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RESUMO 

 

O ofício pastoral exige muitas coisas do pastor. Entre elas, o cuidado para não 

permitir que sua pessoa seja engrandecida pelo trabalho. Quando isso acontece, os 

feitos do pastor são tão lembrados que mais fica evidente a figura dele do que 

aquele que é o fundamento do ministério e que o mantém de pé. Para que se volte 

sempre ao fundamento do ministério pastoral que é Jesus Cristo, e que a honra e 

glória seja sempre a ele, será estudado exegeticamente o texto de 1 Co 3.1-11. 

Como Paulo via a figura do pastor? Paulo mostra que o pastor é um servo, e se ele é 

um servo mostra que ele tem um Senhor, este que dá sentido ao ofício pastoral, e 

para o qual deve ser toda nossa honra e glória. 

 

Palavras chave: Ministério Pastoral; Fundamento; Jesus Cristo; Pastor; Servo 

 

ABSTRACT 

 

The pastoral office requires many things the pastor. Among them, careful not to allow 

your person is magnified by the work. When this happens, the deeds of the pastor 

are so reminded that his figure is more evident than that which is the foundation of 

ministry and keeps it standing. In order to always return to the foundation of pastoral 

ministry that is Jesus Christ, and that honor and glory will always be with it, it is 

exegetically studied the text of 1 Corinthians 3.1-11. As Paul saw the pastor's figure? 
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Paul shows that the pastor is a servant, and he is a servant shows that he has a 

Lord, this gives meaning to the pastoral office, and for which all should be our honor 

and glory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ministério pastoral tem sido bombardeado por todos os lados com ensinos 

e práticas que muitas vezes distorcem todo seu verdadeiro sentido. Não é a toa que 

muitos pastores têm desistido de seu ofício. Uma porque é exigido do mesmo que 

faça coisas que vão além do seu chamado. Tem se criado dentro de nossas igrejas 

uma ideia de que ser pastor tem que ir além da pregação da Palavra e administração 

dos Sacramentos. Tais imposições tem feito também que pastores comecem a 

ensinar falsas doutrinas com respeito ao evangelho de Cristo. É necessário voltar 

aos princípios da Palavra de Deus, e o que ela diz sobre o ministério pastoral.  

Para que se chegue e esse conhecimento é necessário que o pastor conheça 

as doutrinas fundamentais da Bíblia. E baseando-me no texto de 1 Co 3.1-11, 

destacarei o verdadeiro fundamento do ministério pastoral. Não há outro fundamento 

além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. (3.11). O pastor não deve se vangloriar 

achando que ele é que faz a obra e muito menos os seus feitos devem ser 

lembrados nas pregações, mas sim aquilo que Cristo fez pela humanidade. Para que 

o pastor seja visto apenas como um servo de Cristo que anuncia a salvação a todo 

pecador. Tudo o que vá além disso, é mera especulação. 

 

2 EXEGESE DE 1 Co 3.1-11 

 

2.1 Contexto 

  

O texto está inserido em um contexto em que Paulo fala do por que ele esteve 

em meio aos Coríntios. Simplesmente ele estava anunciando a sabedoria de Deus 

que a ele foi revelada. Nada dessa sabedoria pode ser adquirida por obra ou razão 

humana. Pois, como ele mesmo afirma, se assim a tivessem não teriam crucificado o 



Senhor Jesus. Mas a ele foi revelado pelo Espírito de Deus. Ele está falando isso 

para que os coríntios não se firmem na sabedoria humana, mas naquilo que o 

Espírito lhes revelou por meio da pregação. Ou seja, só há entendimento se o 

Espírito de Deus revelar as obras insondáveis de Deus. Por isso ninguém deve se 

orgulhar de nada, pois é o Espírito de Deus que revela ao seu povo aquilo que é 

verdadeiro, puro, justo e santo, ou seja, Jesus Cristo. Paulo continua dizendo que é 

por isso que ninguém deve se firmar naquilo que a sabedoria humana é capaz de 

fazer, pois a sabedoria humana é loucura diante de Deus (v.19). O que Paulo está 

querendo dizer para a igreja de Corinto é que nada acontece sem a ação do Espírito 

Santo. Aquilo que ele pregava e fazia era o mesmo Espírito que concedia 

capacidade a ele para assim fazer. E tudo isso nada mais é senão apontar para 

Cristo, pois todos somos membros do seu corpo. A ele deve ser dada toda honra e 

glória, devido ele mesmo dar capacidade a todos para trabalhar em seu reino com a 

capacidade que vem Dele.3  

 

2.2 Contexto Histórico 

 

