1:1 paulov klhtov apostolov
ihsou cristou dia yelhmatov
yeou kai swsyenhv o adelfov

1Co 1:1 PAULO chamado Apóstolo
de Jesus Cristo pela vontade de Deus,
e o irmão Sóstenes,

1:2 th ekklhsia tou yeou th
oush en korinyw hgiasmenoiv en
cristw ihsou klhtoiv agioiv
sun pasin toiv epikaloumenoiv
to onoma tou kuriou hmwn ihsou
cristou en panti topw autwn te
kai hmwn

1Co 1:2 À igreja de Deus que está
em Corinto, aos santificados em
Cristo Jesus, chamados santos, com
todos os que em todo lugar invocam
o nome do nosso Senhor Jesus
Cristo, Senhor tanto deles quanto
nosso;

1:3 cariv umin kai eirhnh apo
yeou patrov hmwn kai kuriou
ihsou cristou

1Co 1:3 Graça e paz haja a vós, de
Deus nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo.

1:4 eucaristw tw yew mou
pantote peri umwn epi th cariti
tou yeou th doyeish umin en
cristw ihsou

1Co 1:4 Sempre dou graças ao meu
Deus a vosso respeito, pela graça de
Deus que vos foi dada em Cristo
Jesus,

1:5 oti en panti eploutisyhte en 1Co 1:5 Porque em todas as coisas
autw en panti logw kai pash
fostes enriquecidos nele, em toda
gnwsei
palavra e em todo conhecimento,
1:6 kaywv to marturion tou
cristou ebebaiwyh en umin

1Co 1:6 Assim como o testemunho
de Cristo foi confirmado em vós,

1:7 wste umav mh ustereisyai en
mhdeni carismati
apekdecomenouv thn
apokaluqin tou kuriou hmwn
ihsou cristou
1:8 ov kai bebaiwsei umav ewv
telouv anegklhtouv en th hmera
tou kuriou hmwn ihsou cristou

1Co 1:7 De maneira a vós não
estardes inferiores em nenhum dom,
esperando a manifestação do nosso
Senhor Jesus Cristo;
1Co 1:8 O qual também vos
confirmará até o fim, para serdes
irrepreensíveis no dia do nosso
Senhor Jesus Cristo.

1:9 pistov o yeov di ou eklhyhte 1Co 1:9 Fiel é Deus, por quem fostes
eiv koinwnian tou uiou autou
chamados a comunhão do seu Filho
ihsou cristou tou kuriou hmwn Jesus Cristo, o nosso Senhor.
1:10 parakalw de umav adelfoi 1Co 1:10 Rogo-vos porém, irmãos,

dia tou onomatov tou kuriou
hmwn ihsou cristou ina to auto
leghte pantev kai mh h en umin
scismata hte de kathrtismenoi
en tw autw noi kai en th auth
gnwmh

pelo nome do nosso Senhor Jesus
Cristo, que todos vós digais a mesma
coisa, e não haja divisões entre vós;
antes estejais perfeitamente unidos
no mesmo pensamento e no mesmo
parecer.

1:11 edhlwyh gar moi peri umwn 1Co 1:11 Porque, meus irmãos, me
adelfoi mou upo twn clohv oti foi notificado a respeito de vós, pelos
eridev en umin eisin
da família de Cloé, que há contendas
entre vós.

1:12 legw de touto oti ekastov
umwn legei egw men eimi paulou
egw de apollw egw de khfa egw
de cristou

1Co 1:12 E eu digo disto, que cada
um de vós diz: Eu, na verdade, sou
de Paulo, e eu de Apolo, e eu de
Cefas, e eu de Cristo.

1:13 memeristai o cristov mh
paulov estaurwyh uper umwn h
eiv to onoma paulou
ebaptisyhte

1Co 1:13 Tem o Cristo sido
dividido? Acaso Paulo foi crucificado
em vosso benefício? Ou fostes vós
batizados para o nome de Paulo?

1:14 eucaristw tw yew oti
oudena umwn ebaptisa ei mh
krispon kai gaion

1Co 1:14 Eu dou graças a Deus, que
a nenhum de vós batizei, exceto
Crispo e Gaio,

1:15 ina mh tiv eiph oti eiv to
emon onoma ebaptisa

1Co 1:15 Para que ninguém diga,
que eu tenha batizado para o meu
nome.

1Co 1:16 E também batizei a família
1:16 ebaptisa de kai ton
stefana oikon loipon ouk oida de Estéfanas; no demais não sei se
ei tina allon ebaptisa
batizei a algum outro.

1:17 ou gar apesteilen me
cristov baptizein all
euaggelizesyai ouk en sofia
logou ina mh kenwyh o staurov
tou cristou

1Co 1:17 Porque Cristo não me
enviou para batizar, mas para
Evangelizar; não em sabedoria de
palavras, para que a cruz de Cristo
não se torne sem efeito.

1:18 o logov gar o tou staurou 1Co 1:18 Porque a palavra da cruz é,
toiv men apollumenoiv mwria
na verdade, loucura para os que estão
estin toiv de swzomenoiv hmin
perecendo, mas para nós os que

dunamiv yeou estin

estamos sendo salvos, ela é poder de
Deus.

1:19 gegraptai gar apolw thn
sofian twn sofwn kai thn
sunesin twn sunetwn ayethsw

1Co 1:19 Porque está escrito: Eu
destruirei a sabedoria dos sábios, e
aniquilarei a inteligência dos
entendidos.

1:20 pou sofov pou grammateuv
pou suzhththv tou aiwnov
toutou ouci emwranen o yeov
thn sofian tou kosmou toutou

1Co 1:20 Onde está o Sábio? Onde
está o escriba? Onde está o
questionador
deste
mundo?
Porventura não tornou Deus a
sabedoria deste mundo uma loucura?

1:21 epeidh gar en th sofia tou
yeou ouk egnw o kosmov dia thv
sofiav ton yeon eudokhsen o
yeov dia thv mwriav tou
khrugmatov swsai touv
pisteuontav

1Co 1:21 Porque, uma vez que na
sabedoria de Deus, o mundo não
conheceu a Deus através da
sabedoria, agradou a Deus através da
loucura da pregação, salvar aos que
creem.

1:22 epeidh kai ioudaioi shmeion 1Co 1:22 Porque, tanto os judeus
aitousin kai ellhnev sofian
pedem sinal, como os gregos buscam
zhtousin
sabedoria;
1:23 hmeiv de khrussomen
criston estaurwmenon ioudaioiv
men skandalon ellhsin de
mwrian

1Co 1:23 Mas nós pregamos Cristo
crucificado, que é na verdade,
escândalo para os judeus, e loucura
para os gregos;

1:24 autoiv de toiv klhtoiv
ioudaioiv te kai ellhsin
criston yeou dunamin kai yeou
sofian

1Co 1:24 Mas para estes, os que são
chamados, tanto judeus como
gregos, lhes pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus.

1:25 oti to mwron tou yeou
sofwteron twn anyrwpwn estin
kai to asyenev tou yeou
iscuroteron twn anyrwpwn
estin
1:26 blepete gar thn klhsin
umwn adelfoi oti ou polloi

1Co 1:25 Porque a loucura de Deus é
mais sabia que os homens; e a
fraqueza de Deus é mais forte que os
homens.
1Co 1:26 Porque bem vedes o vosso
chamado irmãos, que não são muitos

sofoi kata sarka ou polloi
dunatoi ou polloi eugeneiv

os sábios segundo a carne, nem
muitos poderosos, nem muitos
nobres de nascimento.

1:27 alla ta mwra tou kosmou
exelexato o yeov ina touv
sofouv kataiscunh kai ta
asyenh tou kosmou exelexato o
yeov ina kataiscunh ta iscura

1Co 1:27 Mas Deus escolheu as
coisas loucas deste mundo, para
envergonhar os sábios; e Deus
escolheu as coisas fracas deste
mundo, para envergonhar as coisas
fortes;

1:28 kai ta agenh tou kosmou
kai ta exouyenhmena exelexato
o yeov kai ta mh onta ina ta
onta katarghsh

1Co 1:28 E Deus escolheu as coisas
vis deste mundo, e as desprezadas, e
as que não são, para aniquilarem as
que são;

1:29 opwv mh kauchshtai pasa 1Co 1:29 Para que nenhuma carne se
sarx enwpion autou
glorie perante ele.
1:30 ex autou de umeiv este en
cristw ihsou ov egenhyh hmin
sofia apo yeou dikaiosunh te
kai agiasmov kai apolutrwsiv

1Co 1:30 Mas vós sois dele em
Cristo Jesus, o qual foi feito para nós
sabedoria de Deus e justiça e
santificação e redenção;

1Co 1:31 Para que, como está
1:31 ina kaywv gegraptai o
kaucwmenov en kuriw kaucasyw escrito: Aquele que está se gloriando,
glorie-se no Senhor.

2:1 kagw elywn prov umav
adelfoi hlyon ou kay uperochn
logou h sofiav kataggellwn
umin to marturion tou yeou

1Co 2:1 E eu irmãos, vindo a vós,
não vim com excelência de palavras
ou de sabedoria, anunciando-vos o
testemunho de Deus.

2:2 ou gar ekrina tou eidenai ti 1Co 2:2 Porque não propus saber
en umin ei mh ihsoun criston kai coisa alguma entre vós, senão a Jesus
touton estaurwmenon
Cristo, e esse crucificado.
2:3 kai egw en asyeneia kai en
fobw kai en tromw pollw
egenomhn prov umav

1Co 2:3 E eu estive convosco em
fraqueza e em temor e em grande
tremor;

2:4 kai o logov mou kai to
khrugma mou ouk en peiyoiv
anyrwpinhv sofiav logoiv all

1Co 2:4 E a minha palavra e a minha
pregação, não foi em palavras

en apodeixei pneumatov kai
dunamewv

persuasivas de sabedoria humana,
mas em demostração do Espírito e
de poder;

1Co 2:5 Para que a vossa fé não seja
2:5 ina h pistiv umwn mh h en
sofia anyrwpwn all en dunamei em sabedoria de homens, mas em
yeou
poder de Deus.

2:6 sofian de laloumen en toiv
teleioiv sofian de ou tou
aiwnov toutou oude twn
arcontwn tou aiwnov toutou
twn katargoumenwn

1Co 2:6 Mas falamos sabedoria entre
os perfeitos; mas sabedoria não deste
mundo, nem dos príncipes deste
mundo, os que estão sendo
aniquilados;

2:7 alla laloumen sofian yeou
en musthriw thn
apokekrummenhn hn prowrisen
o yeov pro twn aiwnwn eiv
doxan hmwn
2:8 hn oudeiv twn arcontwn tou
aiwnov toutou egnwken ei gar
egnwsan ouk an ton kurion thv
doxhv estaurwsan

1Co 2:7 Mas falamos a sabedoria de
Deus em um mistério, a sabedoria
oculta, que Deus predeterminou
antes dos séculos para a nossa glória.

2:9 alla kaywv gegraptai a
ofyalmov ouk eiden kai ouv ouk
hkousen kai epi kardian
anyrwpou ouk anebh a
htoimasen o yeov toiv agapwsin
auton
2:10 hmin de o yeov apekaluqen
dia tou pneumatov autou to gar
pneuma panta ereuna kai ta
bayh tou yeou

1Co 2:9 Mas como está escrito: As
coisas que olho não viu, e ouvido
não ouviu, e não subiram ao coração
do homem, são as que Deus
preparou para os que o amam;

2:11 tiv gar oiden anyrwpwn ta
tou anyrwpou ei mh to pneuma
tou anyrwpou to en autw outwv
kai ta tou yeou oudeiv oiden ei
mh to pneuma tou yeou

1Co 2:11 Porque, qual dos homens
sabe as coisas do homem, senão o
espírito do homem, que está nele?
Assim também ninguém sabe as
coisas de Deus, senão o Espírito de
Deus.

1Co 2:8 A qual nenhum dos
príncipes deste mundo conheceu,
porque se a conhecessem, nunca
crucificariam ao Senhor da glória,

1Co 2:10 Porém Deus no-las revelou
através do seu Espírito; porque o
Espírito sonda todas as coisas, até
mesmo as profundezas de Deus.

