
Renunciando a 
direitos e privilégios 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber compreender o que é de fato ter direitos e 
privilégios;

sentir amar o próximo independentemente das 
circunstâncias;

agir buscar os que ainda estão fora do evangelho, 
abrindo mão de direitos e privilégios, sem 
negociar princípios morais e espirituais. 



Antes de continuar tratando do problema da carne
sacrificada aos ídolos (1Co 10.14-11.1), o apóstolo
Paulo abre um parêntese para citar o seu próprio
exemplo de abnegação, tendo em vista o bem
comum. Demonstra que todo cristão deve estar
disposto a abrir mão de direitos e de privilégios, por
amor ao evangelho.

Introdução



I. Tenho direitos! (1Co 9.1-7) 

1. O direito ao sustento (1Co 9.3-4) 

2. O direito à família (1Co 9.5) 

3. O direito à recompensa pelo serviço 
prestado (1Co 9.6-7) 



Aplicação para hoje

Quais atitudes sua comunidade pode ter para
demonstrar aos seus líderes que reconhece o
exercício do ministério deles? E quais
qualidades são indispensáveis para que o líder
tenha o respeito das pessoas da sua
comunidade?



II. Renuncio aos meus direitos 
(1Co 9.8-18)

1. A lei de Deus (1Co 9.8-10) 

2. A justiça intrínseca (1Co 9.11-12) 

3. O costume judaico (1Co 9.13) 

4. A ordem do Senhor (1Co 9.14) 

5. A responsabilidade de despenseiro (1Co 9.15-18) 



Aplicação para hoje

Qual a atitude de vocês para com seu
obreiro? Discuta com alguns colegas e veja
em quais pontos vocês precisam melhorar em
relação a ele? Ore pelos pontos nos quais ele
precisa melhorar.



III. Prefiro ser servo de todos 
(1Co 9.19-23)

1. As autorrestrições (1Co 9.19-22) 

a. Para com os judeus, como judeu (1Co 9.20) 

b. Para com os sem lei, como se fosse sem lei (1Co 9.21) 

c. Para com os fracos, fraco (1Co 9.22) 

2. O objetivo das autorrestrições (1Co 9.23) 



Aplicação para hoje

Quais os perigos de contextualização do
evangelho? Quais as desvantagens de não
contextualizar o evangelho? Pense em pelo
menos duas pessoas para as quais você
contextualizaria o evangelho de maneira
criativa sem perder a essência da mensagem.



IV. Entrego-me totalmente 
(1Co 9.24-27)

1. Para levar o prêmio (1Co 9.24) 

2. Para alcançar uma coroa (1Co 9.25) 

3. Para não vir a ser desqualificado (1Co 9.26-27) 



Aplicação para hoje

Qual a sua motivação para entregar-se
totalmente ao Senhor? Seja honesto e faça
uma lista do que motiva você a dedicar-se a
Deus. Depois avalie o que você escreveu à luz
do tópico estudado.



“Irmãos, esqueçam-se de seus direitos. Prossigam
com esforço, rumo à recompensa imperecível.
Cumpram, no dia a dia, suas responsabilidades para
consigo mesmos, para com os outros e para com o
próprio Senhor” (adaptação de Prior, p.175).

Conclusão