A primeira carta aos Coríntios foi escrita para tratar de questões que estavam 

causando dificuldades para os cristãos de Corinto. Algumas questões eram: 

problemas com respeito à doutrina, comportamento nos cultos e questões práticas 

na vida cristã, especialmente como os cristãos se relacionavam com os pagãos. Em 

meios a tantos problemas, a igreja de Corinto escreve para Paulo pedindo 

orientações. Então, Paulo os aconselha para que vivam em amor, e tudo o que 

forem fazer tenham o amor em primeiro lugar.4 

A cidade de Corinto era a capital da província romana de Acaia. Uma cidade 

em que havia várias divindades, pelo menos doze templos ela continha. Nela havia 

um forte índice de imoralidade sexual, sendo que, o verbo “corintianizar” se tornou 

usual para dizer “cometer imoralidade.” Paulo também trata com eles sobre a 

imoralidade, ressurreição, oferta, os dons do Espírito, e o clímax de sua primeira 

carta está no capítulo 13, onde ele convida os cristãos de Corinto a refletir sobre a 

profundidade do amor.5 
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 Morris mostra que a vaidade e o orgulho eram predominante entre o povo, 

por ser uma cidade que se destacava em todo o império. Pessoas de todos as 

regiões iam pra lá para viver seus prazeres carnais, se vangloriar com sua 

intelectualidade, egoísmo e o amor próprio. Muitos dizem que esse também foi o 

motivo de Paulo se dirigir a Corinto para que o evangelho purificasse mentes e 

corações daquelas pessoas.6 E o capítulo treze nos mostra bem a inversão dessa 

ordem. Em meio a um povo que cultuava a si mesmo, se auto-amando, Paulo 

mostra que o amor é aquele que primeiro veio de Deus, revelado em Jesus. Nele 

temos a personificação do verdadeiro amor, um amor que doa, sem medir as 

consequências. E a partir disso, Paulo convida os irmãos de Corinto a também amar 

o seu próximo, pois esse é o maior dom. 

 

2.3 Contexto Geográfico 

 

Paulo estava em Éfeso quando escreveu a carta aos Coríntios, por volta do 

ano 54 a 55 d.C, quando estava já ao fim da terceira viagem missionária. Paulo ficou 

em Éfeso uns dois anos. Já em Corinto permaneceu em torno de 18 meses quando 

assim fundou a igreja. (At 18). A sua passagem em Corinto se deu ao final de sua 

segunda viagem missionária.7 

 Já a cidade de Corinto se destacava por estar em uma posição estratégica 

que permitia controlar o comércio que passava pela estreita faixa de terra entre o 

mar Egeu e Adriático. Uma cidade que era o centro do comércio e ainda cosmopolita 

que abrigava gregos, romanos, sírios, asiáticos, egípcios e judeus. Não se podia 

perder de vista aquele contexto para a evangelização. Pois uma vez anunciado o 

Evangelho poderia se espalhar para outros povos e culturas facilmente.8 

 

2.4 Crítica textual 

 

Segundo Omanson existe uma omissão de ἔτι (eti) = (ainda), no versículo 3 

nos manuscritos listados no aparato crítico do Novo Testamento Grego. Parece ser 

um retoque linguístico que o texto Alexandrino quis dar. Quando se inclui o ἔτι (eti), 

                                                           
6
 MORRIS, 2008, p.12 

7
 MANUAL BÍBLICO SBB, 2010, p. 694 

8
 Ibid, p. 696 



parece que o apóstolo Paulo estaria fazendo uma repreensão mais enérgica ou 

severa.9 

Pelo contexto podemos entender que Paulo talvez tenha se alterado em sua 

maneira de falar com os coríntios. Uma porque o humor de Paulo era de alguém 

enérgico e colérico. Isso podemos perceber na maneira em que tratava o primeiros 

cristãos antes de ser convertido (At 8.3). Paulo parece não admitir erros em meio 

àquilo que ele considerava certo e puro. Assim vemos também quando ele adverte 

aos Gálatas: muito me admira terem abandonado tão depressa aquele que os 

chamou na graça de Cristo para outro Evangelho.(Gl 1.3). Essa ironia de Paulo é 

constante em vários textos do Novo Testamento. Outra coisa é que segundo os 

comentários da Bíblia de Estudo NTLH,10 Paulo escreveu outra carta aos Coríntios. 