2:12 hmeiv de ou to pneuma tou
kosmou elabomen alla to
pneuma to ek tou yeou ina
eidwmen ta upo tou yeou
carisyenta hmin

1Co 2:12 Mas nós não recebemos o
espírito do mundo, mas o Espírito
que provem de Deus, para que
saibamos as coisas concedidas
gratuitamente a nós por Deus.

2:13 a kai laloumen ouk en
didaktoiv anyrwpinhv sofiav
logoiv all en didaktoiv
pneumatov agiou pneumatikoiv
pneumatika sugkrinontev

1Co 2:13 As quais também falamos,
não em palavras ensinadas de
sabedoria humana, mas naquelas
ensinadas pelo Espírito Santo,
acomodando as coisas espirituais às
espirituais.

2:14 qucikov de anyrwpov ou
decetai ta tou pneumatov tou
yeou mwria gar autw estin kai
ou dunatai gnwnai oti
pneumatikwv anakrinetai

1Co 2:14 Mas o homem natural não
compreende as coisas do Espírito de
Deus, porque lhe são loucura; e não
pode
entendê-las,
porque
se
discernem espiritualmente.

2:15 o de pneumatikov anakrinei 1Co 2:15 Mas o espiritual, na
men panta autov de up oudenov verdade, discerne todas as coisas, mas
anakrinetai
ele mesmo por ninguém é
discernido.

2:16 tiv gar egnw noun kuriou
ov sumbibasei auton hmeiv de
noun cristou ecomen

1Co 2:16 Porque quem conheceu a
mente do Senhor? Quem o instruirá?
Mas nós temos a mente de Cristo.

3:1 kai egw adelfoi ouk
hdunhyhn lalhsai umin wv
pneumatikoiv all wv sarkikoiv
wv nhpioiv en cristw
3:2 gala umav epotisa kai ou
brwma oupw gar hdunasye all
oute eti nun dunasye

1Co 3:1 E EU, irmãos, não vos pude
falar como a espirituais, mas como a
carnais, como a meninos em Cristo.

3:3 eti gar sarkikoi este opou
gar en umin zhlov kai eriv kai
dicostasiai ouci sarkikoi este
kai kata anyrwpon peripateite

1Co 3:3 Porque ainda sois carnais.
Porque onde há entre vós inveja e
contendas e divisões, porventura não
sois carnais, e ainda andais segundo

1Co 3:2 Eu vos dei leite para beber, e
não alimento sólido; porque ainda
não podíeis, nem tampouco ainda
agora podeis.

os homens?

3:4 otan gar legh tiv egw men
eimi paulou eterov de egw
apollw ouci sarkikoi este

1Co 3:4 Porque, quando um diga:
Eu, na verdade sou de Paulo, e outro:
Eu de Apolo, porventura não sois
carnais?

3:5 tiv oun estin paulov tiv de
apollwv all h diakonoi di wn
episteusate kai ekastw wv o
kuriov edwken

1Co 3:5 Quem pois é Paulo, e quem
é Apolo, senão servidores através dos
quais crestes, e isto conforme o
Senhor concedeu a cada um?

3:6 egw efuteusa apollwv
epotisen all o yeov huxanen

1Co 3:6 Eu plantei, Apolo regou,
mas Deus dava o crescimento.

3:7 wste oute o futeuwn estin ti 1Co 3:7 Por isso nem o que planta é
oute o potizwn all o auxanwn alguma coisa, nem o que rega; mas
yeov
Deus, aquele que dá o crescimento.
3:8 o futeuwn de kai o potizwn
en eisin ekastov de ton idion
misyon lhqetai kata ton idion
kopon

1Co 3:8 E o que planta e o que rega
são um; mas cada um receberá a sua
recompensa conforme o seu próprio
trabalho.

3:9 yeou gar esmen sunergoi
yeou gewrgion yeou oikodomh
este

1Co 3:9 Porque nós somos
cooperadores de Deus; vós sois
lavoura de Deus, e o edifício de
Deus.

3:10 kata thn carin tou yeou
thn doyeisan moi wv sofov
arcitektwn yemelion teyeika
allov de epoikodomei ekastov
de blepetw pwv epoikodomei

1Co 3:10 Segundo a graça de Deus
que me foi dada, como um sábio
arquiteto eu tenho posto o
fundamento, e outro edifica sobre
ele; mas olhe cada um como edifica
sobre ele.

3:11 yemelion gar allon oudeiv
dunatai yeinai para ton
keimenon ov estin ihsouv o
cristov
3:12 ei de tiv epoikodomei epi
ton yemelion touton cruson
arguron liyouv timiouv xula

1Co 3:11 Porque ninguém pode pôr
outro fundamento, além daquele que
já está posto, o qual é Jesus, o Cristo.
1Co 3:12 E se alguém sobre este
fundamento edifica: ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno,

corton kalamhn

palha.

3:13 ekastou to ergon faneron
genhsetai h gar hmera dhlwsei
oti en puri apokaluptetai kai
ekastou to ergon opoion estin
to pur dokimasei

1Co 3:13 A obra de cada um se
tornará manifesta; pois o dia a
declarará, porque em fogo é revelada;
e o fogo provará de que tipo é a obra
de cada um.

3:14 ei tinov to ergon menei o
epwkodomhsen misyon lhqetai

1Co 3:14 Se a obra de alguém, a
qual ele edificou, permanecer; esse
receberá galardão.

3:15 ei tinov to ergon
katakahsetai zhmiwyhsetai
autov de swyhsetai outwv de
wv dia purov

1Co 3:15 Se a obra de alguém se
queimar, sofreá perda; mas ele
mesmo será salvo, todavia, assim
como através do fogo.

3:16 ouk oidate oti naov yeou
este kai to pneuma tou yeou
oikei en umin

1Co 3:16 Não sabeis vós, que sois
templo de Deus, e que o Espírito de
Deus habita em vós?

3:17 ei tiv ton naon tou yeou
fyeirei fyerei touton o yeov o
gar naov tou yeou agiov estin
oitinev este umeiv

1Co 3:17 Se alguém corrompe o
templo de Deus, Deus o destruirá;
porque o templo de Deus, que sois
vós, é santo.

3:18 mhdeiv eauton exapatatw
ei tiv dokei sofov einai en umin
en tw aiwni toutw mwrov
genesyw ina genhtai sofov

1Co 3:18 Ninguém engane a si
mesmo: Se alguém entre vós pensa
ser sábio neste mundo, faça-se louco,
para que seja sábio.

3:19 h gar sofia tou kosmou
toutou mwria para tw yew
estin gegraptai gar o
drassomenov touv sofouv en th
panourgia autwn
3:20 kai palin kuriov ginwskei
touv dialogismouv twn sofwn
oti eisin mataioi

1Co 3:19 Porque a sabedoria deste
mundo é loucura diante de Deus;
porque está escrito: Ele apanha os
sábios na própria astúcia deles.

3:21 wste mhdeiv kaucasyw en
anyrwpoiv panta gar umwn
estin

1Co 3:21 Portanto ninguém se glorie
nos homens; porque tudo é vosso.

1Co 3:20 E outra vez: O Senhor
conhece os pensamentos dos sábios,
que são vãos.

3:22 eite paulov eite apollwv
eite khfav eite kosmov eite zwh
eite yanatov eite enestwta eite
mellonta panta umwn estin

1Co 3:22 Quer Paulo, ou Apolo, ou
Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a
morte, ou as coisas presentes, ou as
coisas vindouras; tudo é vosso;

3:23 umeiv de cristou cristov de 1Co 3:23 E vós de Cristo, e Cristo
yeou
de Deus.
1Co 4:1 Assim nos considere o
4:1 outwv hmav logizesyw
anyrwpov wv uphretav cristou homem como ministros de Cristo e
kai oikonomouv musthriwn yeou dispenseiros dos mistérios de Deus.

4:2 o de loipon zhteitai en toiv
oikonomoiv ina pistov tiv
eureyh

1Co 4:2 E no demais, é requerido
nos dispenseiros, que cada um seja
achado fiel.

4:3 emoi de eiv elaciston estin
ina uf umwn anakriyw h upo
anyrwpinhv hmerav all oude
emauton anakrinw

1Co 4:3 Porém para mim, muito
pouca coisa é que eu seja julgado por
vós, ou por algum juízo humano;
nem eu tampouco julgo a mim
mesmo.

4:4 ouden gar emautw sunoida 1Co 4:4 Porque em nada me sinto
all ouk en toutw dedikaiwmai o culpado; mas nem por isso estou
de anakrinwn me kuriov estin
justificado, antes quem me julga é o
Senhor.

4:5 wste mh pro kairou ti
krinete ewv an elyh o kuriov ov
kai fwtisei ta krupta tou
skotouv kai fanerwsei tav
boulav twn kardiwn kai tote o
epainov genhsetai ekastw apo
tou yeou

1Co 4:5 Portanto, não julgueis coisa
alguma antes de tempo, até que o
Senhor venha, o qual também trará à
luz as coisas ocultas das trevas, e
manifestará os conselhos dos
corações; e então cada um terá o
louvor de Deus.

4:6 tauta de adelfoi
meteschmatisa eiv emauton kai
apollw di umav ina en hmin
mayhte to mh uper o gegraptai
fronein ina mh eiv uper tou enov
fusiousye kata tou eterou

1Co 4:6 E estas coisas, irmãos,
transformei em figura, a mim e a
Apolo por amor de vós; para que em
nós aprendais a não presumir mais
do que está escrito, para que não
sejais inchados um a favor de um,
contra o outro.

4:7 tiv gar se diakrinei ti de
eceiv o ouk elabev ei de kai
elabev ti kaucasai wv mh
labwn

1Co 4:7 Porque quem te faz
diferente? E que tens tu que não
tenhas recebido? E se também
recebeste, por que te glorias, como se
não o havendo recebido?

4:8 hdh kekoresmenoi este hdh
eplouthsate cwriv hmwn
ebasileusate kai ofelon ge
ebasileusate ina kai hmeiv umin
sumbasileuswmen
4:9 dokw gar oti o yeov hmav
touv apostolouv escatouv
apedeixen wv epiyanatiouv oti
yeatron egenhyhmen tw kosmw
kai aggeloiv kai anyrwpoiv

1Co 4:8 Já estais satisfeitos, já
enriquecestes, sem nós reinastes! E
quisera que realmente reineis, para
que também nós reinemos convosco.

4:10 hmeiv mwroi dia criston
umeiv de fronimoi en cristw
hmeiv asyeneiv umeiv de iscuroi
umeiv endoxoi hmeiv de atimoi

1Co 4:10 Nós somos loucos por
amor de Cristo, mas vós sábios em
Cristo; nós fracos, mas vós fortes; vós
ilustres, mas nós vis.

4:11 acri thv arti wrav kai
peinwmen kai diqwmen kai
gumnhteuomen kai kolafizomeya
kai astatoumen

1Co 4:11 Até esta presente hora
sofremos fome e sede, e estamos nus,
e somos esbofeteados, e não temos
pousada certa.

4:12 kai kopiwmen ergazomenoi
taiv idiaiv cersin loidoroumenoi
eulogoumen diwkomenoi
anecomeya

1Co 4:12 E laboramos, trabalhando
com as nossas próprias mãos; sendo
injuriados,
bendizemos;
sendo
perseguidos, suportamos;

4:13 blasfhmoumenoi
parakaloumen wv
perikayarmata tou kosmou
egenhyhmen pantwn periqhma
ewv arti
4:14 ouk entrepwn umav grafw
tauta all wv tekna mou
agaphta nouyetw

1Co 4:13 Sendo blasfemados,
rogamos; até o presente fomos
tornados como o lixo deste mundo,
a escória de todos.

1Co 4:9 Porque eu penso que Deus
pôs a nós os apóstolos, por últimos,
como já condenados à morte; pois
fomos feitos espetáculo ao mundo, e
aos anjos e aos homens.

1Co 4:14 Não escrevo estas coisas
vos
envergonhando,
mas
vos
admoesto como a meus filhos
amados.

4:15 ean gar muriouv
paidagwgouv echte en cristw
all ou pollouv paterav en gar
cristw ihsou dia tou euaggeliou
egw umav egennhsa

1Co 4:15 Porque ainda que tenhais
dez mil tutores em Cristo, contudo
não tendes muitos pais; porque eu
vos gerei em Cristo Jesus pelo
Evangelho.

