem dois elementos da fé 

subentendidos em Hebreus. Primeiro, Hebreus “descreve [a fé] como tendência firme para 

aquilo que se espera, atitude essa que encontra muitos exemplos na história da salvação 

(cap.11) e cujo modelo mais sublime pode ser considerado o próprio Cristo (12:1-11)”. E 

segundo, “vê na fé a „prova‟, a „demonstração‟ daquilo que, por sua natureza, é invisível, e 
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onde se encontra a realidade propriamente dita da qual saiu a realidade visível”.
132

 Uma é a 

certeza pelas provas concreta passadas, e o segundo elemento é a confiança no Agente que 

tudo pode. Em outras palavras, a fé está baseada em evidências.  

 As evidências apresentadas por Paulo são muito convincentes. Tudo isto apresentados 

em um pequeno resumo da pregação (15:1-11). 

“O capítulo declara que a morte e ressurreição de Cristo foram temas da antiga 

profecia, e foram eventos apoiados pelo depoimento de testemunhas que 

vivem (vs.5,6). É um dos primeiros testemunhos escritos da ressurreição, 

tendo sido escrito dentro de 25 anos do evento. Isso mostra que a evidência 

para a ressurreição como um fato literal e histórica foi suficiente para 

convencer o intelecto poderoso de um contemporâneo hostil na pessoa do 

próprio Paulo.”
133

 

 

Se a fé é vã, isto significa que é sem sentido o modo de proceder em Cristo. De igual 

modo se torna uma farsa confiar em um Deus que em ações passadas não pôde ressuscitar 

Cristo dos mortos. Este é o risco que os dissidentes estavam tomando. Paulo, ao mencionar 

“fé”, tinha em mente que “é a atitude da firme certeza do que é esperado”.
134

 Esta convicção 

ele havia dado ao apresentar claras evidências em sua pregação. Também através dos 

testemunhos de várias pessoas ainda vivas naqueles dias (15:6). Como visto anteriormente, os 

versos 5-8 estabelecem a base histórica da ressurreição ao apresentar testemunhos de uma 

multidão de confiáveis testemunhas oculares. Como alguém poderia negar a ressurreição após 

ter sido apresentado fatos comprovados?
135

 Com tantas evidências se os Corintios firmassem 

sua fé, iriam perceber que a doutrina exposta por Paulo seria suficiente para guiá-los no 

caminho da salvação.
136

 

Em (15:2) Paulo afirma que “sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la 

preguei” para que não tenha crido (pi,stij) em vão. “Reter a palavra” indica convicção 

absoluta naquilo que acredita. “Tal convicção levaria a um comportamento compatível com a 

sua fé, e não lhes permitiria entreter pensamentos errôneos.”
137

 Aqueles que haviam 

permanecido na verdade pregada por Paulo não haviam acreditado em vão. Esta maneira de 

agir reflete diretamente o inverso daqueles que tornaram vã a fé. Uma atitude que os levaria a 
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confiar nas Escrituras e acreditar nos testemunhos dos Apóstolos. Ter fé, neste contexto, 

significa crer nas evidências do AT e do NT.  

 

3.3.6. “falsas testemunhas de Deus” (15:15) 

“e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado 

contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo 

que os mortos não ressuscitam” (1Co. 15:15). 

 

Paulo atinge o clímax de seu discurso em 15:15 ao argumentar que somos tidos por 

yeudoma,rturej tou/ qeou/ (“falsas testemunhas de Deus”). E porque temos evmarturh,samen kata. 

tou/ qeou/ (“asseverado contra Deus”).  Estas duas expressões paralelas confirmam a 

consequência máxima em negar a ressurreição. Yeudo,martuj (Pseudomartys) significa “falsa 

testemunha”, é a combinação da palavra pseudo “falso” com o subs. martys “testemunha”. 

Esta palavra composta aparece apenas 2 vezes no NT. Uma das ocorrências em Mt 26:60 no 

qual nessa passagem o significado básico se encontra dentro do contexto de um tribunal.
138

 A 

que aparece em Paulo também pode ter esta conotação (1Co 15:15). O Dicionário de Teologia 

Bíblica afirma também que normalmente a palavra martys designa “alguém que observou um 

acontecimento e pode informar a respeito dele, sobretudo em juízo, para provar, para acusar, 

ou para inocentar”.
139

 

 Como se diante de um tribunal, as testemunhas estão afirmando que Deus não tem 

poder para ressuscitar. Nesta conjectura, o anúncio das testemunhas apostólicas também é 

mentiroso (15:3-8). Paulo argumenta sobre a suposição que se fosse falso a pregação 

poderiam considerá-lo, como também os outros apóstolos, como blasfemos. Falar que Deus 

fez algo no qual não fez é um pecado gravíssimo. Este ato de testemunhar falsamente, de 

acordo com a Lei dada a Moisés, dois mandamentos estariam sendo violados (cf. Ex 20:7, 

16). Este erro consistia exatamente no que os dissidentes fizeram. Eles, e não Paulo, estariam 

sendo falsas testemunhas, agindo contra Deus. Por conseguinte 

“a implicação é que teria sido um pecado pregar que Cristo tinha ressuscitado 

dos mortos se tal não fosse o caso, pois seria errado dizer que Deus havia feito 

algo que ele não tinha feito, como seria o caso se não houver ressurreição, e 

Cristo não ressuscitou. Os apóstolos teriam anunciando como um ato de Deus, 

e afirmam ter testemunhado, um evento que nunca aconteceu.”
140
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Para Paulo, os testemunhos fiéis são dos apóstolos, pois foram testemunhas oculares 

da ressurreição. As testemunhas verdadeiras, seguindo o Credo citado por ele são: “E 

apareceu a Cefas e, depois, aos doze. Depois, foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma 

só vez, [...] Depois, foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos; e, afinal, depois de 

todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo” (1Co 15:5-8). Estes 

apóstolos foram escolhidos por Deus para ser as “testemunhas oculares e auriculares do 

Senhor ressuscitado e exaltado”.
141

 Todos estes afirmavam: “o Autor da vida, a quem Deus 

ressuscitou dentre os mortos, [...] nós somos testemunhas.” (At 3:15). De acordo com Lucas, 

os apóstolos “Com grande poder [...] davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e 

em todos eles havia abundante graça” (At 4:33). Paulo também reivindica o testemunho 

ocular de Cristo ressuscitado (1Co 15:8). 