Sendo assim, a segunda que conhecemos teria sido a terceira. Naquela carta que 

não temos em mãos, Paulo provavelmente teria sido muito mais incisivo no advertir 

os coríntios, sendo que, até tenha criado atritos entre ele e a igreja de Corinto. Como 

resultado disso temos a terceira carta, que para nós é a segunda. Lá ele tenta 

resolver os problemas que causaram essa suposta segunda carta.11  

Por mais que a partícula ἔτι (eti) tenha sido um acréscimo dos tradutores não 

interfere naquilo que Paulo quer dizer. Ou seja, ele está preocupado com a 

congregação que ele fundou. Logo, ele os adverte para que não percam o real 

sentido de ser cristão. Saibam que são amados por Cristo que os libertou para 

servirem as pessoas com amor em todos os contextos. 

No versículo 3 temos um acréscimo da palavra καὶ διχοστασίαι (kai dixostasíai) 

que na tradução seria: contenda [e dissenções]. Segundo Omanson, esse acréscimo 

tem apoio em diferentes tipos de textos antigos. Esse acréscimo teria sido feito pelo 

ocidente, devido à lista de pecados que aparece em Gl 5.20. Que na verdade 

estariam acontecendo também na igreja de Corinto. Mas Omanson sugere que a 

leitura mais breve, eriς (eris) = (contenda) tenha sido o texto original devido haver 

uma omissão de καὶ διχοστασίαι ( kai dixostasíai) no Novo Testamento Grego.12 

Novamente a omissão ou o acréscimo não interfere naquilo que Paulo adverte 

os coríntios. Havia contendas, isso sabemos pelo contexto de Primeira aos Coríntios 

                                                           
9
 OMANSON, 2010. p.335 

10
 Biblia de Estudo Nova Tradução na Linguagem de Hoje. (Daqui para frente será citado apenas à 

sigla NTLH) 
11

 BIBLIA DE ESTUDO NTLH, 2005. p. 1155 
12

 OMANSON, 2010. p.335 



e Paulo as quer resolver. Não há necessidade de especulações maiores para o que 

de fato seriam aquelas contendas. 

O versículo 5 traz algo curioso. O texto no Novo testamento Grego diz:  

Ἀπολλῶς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; (Apollos? ti de estin Paulos?). Na verdade, existe muitos 

manuscritos que apoiam essa ordem. Mas o textus receptus, com apoio de escritos 

mais recentes, inverte a ordem Παῦλος; τί δέ ἐστιν Ἀπολλῶς; (Paulos? ti de estin 

Apollos?) = (Paulo? E o que é Apolo?) Omanson diz que essa mudança foi feita para 

dar maior destaque em Paulo e também porque no versículo anterior está nessa 

ordem. Paulo fala de si e depois de Apolo, essa ordem seguiria no versículo cinco.13 

Esse maior destaque dado a Paulo poderia ser também devido ao fato de ter 

fundado a igreja de Corinto. Com certeza havia aqueles que queriam que Paulo 

fosse o seu pastor, e não outros que sucederam Paulo. Algo que acontece 

rotineiramente em nossas congregações, que muitas vezes se torna um grande 

problema. E que na verdade é a intenção deste estudo, tirar o foco do pregador 

(pastor), e colocar de volta no evangelho do Senhor Jesus Cristo, este que faz 

crescer toda a sua obra e a mantém. No entanto, falaremos mais a respeito disso a 

seguir. 

 

3 TEXTO 1 Co 3.1-11 

 
v.1) Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais; e, sim, como a 

carnais, como a crianças em Cristo. 2) Leite vos dei a beber, não vos dei alimento 
sólido; porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda 
sois carnais. 3) Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que 
sois carnais e andais segundo o homem? 

  

Paulo se dirige aos Coríntios de forma carinhosa, e os chama de irmãos, mas 

ao mesmo tempo os adverte devido a tudo o que estava acontecendo. Quando 

Paulo fala que não falou com eles como espirituais, foi devido a eles estarem ainda 

iniciando a sua jornada cristã. Não que eles não fossem espirituais, mas o que ele 

quer dizer que não havia uma maturidade na igreja de Corinto quando ele estava lá 

para falar de coisas profundas, por isso que ele apenas falou das coisas fáceis e 

básicas da vida cristã.14 Só que ele ainda não poderia falar de algo mais sólido 

devido a eles ainda serem carnais. Quando Paulo se refere a carnais e espirituais, 
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ele não quer dizer que ou eles eram um ou outro, porque não dá para separar. 

