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A Corinto antiga, centro da última resistência grega contra Roma, foi 

completamente destruída em 146 a.C. Um século mais tarde, César ordena a 

reconstrução da cidade. Inicialmente povoada por libertos e por veteranos de guerra, 

ela se desenvolveu rapidamente e logo se tornou uma das cidades mais brilhantes e 

prósperas da Grécia. 

 

A cidade é localizada a 80 km oeste de Atenas no lado sul do Istmo de Corinto, 

uma faixa estreita de terra conectando o Peloponeso ao continente grego; era centro 

da cultura grega, onde se defrontavam  correntes de pensamento e de religião muito 

diversas. A cidade, consagrada ao comércio (por uma situação geográfica privilegiada) 

e à indústria, tinha uma população muito misturada. Uma multidão de escravos e um 

numeroso proletariado industrial trabalhavam para o proveito das classes abastadas (I 

Co 1.26; 7.21; 11.21s). 

 

Paulo reivindica ser o primeiro a trazer o culto cristão a Corinto (I Co 3.6; II Co 

10.14). Motivado e atraído pelo tamanho e importância da cidade e sua localização 

geográfica investe em seu projeto de fundar uma igreja forte, que, através das 

conecções comerciais, asseguraria a rápida propagação da nova religião. A presença 

em Corinto de uma importante comunidade Judaica, favoreceu Paulo ao entrar na 

cidade começando suas pregações no local da sinagoga. Sua permanência em Corinto 

foi de 18 meses (Atos 18.11). 

 

Quanto à estrutura social do grupo Paulino, é fornecida pela sua própria carta 

aos  Coríntios: “Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos 

poderosos, nem muitos de nobre nascimento;” I Co 1.26.  A maioria dos fiéis não era 

tão afortunada, mas também não estava na classe mais baixa da escala social. 

Murphy-O’Connor (Paulo-Biografia Crítica p.279) afirma que o grupo predominante na 

igreja Coríntia era formado de pagãos de diversos graus do meio da escala social. 

Segundo ele só faltam o topo (grandes magnatas) e a parte inferior (escravos do 

campo) dessa escala. Adiciona que os judeus eram minoria, mas pelo menos dois 

(Crispo e Sóstenes) se destacavam no grupo. 
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Por ser Corinto uma sociedade multiética e multicultural problemas eram 

apresentados na tentativa de viver segundo o Evangelho; assim o potencial para 

dissensões na comunidade torna-se evidente. A composição do grupo é bastante 

heterogênea. Há diferença no nível de instrução, financeiro, religioso, nas habilidades 

políticas e nas suas próprias expectativas. 

 

TEXTO: I CORÍNTIOS 1.10-17 (Versão Almeida, 1969) 

 

10. Rogo-vos irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a 

mesma coisa , e que não haja entre vós entre vós divisões; antes sejais inteiramente 

unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 

11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa de Cloé, de que 

há contendas entre vós. 

12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu 

de Cefas, e eu de Cristo. 

13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes 

porventura, batizados em nome de Paulo? 

14. Dou graças [ a Deus] porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio; 

15. para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. 

16. Batizei também a casa de Estéfanas;  além destes não me lembro se batizei algum 

outro. 

17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho; não com 

sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. 

 

A existência de grupos diferentes dentro de uma comunidade não leva a nada de 

surpreendente ou repreensível. Na comunidade de Éfeso, por exemplo, existia um 

grupo ligado a Áquila e Priscila, que anunciaram o Evangelho antes de Paulo.  O que 

se passa de anormal dentro da comunidade de Corinto? Quem  são estes grupos 

oponentes a Paulo e sua teologia? 

Nosso estudo não pretende abordar o problema dos grupos oponentes em 

conjunto com as outras cartas Paulinas. I Coríntios será abordada individualmente. 
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Dado que Paulo, no corpo da carta, não ataca ou defende nenhum grupo 

específico, o que podemos fazer é simplesmente especular como estes quatro grupos 

se reúnem em uma única questão. 

 

O GRUPO DE APOLO 

 

Apolo é descrito como logios  (At.18.24), eloqüente e douto. Alguns cristãos  

possivelmente optavam por aquilo que soava como sabedoria maior, enquanto Paulo, 

sem eloqüência, havia pregado uma loucura deveras mais sábia do que a sabedoria 

humana, a saber, Cristo, este crucificado. (I Co 1.18-25). Importante representações 

dessa posição discutem a identidade deste grupo oponente:  

 

Anthony C. Thiselton (The First Epistlle to the Corinthians, 2000) : 

 

 “Apolo é associado com considerável habilidade de retórica e conhecimento nas 

escrituras. Em um momento ele tinha confundido o batismo Cristão com o batismo para 

purificação de João ou parecia não saber a teologia do batismo de Cristo (At.18.25). 