Sobre o complemento da frase em questão tou/ qeou/ (“de Deus”), neste contexto 

claramente indica a centralidade do pensamento paulino. Esta perspectiva da teologia paulina 

é evidenciada neste capítulo pelo valor dado por Paulo ao agradecer a Deus por Sua atuação 

na vida do crente (15:10  57). Em Paulo, a própria encarnação de Cristo, envolvendo sua 

morte e ressurreição, foi para “que Deus seja tudo em todos” (1Co 15:28). No contexto do 

grande conflito, a ressurreição de Cristo serve também com a finalidade de vindicar o caráter 

de Deus. 

A palavra utilizada por Paulo neste verso para ressurreição é h;geiren, com a intenção 

de alterar a voz da ação, justamente para destacar o agente causador da ação. As outras 

ocorrências neste capítulo estão no passivo no qual apresentam o “Divino Passivo”. Por 

conseguinte, os textos paulinos, independente das declinações, têm como intenção indicar o 

Agente responsável por ressuscitar. Assim sendo, crer na ressurreição significa crer no Agente 

que pode vivificar o ser humano. “Em todo o Novo Testamento, a ressurreição é vista como 

uma demonstração do poder de Deus sobre a morte.”
142

 O ser humano depende da ação de 

Deus para viver. 

Nas epístolas Paulinas, independente do termo, Deus é apresentado como Aquele que 

ressuscita 18 vezes.
143

 Este fator atesta de que Deus está diretamente envolvido na 

ressurreição de Cristo. O ato de “Ressuscitar” está sempre relacionado com o Poder de Deus 

para restaurar a vida. Paulo aponta que “Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará 
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a nós pelo seu poder” (1Co 6:14). Em todas as instâncias é Deus quem ressuscita. Deus 

“constitui no centro organizador de seu pensamento”
144

, ele o faz neste tema também. 

Consequentemente se torna impossível crer no Poder da divindade e não crer na 

ressurreição. A descrença, então, é uma afronta contra a própria pessoa de Deus. “A crença 

cristã na ressurreição, diferente da crença grega da imortalidade, está ligada a um processo 

divino total, implicando libertação. O pecado e a morte devem ser conquistados. Nós não 

podemos fazer isso.”
145

 É de Deus a iniciativa da redenção (1Co 15:57). Interessante notar 

que a crença na imortalidade não entra no argumento paulino. Para ele existiam duas opções: 

crer na ressurreição ou descrer em Deus.  

 

3.3.7. “ainda permaneceis nos vossos pecados” (15:17) 

“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos 

pecados” (1Co 15:17). 

  

A partir deste verso, até o final da passagem a preocupação de Paulo se concentra nas 

implicações futuras em negar a ressurreição. Ele arrazoa que se Cristo não ressuscitou e;ti 

evste. evn tai/j àmarti,aij u`mw/n (“ainda estão nos vossos pecados”). À primeira vista estas 

palavras podem soar como tendo consequência limitada, porém um estudo detido revela que 

as implicações são amplas e devastadoras da fé cristã. Este é um forte argumento paulino no 

qual a consequência última compreende que não houve Salvador. Nesta citação sozinha está 

implícito um futuro horrível, no qual Jesus não foi salvação; a força do pecado ainda domina; 

a segunda morte não foi vencida; a esperança da humanidade acabou. 

 A palavra a`marti,a significa “pecado”.
146

 Fiedler identifica que este termo “significa 

primariamente na falha em alcançar um padrão”.
147

 Normalmente o uso no plural, como nos 

versos 15:3 e 15:17, trata-se de pecados pessoais. Paulo utiliza esta expressão em maior 

quantidade no singular, a exemplo do 15:56
[2x]

, para referir-se a pecado de forma geral, sobre 

sua natureza. Embora o enfoque de 1Co 15 seja ressurreição, pecado é explicado 

distintamente em suas poucas aparições. O 15:3 revela que “Cristo morreu pelos nossos 

pecados” cumprindo Sua missão redentora. Desta forma, se alguém nega o fato que Cristo 

ressuscitou, está consequentemente supondo que “ainda permanecemos em nossos pecados” 
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(15:17). Embora “o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei” (15:56), Cristo 

ressuscitou, e obteve vitória sobre a morte (15:57). 

Entender o sentido da expressão a`marti,a (“pecado”) na concepção do AT é de extrema 

importância, pois Paulo está se referindo a este conceito. O sentido paulino de pecado e 

redenção só pode ser compreendido quando relacionados às ações salvíficas divinas ao povo 

da aliança. Desde os primórdios, há um conflito cósmico entre Deus e Satanás. O arqui-

inimigo da revelação divina desde o Éden tem apresentado enganos para persuadir os homens 

a pecar. No Éden este conflito se revelou trágico para Adão e Eva. Eles fizeram a escolha 

deles, enganados pelas mentiras pronunciadas: “Sereis iguais a Deus” (Gn 3:5); e “Nunca 

morrereis” (Gn 3:4). No entanto a consequência deste ato se espalhou para toda a 

humanidade. Segundo Bauer, Paulo “reserva a palavra a`marti,a para uma significação especial 

[...] A àmarti,a é um poder, uma força ativa no homem, que entrou no mundo com a queda dos 

primeiros pais, e que desenvolve sua ação mortífera através da Lei”.
148

 No próprio texto do 

capítulo 15 Paulo confirma que foi pela falta de Adão que entrou o pecado no mundo (15:21-

22). 

Duas consequências imediatas ocorreram no Éden. Primeiramente, “o efeito direto e 

imediato do pecado é uma mudança no homem, em consequência da qual ele começa a fugir 

de Deus (Gn 3:8)”.
149

 Este afastamento de Deus e de Sua vontade é o que constitui pecado. 