Somos ao mesmo tempo carnais e espirituais. O que Paulo está querendo dizer com 

o termo carnal é que a congregação de Corinto tinha se apegado a coisas que eram 

passageiras e que não levariam a lugar nenhum em sua vida cristã. Assim como diz 

o Manual Bíblico SBB:  

 
Os coríntios estavam influenciados pelo espírito reinante na vizinha cidade 
de Atenas. Eles se consideravam filósofos e se orgulhavam da sua suposta 
superioridade intelectual. O fato de gostarem de discutir e julgar os outros 

mostrava que eles ainda estavam presos à mentalidade desse mundo.15 
 

 Segundo Morris, sempre quando Paulo usa o termo “carne” ou carnal, se 

refere àqueles que tinham apego pelo moralismo e queriam com isso alcançar um 

“status” diante dos demais. Alguém ser dominado pelo Espírito é quem, pela 

trajetória de sua vida viu, que quem o rege é o Espírito de Deus.16 Isso é alcançar 

maturidade cristã, o que estava faltando na comunidade de Corinto, pelo seu 

moralismo e discussões frívolas via-se quão carnais eles eram. 

Lutero argumenta que quando se tenta entender racionalmente o ponto 

principal da vida cristã, que Cristo é a nossa salvação, justiça e redenção, achando 

que com isso seja esperto e sábio, então tudo cai por terra.17 Pois não é possível 

entender a obra da salvação racionalmente. Assim também afirma o próprio apóstolo 

Paulo: que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, 

que somos salvos, é o poder de Deus (1 Co 1.18). Tentar entender é buscar sua 

própria destruição, pois não vai conseguir crer pela razão. Deixar que o Espírito 

Santo nos convença disso, é ser guiado pelo Espírito.   

Está imaturidade cristã bem como todo apego pelo coisas carnais, gerava 

todas as contentas e dissenções diante dos fatos que sucediam. Por isso que Paulo 

primeiro precisa resolver esses problemas entre eles, para depois orientá-los quanto 

ao como proceder diante os diversos problemas que acometiam a igreja.  

 
v. 4) Quando, pois, alguém diz: Eu sou de Paulo; e outro: Eu, de Apolo; não é 

evidente que andais segundo os homens? 5) Quem é Apolo? e quem é Paulo? 
Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. 6) 
Eu plantei, Apolo regou; mas o crescimento veio de Deus. 7) De modo que nem o 
que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 8) Ora, 
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o que planta e o que rega são um; e cada um receberá o seu galardão, segundo o 
seu próprio trabalho. 
 

 Nesse momento Paulo os adverte para que não façam diferenciação em 

quem está à frente pregando a Palavra. Porque, como dito acima, pelo fato de os 

coríntios terem toda uma influencia filosófica, eles simpatizavam com pessoas que 

tinham todo um discurso culto e erudito. E segundo o que nos conta o Manual 

Bíblico SBB, Paulo era alguém que teve alguns problemas em Corinto, sendo que 

Atos 18.9-10 Paulo recebe uma visão do Senhor em que Deus o encorajou para 

falar e não se calar. Parece que aquilo que ele dizia não soava tão simpático para os 

coríntios, não que ele não fosse eloquente. Portanto, devido a isso muitos não 

simpatizavam com ele.18 

 Kretzmann argumenta que quando Paulo foi embora de Corinto e Apolo 

passou a assumir os trabalhos, muitos judeus vindos de outras regiões, inclusive de 

Jerusalém, se filiaram à igreja, e aqueles eram muito simpatizantes de Pedro e 

Tiago. Tais judeus que assim se tornaram membros insistiam em guardar a lei 

cerimonial e ainda colocavam em dúvida o apostolado de Paulo. Isso foi motivo de 

discórdia e ainda a forte eloquência que Apolo tinha, fez surgir um partidarismo entre 

os irmãos de igreja.19 

Então Paulo pergunta: quem são Paulo e Apolo? São meramente servos de 

Cristo que estão apenas os servindo com a Palavra. Eles não constituíram nada, 

muito menos a fé deles, são apenas ministros do Evangelho. Aquilo que Paulo e 

Apolo fizeram nada mais é que uma atividade que pertence ao Senhor, que os 

chamou para falar da boa nova a todo pecador.  

Morris ajuda-nos nessa ideia, dizendo que no versículo cinco geralmente as 

traduções trazem como: “Quem é Paulo?” “Quem é Apolo?” e o certo, conforme o 

original deveria ser: “O que é Paulo?” “O que é Apolo?” Pois, a partícula ti (ti) está 

no neutro. Isso denota que eles são nada se o Senhor não estiver com eles os 

usando. Eles são servos, dia,konoi (diakonoi). E isso novamente não dá nenhum 

crédito maior para os que estão no serviço da pregação da Palavra. Morris diz que 

esse termo dia,konoi (diakonoi) = (diácono) era usado para o copeiro que sempre 
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estava servindo seu senhor. O ser humano que colocou maior peso sobre o título de 