4:16 parakalw oun umav
mimhtai mou ginesye

1Co 4:16 Portanto vos admoesto:
Sede meus imitadores.

4:17 dia touto epemqa umin
timoyeon ov estin teknon mou
agaphton kai piston en kuriw
ov umav anamnhsei tav odouv
mou tav en cristw kaywv
pantacou en pash ekklhsia
didaskw
4:18 wv mh ercomenou de mou
prov umav efusiwyhsan tinev

1Co 4:17 Por causa disto vos enviei
Timóteo, que é meu filho amado e
fiel no Senhor, o qual vos lembrará
dos meus caminhos, aqueles em
Cristo, exatamente como por todas as
partes ensino em toda igreja.

4:19 eleusomai de tacewv prov
umav ean o kuriov yelhsh kai
gnwsomai ou ton logon twn
pefusiwmenwn alla thn dunamin

1Co 4:19 Mas depressa irei a vós, se
o Senhor quiser, e então conhecerei,
não a palavra, mas a virtude dos que
se ensoberbeceram.

4:20 ou gar en logw h basileia
tou yeou all en dunamei

1Co 4:20 Porque o Reino de Deus
não consiste em palavra, mas em
virtude.

1Co
4:18
Mas
alguns
se
ensoberbeceram, como se não
estando eu indo a vós;

1Co 4:21 Que quereis? Irei a vós
4:21 ti yelete en rabdw elyw
prov umav h en agaph pneumati com vara, ou em amor e espírito de
te praothtov
mansidão?

5:1 olwv akouetai en umin
porneia kai toiauth porneia
htiv oude en toiv eynesin
onomazetai wste gunaika tina
tou patrov ecein

1Co 5:1 Geralmente se ouve que há
entre vós fornicação, e fornicação tal,
que nem ainda entre os gentios é
nomeada, de maneira a alguém
possuir a mulher do seu pai.

5:2 kai umeiv pefusiwmenoi este 1Co 5:2 E vós estais ensoberbecidos,
kai ouci mallon epenyhsate ina e nem vos entristecestes muito mais,
exaryh ek mesou umwn o to
para que seja tirado do vosso meio

ergon touto poihsav

aquele que cometeu o tal ato?

5:3 egw men gar wv apwn tw
swmati parwn de tw pneumati
hdh kekrika wv parwn ton
outwv touto katergasamenon

1Co 5:3 Porque eu na verdade, como
estando ausente no corpo, mas
estando presente no espírito, já
determinei como estando presente,
ao que isto assim cometeu,

5:4 en tw onomati tou kuriou
hmwn ihsou cristou
sunacyentwn umwn kai tou emou
pneumatov sun th dunamei tou
kuriou hmwn ihsou cristou
5:5 paradounai ton toiouton tw
satana eiv oleyron thv sarkov
ina to pneuma swyh en th hmera
tou kuriou ihsou

1Co 5:4 Havendo sido reunidos, vós
e o meu espírito, no nome do nosso
Senhor Jesus Cristo, com o poder do
nosso Senhor Jesus Cristo,
1Co 5:5 De entregar o tal à Satanás,
para destruição da carne, para que o
espírito seja salvo, no dia do Senhor
Jesus.

5:6 ou kalon to kauchma umwn 1Co 5:6 Não é boa a vossa jactância.
ouk oidate oti mikra zumh olon Não sabeis que um pouco de
to furama zumoi
fermento faz levedar toda a massa?
5:7 ekkayarate oun thn
palaian zumhn ina hte neon
furama kaywv este azumoi kai
gar to pasca hmwn uper hmwn
eyuyh cristov

1Co 5:7 Limpai pois o velho
fermento, para que sejais uma nova
massa, como estais sem fermento.
Porque também Cristo, a nossa
Pascoa, foi sacrificado em nosso
favor.

5:8 wste eortazwmen mh en zumh
palaia mhde en zumh kakiav kai
ponhriav all en azumoiv
eilikrineiav kai alhyeiav

1Co 5:8 Por isso, celebremos a festa,
não com fermento velho, nem com
fermento de malícia e maldade, mas
com pães asmos de sinceridade e de
verdade.

5:9 egraqa umin en th epistolh 1Co 5:9 Na carta vos escrevi, não vos
mh sunanamignusyai pornoiv
associardes com os fornicários;
5:10 kai ou pantwv toiv pornoiv
tou kosmou toutou h toiv
pleonektaiv h arpaxin h
eidwlolatraiv epei ofeilete

1Co 5:10 Não porém de modo geral
com todos os fornicários deste
mundo, ou com os avarentos, ou
roubadores, ou idólatras; de outra

ara ek tou kosmou exelyein

maneira então vos seria necessário
sair do mundo.

5:11 nuni de egraqa umin mh
sunanamignusyai ean tiv
adelfov onomazomenov h
pornov h pleonekthv h
eidwlolatrhv h loidorov h
meyusov h arpax tw toioutw
mhde sunesyiein

1Co 5:11 Mas agora vos escrevi, não
vos associardes com ele, se algum
sendo chamado irmão, for ou um
fornicário, ou avarento, ou idólatra,
ou maldizente, ou um beberrão, ou
roubador, com o tal nem ainda
comais.

5:12 ti gar moi kai touv exw
krinein ouci touv esw umeiv
krinete

1Co 5:12 Porque, que tenho eu
também que julgar os que estão de
fora? Não julgais vós os que estão
dentro?

5:13 touv de exw o yeov krinei
kai exareite ton ponhron ex
umwn autwn

1Co 5:13 Mas Deus julga os que
estão de fora. Tirai pois este iníquo
dentre vós mesmos.

6:1 tolma tiv umwn pragma
ecwn prov ton eteron krinesyai
epi twn adikwn kai ouci epi twn
agiwn

1Co 6:1 Algum de vós ousa, tendo
algum negócio contra outro, ir a
juízo perante os injustos, e não
perante os santos?

6:2 ouk oidate oti oi agioi ton
kosmon krinousin kai ei en umin
krinetai o kosmov anaxioi este
krithriwn elacistwn

1Co 6:2 Não sabeis vós que os santos
julgarão o mundo? E se o mundo é
julgado por vós, sois porventura
indignos de julgamentos das coisas
mínimas?

6:3 ouk oidate oti aggelouv
krinoumen mhti ge biwtika

1Co 6:3 Não sabeis vós que
julgaremos anjos? Quanto mais
então as coisas pertencentes a esta
vida!

1Co 6:4 Então, se na verdade tiverdes
6:4 biwtika men oun krithria
ean echte touv exouyenhmenouv negócios de juízo, pertencentes a esta
en th ekklhsia toutouv kayizete vida, ponde na cadeira aos que são
de menos estima na igreja.

6:5 prov entrophn umin legw
outwv ouk estin en umin sofov

1Co 6:5 Para vos envergonhar eu
digo. Não há pois um sábio entre

oude eiv ov dunhsetai diakrinai vós, nem ainda um, que possa julgar
ana meson tou adelfou autou
entre os seus irmãos?
6:6 alla adelfov meta adelfou 1Co 6:6 Mas irmão com irmão vai a
krinetai kai touto epi apistwn juízo, e isto perante infiéis.
6:7 hdh men oun olwv htthma en
umin estin oti krimata ecete mey
eautwn dia ti ouci mallon
adikeisye dia ti ouci mallon
apostereisye

1Co 6:7 Portanto, na verdade, já é
totalmente uma falta entre vós, que
tendes demandas entre vós mesmos.
Por que não sofreis antes a injustiça?
Por que não sois antes defraudados?

6:8 alla umeiv adikeite kai
apostereite kai tauta
adelfouv

1Co 6:8 Mas vós mesmos fazeis a
injustiça e defraudais, e isto aos
irmãos.

6:9 h ouk oidate oti adikoi
basileian yeou ou
klhronomhsousin mh planasye
oute pornoi oute eidwlolatrai
oute moicoi oute malakoi oute
arsenokoitai
6:10 oute kleptai oute
pleonektai oute meyusoi ou
loidoroi ouc arpagev basileian
yeou ou klhronomhsousin

1Co 6:9 Ou não sabeis que os
injustos não herdarão o Reino de
Deus?

6:11 kai tauta tinev hte alla
apelousasye alla hgiasyhte
all edikaiwyhte en tw onomati
tou kuriou ihsou kai en tw
pneumati tou yeou hmwn

1Co 6:11 E alguns de vós éreis estas
coisas; mas fostes lavados, mas fostes
santificados, mas fostes justificados,
no nome do Senhor Jesus, e no
Espírito do nosso Deus.

6:12 panta moi exestin all ou
panta sumferei panta moi
exestin all ouk egw
exousiasyhsomai upo tinov

1Co 6:12 Todas as coisas me são
lícitas, mas nem todas as coisas
convém; todas as coisas me são
lícitas, porém eu não me deixarei

1Co 6:10 Não sejais vós enganados:
Nem os fornicários, nem os idólatras,
nem
os adúlteros, nem os
afeminados, nem os sodomitas, nem
os ladrões, nem os avarentos, nem os
bêbados, nem os maldizentes, nem
os roubadores, herdarão o Reino de
Deus.

sujeitar ao poder de nenhuma.

6:13 ta brwmata th koilia kai
h koilia toiv brwmasin o de
yeov kai tauthn kai tauta
katarghsei to de swma ou th
porneia alla tw kuriw kai o
kuriov tw swmati

1Co 6:13 Os manjares são para o
ventre, e o ventre para os manjares;
mas Deus aniquilará, tanto este
como aqueles; mas o corpo não é
para a fornicação, mas para o Senhor,
e o Senhor para o corpo.

6:14 o de yeov kai ton kurion
hgeiren kai hmav exegerei dia
thv dunamewv autou

1Co 6:14 Ora, Deus tanto
ressuscitou o Senhor, como também
nos ressuscitará através do seu poder.

6:15 ouk oidate oti ta swmata
umwn melh cristou estin arav
oun ta melh tou cristou poihsw
pornhv melh mh genoito

1Co 6:15 Não sabeis vós que os
vossos corpos são membros de
Cristo? Havendo tomado pois os
membros de Cristo, farei deles
membros de uma prostituta? Tal não
haja!

6:16 h ouk oidate oti o
kollwmenov th pornh en swma
estin esontai gar fhsin oi duo
eiv sarka mian

1Co 6:16 Ou não sabeis, que o que
se ajunta com a prostituta, é um
corpo com ela? Porque serão, ele diz:
Os dois por uma mesma carne.

6:17 o de kollwmenov tw kuriw 1Co 6:17 Mas aquele que é juntado
en pneuma estin
ao Senhor é um Espírito.
6:18 feugete thn porneian pan
amarthma o ean poihsh
anyrwpov ektov tou swmatov
estin o de porneuwn eiv to idion
swma amartanei

1Co 6:18 Fugi da fornicação: Todo
pecado que o homem cometer, é fora
do corpo; mas aquele que comete
fornicação, peca contra o seu próprio
corpo.

6:19 h ouk oidate oti to swma
umwn naov tou en umin agiou
pneumatov estin ou ecete apo
yeou kai ouk este eautwn

1Co 6:19 Ou não sabeis que o vosso
corpo é um templo do Espírito Santo
em vós, o qual tendes de Deus, e que
não sois de vós mesmos?

6:20 hgorasyhte gar timhv
doxasate dh ton yeon en tw
swmati umwn kai en tw pneumati
umwn atina estin tou yeou

1Co 6:20 Porque fostes comprados
por um bom preço; glorificai pois a
Deus no vosso corpo, e no vosso
espírito, os quais são de Deus.

7:1 peri de wn egraqate moi
kalon anyrwpw gunaikov mh
aptesyai

1Co 7:1 ORA, a respeito das coisas
que me escrevestes: bom é a um
homem não tocar numa mulher;

7:2 dia de tav porneiav ekastov 1Co 7:2 Mas por causa das
thn eautou gunaika ecetw kai
fornicações, tenha cada um a sua
ekasth ton idion andra ecetw
própria esposa, e cada uma tenha o
seu próprio marido.
1Co 7:3 O marido pague à esposa a
7:3 th gunaiki o anhr thn
ofeilomenhn eunoian apodidotw devida
benevolência,
e
omoiwv de kai h gunh tw andri semelhantemente também a esposa
ao marido.