Adão e Eva decidiram tomar suas decisões sozinhos, agir por conta própria. “A essência do 

pecado, por conseguinte, deve ser vista no fato de o homem não mais querer ser dependente 

de Deus [...] Pelo pecado o homem se afasta de Deus e se volta para si mesmo”.
150

 

Autosuficiência é a raiz do pecado. Em oposição a esta fatalidade, a humanidade precisava de 

regeneração para reaver o contato da presença de Deus. Os Coríntios sofriam deste pecado, 

pois, ao negar a ressurreição eles estavam negando de igual maneira a dependência em Deus.  

Outra consequência foi a atuação do poder da morte. O resultado da desobediência 

estava definido: “Certamente morrerás” (Gn 2:17). Paulo entende que “o salário do pecado é a 

morte” (Rm 6:23a). Pecado e morte estão entrelaçados. Contudo, houve uma alteração neste 

destino, no qual Paulo completa “mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, 

nosso Senhor” (Rm 6:23b). Para estas duas consequências, salvação foi planejada por Deus 

para romper o domínio do pecado. “A morte salvadora de Cristo foi algo predito muito tempo 

antes na Escritura Sagrada. Paulo não menciona passagens específicas, mas Isaías 53 estará 
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particularmente em mente.”
151

 A destruição do pecado é o alvo de toda a obra redentora de 

Cristo.
152

 

Para aniquilar a condenação do pecado Cristo morreu pelos nossos pecados numa 

morte vicária (15:3). Sua morte deve ser entendida não como um mero mártir. Cristo veio 

cumprir o Plano da Redenção, no qual foi revelada por Deus por meio da tipologia sacrifical 

do AT. Sangue precisava ser derramado pagar o preço do pecado. Era impossível sangue 

animal servir de sacrifício compatível. Deus instituiu o serviço sacrifical de animais como 

tipologia do verdadeiro sacrifício no qual resgataria a humanidade caída.  Com este 

entendimento, 

“Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu como uma oferenda expiatória por causa 

dos nossos pecados. Ele morreu para fazer expiação pelo pecado (ver em Rm. 

3:24-26; 4:25; 5:08; 2Co. 5:21; Gl. 1:4; 1Pe. 2:24). Este é o primeiro grande 

fato ensinada por Paulo aos Coríntios. A morte de Cristo vicário expiou os 

nossos pecados, mas Ele não permaneceu sob o poder da morte. Na medida 

em que Ele não pecou, a morte não pode detê-Lo, e Ele ressuscitou triunfante 

dos mortos (ver em João 10:17, Atos 2:22-24).”
153

 

 

Para destruir o domínio do pecado a morte sozinha não bastava. “Dificilmente poderia 

haver uma declaração mais clara de que, quanto ao que tange ao evangelho, a morte de Cristo 

sozinha não é evangelho.”
154

 Portanto, a morte e ressurreição de Cristo juntos formam o papel 

central na história da Redenção. Jesus não seria Salvador da humanidade se o poder da morte 

não fosse vencido também. Sem ressurreição, Cristo deixa de cumprir o Plano da Redenção. 

“Tudo relacionado com a vida de Cristo na terra é de interesse e importância para o crente, 

mas Paulo aqui revela que a notícia gloriosa da salvação do pecado atinge o seu clímax na 

ressurreição.”
155

 

A expressão e;ti evste. (“ainda permaneceis”), supõe que o problema do pecado não 

fora resolvido. Permanecer no pecado revela a condição do homem irremediavelmente 

perdido sem a ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, não só a pregação e a fé ficam sem 

fundamento, ou Deus é um impostor, como “fé nEle não traria perdão para o pecado, e o 

pecador iria manter a sua culpa. Tal suposição não pode ser tolerado por qualquer um que 

tinha experimentado a alegria de ter seus pecados perdoados.”
156

 Por último, “se Cristo não 
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ressuscitou [...] permaneceis em nossos pecados”, pois Ele não está no céu intercedendo por 

nós. Paulo não explica nesta passagem seu pensamento, em outro momento, porém ele cita 

que “Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual 

está à direita de Deus e também intercede por nós” (Rm 8:34). A ressurreição possibilita que 

Ele interceda por nós, e desempenhe Seu serviço no santuário celestial. 

 

3.3.8. “os que dormiram em Cristo pereceram” (15:18) 

“E ainda mais: os que dormiram em Cristo pereceram” (1Co 15:18). 

 

Para analisar corretamente a frase escrita por Paulo, oi` koimhqe,ntej evn Cristw/| 

avpw,lonto, (“os que dormiram em Cristo pereceram”), todas as fontes paulinas devem ser 

consideradas. Esta passagem de 1Co 15:18 traz em si um conceito comum tanto no NT quanto 

no AT. Este texto claramente mostra o pensamento de Paulo com respeito ao estado do 

homem na morte. Este pensamento se assemelha com a concepção hebraica, sendo totalmente 

alheia às ideias gregas. 

A palavra chave deste estudo é o verbo koima,omai, na qual o sentido básico significa 

“dormir”. Aparece 18 vezes no NT, e em Paulo 9 vezes
157

 majoritariamente ao abordar o tema 

da ressurreição como termo para a morte. Völkel afirma que em Paulo o verbo é utilizado 

“primariamente em conexão com questões sobre o destino de membros da Igreja que 

morreram antes da parousia ou antes da ressurreição ”.
158

 Em 1Co 15 e em 1Ts 4, o termo 

tem o sentido de “morrer”. Portanto, o verso em questão pode ser explicado como “os que 

morreram em Cristo pereceram”. 