pastor/ministro, sendo ele apenas um servo usado por Deus.20 

Conforme Kretzmann, Deus usou aqueles dois servos para fazer a sua obra 

em Corinto. Assim, com seus dons ele executou a sua obra. Paulo plantou e Apolo 

regou, mas o crescimento veio de Deus. Com isso vemos que tudo veio de Deus, 

nada foi eles que fizeram por livre vontade. Paulo semeou, Deus fez crescer, Apolo 

cuidou daquelas plantas recém-nascidas, mas na verdade foi Deus que estava por 

trás, usando os dois homens, para que assim sua Palavra fosse ouvida, germinasse, 

crescesse e frutificasse.21 Isso bem podemos ver no original grego, como afirma 

Morris: vvvvv ηὔξανεν (euzanen) = (Fez crescer) está no imperfeito, mostra uma obra 

inacabada. Por mais que pareça acabado quando se prega a Palavra, só crescerá e 

produzirá frutos se Deus agir no tempo dele, por isso o tempo do verbo. É Deus 

quem faz crescer continuamente a sua Palavra.22 

 

v. 9) Porque de Deus somos cooperadores; lavoura de Deus, edifício de 
Deus, sois vós. 10) Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento 
como prudente construtor; e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como 
edifica. 11) Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o 
qual é Jesus Cristo. 
 

 Morris traz uma observação quanto ao original no versículo nove. No grego, 

três vezes Deus vem primeiro. “De Deus somos cooperadores; de Deus lavoura; de 

Deus edifício sois vós.” Paulo estaria aqui querendo salientar que os instrumentos 

não têm importância, mas sim o sujeito.23 Ele estaria dizendo isso para tirar o foco 

da pessoa errada. 

 Kretzmann já argumenta que Paulo emprega uma figura diferente para nos 

fazer entender que os ministros são cooperadores de Deus. Logo, se houver algum 

apreço maior por um ou por outro ministro, está pecando contra o próprio Deus. 

Esse apreço que Kretzmann fala é no sentido de quando há menosprezo pela 

pessoa do pastor, ou mesmo se rejeita a pregação da Palavra daquele pastor que 

não se tenha uma afinidade, nesse momento constitui-se um pecado contra Deus.  

Pois foi Deus quem os escolheu, chamou para a cooperação na edificação do 

templo espiritual. Então quando Paulo fala que lançou um fundamento e este é 
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Cristo Jesus, ele se refere ao fato de que tudo o que vem a partir da graça de Deus, 

só está ali porque a base é Cristo. Então, pastores, membros, dons, vêm de uma só 

base: Cristo! E é para lá que deve ser o foco de toda pregação.24 

 Muitos pastores têm passado pela história do cristianismo, mas nem todos 

cumpriram com o propósito de serem cooperadores de Deus na função de pregar a 

partir da base, que é Cristo. Muitos têm inventado outros caminhos para a salvação, 

um deles são as boas obras, ou mesmo a sua própria glória. Paulo adverte que 

nenhum outro fundamento pode ser lançado, além do que foi posto, o qual é Cristo 

Jesus. (v. 11). Tudo o que for edificado fora desse fundamento não ficará de pé. 

Cristo Jesus que é o dono do ministério irá fazer com que todo esse edifício caia, 

pois está sem o fundamento principal. Cristo Jesus, que é a pedra angular.25 

 Lutero explicando o trabalho do Espírito Santo, afirma que o trabalho do 

mesmo é glorificar a Cristo. Assim toda pregação também deve apontar para Cristo, 

pois é o Espírito Santo que está por trás da mensagem, apontando para Cristo. 

Lutero usa até uma metáfora dizendo que, quando o sol nasce todas as outras 

luzes, estrelas, são ofuscadas, pois a verdadeira luz chegou. Assim também Cristo 

que é o centro e base de tudo, quando for anunciado, todas as outras “luzes” que às 

vezes chamam à atenção devem ser apagadas.26 Ou seja, toda a glória ou mesmo 

tentativa de se salvar deve ser abandonada. Então quando o pastor e o que ele faz 

fica evidente e venerado, o foco se perdeu e deixou de ser cristão, pois a luz 

principal deixou de brilhar.  

 

4 APLICAÇÃO 

 

 A partir daquilo que foi estudado pode-se destacar alguns quesitos que 

chamam à atenção. Primeiro lugar, a maneira de ver o ministério. Paulo afirma que 

havia aqueles que tinham uma visão mais carnal do que espiritual. Em segundo 

lugar, quem são os pastores? Como Paulo se classifica como líder frente à igreja de 

Corinto? E em terceiro lugar, o ministério tem um fundamento e sobre ele deve ser 

edificado todo e qualquer ofício pastoral. 