7:4 h gunh tou idiou swmatov
ouk exousiazei all o anhr
omoiwv de kai o anhr tou idiou
swmatov ouk exousiazei all h
gunh

1Co 7:4 A esposa não tem
autoridade sobre o seu próprio
corpo, mas o marido a tem; e
também da mesma maneira o
marido não tem autoridade sobre o
seu próprio corpo, mas a esposa.

7:5 mh apostereite allhlouv ei
mh ti an ek sumfwnou prov
kairon ina scolazhte th
nhsteia kai th proseuch kai
palin epi to auto sunerchsye
ina mh peirazh umav o satanav
dia thn akrasian umwn

1Co 7:5 Não vos priveis um ao
outro, senão por consentimento
mútuo durante algum tempo, para
que estejais livres para o jejum e para
a oração, e outra vez vos ajunteis no
mesmo lugar, para que Satanás não
vos tente por causa da vossa
incontinência.

7:6 touto de legw kata
suggnwmhn ou kat epitaghn

1Co 7:6 Isto porém eu digo por
permissão, não por mandamento.

7:7 yelw gar pantav anyrwpouv
einai wv kai emauton all
ekastov idion carisma ecei ek
yeou ov men outwv ov de outwv

1Co 7:7 Porque eu desejo serem
todos os homens também como eu
mesmo; mas cada um tem seu
próprio dom de Deus, um na
verdade desta maneira, mas outro,
de outra maneira.

1Co 7:8 Digo porém aos solteiros e
7:8 legw de toiv agamoiv kai
taiv chraiv kalon autoiv estin às viúvas, que é bom para eles, se

ean meinwsin wv kagw

permanecerem como eu mesmo.

7:9 ei de ouk egkrateuontai
gamhsatwsan kreisson gar
estin gamhsai h purousyai

1Co 7:9 Mas se não podem conterse, casem-se; porque é melhor casar,
do que abrasar-se.

7:10 toiv de gegamhkosin
paraggellw ouk egw all o
kuriov gunaika apo androv mh
cwrisyhnai
7:11 ean de kai cwrisyh menetw
agamov h tw andri
katallaghtw kai andra
gunaika mh afienai

1Co 7:10 Porém aos casados mando,
não eu, mas o Senhor, a esposa não
apartar-se do marido;

7:12 toiv de loipoiv egw legw
ouc o kuriov ei tiv adelfov
gunaika ecei apiston kai auth
suneudokei oikein met autou mh
afietw authn
7:13 kai gunh htiv ecei andra
apiston kai autov suneudokei
oikein met authv mh afietw
auton
7:14 hgiastai gar o anhr o
apistov en th gunaiki kai
hgiastai h gunh h apistov en tw
andri epei ara ta tekna umwn
akayarta estin nun de agia
estin

1Co 7:12 Mas aos outros digo eu,
não o Senhor: Se algum irmão tem
esposa descrente, e ela consente em
habitar com ele, não a deixe.

7:15 ei de o apistov cwrizetai
cwrizesyw ou dedoulwtai o
adelfov h h adelfh en toiv
toioutoiv en de eirhnh keklhken
hmav o yeov

1Co 7:15 Mas se o descrente se
apartar, aparte-se; nos tais casos, o
irmão ou a irmã não está sujeito à
servidão; mas Deus nos tem
chamado em paz.

1Co 7:11 E se também apartou-se,
permaneça ela sem casar, ou se
reconcilie com o marido; e o marido
não deixar a sua esposa.

1Co 7:13 E uma mulher que tem
marido descrente, e ele consente em
habitar com ela, não o deixe.
1Co 7:14 Porque o marido descrente
é santificado na esposa, e a esposa
descrente é santificada no marido;
pois de outra maneira os vossos
filhos seriam imundos, mas agora são
santos;

1Co 7:16 Porque, que sabes tu, Ó
7:16 ti gar oidav gunai ei ton
andra swseiv h ti oidav aner ei esposa, se salvarás o teu marido? Ou,
thn gunaika swseiv
que sabes tu, Ó marido, se salvarás a

tua esposa?

7:17 ei mh ekastw wv emerisen o
yeov ekaston wv keklhken o
kuriov outwv peripateitw kai
outwv en taiv ekklhsiaiv
pasaiv diatassomai

1Co 7:17 Se não; do modo como
Deus repartiu acada um, do modo
como o Senhor tem chamado a cada
um; assim ande ele; e assim eu
ordeno em todas as igrejas.

7:18 peritetmhmenov tiv eklhyh 1Co 7:18 Foi alguém chamado
mh epispasyw en akrobustia
tendo sido circuncidado? Não se
tiv eklhyh mh peritemnesyw
descircuncide; foi alguém chamado
na incircuncisão? Não se circuncide.
7:19 h peritomh ouden estin kai 1Co 7:19 A circuncisão é nada, e a
h akrobustia ouden estin alla incircuncisão nada é, mas sim a
thrhsiv entolwn yeou
observância dos mandamentos de
Deus.

7:20 ekastov en th klhsei h
eklhyh en tauth menetw

1Co 7:20 Cada um no chamado em
que foi chamado, neste permaneça.

7:21 doulov eklhyhv mh soi
meletw all ei kai dunasai
eleuyerov genesyai mallon
crhsai

1Co 7:21 Foste chamado sendo
servo? Isto não te dê cuidado; mas se
também podes tornar-te livre, muito
mais usa disto.

7:22 o gar en kuriw klhyeiv
doulov apeleuyerov kuriou
estin omoiwv kai o eleuyerov
klhyeiv doulov estin cristou

1Co 7:22 Porque aquele que é
chamado no Senhor, sendo um servo,
é um liberto do Senhor; da mesma
maneira também aquele que é livre,
sendo chamado, é um servo de
Cristo.

7:23 timhv hgorasyhte mh
ginesye douloi anyrwpwn

1Co 7:23 Vós fostes comprados por
preço, não vos façais servos dos
homens.

7:24 ekastov en w eklhyh
adelfoi en toutw menetw para
tw yew

1Co 7:24 Cada um no estado em
que foi chamado, irmãos, nele
permaneça para com Deus.

1Co 7:25 Ora, a respeito das virgens,
7:25 peri de twn paryenwn
epitaghn kuriou ouk ecw
eu não tenho mandamento do
gnwmhn de didwmi wv hlehmenov

upo kuriou pistov einai

Senhor; dou porém meu parecer,
como alguém tendo recebido
misericórdia do Senhor para ser fiel.

7:26 nomizw oun touto kalon
uparcein dia thn enestwsan
anagkhn oti kalon anyrwpw to
outwv einai

1Co 7:26 Portanto, penso isto ser
bom, por causa da presente
necessidade, que é bom ao homem o
estar assim:

1Co 7:27 Estás ligado a uma esposa?
7:27 dedesai gunaiki mh zhtei
lusin lelusai apo gunaikov mh Não busques separação. Estás liberto
zhtei gunaika
de uma esposa? Não busques uma
esposa.

7:28 ean de kai ghmhv ouc
hmartev kai ean ghmh h
paryenov ouc hmarten yliqin de
th sarki exousin oi toioutoi egw
de umwn feidomai

1Co 7:28 Mas se também tu casares,
não pecastes; e se a virgem casar, não
pecou; Todavia os tais terão
tribulação na carne; mas eu vos
poupo.

7:29 touto de fhmi adelfoi oti o
kairov sunestalmenov to
loipon estin ina kai oi econtev
gunaikav wv mh econtev wsin

1Co 7:29 Isto porém eu digo,
irmãos: Que o tempo está curto; o
que resta é que também os que têm
esposas, sejam como não as tendo;

7:30 kai oi klaiontev wv mh
klaiontev kai oi cairontev wv
mh cairontev kai oi
agorazontev wv mh katecontev

1Co 7:30 E aqueles que estão
chorando, como se não chorassem; e
os que estão folgando, como se não
folgassem; e aqueles que estão
comprando,
como
se
não
possuíssem;

7:31 kai oi crwmenoi tw kosmw
toutw wv mh katacrwmenoi
paragei gar to schma tou
kosmou toutou

1Co 7:31 E os que estão usando
deste mundo, como se dele não
abusassem. Porque a aparência deste
mundo passa.

7:32 yelw de umav amerimnouv
einai o agamov merimna ta tou
kuriou pwv aresei tw kuriw

1Co 7:32 E eu quisera estardes vós
sem cuidado. O não casado cuida das
coisas do Senhor, em como agradará
o Senhor:

7:33 o de gamhsav merimna ta

1Co 7:33 Mas aquele que é casado

tou kosmou pwv aresei th
gunaiki

cuida das coisas do mundo, em
como agradará a esposa.

7:34 memeristai h gunh kai h
paryenov h agamov merimna ta
tou kuriou ina h agia kai
swmati kai pneumati h de
gamhsasa merimna ta tou
kosmou pwv aresei tw andri

1Co 7:34 A esposa e a virgem estão
divididas: A não casada cuida das
coisas do Senhor, para que seja santa,
tanto no corpo como no espírito,
mas a casada cuida das coisas do
mundo, em como agradará o
marido.

7:35 touto de prov to umwn
autwn sumferon legw ouc ina
brocon umin epibalw alla prov
to euschmon kai euprosedron
tw kuriw aperispastwv

1Co 7:35 Isto porém digo para o
vosso próprio proveito; não para
laçar um laço sobre vós, mas para vos
instruir no que é decente, e para
vossa devoção ao Senhor sem
distração alguma.

7:36 ei de tiv aschmonein epi thn
paryenon autou nomizei ean h
uperakmov kai outwv ofeilei
ginesyai o yelei poieitw ouc
amartanei gameitwsan

1Co 7:36 Mas se alguém julga
conduzir-se indecentemente para
com a sua virgindade, caso esteja
além da flor de idade, e assim
convém fazer; faça ele o que deseja,
não peca, casem-se eles.

7:37 ov de esthken edraiov en th
kardia mh ecwn anagkhn
exousian de ecei peri tou idiou
yelhmatov kai touto kekriken
en th kardia autou tou threin
thn eautou paryenon kalwv
poiei
7:38 wste kai o ekgamizwn
kalwv poiei o de mh ekgamizwn
kreisson poiei

1Co 7:37 Porém o que está firme no
seu coração, não tendo necessidade,
mas tem poder sobre a sua própria
vontade, e tem determinado isto no
seu coração, de guardar a sua
virgindade, faz bem.

7:39 gunh dedetai nomw ef oson
cronon zh o anhr authv ean de
koimhyh o anhr authv eleuyera
estin w yelei gamhyhnai monon

1Co 7:39 Uma esposa está ligada
pela lei, por todo o tempo que o seu
marido vive; mas se o seu marido
falecer, está livre para se casar com

1Co 7:38 Portanto, aquele que
também a dá em casamento faz bem;
mas o que a não dá em casamento,
faz melhor.

en kuriw

quem ela quiser; contanto que seja
no Senhor.

7:40 makariwtera de estin ean
outwv meinh kata thn emhn
gnwmhn dokw de kagw pneuma
yeou ecein

1Co 7:40 Porém é mais bemaventurada se permanecer assim,
segundo o meu parecer. E eu cuido
ter eu também o Espírito de Deus.

8:1 peri de twn eidwloyutwn
oidamen oti pantev gnwsin
ecomen h gnwsiv fusioi h de
agaph oikodomei

1Co 8:1 ORA, a respeito das coisas
sacrificadas aos ídolos: Bem sabemos
que todos nós temos conhecimento;
o conhecimento ensoberbece, mas o
amor edifica.

8:2 ei de tiv dokei eidenai ti
oudepw ouden egnwken kaywv
dei gnwnai

1Co 8:2 E se alguém pensa ter
conhecido alguma coisa, ainda nada
tem conhecido como convém
conhecer.

8:3 ei de tiv agapa ton yeon
outov egnwstai up autou

1Co 8:3 Mas se alguém ama a Deus,
o tal é conhecido dele.

8:4 peri thv brwsewv oun twn
eidwloyutwn oidamen oti ouden
eidwlon en kosmw kai oti oudeiv
yeov eterov ei mh eiv

1Co 8:4 Assim que quanto ao comer
das coisas sacrificadas a ídolos, nós
sabemos que um ídolo nada é no
mundo, e que nenhum outro Deus
há, exceto um.