O uso da palavra “dormir” para significar o estado na morte é comum nas Escrituras 

(Mt 9:24; Jo 11:11; At 7:60; 1Ts 4:13-15; 2Pe 3:4).
159

 Repare que no episódio de Lázaro, o 

significado literal foi confundido pelo derivado (Jo. 11:11-14). Em 1Co 15:6b o uso paulino 

se torna evidente quando afirma que “a maioria sobrevive até agora; porém alguns já 

dormem”. O que acontece com o estado do homem na morte não é nenhum mistério para o 

ensinamento bíblico (Jó 14:12; Sl 13:3; 146:4; Ec 9:5-6,10). A morte é identificada muitas 

vezes como um profundo sono aonde não há pensamento. “O símbolo do sono serve muito 
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bem para ilustrar tanto a concepção bíblica da morte como o conceito de ressurreição, evento 

similar a um despertamento”.
160

 

Num sentido mais amplo, os que “morreram em Cristo” são aqueles que “desde Adão 

até o fim da história humana, morreram acreditando que a confissão de pecados e fé no 

sangue expiatório do Salvador seria assegurar-lhes o perdão e a vida eterna.”
161

 “Em Cristo” é 

uma terminologia paulina para intitular os salvos. Se fosse verdade a heresia afirmada por 

alguns, esta falsa doutrina não destruiria apenas a esperança deles mesmos, mas também o 

regresso de todos crentes que morreram esperando a ressurreição no último dia. Estes viveram 

em vão todas as provações em Cristo. 

O conceito de “dormir em Cristo” atesta o fato de existir esperança de acordar para a 

vida na parousia. Portanto, os santos que morreram não pereceriam se já estivessem 

desfrutando do céu imediatamente após a morte. Paulo argumenta que se não existe 

ressurreição, os mortos vão continuar na sepultura. Este versículo é um argumento forte de 

que Paulo não compactua do pensamento grego dualista. Em Hb 11:13 os mortos em Cristo 

não são retratados como se já receberam recompensa, estes aguardam ainda a segunda vinda 

de Jesus: “Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas; vendo-as, porém, de 

longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.” 

Se os mortos estão dormindo, aguardando um despertamento, há um contraste claro 

com a crença na imortalidade da alma. “Se o homem realmente não morrer quando esta vida 

terrena chega ao fim, então não há necessidade de uma ressurreição. Se, por outro lado, a 

morte for uma cessação da existência, então a vida além ainda seria dependente da 

ressurreição.”
162

 A imortalidade da alma revela o anseio do homem em se igualar a Deus sem 

depender dEle. Esta foi a ambição que levou Adão e Eva a pecar quando foram persuadidos 

de que seriam “iguais a Deus” (Gn 3:5); e “nunca morrereis” (Gn 3:4). O engano de Satanás 

continua o mesmo, querendo convencer que homens nunca morrerão e suas almas continuarão 

existindo. Sua intenção final é distorcer a Verdade vital revelada e confundir o plano da 

Salvação.
163

 

Evidente que, por ser criatura, nenhum homem é imortal. Diferente do Criador que não 

tem início, nem fim (1Tm 6:16).
164

 Na atual condição humana, o homem é mortal. O pecado 

trouxe o domínio da morte (Rm 6:23). Morte deve ser entendida como uma sentença negativa 
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que indica cessação e não continuidade da vida.
165

 “Na terminologia do NT, a morte também 

é caracterizada como o fim da vida, e como o inimigo de Deus e da humanidade. [...] Morte é 

o oposto da vida que Deus criou.”
166

  

Crer na imortalidade traz autosuficiência, enquanto ressurreição traz dependência do 

sacrifício de Cristo. As pessoas, por si só, não ressuscitam. “Ninguém, seja santo ou pecador, 

recebe a recompensa final, salvação ou perdição, por ocasião da morte. É preciso esperar pela 

ressurreição.”
167 

Ressurreição é a resposta de Deus ao problema da morte. “Uma vez que a 

humanidade está sujeita à morte, deve haver uma ressurreição para que possa existir 

novamente a experiência da vida após a sepultura.”
168

 Pelo sacrifício de Jesus e o Poder 

divino a morte será aniquilada (1Co 15.54). “A ressurreição é uma declaração positiva: o 

homem todo, que realmente morreu, é chamado outra vez para viver por um novo ato criador 

de Deus. Algo aconteceu – um milagre da criação! Pois algo também aconteceu previamente, 

algo terrível: a vida formada por Deus foi destruída”.
169

 

Cristo precisa ser apresentado como ressuscitado e glorificado, vencedor da morte. 

Para aqueles que acreditam na vitória da ressurreição de Cristo, a vitória final sobre a morte 

está garantida. Paulo atesta quando diz: “Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, 

assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem” (1Ts 4:14). 

“A erradicação final da morte é precedida pela ressurreição, pela qual o poder da morte é 

quebrado. Isso põe um fim ao reino da morte, e a própria morte é por fim erradicada.”
170

 

Cristo ressuscitou do âmbito da morte, vencendo o poder que ela exercia. “Não é só o poder 

do pecado que precisa ser vencido, mas também a morte. E só o ressuscitado, só a 

ressurreição pode fazer isso”.
171

  

Vitória dEle também é nossa vitória. Pois Ele foi “as primícias dos que dormem” 

(15:20). “É mediante sua ressurreição que Cristo provou a vitória sobre a morte para todos os 

seus seguidores.”
172

 A morte teria vencido se a ressurreição de Cristo não houvesse 

acontecido. Porém, o drama do pecado chega ao seu fim no clímax da ressurreição.
173

 Por fim, 
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na segunda vinda, o veredicto será dado e a morte não mais existirá. Paulo aponta que “o 

último inimigo a ser destruído é a morte” (15:26). Então “se cumprirá a palavra que está 

escrita: Tragada foi a morte pela vitória” (15:54). Em Paulo não sobram dúvidas em relação à 

vitória de Cristo na ressurreição e a vitória final sobre a morte. Então, de fato os que 

dormiram em Cristo não pereceram, “a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, 

e nós seremos transformados” (15:52). 

 

3.3.9. “Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida” (15:19) 

“Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os 

mais infelizes de todos os homens” (1Co. 15:19). 