 

                                                           
24

 KRETZMANN, 1922. p. 99,100 
25

 Idem 
26

 LUTERO. OS. vol. 11. p. 391 



4.1 A maneira de ver o Ministério 

  

Paulo afirma que os coríntios eram carnais, muito mais do que espirituais, por 

isso que ele não os tinha dado comida sólida (v. 2). Paulo quer advertir que os 

coríntios estavam tendo apego muito maior pelo que era passageiro, material e 

humano, do que para aquilo que estava sendo pregado, o verdadeiro fundamento da 

vida cristã.  Esse apego pelas coisas carnais fazia os terem tantas contendas entre 

si. Contendas que vinham de uma preferência maior por Apolo ou por Paulo.  

 Como vimos na exegese, havia um partidarismo entre os coríntios por terem 

uns maior afinidade por Apolo e outros por Paulo. Apolo por ser alguém eloquente 

com toda uma retórica que encantava os coríntios fazia com que ele fosse quase 

que venerado. Já a maior preocupação de Paulo era com a clareza em anunciar a 

mensagem de Deus, e não falar bonito sem dizer nada.27 Ele não tinha muita 

eloquência no seu falar, ao mesmo tempo que, se era pra falar a verdade, doa a 

quem doer, ele falava. E isso fazia com que ele não fosse muito bem visto em 

Corinto. Ao mesmo tempo, como afirma Kretzmann, Paulo era o apóstolo chamado 

fora do tempo, os judeus que lá congregavam em Corinto, não davam muito crédito 

a ele.28 Essas coisas fizeram a congregação de Corinto se dividir. Eles se apegaram 

a coisas humanas e passageiras, e isso fez com que eles perdessem o foco do que 

é ser cristão, e do por que eles estavam reunidos como congregação. Não davam 

ouvidos ao que estava sendo pregado, mas na forma que era apresentado. 

 Nos dias de hoje coisas parecidas se repetem. Existe muito em nossas 

congregações uma forma errada de ver o ministério. O apego pelas coisas que o 

pastor faz, tem feito surgir inúmeras divisões e discussões frívolas entre os 

membros.  

 Exemplos disso são:  

Quando há pastores de tonalidades diferentes de voz, um com uma voz mais 

grave e outro mais agudo, pode acontecer que alguns membros preferir o pastor tal, 

simplesmente pela sua voz, do que o outro que não causa tanto impacto no ouvinte 

pela tonalidade de sua voz. 
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 Há casos em que alguns preferem um pastor que saiba cantar e tocar algum 

instrumento, ou mesmo reger um coral e menospreza aquele outro que não sabe 

nada disso.  

 Um terceiro caso, a ser lembrado surge quando há transição de pastores nas 

congregações. Aquele que saiu talvez tenha tido um tipo de trabalho mais voltado às 

atividades dos departamentos e não dando tempo a outros trabalhos, etc. Aí quando 

vem um novo pastor, talvez mais jovem e com mais ânimo e começa a dar boa 

atenção às visitas e não somente ao trabalho interno, isso pode levar os membros a 

menosprezar o trabalho e a pregação da Palavra do pastor anterior só porque o 

novo pastor tem um modo de trabalho diferente. 

 Além disso, às vezes nessas transições todo o trabalho de pregação da 

Palavra que o pastor anterior fez cai por terra, porque ficaram um determinado 

tempo sem pastor. 

 Esses são apenas alguns exemplos do que se vê com muita frequência em 

nossas congregações. De novo, ainda hoje a quase dois mil anos após que Paulo 

advertiu os cristãos de Corinto contra isso, o fato se repete. Somos apegados às 

coisas carnais, não vemos o foco do ministério e o que faz a Palavra crescer e 

produzir frutos. Se o foco do ministério está no lugar errado e não é estudado com 

os membros sobre isso, corre-se o risco de sempre de novo cair nesse apego pelas 

coisas carnais. 

 

4.2 O que são os pastores? 

É bonita a forma pela qual Paulo se denomina frente à igreja de Corinto. Por 

mais que ele tinha todo o direito de se vangloriar por ter fundado a igreja, ou mesmo 

pelas viagens que fez, pelos sofrimentos que passou, ele nada diz a esse respeito. 

Simplesmente diz: somos servos, servos de um Senhor! (v.5). Paulo poderia ter feito 

uma grande algazarra diante até mesmo daquilo que ele estava vivenciando, pois 

como vimos na exegese, ele foi menosprezado por alguns, por acharem Apolo 

superior a Paulo, por chamarem-no de apóstolo fora do tempo. Ele tinha todas as 

razões para deixar o velho homem fazer sua própria defesa, mas ele apenas se 

autodenomina de servo. Segundo Bayer, aquele que se denomina de servo 

pressupõe fidelidade e humildade, como sendo inferior, em contraste com o orgulho. 