Desde já muitos tem argumentado que ele, inconscientemente emprestou seu nome 

para uma super enfatização na retórica e na “sabedoria” em Corinto.” 

 

Thiseltson apresenta a posição de outros autores: Hurd, Origins of I Corinthians 

(p97-99)  chama atenção para I Co 1.1-4.21, onde Paulo dá mais atenção a “Apolo” 

(seu nome ocorre seis vezes), e seguindo Weiss, Der erste Korintherbrief, acredita que 

o grupo que usa seu nome adotou a teologia da “sabedoria” que Paulo questiona em 

1.18-4.21. Se em Atos 18.26-28 Apolo falou “ousadamente” e “poderosamente”, talvez 

isso, segundo Thiselton, se coloque em contraste com o discurso de Paulo em temor e 

tremor (ICo 2.3), Paul, contudo, distancia tanto Apolo quanto ele do triunfalismo 

Corintiano (I Co 4.6-13). 

 

Barrett, First Epistle e Schrage, Der este Brief identificam o ponto que “Paulo 

nunca sugere diferença entre Apolo e ele mesmo, ao contrário, apresenta Apollo como 

seu colega (I Co 3.6-9).” A pessoa de Apolo não seria responsável pela situação, mas, 

provavelmente, como Witherington, Conflict and Community afirma “Apolo tem um 

seguidor entre alguns Coríntios. Ele tem afetado alguns Coríntios no que se refere a 
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“sophia”, tanto na sua forma retórica quanto no conteúdo esotérico.”  Nessa linha,  

Schrage conclui  que enquanto Apolo não se desviou substancialmente de Paulo em 

teologia, havia alguns em Corinto que acharam sua retórica  e estilo pessoal 

“especialmente atrativos”. 

 

Andrew Clarke, Secular and Christian Leadership in Corinth, também citado por 

Thiselton, convincentemente, argumenta que conceitos seculares de liderança foram 

importantes dentro da igreja de Corinto. Ele aponta que políticas centradas em pessoas 

dentro da igreja eram características da circundante sociedade greco-romana. Uma 

compreensão secular das distinções básicas de “rank” e status entre os da igreja e as 

figuras “apostólicas” de Paulo, Cefas, Apolos, pede que isto seja politicamente 

vantajoso ser associado com uma ou outra dessa figuras. 

 

 

Jerome Murphy-O’Connor,OP (Paulo  Biografia Crítica}: 

 

“Apolo logo encontrou um nicho no mundo competitivo da Igreja. A pregação era 

antiintelectual. Paulo proclamou um Cristo crucificado como exemplo de humanidade 

autêntica (I Co 2.1-5) e não viu necessidade de nenhum desenvolvimento especulativo. 

Estava mais preocupado com a prova do poder de transformar a graça em sua vida e 

na de outros (II Co 3.2). Fazia triste figura em comparação com os oradores que 

atraíam seguidores pela eloqüência. Também despontava os fiéis que aspiravam a 

uma teologia verdadeira. Apolo satisfez essas necessidades. Além dos dons oratórios, 

tinha a capacidade de associar as coisas, de estabelecer relações entre diversos 

aspectos da fé. Esse era um dos aspectos fundamentais da educação retórica. Ao usar 

os métodos de interpretação e a estrutura filosófica de Filon, Apolo proporcionou a 

realização intelectual, construindo uma rica síntese dos elementos que Paulo 

fornecera.” p. 282,2 

 

“Se examinarmos com cuidado I Cor 1-4, em que Paulo está explicitamente 

preocupado com divisões na comunidade, surge um grupo cujos membros acreditam 

que a posse da “sabedoria” tornava-os “perfeitos” (2.6). Como possuidores do “Espírito 

que vem de Deus” eram todos “homens espirituais” (2.15). 

 



 5 

Considerando que os judeus eram uma minoria alienada na Igreja Coríntia, é 

muito improvável que a sinagoga da diáspora  fosse a fonte da influência de Filon em 

Corinto. O canal óbvio pelo qual a estrutura filosófica de Fílon entrou na comunidade foi 

Apolo. Porém, o que ele dizia e o que seus seguidores entendiam não eram, 

necessariamente, a mesma coisa.” p.286,287.  