 

Os dizeres eiv evn th/| zwh/| tau,th| evn Cristw/| hvlpiko,tej evsme.n mo,non, podem também ser 

traduzidos por “Se apenas nesta vida nós esperamos em Cristo”. Sobre a ordem das palavras, 

o SDABC sugere: 

“Evidência textual favorece a seguinte ordem das palavras: "Se nesta vida em 

Cristo, estamos esperando apenas." Este pedido mostra que Paulo está 

enfatizando não "esta vida", mas o fato de que a fé cristã é baseada em mais de 

mera esperança. Ele, portanto, retrata vividamente a futilidade de um 

cristianismo desvitalizado. Descrença na ressurreição rouba homens de certeza 

em relação à vida após a morte, e deixa-os com uma fé ineficaz para a 

existência presente.”
174

 

 

Este é o último verso da perícope, primeira parte dele, no qual procura apresentar uma 

suma das consequências enunciadas. Para finalizar o seu argumento, Paulo usa mais uma vez 

a palavra eiv, “se”, condicionando hipoteticamente algo, para ele, inconveniente. Ou seja, para 

Paulo é determinantemente ilícito que a esperança em Cristo seja limitada apenas a esta vida. 

A título de argumentação ele relaciona “Cristo não ressuscitou” com limitar a esperança a esta 

vida. 

A palavra chave para interpretação é evlpi,zw, é o verbo “esperar”. O verbo em 

português pode ter sentidos variados, relacionado muitas vezes com “tendência da alma que 

tem por objeto um bem dificilmente alcançável, no sentido de possuí-lo”.
175

 No entanto, desde 

o AT, o sentido está intimamente ligado à “confiança”. Bauer comenta sobre isto que “embora 
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não falte o elemento da incerteza que é da essência da esperança, pois o que espera se 

submete à misteriosa vontade divina na sua totalidade, sabe que muitas vezes é sujeito a 

longas provas”.
176

 Neste mesmo aspecto o autor sustenta que a “esperança sempre vem 

acompanhada de confiança”. Desta forma, não confiar na esperança traz desesperança. 

Excluir a ressurreição significa debilitar qualquer esperança futura, o que sobra é infelicidade. 

O motivo principal da esperança é a promessa de Deus. Em (1Co 15:19) limitar a 

esperança a esta vida é negar as promessas divinas para um futuro almejado por Ele (cf. Jo 

14:3). Salvação, vida eterna, a ressurreição, e céu são alguns dos objetos da esperança Cristã.  

“A esperança cristã é claramente escatológica e se orienta para o cumprimento final da 

escatologia já realizada em parte”.
177

 A igreja espera a segunda vinda como certeza infalível. 

Perseverança nesta verdade confirma a esperança cristã. 

Paulo informa que a esperança exige paciência (Rm 8:24-25). Ele, por vezes desejava 

que os crentes tivessem esperança. Em outra ocasião, para resolver uma dificuldade que se 

assemelha no assunto da ressurreição, Paulo exorta com as seguintes palavras: “Não 

queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos 

entristecerdes como os demais, que não têm esperança” (1Ts 4:13).  

Ressurreição é a esperança futura anunciada no NT, por Jesus e também por Paulo, 

para aqueles que morreram
178

. Embora Paulo gaste mais tempo “teologizando”
179

 sobre o 

tema do que outros autores bíblicos, a crença na ressurreição não foi criada por ele. Era 

comum entre os Judeus a crença na ressurreição no “último dia” como se encontra em Jo 

11:24. Embora os saduceus não acreditassem (Mc 12:18; At. 23:6-8), as outras seitas judaicas 

criam na ressurreição como parte da escatologia. Prova disto se encontra em passagens de Is. 

26:19; e Dn 12:1-3. Após a ressurreição de Cristo, esta boa-nova passou a ser pregada pelos 

Apóstolos (At 4:33) “E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do 

Senhor Jesus [...]”. Portanto, a esperança bíblica não condescende com a negação da 

ressurreição. 

Se nossa esperança limita apenas a esta vida, o futuro é debilitado de duas formas: 

debilita o segundo advento e também o mundo por vir. A concepção errada do segundo 

advento gera uma distorção de toda escatologia. Na mente de Paulo, fica claro que sem 

ressurreição, não há necessidade do evento parousia. Em 1Co 15:23 é mencionado a parousia 
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afirmando que os crentes iriam ressuscitar em tal ocasião. Paulo define que “e, então, virá o 

fim” (15:24) para demonstrar que então a batalha final encerrou. O verso seguinte (1Co 

15:25) afirma que “convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos 

pés”, Cristo precisa estar vivo para reinar. Então, o último inimigo, a morte, seria aniquilado 

também por ocasião da segunda vinda de Cristo (15:26). Outros detalhes deste evento são 

descritos no (15:52) ao mencionar: “num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da 

última trombeta”. Paulo considera em vários momentos por qual ocasião os mortos 

ressuscitariam para reforçar a veracidade dessa esperança. 

A outra forma na qual o futuro pode ser debilitado é quanto ao mundo por vir. 

Parousia também significa “presença”. Neste sentido, é correto alegar que os crentes 

aguardam a presença de Cristo por todo o sempre. Sem ressurreição, é possível que aqueles 

“alguns” acreditassem apenas na escatologia realizada. Em (2Tm 2:18) heresias floresceram 

sob a influência do pensamento gnóstico acreditando que “a ressurreição é já passada”. “Nesta 

afirmação a doutrina central da Igreja primitiva é espiritualizada.”
180

 

 Para alguns na igreja de Corinto “é provável que a espiritualidade deles enfocava as 

posses presentes de glória e poder do Espírito, e não no padrão Paulino de sofrimento presente 

e humildade (cruz), seguido de glória futura (a ressurreição).”
181

 O plano de Cristo é muito 

maior do que cumprir nesta vida a presença de Cristo, Ele deseja morar conosco pela 

eternidade. “Quem nele crê tem uma parte nele agora, e de fato, para sempre.”
182

 Este pra 

sempre estava sendo negado. Queriam aceitar a vida em Cristo agora, no entanto sem pensar 

nas implicações futuras sem ressurreição.  

 

3.3.10. “somos os mais infelizes de todos os homens” (15:19) 

“Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais 

infelizes de todos os homens” (1Co. 15:19). 