Aquele que serve está em posição de dependência e sua liberdade é limitada.29 Era 

bem isso que vemos em Paulo quando ele trata do assunto! 

Servo nada mais é que aquele que tem um Senhor, para o qual serve. Ele 

não faz nada além daquilo que é mandado, tudo o que faz mostra a quem ele está 

servindo, não é o servo que merece destaque, mas aquele a quem ele serve.  

Novamente Bayer nos ajuda na compreensão:  

 
Diácono sempre é aquele que serve em nome de Cristo e que continua o 
serviço de Cristo para o homem exterior e interior; preocupa-se com a 
salvação dos homens. Logo, Paulo pode ver-se com servo do evangelho (Ef 
3.7; Cl 1.23), um servo através de quem os cristãos de Corinto vieram a fé (1 
Co 3.5), um servo da nova aliança (2Co 3.6), um servo de  Cristo (2 Co 
11.23), um servo de Deus (2 Co 6.4).

30
 

 

Interessante como o texto foi abordado no original. Quando Paulo diz: “quem 

é Paulo?” e “quem é Apolo?” Conforme o textus receptus seria: “o que é Paulo, o 

que é Apolo?” Essa mudança de “quem” para “que” faz-nos entender melhor o que 

Paulo quer dizer aos coríntios, o único que faz eles serem servos é o seu Senhor! 

Tirando o Senhor, não existe nada, não existe servidão nem serviço. Ou seja, não 

há nada se o Senhor não estiver em primeiro lugar. E aí a gente vê a importância da 

pergunta: O que é Paulo? O que é Apolo? Se Deus em Cristo não estiver com eles, 

não são nada, pois é Deus que dá essa dignidade de serem servos do Senhor Jesus 

Cristo. Assim como diz: conforme o Senhor concedeu a cada um (v.5).  

Isso serve de bom material para reflexão dos pastores! Se alguém quer 

apenas “status” entre o povo, e ser considerado o melhor pastor, vale muito lembrar 

que é servo do Senhor. A honra e glória são do Senhor, pois se Cristo não estiver no 

centro de seu ministério ele nada é. 

Ao mesmo tempo que o pastor é servo do Senhor Jesus, ele deve lembrar 

que o próprio Cristo, seu Senhor, se fez de servo, assim como também Paulo diz 

aos Filipenses 2.4: “pois ele, subsistindo a forma de Deus, não julgou como 

usurpação ser igual a Deus; antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de 

servo, tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, a 

si mesmo se humilhou, tornando-se obedientemente até à morte e morte de cruz.” O 

próprio Senhor se fez de servo para nos servir com sua morte na cruz. Por que 
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aquele que está anunciando o Senhor ainda hoje quer ser mais do que servo? O fato 

de ser chamado de servo de Cristo é uma grande honra, e não um fardo, pois é ele 

quem dignifica o ministério e faz com que sejamos pastores, pois se não for Cristo, 

podemos perguntar como Paulo: o que é fulano? O que é beltrano? Somos nada, 

porque a base sempre é Cristo. 

 

4.3 O fundamento do Ministério 

Tudo aquilo que não tem fundamento, chega um momento, desmorona e cai. 

Assim também é com o ministério pastoral. Ele tem seu fundamento, o mesmo não 

se pode tirar, e se tirar não existe ministério, igreja e cristianismo. Paulo afirma: 

Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus 

(v.11). Mueller atesta que todo aquele que prega doutrinas humanas é considerado 

anticristo. 

A grande apostasia que o Anticristo ocasiona não consiste, na difusão do 
paganismo, ou de cultos anticristãos, mas em apostasia dentro da igreja 
visível. Por essa mesma razão, também se chama “o ministério da 
iniquidade”, isto é uma ilegalidade que se dissimula com palavras e formas 
piedosas. Essa ilegalidade não é apenas temporária, mas permanente; pois 
o Anticristo continuará assentado no santuário de Deus até a segunda vinda 
do Senhor.

31
 

 

 Na verdade esse é um cuidado que cada pastor deve ter: ao mesmo tempo 

em que o Anticristo surge dentro da igreja, distorcendo a centralidade do ministério, 

cada pastor em todo tempo precisa se munir de conhecimentos e orações para que 

em nenhum momento seja considerado um Anticristo pelo próprio Senhor do 

ministério. 

