
Processos
no tribunal 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber entender por que os tribunais civis não são os melhores lugares 
para os crentes julgarem as diferenças que porventura tenham 
entre si; 

sentir perdoar antes de pleitear; 
amar o próximo a ponto de abdicar de um direito pelo bem do 
reino de Deus; 
confiar que o Supremo Juiz julga todas as causas;

agir buscar todas as formas para não precisar litigar contra alguém; 
levar as causas e as diferenças ocorridas para que outros irmãos 
sábios e experientes possam intermediar, conciliar e, se 
necessário, julgar. 



Depois de Paulo declarar a necessidade que a igreja
tinha de julgar e excluir do seu meio certo membro
transgressor, passou a considerar outra falta cometida
pelos cristãos coríntios: o ato de levarem suas
questões aos tribunais civis.

Introdução



I. Incoerência (1Co 6.1)

“Outra coisa: como vocês ousam levar um irmão ao
tribunal? Se acham que foram prejudicados, faz
sentido levar o caso a um tribunal que nada sabe
dos caminhos de Deus, em vez de levá-lo à família
da fé” (1Co 6.1, A Mensagem, Bíblia em Linguagem
Contemporânea).



Aplicação para hoje

Mais uma vez a igreja em Corinto demonstra
imaturidade ao não considerar o fato de que
os “injustos” não são salvos, e não têm o
discernimento espiritual mencionado em
1Coríntios 2.14.



A IGREJA É O FREIO MORAL DO MUNDO! 



II. Ignorância da posição 
(1Co 6.2-4)

Os cristãos que levavam as demandas contra
cristãos aos tribunais se esqueciam da nobreza da
posição deles em Cristo. Quando Cristo voltar, Ele
será o juiz ( Jo 5.22).



Aplicação para hoje

Martinho Lutero disse que “a igreja é o freio
moral do mundo”. Entende que isso é
verdadeiro hoje? Por quê?



III. Desprezo pela sabedoria 
(1Co 6.5-6)

Os coríntios se orgulhavam da sabedoria deles. Por
isso, o apóstolo lhes perguntou se não havia entre
eles um sábio que pudesse julgar as questões.



Aplicação para hoje

Qual a melhor maneira de resolver conflitos?
Pense quais os fatores que levam uma pessoa
a procurar ajuda fora da igreja para resolver
suas questões. Se possível, faça uma lista de
atitudes saudáveis que devemos ter para
solucionar conflitos da maneira bíblica. Se
você precisa resolver um conflito, ou perdoar,
ou pedir perdão a alguém, procure essa
pessoa ainda nesta semana.



IV. Derrota (1Co 6.7-8)

Infelizmente, crentes “estão fazendo alarde dos
seus fracassos” quando apresentam queixas
contra irmãos em tribunais. “Estão ‘lavando
roupa suja em público’.



Aplicação para hoje

Que consequências a igreja local pode sofrer
quando um cristão leva uma questão contra
outro a um tribunal civil? Quais são as
alternativas para que não o faça?



“A sociedade instalou um sistema legal no qual as
discordâncias podem ser resolvidas nos tribunais. Mas Paulo
declara que os cristãos não devem ir a um tribunal secular
para solucionar suas diferenças. Como cristãos, nós temos o
Espírito Santo e a mente de Cristo, então por que deveríamos
nos dirigir àqueles que não possuem a sabedoria de Deus? Por
tudo o que recebemos como crentes e por causa da
autoridade que teremos no futuro para julgar o mundo e os
anjos, devemos ser capazes de lidar com as eventuais
disputas” (Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, p.1589).

Conclusão