 

 Em sequencia da análise anterior, cabe conhecer agora, qual é a consequência última 

entendida por Paulo para aqueles que negam a ressurreição. Ele conclui que evleeino,teroi 

pa,ntwn avnqrw,pwn evsme,n (“somos os mais infelizes de todos os homens”). O uso da palavra 

evleeino,j é raro. Aparece apenas duas vezes no NT, a outra ocorrência se encontra em (Ap 
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3:17) em menção à um dos atributos da igreja de Laodicéia. Seu significado pode ser 

“miserável”, “desgraçado”, “lamentável” ou “infeliz”. Pode ter a conotação de os mais 

merecedores de piedade, geralmente em face de tremenda desilusão sofrida. Nesta passagem, 

este uso serve de contraste com a tão gloriosa esperança. Não são infelizes por ter uma vida 

apenas presente em Cristo, seguindo Sua vontade, mas “os mais infelizes” por ter doutrina 

falsa com respeito ao futuro. 

Nichol argumenta que os cristãos são os mais merecedores de piedade do que qualquer 

outro povo, pois nenhum outro teve tantas expectativas de desfrutar a eternidade. Ninguém 

poderia experimentar tão profundo desapontamento quanto eles se essas esperanças fossem 

destruídas.
183

 Para os cristãos que viviam constantemente em lutas, privações e tribulações, 

sofrendo por causa da fé, sua condição seria realmente lamentável se tudo isso fosse em vão 

(15:30).  Sobre isto aponta que “o apóstolo emprega tal raciocínio para demonstrar aos 

coríntios a fé-destruidora e natureza ilógica de uma negação da doutrina cristã da 

ressurreição”.
184

 

Para os apóstolos que testemunhavam e sofriam pelo que pregavam, seria inacreditável 

e absurda a atitude deles se tivessem deliberadamente proclamando falsas mensagens. Este 

fator demonstra ser um forte argumento comprovando ser genuíno o Cristianismo.
185

 A igreja 

de Corinto enfrentava muitos problemas no qual apontam para a influência helênica. As 

filosofias da época estavam arraigadas no povo grego. Muitos dos membros da igreja haviam 

sido convertidos, porém com esta procedência. Paulo estava ciente dessa influência ao pedir: 

“Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a 

tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo;” (Cl 2:8). Para 

Paulo, as filosofias causam infelicidade.  

 Uma das ideias filosóficas que causa infelicidade foi citada por Paulo como um 

argumento em (15:32): “Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã 

morreremos”. As perseguições poderiam ter sido evitadas se pensassem desta forma. 

Poderiam ter aceitado viver de forma materialista e viver o presente de forma displicente 

quanto ao futuro. Sem imaginar, alguns membros da igreja em Corinto estavam seguindo este 

caminho. “Negar a verdade a respeito da ressurreição certamente terá um impacto na vida 
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diária. [...] Uma vez que essa convicção é abandonada, tanto as práticas quanto os 

compromissos que refletem a fé certamente mudam”.
186

  

Para os filósofos gregos as coisas materiais eram secundárias, consequentemente eles 

buscavam a excelência no imaterial. Morrer não era nenhum problema para o pensamento 

grego, pois a alma continuava em existência. No entanto “a morte não é algo natural, desejado 

por Deus, como no pensamento dos filósofos gregos. Ao contrário, é algo não natural, 

anormal, oposto a Deus”.
187

 Outra diferença no pensamento helenístico é que consideravam o 

corpo mau, pois toda a matéria era inferior. Diferente do pensamento bíblico que revela que 

Deus criou o homem corporal. “corpo não é, em nenhum sentido, mau em si mesmo, mas é, 

como a alma, um presente de nosso Criador”.
188

 

O pensamento paulino contrasta com o grego, pois acredita que o corpo é bom e foi 

criado por Deus. Considerando isto, duas decorrências podem ser vistas no pensamento 

paulino. Primeira, o que é feito com o corpo importa pra Deus. De acordo com Paulo, é 

através do nosso corpo que nós somos membros de Cristo (1Co 6:15), nosso corpo é o templo 

do Espírito (1Co 6:19), portanto, devemos glorificar a Deus em nossos corpos (1Co 6:20). 

“Para o cristão, uma antecipação da ressurreição já pode tornar-se visível, mesmo no corpo 

terrestre. [...] Portanto, de acordo com Paulo, temos responsabilidade em relação ao nosso 

corpo.”
189

. O corpo não é uma prisão da alma. “A interpretação judaica e cristã da Criação 

exclui todo o dualismo grego de corpo e alma, pois sem dúvida o visível, o corpóreo, é tão 

verdadeiramente criação de Deus como o invisível. Deus é o autor do corpo.”
 190 

Crer na 

ressurreição “dá-nos uma perspectiva ética para viver com expectativa e com cuidado. Tal é 

sempre o subproduto da esperança da ressurreição. Torna o viver piedoso.”
191

 

Segunda, a ressurreição é corporal. A ressurreição corporal de Cristo garante a crença 

na ressurreição do corpo na parousia. “A ressurreição do corpo é necessária para a vida no 

mudo por vir, pois o NT nunca aceitou a crença na imortalidade da alma. A vida sem corpo é 

inconcebível.”
192

 Ressurreição é um evento no qual seres que morreram tornam a viver. 

Tornar a viver significa voltar a ter um corpo, pois o corpo é parte integrante do ser (Gn 2:7). 

Este argumento é primário no entendimento bíblico do assunto. Deus criou o ser humano à 
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Sua imagem (Gn 1:27). A criação de Deus foi perfeita. O corpo não é mau, como na 

compreensão grega. “A redenção significa, não a remoção da alma do corpo, mas a renovação 

do corpo (a pessoa inteira) nesta vida presente e a ressurreição do corpo (a pessoa inteira) no 

mundo por vir.”
193

 

Entretanto, a crença comum para o mundo helênico era exatamente o oposto da 

Ressurreição. Ferguson
194

, numa lista de obstáculos para a aceitação do cristianismo, destaca 

a ressurreição corpórea, pois a crença comum sobre a vida após a morte se baseava na alma 

finalmente escapando o corpo sórdido. Para eles, não haveria sentido algum voltar para o 

corpo terrestre. Ouvir sobre isto lhes era estranho (At 17.32; 1Co 1:18,23). 