 Vimos que Lutero também chama a atenção para a centralidade da pregação 

em Cristo. Quando o ofício pastoral tem maior peso na vida de uma igreja, então 

temos um erro na conduta do pastor, e sua pregação não está levando seus 

membros ao fundamento da vida cristã, o qual é Jesus Cristo! Quando Cristo 

aparece, as outras luzes devem ser apagadas, afirma Lutero.32  

 Quando existe um exagero da parte dos membros em glorificar o pastor, 

podemos ligar o alerta, o foco se perdeu. Pois se a pregação e o ensino se voltam 
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para Cristo, então mesmo na ausência do pastor a adoração a Cristo continua, pois 

o fundamento permanece. 

 Vale lembrar a importância do pastor ensinar os seus membros sobre o que é 

o ministério pastoral, qual a sua função como pastor e o que ele faz ali. Para que, 

havendo ausência do pastor, fique apenas a saudade e o carinho que tiveram pelo 

seu guia espiritual e não uma veneração como que agora nada mais pudesse 

continuar sem a presença dele.  

 

CONCLUSÃO 

 Jesus disse: Quem vos der ouvidos ouve a mim.” (Lc 10.16). Este é o consolo 

e certeza que Jesus dá para aqueles que são chamados para serem seus 

representantes na terra. Jesus incumbiu a missão de pregar o evangelho a míseros 

pecadores. Assim vimos em Paulo, ele foi alguém que levou essa mensagem a 

todos os povos por onde passou, deixando também pessoas que foram preparadas 

para exercerem o ofício. Isso não significa que há diferença na mensagem entre um 

ou outro pregador, mas a Palavra é a mesma, a base é Cristo, é ele quem deve ser 

anunciado. E é ele quem faz a obra crescer, pois o ministério é dele. Quando o foco 

fica no pastor, então deixou de ser cristianismo e passou a ser um pastorcentrismo 

qualquer. Por isso Cristo chama, prepara e ordena pastores para que vão por todo o 

mundo e levem essa doce mensagem a todo pecador. Assim o pastor é um servo de 

Cristo que não diz nada além daquilo que seu Senhor mandou dizer. Pois, se o foco 

não voltar para o fundamento do ministério, o qual é Cristo, não existe ministério, 

nem serviço, nem cristianismo. 

Este é o cuidado que cada pastor deve ter em toda a sua vida, não deixar que 

o velho homem tire a centralidade do ministério e coloque a pessoa do pastor em 

primeiro lugar. Para tanto o pastor precisa sempre se agarrar na graça de Cristo, 

para que está o mantenha, assim como manteve Paulo até o fim de sua vida, pois  

foi isso que bastou para Paulo (2 Co 12.9), e fez com que seu ministério fosse todo 

para honra e glória do Senhor Jesus. 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

BAYER, H.W. diaconeo, etc. in Dicionário Internacional de Teologia do Novo 
Testamento. Editor: Colin Brown. Vida Nova. São Paulo, 1989 
 
BIBLIA DE ESTUDO NTLH. Sociedade Bíblica do Brasil. Barueri/SP, 2005 
 
BIBLIA SAGRADA. ARA. Sociedade Bíblica do Brasil. Barueri/SP, 2008 
 

MANUAL BÍBLICO SBB. Trad: Lailah de Noronha. 2ª ed. Sociedade Bíblica do 
Brasil. Baruei/SP, 2010 
 
KRETZMANN, Paul E. Popular Commentary of the Bible: The New Testament.   
Concordia Publisching House. Saint Louis/EUA, 1922 
 
LUTERO, Martinho. Prefácio à Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios 
1546. in Obras Selecionadas. vol: 8. Concórdia. Porto Alegre; Sinodal. São 
Leopoldo, 2003 
 
LUTERO, Martinho. Interpretação do Novo Testamento. João 16.14. in Obras 
Selecionadas. vol: 11. Concórdia. Porto Alegre; Sinodal. São Leopoldo, 2003 
 
MORRIS, Leon. I Coríntios – Introdução e Comentário. Série Cultura Bíblica. Vida 
Nova. São Paulo, 2008 
 
MUELLER, John Theodore. Dogmática Cristã. Trad: Martinho L. Hasse 4ª ed.  
Concórdia: Porto Alegre, 2004. 
 
OMANSON, Roger L. Variantes Textuais do Novo Testamento. Tradução e 
Adaptação de Vilson Scholz. Sociedade Bíblica do Brasil. Barueri/SP, 2010 
 
Bibliografias Consultadas 
 
LIVRO DE CONCÓRDIA. 6ª ed: CIL. Trad: Arnaldo Shuler. Concórdia: Porto Alegre; 

Sinodal: São Leopoldo; Ulbra: Canoas, 2006 

WALTHER, W. Carl Ferdinand. A correta distinção entre Lei e Evangelho. Edição 

Completa. Concórdia: Porto Alegre; Ulbra: Canoas, 2005 

 