8:5 kai gar eiper eisin
legomenoi yeoi eite en ouranw
eite epi thv ghv wsper eisin yeoi
polloi kai kurioi polloi

1Co 8:5 E, porque ainda que há
alguns que estão sendo chamados
deuses, quer no céu ou na terra
(como há muitos deuses e muitos
senhores).

8:6 all hmin eiv yeov o pathr ex
ou ta panta kai hmeiv eiv auton
kai eiv kuriov ihsouv cristov di
ou ta panta kai hmeiv di autou

1Co 8:6 Todavia quanto a nós há um
só Deus, o Pai, de quem são todas as
coisas, e nós para ele; e um só Senhor
Jesus Cristo, por quem são todas as
coisas, e nós por ele.

8:7 all ouk en pasin h gnwsiv
tinev de th suneidhsei tou
eidwlou ewv arti wv

1Co 8:7 Mas não há esta ciência em
todos; porém alguns até agora
comem com consciência do ídolo,

como de uma coisa sacrificada a um
eidwloyuton esyiousin kai h
suneidhsiv autwn asyenhv ousa ídolo; e a consciência deles sendo
molunetai
fraca, é contaminada.

8:8 brwma de hmav ou
paristhsin tw yew oute gar ean
fagwmen perisseuomen oute ean
mh fagwmen usteroumeya

1Co 8:8 Ora, o alimento não nos faz
agradáveis a Deus; porque nem se
comermos temos uma vantagem;
nem se não comermos estamos
piores.

8:9 blepete de mhpwv h exousia 1Co 8:9 Mas vede que esta vossa
umwn auth proskomma genhtai liberdade não se torne, de alguma
toiv asyenousin
maneira, pedra de tropeço para
aqueles estando fracos.

8:10 ean gar tiv idh se ton
econta gnwsin en eidwleiw
katakeimenon ouci h suneidhsiv
autou asyenouv ontov
oikodomhyhsetai eiv to ta
eidwloyuta esyiein

1Co 8:10 Porque se alguém observar
a ti, o qual tendo conhecimento,
assentado à mesa em um templo de
ídolo, não será a consciência daquele
sendo fraco, induzida a comer das
coisas sacrificadas a ídolos?

8:11 kai apoleitai o asyenwn
adelfov epi th sh gnwsei di on
cristov apeyanen

1Co 8:11 E pelo teu conhecimento,
perecerá o irmão fraco, por quem
Cristo morreu.

8:12 outwv de amartanontev eiv
touv adelfouv kai tuptontev
autwn thn suneidhsin
asyenousan eiv criston
amartanete
8:13 dioper ei brwma
skandalizei ton adelfon mou ou
mh fagw krea eiv ton aiwna ina
mh ton adelfon mou
skandalisw
9:1 ouk eimi apostolov ouk eimi
eleuyerov ouci ihsoun criston
ton kurion hmwn ewraka ou to
ergon mou umeiv este en kuriw

1Co 8:12 E assim, pecando contra os
irmãos e ferindo a fraca consciência
deles, vós pecais contra Cristo.

1Co 8:13 Por isso, se a comida causar
tropeço ao meu irmão, que nunca eu
coma carne para sempre, para que
não cause tropeço ao meu irmão.
1Co 9:1 NÃO sou eu porventura um
apóstolo? Não sou livre? Não tenho
eu visto Jesus Cristo, o nosso Senhor?
Não sois vós a minha obra no
Senhor?

9:2 ei alloiv ouk eimi
apostolov alla ge umin eimi h
gar sfragiv thv emhv
apostolhv umeiv este en kuriw

1Co 9:2 Se não sou apóstolo para os
outros, ainda ao menos para vós eu
sou; porque vós sois o selo do meu
apostolado no Senhor.

9:3 h emh apologia toiv eme
anakrinousin auth estin

1Co 9:3 Esta é a minha defesa para
com os que me condenam.

9:4 mh ouk ecomen exousian
fagein kai piein

1Co 9:4 Não temos nós direito de
comer e de beber?

9:5 mh ouk ecomen exousian
adelfhn gunaika periagein wv
kai oi loipoi apostoloi kai oi
adelfoi tou kuriou kai khfav

1Co 9:5 Não temos nós direito de
levar ao nosso lado uma irmã, uma
esposa, como também os outros
apóstolos, e os irmãos do Senhor, e
Cefas?

9:6 h monov egw kai barnabav
ouk ecomen exousian tou mh
ergazesyai
9:7 tiv strateuetai idioiv
oqwnioiv pote tiv futeuei
ampelwna kai ek tou karpou
autou ouk esyiei h tiv poimainei
poimnhn kai ek tou galaktov
thv poimnhv ouk esyiei
9:8 mh kata anyrwpon tauta
lalw h ouci kai o nomov tauta
legei

1Co 9:6 Ou somente eu e Barnabé
não temos direito de não trabalhar?

9:9 en gar tw mwsewv nomw
gegraptai ou fimwseiv boun
alownta mh twn bown melei tw
yew

1Co 9:9 Porque na lei de Moisés está
escrito: Não amordaçarás o boi
trilhando o grão. Porventura cuida
Deus nisto para os bois?

9:10 h di hmav pantwv legei di
hmav gar egrafh oti ep elpidi
ofeilei o arotriwn arotrian
kai o alown thv elpidov autou
metecein ep elpidi

1Co 9:10 Ou totalmente diz ele isto
em nosso favor? Certamente isto foi
escrito em nosso favor: Que aquele
que está lavrando, deve lavrar com
esperança, e aquele que está
debulhando, com esperança de

1Co 9:7 Quem alguma vez milita às
suas próprias custas? Quem planta
uma vinha, e não come do seu fruto?
Ou quem apascenta um rebanho, e
não se alimenta do leite do rebanho?
1Co 9:8 Digo eu isto como um
homem? Ou não diz a lei também
estas mesmas coisas?

participar da sua esperança.

9:11 ei hmeiv umin ta pneumatika 1Co 9:11 Se nós vos semeamos as
espeiramen mega ei hmeiv umwn coisas espirituais, é muito que
ta sarkika yerisomen
colhamos as vossas coisas carnais?
9:12 ei alloi thv exousiav umwn
metecousin ou mallon hmeiv all
ouk ecrhsameya th exousia
tauth alla panta stegomen ina
mh egkophn tina dwmen tw
euaggeliw tou cristou

1Co 9:12 Se outros participam desta
autoridade sobre vós, por que não
muito mais nós? Mas nós não
usamos desta autoridade; antes
suportamos tudo, para que não
demos impedimento algum ao
Evangelho de Cristo.

9:13 ouk oidate oti oi ta iera
ergazomenoi ek tou ierou
esyiousin oi tw yusiasthriw
prosedreuontev tw yusiasthriw
summerizontai

1Co 9:13 Não sabeis vós, que
aqueles que estão administrando as
coisas santas, comem as coisas do
templo? E aqueles que estão
continuamente atendendo ao altar,
são participantes com o altar?

9:14 outwv kai o kuriov
dietaxen toiv to euaggelion
kataggellousin ek tou
euaggeliou zhn

1Co 9:14 Assim o Senhor também
ordenou, aos que estão anunciando o
Evangelho,
viverem
eles
do
Evangelho.

9:15 egw de oudeni ecrhsamhn
toutwn ouk egraqa de tauta
ina outwv genhtai en emoi kalon
gar moi mallon apoyanein h to
kauchma mou ina tiv kenwsh

1Co 9:15 Mas eu de nenhuma destas
coisas usei; e nem escrevi isto para
que assim seja feito comigo; porque
muito melhor me fora morrer, do
que alguém esvaecer esta minha
gloria.

9:16 ean gar euaggelizwmai ouk
estin moi kauchma anagkh gar
moi epikeitai ouai de moi estin
ean mh euaggelizwmai

1Co 9:16 Porque se eu anuncio o
Evangelho, não é gloria para mim,
pois esta obrigação me é imposta; e
ai de mim é, se não pregar o
Evangelho.

9:17 ei gar ekwn touto prassw 1Co 9:17 Porque se isto eu faço de
misyon ecw ei de akwn
boa mente, tenho premio; mas se de
oikonomian pepisteumai
má
vontade,
apenas
uma

administração me é confiada.

9:18 tiv oun moi estin o misyov
ina euaggelizomenov adapanon
yhsw to euaggelion tou cristou
eiv to mh katacrhsasyai th
exousia mou en tw euaggeliw

1Co 9:18 Qual é então o meu
prêmio? Que, em anunciando o
Evangelho,
eu
proponha
o
Evangelho de Cristo sem custo, para
não abusar do meu direito no
Evangelho.

9:19 eleuyerov gar wn ek
pantwn pasin emauton
edoulwsa ina touv pleionav
kerdhsw
9:20 kai egenomhn toiv ioudaioiv
wv ioudaiov ina ioudaiouv
kerdhsw toiv upo nomon wv upo
nomon ina touv upo nomon
kerdhsw

1Co 9:19 Porque eu, estando livre de
todos, me fiz servo de todos, para
ganhar o maior número;
1Co 9:20 E me fiz como judeu aos
judeus, para ganhar os judeus; aos
que estão debaixo da lei, como se
estivesse debaixo da lei, para ganhar
os que estão debaixo da lei;

9:21 toiv anomoiv wv anomov mh 1Co 9:21 Aos que estão sem lei,
wn anomov yew all ennomov
como se estivesse sem lei (não
cristw ina kerdhsw anomouv
estando porém sem lei para com
Deus; mas dentro da lei para com
Cristo), para ganhar os que estão
sem lei.

9:22 egenomhn toiv asyenesin wv
asyenhv ina touv asyeneiv
kerdhsw toiv pasin gegona ta
panta ina pantwv tinav swsw

1Co 9:22 Fiz-me como fraco aos
fracos, para ganhar os fracos; tenho me feito todas as coisas a todos, para
por todos os meios salvar alguns.

9:23 touto de poiw dia to
euaggelion ina sugkoinwnov
autou genwmai

1Co 9:23 E eu faço isto, por causa do
Evangelho,
para
ser
também
participante dele.

9:24 ouk oidate oti oi en stadiw
trecontev pantev men trecousin
eiv de lambanei to brabeion
outwv trecete ina katalabhte

1Co 9:24 Não sabeis vós que os que
estão correndo num estádio, todos na
verdade correm; mas um só recebe o
prêmio? Correi de tal maneira que o
alcanceis.

9:25 pav de o agwnizomenov

1Co 9:25 E todo aquele que está

panta egkrateuetai ekeinoi men lutando se abstém de tudo; eles pois,
oun ina fyarton stefanon
na verdade, o fazem para receberem
labwsin hmeiv de afyarton
uma coroa corruptível, mas nós, uma
incorruptível.

9:26 egw toinun outwv trecw wv 1Co 9:26 Eu pois assim corro, não
ouk adhlwv outwv pukteuw wv como de modo incerto; assim eu
ouk aera derwn
combato, não como batendo no ar.
9:27 all upwpiazw mou to
swma kai doulagwgw mhpwv
alloiv khruxav autov adokimov
genwmai

1Co 9:27 Mas eu subjugo o meu
corpo, e o trago em servidão, para
que de algum modo, havendo
pregado aos outros, eu mesmo não
seja reprovado.

10:1 ou yelw de umav agnoein
adelfoi oti oi paterev hmwn
pantev upo thn nefelhn hsan
kai pantev dia thv yalasshv
dihlyon
10:2 kai pantev eiv ton mwshn
ebaptisanto en th nefelh kai en
th yalassh
10:3 kai pantev to auto brwma
pneumatikon efagon

1Co 10:1 ORA irmãos, não quero
vós ignorardes, que todos os nossos
pais estavam debaixo da nuvem, e
todos passaram através do mar,

10:4 kai pantev to auto poma
pneumatikon epion epinon gar
ek pneumatikhv akolouyoushv
petrav h de petra hn o cristov

1Co 10:4 E todos beberam da mesma
bebida espiritual; porque eles bebiam
da Rocha espiritual que os estava
seguindo; e a Rocha era o Cristo.