A esperança cristã é baseada, não na imortalidade da alma, mas na ressurreição do 

corpo. Paulo comenta sobre isto em 1Co. 15 para responder como a ressurreição corporal 

sucederá. No (15:35) está implícito que a ressurreição é dependente do corpo. Paulo sustenta 

que assim como uma semente, o corpo será transformado (15:44) para que “o corpo mortal se 

revista da imortalidade” (15:53). 

“É bom para os cristãos ser relembrado frequentemente do evangelho no qual o 

Espírito Santo realizou a sua conversão; tal repetição irá ajudar a mantê-los humildes, e salvá-

los de depender em as suas próprias realizações filosóficas”.
195

 A consequência final para 

aqueles que escolhem outro método de salvação, negando a ressurreição, é a infelicidade. 

“Nenhum Cristão poderia ter aceitado tal conclusões destruidoras de esperança. Assim, o 

raciocínio de Paulo destaca mais uma vez a posição vital da ressurreição na doutrina 

cristã.”
196

 

 

3.4. Conclusão Parcial 

Ao analisar a estrutura literária da passagem e as implicações teológicas que contém, é 

possível entender o pensamento paulino e a lógica aplicada à ressurreição. Para Paulo, a ressurreição 

geral é verdadeira, pois Cristo já ressuscitou sendo Ele as primícias desta realidade. A perícope objeto 

de estudo se encontra inserida no maior preleção paulina com respeito à ressurreição. A passagem foi 

limitada por suas divisões naturais compreendendo 15:12-19. O tema unificador é “as consequências 

de negar a ressurreição”. Por meio da estrutura da passagem pode-se perceber que Paulo alista várias 
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consequências de distorcer a pregação da ressurreição. Ele havia pregado uma mensagem verdadeira, a 

mesma que a dos apóstolos. Ressurreição é o centro da pregação de Paulo, pois esta crença valida o 

sacrifício vicário de Cristo e o torna salvador da humanidade. Sem ressurreição a pregação fica sem 

conteúdo e a fé oca, sem credibilidade. Também testificamos contra Deus afirmando haver algo na 

qual não O fez. Quanto ao futuro, sem ressurreição o pecada ainda reina e a segunda morte não foi 

vencida, os que dormiram em Cristo irão perecer. Desta forma, se torna sem propósito a vida sem a 

esperança de vitória em Cristo na ressurreição final dos crentes. Apenas a mensagem bíblica, não 

filosofias humanas, pode trazer felicidade ao ser humano. Se a ressurreição for negada, a maior 

consequência é a ausência de esperança. Então, para estes, miseráveis são restando-lhes apenas motivo 

de profunda piedade. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Corinto era uma cidade corrupta e moralmente decadente. Sua fama corria todo o 

império por oferecer entretenimentos, principalmente sexuais. A cidade tinha características 

singulares. Extremamente heterogênea, em ideologias, raças e grupos sócio-econômicos. O 

apóstolo dos gentios prega 18 meses naquela cidade. Após algum tempo, relatórios foram 

enviados à Paulo. Primeiramente os da Casa de Cloe e também uma carta trazida por 

membros da igreja. Neste tempo Paulo estava em Éfeso, local de onde escreve 1 Coríntios, 

provavelmente sua segunda carta enviada. Pode-se supor, pelas evidências históricas, que a 

data de composição ocorreu entre o inverno de 55-57d.C. 

O teor da epístola consiste em respostas para os problemas que surgiram na igreja. Um 

fator importante para o surgimento dessas dificuldades está no surgimento de facções dentro 

do próprio corpo da igreja. Cada grupo pendia para um lado eliminando a unidade da igreja. 

Provável que alguns líderes eram tidos como heróis, infalíveis na fé. Por causa deste fator, a 

liderança local carecia de ajuda, fato entendido ao Paulo enviar Tito e Timóteo para lá, entre 

outros. Vários problemas doutrinários surgiram devido à igreja ser composta, em sua maioria, 

por gentios. Basta olhar o teor dos ensinamentos de Paulo. O capítulo 15 é especial, pois trata 

de um dos assuntos dogmáticos que precisavam da atenção de Paulo. Este problema era a 

descrença na ressurreição. Qualquer cristão com raízes judaicas, não teria dificuldade neste 

assunto.  

 A crença na imortalidade da alma se contrasta em essência com o pensamento 

hebraico. Ressurreição era um conceito difícil de ser entendido pelos gregos. O grego nem 

possuía um termo específico para esta ideia. Paulo utiliza dois termos sem discriminação: 

egeiro e anastasis. Nos escritos paulinos a primeira palavra tinha conotações com o poder de 

Deus em ressuscitar, enquanto o outro termo mais usado em relação ao evento escatológico. A 

relação de Paulo com este tema deve ser entendida por sua conexão com as Escrituras. Paulo 

tem um pensamento hebreu quanto ao tema, pois segue fielmente as Escrituras. Ele próprio 

afirma “, eu sou fariseu, filho de fariseu; no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou 

julgado” (At 23:6). Era inerente para Paulo acreditar na ressurreição, razão do seu espanto ao 

encarar a dificuldade dos membros de Corinto em relação a este assunto. 

  O capítulo 15 é dividido em duas partes principais. A primeira parte (15:1-28) trata 

sobra a ressurreição de Cristo. A segunda parte (15:29-58) aborda a ressurreição dos crentes, e 

como sucederá. Dentro da primeira parte, Paulo começa seu argumento afirmando a realidade 

da ressurreição de Cristo (15:1-11). Paulo expõe o Credo cristão evidenciando a veracidade da 
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ressurreição de Cristo. Após ter feito isto, ele utiliza lógica para fazer os destinatários 

pensarem sobre as consequências de negar a ressurreição (15:12-19). Como que uma está 

relacionada com a outra. De forma positiva Paulo apresenta os resultados da ressurreição de 

Cristo (15:20-28), na qual vitória está garantida. A segunda parte Paulo detalha a ressurreição 

dos crentes, primeiramente afirmando a realidade da ressurreição (15:29-34), e explicando 

como será a natureza da ressurreição corpórea para os crentes (15:35-49). Após ter tirado toda 

eventual dúvida do tema, ele anuncia como será glorioso aquele dia (parousia), enfim virá a 

vitória de Cristo sobre a morte (15:50-58). 