 

O GRUPO DE PAULO 

 

Anthony C. Thiselton (The First Epistle to the Corinthians, 2000): 

 

“Dois fatores chaves podem assistir-nos na reconstrução do ponto de vista do 

grupo de Paulo. 1. Como muitos concordam, eles quase certamente tem como seus 

núcleos os primeiros convertidos de Paulo em Corinto. Presumivelmente, como Apolo e 

outros líderes visitaram Corinto, e como a Igreja cresceu e expandiu, a mentalidade de 

todos começou a mudar. Murphy O’Connor convincentemente argumenta que nós 

podemos bem imaginar uma congregação em casa entre trinta a quarenta pessoas, na 

base da evidência arqueológica.  Expansão provavelmente necessitou mais que um 

grupo,  cada um do qual veio a desenvolver algum distintivo social, litúrgigo ou 

mentalidade de grupo. Eventualmente  isto pode bem gerar uma correspondente 

fidelidade grupal. 

 

Se tal cenário carrega peso, como certamente isso deve, existiria afinidade entre 

o grupo de Paulo e aqueles em igrejas de antes e agora que percebem-se como 

mantendo-se fiéis  ao caminho antigo, devidamente autorizado, em contraste com as 

novas tendências que emergem com os membros de igrejas mais recentes ou líderes 

visitantes. Isto também é coerente com as conclusões de muitos psicólogos sociais 

sobre a relação entre o tamanho do grupo e intimidade e fidelidade grupal. Finalmente, 

se este grupo é atraído a um governo de um que foi o “fundador” (3.6,10) e “pai” 

espiritual (4.15-17) de toda igreja, outros grupos podem, plausivelmente, buscar algum 

foco de autoridade também. O grupo de Paulo pode ter sido o “grupo sênior”. 

2. Parte da “politicagem” ao redor de Paulo pode ter afetado sua ansiedade a 

desencorajar apoio da parte dos que tem influência e ser disposto a aceitar ajuda 

financeira de Corinto (9.1-27). Em 9.1-27 Paulo sente a necessidade de trabalhar como 

sua oferta livre a Deus, mas também para evitar dependência de algum patrocinador 
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que pode manipular a situação para exercer poder. Se é certo que há “interesse de 

poder” em Corinto, isto explica porque Paulo aceita ajuda em Filipos mas não em 

Corinto. Segundo Theissen, Social Setting, patrocínio constitui uma importante 

característica da vida social Greco-Romana. 

 

Se estes cenários carregam peso, duas características podem marcar o grupo 

de Paulo : 

a. Em termos político-ético-social eles podem ter resistido (como Paulo) às 

desigualdades potenciais da permissão de patrocínio com seu acompanhamento de 

retornos  de favor implícitos. 

b. A um nível mais fundo, o testemunho de estilo de vida Paulino à 

identificação com o Cristo crucificado e a teologia da cruz. A resposta prática de Paulo 

é, por conseguinte, para reproclamar a centralidade da cruz como “base e critério da 

comunidade  e do apóstolo”. (1.18-25)”. p.127,128. 

 

Jerome Murphy – O’Connor, OP ( Paulo Biografia Crítica, 1996) 

 

“O elo social que unia os habitantes do mundo greco-romano era a reciprocidade 

de benefícios. Em uma obra dedicada ao assunto, De Beneficiis,  Sêneca chamou-a de 

“laço principal da sociedade humana” (1,4,2). A simples posse de riquezas não era 

nada. Ao ser distribuída transformava-se em posição e poder. Uma dádiva era um 

gesto público que reivindicava superioridade e exigia respeito dos outros. Ao 

beneficiário “não há dever mais imperioso que o de provar a gratidão” (Cícero, De 

Officiis 1,47). A dádiva tinha de ser retribuída. Se a retribuição era de valor superior, o 

beneficiário original ficava com vantagem. Se era de igual valor ambos ficavam no 

mesmo nível. Se, entretanto, a retribuição era de valor inferior, o beneficiário tornava-se 

dependente, com uma obrigação não-correspondida para o benfeitor. A recusa de uma 

dádiva, embora teoricamente possível, não era uma opção real”.p.310. 