10:5 all ouk en toiv pleiosin
autwn eudokhsen o yeov
katestrwyhsan gar en th
erhmw
10:6 tauta de tupoi hmwn
egenhyhsan eiv to mh einai hmav
epiyumhtav kakwn kaywv
kakeinoi epeyumhsan

1Co 10:5 Mas Deus não se agradou
da maior parte deles; por isso foram
prostrados no deserto.

1Co 10:2 E todos foram batizados
em Moisés na nuvem e no mar,
1Co 10:3 E todos comeram da
mesma comida espiritual,

1Co 10:6 E estas coisas foram feitas
em exemplos para nós, para não
sermos cobiçosos de coisas más,
como eles também cobiçaram;

10:7 mhde eidwlolatrai ginesye 1Co 10:7 Nem sejais vós idólatras,

kaywv tinev autwn wv
gegraptai ekayisen o laov
fagein kai piein kai anesthsan
paizein

como alguns deles, conforme está
escrito: O povo assentou-se para
comer e para beber, e levantou-se
para brincar;

10:8 mhde porneuwmen kaywv
tinev autwn eporneusan kai
epeson en mia hmera eikositreiv
ciliadev
10:9 mhde ekpeirazwmen ton
criston kaywv kai tinev autwn
epeirasan kai upo twn ofewn
apwlonto
10:10 mhde gogguzete kaywv kai
tinev autwn egoggusan kai
apwlonto upo tou oloyreutou

1Co 10:8 Nem forniquemos, como
alguns deles fornicaram, e caíram em
um dia vinte e três mil;

10:11 tauta de panta tupoi
sunebainon ekeinoiv egrafh de
prov nouyesian hmwn eiv ouv ta
telh twn aiwnwn kathnthsen

1Co 10:11 E todas estas coisas lhes
sobrevinham como exemplos, e estão
escritas para nossa admoestação, para
quem já chegaram os fins dos
séculos.

10:12 wste o dokwn estanai
blepetw mh pesh

1Co 10:12 Aquele pois supondo
estar em pé, olhe ele para que não
caia.

10:13 peirasmov umav ouk
eilhfen ei mh anyrwpinov pistov
de o yeov ov ouk easei umav
peirasyhnai uper o dunasye
alla poihsei sun tw peirasmw
kai thn ekbasin tou dunasyai
umav upenegkein
10:14 dioper agaphtoi mou
feugete apo thv eidwlolatreiav

1Co 10:13 Não vos tem tomado
provação, senão humana; mas fiel é
Deus, o qual não vos deixará ser
tentados acima do que podeis, mas
com a tentação também dará o
escape, para poderdes vós suportá-la.

10:15 wv fronimoiv legw
krinate umeiv o fhmi

1Co 10:15 Falo como a entendidos:
Julgai vós mesmos o que eu digo:

1Co 10:9 Nem tentemos a Cristo
como também alguns deles tentaram,
e pereceram pelas serpentes;
1Co 10:10 Nem murmureis, como
também alguns deles murmuraram,
e pereceram pelo destruidor.

1Co 10:14 Portanto, meus amados,
fugi da idolatria.

10:16 to pothrion thv eulogiav 1Co 10:16 O cálice da benção, que

o eulogoumen ouci koinwnia tou
aimatov tou cristou estin ton
arton on klwmen ouci koinwnia
tou swmatov tou cristou estin

abençoamos, não é porventura a
comunhão do sangue de Cristo? O
pão que partimos, não é porventura a
comunhão do corpo de Cristo?

10:17 oti eiv artov en swma oi
polloi esmen oi gar pantev ek
tou enov artou metecomen

1Co 10:17 Porque nós, os quais
sendo muitos, somos um só pão, e
um só corpo; porque todos nós
participamos daquele um só pão.

10:18 blepete ton israhl kata
sarka ouci oi esyiontev tav
yusiav koinwnoi tou
yusiasthriou eisin

1Co 10:18 Vede a Israel segundo a
carne; porventura aqueles que estão
comendo os sacrifícios, não são
participantes do altar?

10:19 ti oun fhmi oti eidwlon ti 1Co 10:19 Que digo eu então? Que
estin h oti eidwloyuton ti estin um ídolo é alguma coisa? Ou que, o
que é sacrificado a ídolos alguma
coisa é?

10:20 all oti a yuei ta eynh
daimonioiv yuei kai ou yew ou
yelw de umav koinwnouv twn
daimoniwn ginesyai

1Co 10:20 Antes digo, que as coisas
que os gentios sacrificam, sacrificam
aos demônios, e não a Deus. E não
desejo vós serdes participantes com
os demônios;

10:21 ou dunasye pothrion
kuriou pinein kai pothrion
daimoniwn ou dunasye trapezhv
kuriou metecein kai trapezhv
daimoniwn
10:22 h parazhloumen ton
kurion mh iscuroteroi autou
esmen

1Co 10:21 Não podeis beber o cálice
do Senhor, e o cálice dos demônios;
não podeis participar da mesa do
Senhor, e da mesa dos demônios;
1Co 10:22 Ou provocamos ira no
Senhor? Somos nós mais fortes que
ele?

10:23 panta moi exestin all ou 1Co 10:23 Todas as coisas me são
panta sumferei panta moi
lícitas, mas nem todas as coisas
exestin all ou panta oikodomei convém; todas as coisas me são
lícitas, mas nem todas as coisas
edificam.

10:24 mhdeiv to eautou zhteitw

1Co 10:24 Ninguém busque o seu

alla to tou eterou ekastov

próprio proveito, antes cada um o
que é para proveito do outro.

10:25 pan to en makellw
pwloumenon esyiete mhden
anakrinontev dia thn
suneidhsin
10:26 tou gar kuriou h gh kai
to plhrwma authv

1Co 10:25 Comei de tudo que é
vendido
no
açougue,
nada
inquirindo por causa da consciência.

10:27 ei de tiv kalei umav twn
apistwn kai yelete poreuesyai
pan to paratiyemenon umin
esyiete mhden anakrinontev dia
thn suneidhsin

1Co 10:27 E se algum dos infiéis vos
convida, e quereis ir, comei de tudo
aquilo que está sendo posto diante de
vós, nada inquirindo por causa da
consciência.

10:28 ean de tiv umin eiph touto
eidwloyuton estin mh esyiete di
ekeinon ton mhnusanta kai thn
suneidhsin tou gar kuriou h gh
kai to plhrwma authv

1Co 10:28 Mas se alguém vos disser:
Isto é sacrificado a um ídolo, não
comais, por causa daquele vos
havendo advertido disto, e por causa
da consciência; porque do Senhor é a
terra e toda sua plenitude.

10:29 suneidhsin de legw ouci
thn eautou alla thn tou eterou
ina ti gar h eleuyeria mou
krinetai upo allhv suneidhsewv

1Co 10:29 Mas, consciência digo,
não a tua própria, mas a do outro;
Pois, por que a minha liberdade é
julgada pela consciência de outro
homem?

1Co 10:26 Porque do Senhor é a
terra e toda a sua plenitude.

10:30 ei de egw cariti metecw ti 1Co 10:30 E se eu com graça
blasfhmoumai uper ou egw
participo da comida, porque sou
eucaristw
blasfemado por causa daquilo que eu
dou graças?

10:31 eite oun esyiete eite pinete 1Co 10:31 Portanto, se comeis, ou
eite ti poieite panta eiv doxan bebeis, ou fazeis qualquer outra
yeou poieite
coisa, fazei tudo para glória de Deus.
10:32 aproskopoi ginesye kai
ioudaioiv kai ellhsin kai th
ekklhsia tou yeou

1Co 10:32 Sede vós sem escândalo,
tanto para judeus como para gregos
e para a igreja de Deus.

10:33 kaywv kagw panta pasin 1Co 10:33 Como também eu agrado

areskw mh zhtwn to emautou
sumferon alla to twn pollwn
ina swywsin

a todos em tudo; não buscando o
meu próprio proveito, mas o de
muitos, para que possam ser salvos.

11:1 mimhtai mou ginesye kaywv 1Co 11:1 SEDE meus imitadores,
kagw cristou
assim como também eu sou de
Cristo.

11:2 epainw de umav adelfoi oti
panta mou memnhsye kai kaywv
paredwka umin tav paradoseiv
katecete

1Co 11:2 E louvo-vos irmãos, que
em tudo tendes vos lembrado de
mim, e retendes as ordenanças assim
como eu vô-las entreguei.

11:3 yelw de umav eidenai oti
pantov androv h kefalh o
cristov estin kefalh de
gunaikov o anhr kefalh de
cristou o yeov
11:4 pav anhr proseucomenov h
profhteuwn kata kefalhv ecwn
kataiscunei thn kefalhn autou

1Co 11:3 Mas desejo vós saberdes,
que Cristo é a cabeça de todo varão;
e o varão a cabeça da mulher; e Deus
a cabeça de Cristo.

11:5 pasa de gunh
proseucomenh h profhteuousa
akatakaluptw th kefalh
kataiscunei thn kefalhn
eauthv en gar estin kai to auto
th exurhmenh

1Co 11:5 Mas toda mulher que está
orando ou profetizando, com a
cabeça descoberta, desonra a sua
própria cabeça; porque isto é uma só
coisa e o mesmo com o tendo sido
rapada.

11:6 ei gar ou katakaluptetai
gunh kai keirasyw ei de aiscron
gunaiki to keirasyai h xurasyai
katakaluptesyw

1Co 11:6 Porque se uma mulher não
está coberta, tosquie-se também; mas
se para uma mulher é coisa indecente
tosquiar-se ou rapar-se, então esteja
ela coberta.

11:7 anhr men gar ouk ofeilei
katakaluptesyai thn kefalhn
eikwn kai doxa yeou uparcwn
gunh de doxa androv estin

1Co 11:7 Porque, na verdade, o varão
não deve ter a cabeça coberta, sendo
a imagem e a glória de Deus; mas a
mulher é a glória do varão;

11:8 ou gar estin anhr ek

1Co 11:8 Porque o varão não é

1Co 11:4 Todo varão que está
orando ou profetizando, tendo
alguma coisa sobre sua cabeça,
desonra a sua própria cabeça;

gunaikov alla gunh ex androv

proveniente da mulher, mas a mulher
do varão.

11:9 kai gar ouk ektisyh anhr
dia thn gunaika alla gunh dia
ton andra

1Co 11:9 Porque também o varão
não foi criado por causa da mulher,
mas a mulher em benefício do varão;

11:10 dia touto ofeilei h gunh
exousian ecein epi thv kefalhv
dia touv aggelouv

1Co 11:10 Por causa disto, a mulher
deve ter sobre a cabeça sinal de estar
sob poderio, por causa dos anjos.

11:11 plhn oute anhr cwriv
gunaikov oute gunh cwriv
androv en kuriw

1Co 11:11 Todavia nem o varão é
sem a mulher, nem a mulher sem o
varão, no Senhor.

11:12 wsper gar h gunh ek tou
androv outwv kai o anhr dia
thv gunaikov ta de panta ek
tou yeou

1Co 11:12 Porque, como a mulher é
proveniente do varão, assim também
o varão é através da mulher; mas
tudo é proveniente de Deus.

11:13 en umin autoiv krinate
prepon estin gunaika
akatakalupton tw yew
proseucesyai
11:14 h oude auth h fusiv
didaskei umav oti anhr men ean
koma atimia autw estin

1Co 11:13 Julgai entre vós mesmos:
É decente para uma mulher orar a
Deus descoberta?

11:15 gunh de ean koma doxa
auth estin oti h komh anti
peribolaiou dedotai auth

1Co 11:15 Mas uma mulher, se tenha
cabelo crescido, é honra para ela,
porque o cabelo lhe é dado em lugar
da cobertura?

11:16 ei de tiv dokei filoneikov
einai hmeiv toiauthn sunhyeian
ouk ecomen oude ai ekklhsiai
tou yeou
11:17 touto de paraggellwn
ouk epainw oti ouk eiv to
kreitton all eiv to htton
sunercesye

1Co 11:16 Porém se alguém parece
ser contencioso, nós não temos tal
costume, nem as igrejas de Deus.

1Co 11:14 Ou não vos ensina a
própria natureza, que um varão, na
verdade, caso tenha cabelo crescido, é
uma desonra para ele?

1Co 11:17 Mas isto ordenando-vos
não vos louvo, que vos ajuntais não
para o melhor, senão para o pior.