A passagem delimitada para o estudo compreende os 15:12-19. Nenhuma variante 

significativa foi encontrada, na qual altere o sentido da argumentação paulina, portanto, a 

tradução foi mantida para o estudo da perícope. A estrutura da passagem revelou que o tema 

unificador é “as consequências de negar a ressurreição”. Nela, Paulo apresenta uma 

implicação óbvia e direta: Se não há ressurreição, logo Cristo não podia ter ressuscitado. 

Paulo liga a ressurreição do crente com a ressurreição de Jesus. Nesta passagem Paulo faz 

uma introdução e uma conclusão para a seção. O corpo do texto apresenta seis consequências 

graves para todo o cristianismo se a ressurreição não existe. 

As consequências podem ser divididas em dois tipos: Primeira parte apresenta as 

consequências no fundamento como: fé vazia, pregação sem sentido, testemunhas contra 

Deus, pois não realizou ato poderoso no passado. Segunda parte aponta as consequências no 

propósito como: fé sem alvo, os pecados não foram redimidos, os mortos irão perecer para 

sempre, pois o futuro escatológico não existe. Duas palavras para fé são empregadas, um no 

15:14 e outra em 15:17. Cada uma dessas palavras simboliza que se Cristo não ressuscitou, há 

consequências relacionadas ao passado, e consequências relacionadas com o futuro. No final 

da passagem, o 15:19 conclui numa consequência última o negar a ressurreição. Os crentes 

são os mais infelizes e dignos de pena, pois a esperança era maior. 

 Ao analisar exegeticamente as principais expressões da passagem alguns pontos se 

destacaram. Paulo argumenta que se ressurreição de mortos não existe, então Cristo não 

ressuscitou dentre os mortos. E se esta informação for correta, a lógica pressupõe que outras 

verdades no meio da igreja caem por terra. Paulo havia pregado toda a mensagem, do mesmo 

modo que os apóstolos pregaram. Por isso a indignação de Paulo para a descrença. Desta 

forma ele argumenta em 15:13 e 15:16 com a seguinte suposição “Se Cristo não ressuscitou 

[...]”. 
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 A primeira consequência é que a pregação se torna vã (15:14). O conteúdo dessa 

pregação está no Credo apresentado por ele nos primeiros versos. Paulo afirma que recebeu, 

portanto não foi criada por ele. Era a mesma pregação que dos Apóstolos. O kerygma envolve 

a confiança nas prescrições da Escrituras, pois revela que Cristo haveria de morrer e 

ressuscitar. Desta forma, ressurreição constitui o cerne da pregação, pois um Cristo morto não 

resolveria o problema da humanidade, mas sim um Salvador ressuscitado. Sem ressurreição a 

pregação fica sem fundamento. 

A segunda consequência em negar a ressurreição é que a fé se torna vazia, sem 

conteúdo (15:14). Paulo acreditava na certeza da fé. Sem ressurreição, a confiança nas obras 

divinas do passado é anulada, pois fé sem evidência não é fé. As evidências são mostradas por 

Paulo versos anteriores quando faz uma lista de várias testemunhas que viram Jesus 

ressurreto. Por fim, esta consequência implica que todo o relato bíblico é negado. 

A próxima consequência é o argumento mais severo de Paulo (15:15). A expressão 

“Falsa testemunha” está relacionada com a imagem de um tribunal. Se os crentes dizem que 

Deus ressuscitou Jesus, e Ele não ressuscitou, pois para eles não há ressurreição, então, são 

considerados mentirosos. Sem ressurreição, os crentes estariam testificando contra Deus. Esta 

é uma falta muito grave, blasfemar contra Deus. Esta consequência implica que a ação de 

Deus e Seu poder são negados. 

Se Cristo não ressuscitou, então os pecados não foram perdoados (15:17). Os crentes 

continuam sob o domínio do pecado. Cristo deixa de cumprir o Plano da Redenção, pois isto 

significava morte e ressurreição como ato redentor. Esta consequência expressa que a morte 

de Jesus não tem significado vicário, Cristo se torna um mero mártir. Um exemplo a ser 

seguido e não o Salvador da humanidade. 

Outra consequência é que os que dormiram em Cristo pereceram (15:18). Dormir é 

muitas vezes uma palavra sinônima para morte. Explica o pensamento paulino com respeito 

ao destino do homem na morte. O homem salvo morre aguardando um despertar quando Jesus 

voltar. Nesta passagem Paulo não explica, mas esta imagem está evidente nas Escrituras. Se 

Cristo não ressuscitou, então a segunda morte não foi vencida. Toda a esperança de viver com 

Jesus pela eternidade se esvai. Se não há ressurreição, então os salvos viveram apenas para 

esta vida. 

Paulo finaliza sua argumentação sobre as consequências de negar a ressurreição com o 

seguinte pensamento: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os 

mais infelizes de todos os homens (15:19). A suposição de não existir ressurreição debilita 
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todas as esperanças futuras, quanto ao segundo advento e o mundo por vir. As filosofias 

humanas que são apresentadas diante dos homens só trazem infelicidade. Cristo ressurreto é 

aquele que virá na Sua parousia para restaurar todos os salvos à vida. Ele transformará nosso 

corpo corruptível. E enfim, a vitória será anunciada e a esperança se concretizará.  Em 

resumo, se não existe um fundamento no passado (15:14-15); se a existência humana continua 

debilitada sem futuro (15:17-18); e se a vida não passa desse presente (15:19), então quem 

duvida da ressurreição são os mais infelizes de todos os homens. 
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