 

O GRUPO DE PEDRO 

 

Christophe Senft (La Première Épitre de Saint Paul aux Corinthiens, 1990) 

 



 7 

“O livro de Atos nada diz sobre a estada de Pedro em Corinto e as cartas de 

Paulo não trazem nenhuma prova. Aqueles que reivindicam essa pertença são, sem 

dúvida, os judeus-cristãos vindos de fora depois da partida de Paulo. Eles se opõem a 

Paulo não no que diz respeito à “sabedoria”, mas uma crítica à sua liberdade. Cefas 

teria sido em  Corinto o único adversário sério de Paulo.” p.34. 

 

Thiselton, Anthony C. (The First Epistle to the Corinthians, 2000) 

 

“Nós não podemos estar certos se Pedro realmente visitou Corinto. Barrett, 

“Cephas and Corinth”, in Essays on Paul 28-39, argumenta para esta possibilidade 

talvez mais fortemente que qualquer outro, embora outros estudiosos adotem enfoque 

similar. Paulo regularmente (mas não invariavelmente) usa o Aramaico “Cefas” para 

Pedro, e o menciona em 1.12;3.22;9.5 e 15.5; mas não em II Coríntios. Barrett  mapeia 

cada uma dessas referências. Em 1.12 ele considera que o caso genitivo dos nomes é 

provável significar agências de conversão, desde que vs.13-17 vão induzir à 

administração do batismo de uma forma que sugere o batismo de convertidos pelo 

nome dessas pessoas. Assim, “convertidos tendem aliar-se com o evangelista sob os 

quais eles foram ganhos à fé.” Barrett, Cephas and Corinth. 

Para Barret, a evidência de I Coríntios mostra uma certa influência, e paralela 

presença de Pedro em Corinto. 

 

Um número de especulações tende ir além através de difícil evidência. Dahl, 

Studies in Paul,51, por exemplo, sugere que a decisão de enviar uma delegação com 

perguntas a Paulo, e não a Pedro (ou talvez a Apolo)  lançou semente de dissensão 

em Corinto. Docks,”Essai de chrnologie pétrinienne”, argumenta parcialmente na base 

da tradição de Jerônimo que Pedro chegou em Roma tão cedo quanto o segundo ano 

de Cláudio(42-43), por uma cronologia da carreira de Pedro até o seu martírio em 67, o 

que permitiu uma visita a Corinto. 

 

O GRUPO DE CRISTO 

 

Algumas possíveis explanações para a frase têm sido sugeridas por Anthony C. 

Thiselton: 
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Um grupo “Judaizante”? 

 

Baur, “Die Christuspartei in der korinthischen Gemeinde.”. começa com o 

argumento que o verdadeiro “apóstolo”  restringe-se a ter sido um discípulo do Jesus 

terreno. Mas Paulo não era um apóstolo neste sentido, como os doze. O debate sobre 

a reivindicação de Paulo ser um apóstolo, entretanto, distingue-se deste grupo de 

Cristo. A alusão em I Co 1.12 ao grupo de “Cristo” e ao grupo de “Pedro” são as 

exigências de judeus ou Cristãos-Judeus, enquanto o “grupo de Paulo” é o dos 

Cristãos gentios. 

 

Pneumáticos Ultra espirituais? 

 

Entre outros, Wendland, Na die Korinther, argumenta que o “grupo de Cristo” 

constituía-se de gnósticos espiritualistas que não reconheciam outra autoridade ou 

fonte de revelação a não ser o espiritual glorificado.  

Moffat os chama de “ devotos ultra espirituais” ou “high-flying gnostics” que 

constroem um Cristo místico, não um líder humano, o centro da religião. Wendland, “An 

die Korinther”, os chama “pneumáticos, que invocam para si revelações diretas e 

especiais de Cristo, em oposição a outros grupos”. 

 

Uma retórica Paulina de ironia? 

 

Schrage, “Der erste Brief” concorda que é Paulo quem usa a frase “Eu sou de 

Cristo”, mas oferece uma variante. Paulo dá um toque irônico a isso: os slogans 

poderiam se estender ad absurdum como para mostrar que as reivindicações 

exclusivas para monopolizar “Paulo” e “Apolo” de maneira competitiva são tão 

absurdas quanto a aplicação do slogan à “Cristo”, como se “Cristo” também pudesse se 

tornar propriedade exclusiva  de um grupo específico. A força dessa sugestão é que ela 

leva naturalmente ao verso 13: Seria Cristo dividido? Postular um “grupo de Cristo” 

constituiria um toque irônico adicionado pelo próprio Paulo, rebatido por “Vocês (todos) 

são de Cristo” em 3:23, como Mitchell, Rhetoric  of ReconciliatIon, enfatiza.  
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