11:18 prwton men gar
sunercomenwn umwn en th
ekklhsia akouw scismata en
umin uparcein kai merov ti
pisteuw
11:19 dei gar kai aireseiv en
umin einai ina oi dokimoi faneroi
genwntai en umin

1Co 11:18 Porque primeiro, na
verdade, ouço que vos ajuntando na
igreja, há dissenções entre vós; e em
parte o creio.
1Co 11:19 Porque até é necessário
haver heresias entre vós, para que os
que são aprovados, sejam manifestos
entre vós.

1Co 11:20 Assim que, vos ajuntando
11:20 sunercomenwn oun umwn
epi to auto ouk estin kuriakon em um mesmo lugar, isto não é para
deipnon fagein
comerdes a Ceia do Senhor.

11:21 ekastov gar to idion
deipnon prolambanei en tw
fagein kai ov men peina ov de
meyuei

1Co 11:21 Porque cada um, ao
comer, toma antecipadamente a sua
própria ceia; e na verdade, um tem
fome e outro embriaga-se.

11:22 mh gar oikiav ouk ecete
eiv to esyiein kai pinein h thv
ekklhsiav tou yeou
katafroneite kai kataiscunete
touv mh econtav ti umin eipw
epainesw umav en toutw ouk
epainw
11:23 egw gar parelabon apo
tou kuriou o kai paredwka umin
oti o kuriov ihsouv en th nukti
h paredidoto elaben arton

1Co 11:22 Por que? Não tendes casas
para o comer e beber? Ou desprezais
a igreja de Deus e envergonhais aos
que não estão tendo? Que vos dizer?
Louvar-vos nisto? Não vos louvo.

11:24 kai eucaristhsav
eklasen kai eipen labete
fagete touto mou estin to swma
to uper umwn klwmenon touto
poieite eiv thn emhn anamnhsin

1Co 11:24 E havendo dado graças o
partiu, e disse: Tomai, comei; isto é o
meu corpo, o qual está sendo partido
para vosso benefício; fazei isto em
memória de mim.

11:25 wsautwv kai to pothrion
meta to deipnhsai legwn touto
to pothrion h kainh diayhkh
estin en tw emw aimati touto

1Co
11:25
Semelhantemente
também, depois de cear, tomou o
cálice, dizendo: Este cálice é o novo
Testamento no meu sangue; fazei

1Co 11:23 Porque eu recebi do
Senhor, o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus na noite em que
foi traído tomou o pão,

poieite osakiv an pinhte eiv thn isto todas as vezes que o bebais em
emhn anamnhsin
memória de mim.
11:26 osakiv gar an esyihte ton
arton touton kai to pothrion
touto pinhte ton yanaton tou
kuriou kataggellete acriv ou
an elyh
11:27 wste ov an esyih ton
arton touton h pinh to
pothrion tou kuriou anaxiwv
enocov estai tou swmatov kai
aimatov tou kuriou
11:28 dokimazetw de anyrwpov
eauton kai outwv ek tou artou
esyietw kai ek tou pothriou
pinetw
11:29 o gar esyiwn kai pinwn
anaxiwv krima eautw esyiei kai
pinei mh diakrinwn to swma tou
kuriou

1Co 11:26 Porque, todas as vezes que
comais este pão, e bebais este cálice,
anunciais a morte do Senhor, até que
ele venha.

11:30 dia touto en umin polloi
asyeneiv kai arrwstoi kai
koimwntai ikanoi

1Co 11:30 Por causa disto há muitos
fracos e enfermos entre vós, e muitos
são adormecidos.

11:31 ei gar eautouv
diekrinomen ouk an ekrinomeya

1Co 11:31 Porque se nos julgássemos
a nós mesmos, não seríamos
julgados.

1Co 11:27 Portanto, quem quer que
coma este pão, ou beba o cálice do
Senhor indignamente, será culpado
do corpo e sangue do Senhor.
1Co 11:28 Portanto examine-se o
homem a si mesmo, e assim coma do
pão, e beba do cálice.
1Co 11:29 Porque aquele que come
e bebe indignamente, come e bebe
juízo para si mesmo, não discernindo
o corpo do Senhor;

11:32 krinomenoi de upo kuriou 1Co 11:32 Mas sendo julgados,
paideuomeya ina mh sun tw
somos repreendidos pelo Senho, para
kosmw katakriywmen
que não sejamos condenados com o
mundo.

11:33 wste adelfoi mou
sunercomenoi eiv to fagein
allhlouv ekdecesye

1Co 11:33 Portanto meus irmãos, vos
ajuntando para comer, esperai uns
pelos outros.

11:34 ei de tiv peina en oikw
esyietw ina mh eiv krima

1Co 11:34 Mas se alguém tem fome,
coma em casa, para que não vos

sunerchsye ta de loipa wv an
elyw diataxomai

ajunteis para condenação. Quanto as
demais coisas, as porei em ordem
quando eu for.

12:1 peri de twn pneumatikwn
adelfoi ou yelw umav agnoein

1Co 12:1 E concernente aos dons
espirituais, não quero irmãos, vós
serdes ignorantes.

12:2 oidate oti eynh hte prov ta 1Co 12:2 Bem sabeis vós que éreis
eidwla ta afwna wv an hgesye gentios, sendo levados aos ídolos
apagomenoi
mudos, conforme éreis guiados.
12:3 dio gnwrizw umin oti oudeiv
en pneumati yeou lalwn legei
anayema ihsoun kai oudeiv
dunatai eipein kurion ihsoun ei
mh en pneumati agiw

1Co 12:3 Por isso vos faço saber, que
ninguém falando no Espírito de
Deus, diz: Jesus é anátema; e
ninguém pode dizer: Jesus é o
Senhor, senão no Espírito Santo.

12:4 diaireseiv de carismatwn
eisin to de auto pneuma

1Co 12:4 Ora, há diversidades de
dons; mas é o mesmo Espírito;

12:5 kai diaireseiv diakoniwn
eisin kai o autov kuriov

1Co 12:5 Mas há variedades de
serviços, e o mesmo Senhor;

12:6 kai diaireseiv energhmatwn 1Co 12:6 E há variedade de
eisin o de autov estin yeov o
operações; porem é o mesmo Deus,
energwn ta panta en pasin
quem está efetivamente operando
tudo em todos.

1Co 12:7 Mas a manifestação do
12:7 ekastw de didotai h
fanerwsiv tou pneumatov prov Espírito é dada a cada um, para
to sumferon
aquilo que está sendo proveitoso.

12:8 w men gar dia tou
pneumatov didotai logov
sofiav allw de logov gnwsewv
kata to auto pneuma

1Co 12:8 Porque, na verdade, pelo
Espírito, a um é dada palavra de
sabedoria, e a outro, segundo o
mesmo
Espírito,
palavra
de
conhecimento;

12:9 eterw de pistiv en tw autw 1Co 12:9 E a um outro fé, pelo
pneumati allw de carismata
mesmo Espírito; e a outro dons de
iamatwn en tw autw pneumati
curas, pelo mesmo Espírito:
12:10 allw de energhmata

1Co 12:10 E a outro operações de

dunamewn allw de profhteia
allw de diakriseiv pneumatwn
eterw de genh glwsswn allw de
ermhneia glwsswn

maravilhas; e a outro profecia; e a
outro discernimento de espíritos; e a
um outro variedade de línguas; e a
outro interpretação de línguas.

12:11 panta de tauta energei to 1Co 12:11 Mas todas estas coisas
en kai to auto pneuma diairoun opera efetivamente um só e o mesmo
idia ekastw kaywv bouletai
Espírito, repartindo particularmente
a cada um como ele quer.

12:12 kayaper gar to swma en
estin kai melh ecei polla
panta de ta melh tou swmatov
tou enov polla onta en estin
swma outwv kai o cristov

1Co 12:12 Porque assim como o
corpo é um, e tem muitos membros,
e todos os membros, deste um corpo,
sendo muitos, todavia são um só
corpo, assim é também o Cristo.

12:13 kai gar en eni pneumati
hmeiv pantev eiv en swma
ebaptisyhmen eite ioudaioi eite
ellhnev eite douloi eite
eleuyeroi kai pantev eiv en
pneuma epotisyhmen
12:14 kai gar to swma ouk
estin en melov alla polla

1Co 12:13 Porque também todos nós
fomos batizados em um só Espírito,
para um só corpo, quer judeus ou
gregos, quer servos ou livres; e todos
fomos feitos beber de um só Espírito.

12:15 ean eiph o pouv oti ouk
eimi ceir ouk eimi ek tou
swmatov ou para touto ouk
estin ek tou swmatov
12:16 kai ean eiph to ouv oti
ouk eimi ofyalmov ouk eimi ek
tou swmatov ou para touto ouk
estin ek tou swmatov

1Co 12:15 Se o pé disser: Porque não
sou mão, não sou do corpo; Por
causa disso não é do corpo?

12:17 ei olon to swma
ofyalmov pou h akoh ei olon
akoh pou h osfrhsiv

1Co 12:17 Se todo o corpo fosse
olho, onde estaria a audição? Se todo
fosse ouvido, onde estaria o olfato?

12:18 nuni de o yeov eyeto ta
melh en ekaston autwn en tw
swmati kaywv hyelhsen

1Co 12:18 Mas agora Deus pôs os
membros no corpo, a cada um deles
assim como ele quis.

1Co 12:14 Porque também o corpo
não é um só membro, mas muitos.

1Co 12:16 E se o ouvido disser:
Porque não sou olho, não sou do
corpo; Por causa disso não é do
corpo?

12:19 ei de hn ta panta en melov 1Co 12:19 Mas se todos fossem um
pou to swma
só membro, onde estaria o corpo?
12:20 nun de polla men melh en 1Co 12:20 Mas agora, na verdade há
de swma
muitos membros, mas somente um
corpo.

12:21 ou dunatai de ofyalmov
eipein th ceiri creian sou ouk
ecw h palin h kefalh toiv
posin creian umwn ouk ecw

1Co 12:21 E não pode um olho dizer
à mão: Não tenho necessidade de ti;
nem de novo a cabeça aos pés: Não
tenho necessidade de vós;

12:22 alla pollw mallon ta
dokounta melh tou swmatov
asyenestera uparcein anagkaia
estin
12:23 kai a dokoumen atimotera
einai tou swmatov toutoiv timhn
perissoteran peritiyemen kai
ta aschmona hmwn
euschmosunhn perissoteran
ecei
12:24 ta de euschmona hmwn ou
creian ecei all o yeov
sunekerasen to swma tw
usterounti perissoteran douv
timhn

1Co 12:22 Mas os membros do
corpo parecendo ser os mais fracos,
são muito mais necessários.

12:25 ina mh h scisma en tw
swmati alla to auto uper
allhlwn merimnwsin ta melh

1Co 12:25 Para que não haja divisão
no corpo, mas que os membros
tenham o mesmo cuidado uns pelos
outros.

12:26 kai eite pascei en melov
sumpascei panta ta melh eite
doxazetai en melov sugcairei
panta ta melh

1Co 12:26 E se um membro padece,
todos
os
membros
padecem
juntamente; se um membro é
honrado, todos os membros se
regozijam juntamente.

12:27 umeiv de este swma

1Co 12:27 E vós sois o corpo de

1Co 12:23 E os que pensamos serem
os menos honrados do corpo, ao
redor desses pomos muito mais
honra; e as nossas partes indecorosas
tem mais abundante decoro.
1Co 12:24 Porém os nossos
membros mais formosos não têm
necessidade disso; mas assim Deus
mesclou conjuntamente o corpo,
havendo dado mais abundante honra
àquele sendo faltoso dela.

cristou kai melh ek merouv

Cristo, e membros em particular.

12:28 kai ouv men eyeto o yeov
en th ekklhsia prwton
apostolouv deuteron profhtav
triton didaskalouv epeita
dunameiv eita carismata
iamatwn antilhqeiv
kubernhseiv genh glwsswn
12:29 mh pantev apostoloi mh
pantev profhtai mh pantev
didaskaloi mh pantev dunameiv

1Co 12:28 E na verdade, Deus pôs a
uns na igreja: primeiramente
apóstolos, em segundo profetas, em
terceiro instrutores, depois milagres,
depois dons de curas, socorros,
governos, variedades de línguas.

12:30 mh pantev carismata
ecousin iamatwn mh pantev
glwssaiv lalousin mh pantev
diermhneuousin
12:31 zhloute de ta carismata
ta kreittona kai eti kay
uperbolhn odon umin deiknumi

1Co 12:30 Têm todos dons de curas?
Falam todos em línguas? Interpretam
todos?

13:1 ean taiv glwssaiv twn
anyrwpwn lalw kai twn
aggelwn agaphn de mh ecw
gegona calkov hcwn h
kumbalon alalazon

1Co 13:1 AINDA que eu fale as
línguas dos homens e dos anjos, mas
não tenha amor, tenho me tornado
como o metal soando, ou como um
sino tinindo.

13:2 kai ean ecw profhteian
kai eidw ta musthria panta kai
pasan thn gnwsin kai ean ecw
pasan thn pistin wste orh
meyistanein agaphn de mh ecw
ouden eimi

1Co 13:2 E ainda que eu tenha o
dom de profecia, e saiba todos os
mistérios e todo o conhecimento, e
ainda que tenha toda a fé, de
maneira tal a transportar os montes,
mas não tenha amor, nada eu sou.

13:3 kai ean qwmisw panta ta
uparconta mou kai ean paradw
to swma mou ina kauyhswmai
agaphn de mh ecw ouden
wfeloumai

1Co 13:3 E se distribuísse todos os
meus bens para sustento dos pobres, e
se entregasse o meu corpo para ser
queimado, e não tenha amor, em
nada sou útil.

1Co 12:29 Porventura são todos
apóstolos? São todos profetas? São
todos
instrutores?
São
todos
operadores de milagres?

1Co 12:31 Portanto desejai com zelo
os melhores dons; mas eu vos mostro
um caminho ainda mais excelente.

13:4 h agaph makroyumei
crhsteuetai h agaph ou zhloi h
agaph ou perpereuetai ou
fusioutai

1Co 13:4 O amor é longânimo, é
benigno; o amor não é invejoso; o
amor não se vangloria, não se
ensoberbece,

13:5 ouk aschmonei ou zhtei ta
eauthv ou paroxunetai ou
logizetai to kakon

1Co
13:5
Não
se
porta
indecentemente, não busca os seus
próprios interesses, não se irrita
facilmente, não suspeita o mal,

13:6 ou cairei epi th adikia
sugcairei de th alhyeia

1Co 13:6 Não folga sobre a
injustiça, mas se alegra com a
verdade;

13:7 panta stegei panta
pisteuei panta elpizei panta
upomenei
13:8 h agaph oudepote ekpiptei
eite de profhteiai
katarghyhsontai eite glwssai
pausontai eite gnwsiv
katarghyhsetai
13:9 ek merouv gar ginwskomen
kai ek merouv profhteuomen

1Co 13:7 Tudo encobre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta.

13:10 otan de elyh to teleion
tote to ek merouv
katarghyhsetai

1Co 13:10 Mas quando vier aquilo
que é perfeito, então o que é em
parte será aniquilado.

13:11 ote hmhn nhpiov wv
nhpiov elaloun wv nhpiov
efronoun wv nhpiov elogizomhn
ote de gegona anhr kathrghka
ta tou nhpiou

1Co 13:11 Quando eu era menino,
falava como um menino, entendia
como um menino, raciocinava como
um menino; mas quando me tornei
um varão, eu aboli as coisas do
menino.

13:12 blepomen gar arti di
esoptrou en ainigmati tote de
proswpon prov proswpon arti
ginwskw ek merouv tote de

1Co 13:12 Porque agora vemos
através de um espelho, obscuramente,
mas então veremos face a face; Agora
eu conheço em parte, mas então

1Co 13:8 O amor nunca perece; mas
se há profecias, serão aniquiladas; se
há
línguas,
cessarão;
se
conhecimento, será aniquilado.
1Co 13:9 Porque em
conhecemos,
e
em
profetizamos;

parte
parte

epignwsomai kaywv kai
epegnwsyhn

conhecerei assim como também fui
conhecido.

13:13 nuni de menei pistiv elpiv
agaph ta tria tauta meizwn de
toutwn h agaph

1Co 13:13 E agora permanecem a fé,
a esperança, e o amor; estes três, mas
o maior destes é o amor.

14:1 diwkete thn agaphn
zhloute de ta pneumatika
mallon de ina profhteuhte

1Co 14:1 PERSEGUI o amor, e
desejai com zelo os dons espirituais,
mas muito mais que profetizeis.

14:2 o gar lalwn glwssh ouk
anyrwpoiv lalei alla tw yew
oudeiv gar akouei pneumati de
lalei musthria

1Co 14:2 Porque aquele que está
falando em uma língua estranha, não
fala aos homens, senão a Deus;
porque ninguém o entende, mas fala
mistérios em Espírito.

1Co 14:3 Mas aquele que está
14:3 o de profhteuwn
anyrwpoiv lalei oikodomhn kai profetizando, fala aos homens para
paraklhsin kai paramuyian
edificação e exortação e consolação.

14:4 o lalwn glwssh eauton
oikodomei o de profhteuwn
ekklhsian oikodomei

1Co 14:4 Aquele que está falando
língua estranha, edifica a si mesmo;
mas o que está profetizando, edifica a
igreja.

14:5 yelw de pantav umav
lalein glwssaiv mallon de ina
profhteuhte meizwn gar o
profhteuwn h o lalwn
glwssaiv ektov ei mh
diermhneuh ina h ekklhsia
oikodomhn labh

1Co 14:5 E eu desejo todos vós
falardes em línguas estranhas, mas
muito mais que profetizeis; porque
aquele que está profetizando é maior
que aquele que está falando em
línguas estranhas, se não que
também interprete, para que a igreja
receba edificação.

14:6 nuni de adelfoi ean elyw
prov umav glwssaiv lalwn ti
umav wfelhsw ean mh umin
lalhsw h en apokaluqei h en
gnwsei h en profhteia h en
didach

1Co 14:6 E agora, irmãos, se eu
viesse a vós falando línguas
estranhas, que vos aproveitaria, se
não vos falasse quer em revelação, ou
em ciência, ou em profecia, ou em
doutrina?

14:7 omwv ta aquca fwnhn

1Co

14:7

E

mesmo

as

coisas

didonta eite aulov eite kiyara
ean diastolhn toiv fyoggoiv mh
dw pwv gnwsyhsetai to
auloumenon h to kiyarizomenon

inanimadas, dando um som, quer
flauta ou harpa, se não derem
distinção aos sons, como será
conhecido o que está sendo tocado
com a flauta, ou sendo tocado com a
harpa?

14:8 kai gar ean adhlon fwnhn 1Co 14:8 Porque também se uma
salpigx dw tiv paraskeuasetai trombeta der som incerto, quem se
eiv polemon
preparará para a guerra?
14:9 outwv kai umeiv dia thv
glwsshv ean mh eushmon logon
dwte pwv gnwsyhsetai to
laloumenon esesye gar eiv aera
lalountev

1Co 14:9 Assim também vós, se
através da língua não pronunciardes
palavra bem inteligíveis, como se
entenderá aquilo que está sendo dito?
porque estareis como falando para o
ar.

14:10 tosauta ei tucoi genh
fwnwn estin en kosmw kai
ouden afwnon

1Co 14:10 Seja que há tantos
gêneros de vozes no mundo, e
nenhuma delas sem som distinguível.

14:11 ean oun mh eidw thn
dunamin thv fwnhv esomai tw
lalounti barbarov kai o lalwn
en emoi barbarov

1Co 14:11 Se portanto, eu não
souber o sentido da voz, serei um
bárbaro para aquele que está falando;
e o que está falando, será bárbaro
para mim.

14:12 outwv kai umeiv epei
zhlwtai este pneumatwn prov
thn oikodomhn thv ekklhsiav
zhteite ina perisseuhte

1Co 14:12 Assim também vós, uma
vez que sois zelosos dos dons
espirituais, procurai que abundeis
para a edificação da igreja.

14:13 dioper o lalwn glwssh
proseucesyw ina diermhneuh

1Co 14:13 Por isso aquele que está
falando em língua estranha, ore para
que a interprete.

14:14 ean gar proseucwmai
glwssh to pneuma mou
proseucetai o de nouv mou
akarpov estin

1Co 14:14 Porque, caso eu ore em
uma língua estranha, o meu espírito
ora, mas o meu entendimento fica
sem fruto.

14:15 ti oun estin proseuxomai

1Co 14:15 Então que é isto? Eu

tw pneumati proseuxomai de kai orarei com o espírito, mas também
tw noi qalw tw pneumati qalw orarei com o entendimento; eu
de kai tw noi
cantarei louvores com o espírito, mas
também
cantarei
entendimento.

com

o

14:16 epei ean euloghshv tw
pneumati o anaplhrwn ton
topon tou idiwtou pwv erei to
amhn epi th sh eucaristia
epeidh ti legeiv ouk oiden

1Co 14:16 De outra maneira, se tu
bendisseres com o espírito, como
aquele que está ocupando o lugar do
desinstruído dirá o amém sobre a tua
benção? Uma vez que não tem
entendido o que tu dizes.

14:17 su men gar kalwv
eucaristeiv all o eterov ouk
oikodomeitai

1Co 14:17 Porque na verdade, tu
bem dás graças, mas o outro não é
edificado.

1Co 14:18 Eu dou graças ao meu
14:18 eucaristw tw yew mou
pantwn umwn mallon glwssaiv Deus, falando em línguas estranhas
lalwn
muito mais que todos vós;

14:19 all en ekklhsia yelw
pente logouv dia tou noov mou
lalhsai ina kai allouv
kathchsw h muriouv logouv en
glwssh

1Co 14:19 Mas na igreja desejo mais
falar cinco palavras com o meu
entendimento, para que também eu
possa instruir a outros, do que dez
mil palavras em uma língua estranha.

14:20 adelfoi mh paidia ginesye
taiv fresin alla th kakia
nhpiazete taiv de fresin teleioi
ginesye

1Co 14:20 Irmãos, não sejais
meninos no entendimento, mas sede
meninos na malícia, e adultos nos
vossos entendimentos.

14:21 en tw nomw gegraptai oti
en eteroglwssoiv kai en
ceilesin eteroiv lalhsw tw law
toutw kai oud outwv
eisakousontai mou legei kuriov
14:22 wste ai glwssai eiv
shmeion eisin ou toiv
pisteuousin alla toiv apistoiv
h de profhteia ou toiv apistoiv
alla toiv pisteuousin

1Co 14:21 Na lei está escrito: Por
gente de outras línguas, e por outros
lábios, eu falarei a este povo; e ainda
assim não me ouvirão, diz o Senhor.
1Co 14:22 Assim então as línguas
estranhas são para um sinal, não para
os que estão crendo, senão para os
descrentes; e a profecia, não para os

descrentes, mas para aqueles que
estão crendo.

14:23 ean oun sunelyh h
ekklhsia olh epi to auto kai
pantev glwssaiv lalwsin
eiselywsin de idiwtai h apistoi
ouk erousin oti mainesye

1Co 14:23 Portanto, se toda a igreja
se ajuntar no mesmo lugar, e todos
falarem em línguas estranhas, e
entrarem alguns desinstruídos ou
descrentes, porventura não dirão que
estais loucos?

14:24 ean de pantev
profhteuwsin eiselyh de tiv
apistov h idiwthv elegcetai upo
pantwn anakrinetai upo
pantwn
14:25 kai outwv ta krupta thv
kardiav autou fanera ginetai
kai outwv peswn epi proswpon
proskunhsei tw yew
apaggellwn oti o yeov ontwv en
umin estin

1Co 14:24 Mas caso todos
profetizem, e entrar algum descrente
ou desinstruído, ele é convencido por
todos, ele é julgado por todos,

14:26 ti oun estin adelfoi otan
sunerchsye ekastov umwn
qalmon ecei didachn ecei
glwssan ecei apokaluqin ecei
ermhneian ecei panta prov
oikodomhn genesyw

1Co 14:26 Que pois, é isto irmãos?
Quando vos ajunteis, cada um de vós
tem um salmo, tem uma doutrina,
tem uma língua estranha, tem uma
revelação, tem uma interpretação.
Faça-se tudo para edificação:

14:27 eite glwssh tiv lalei
kata duo h to pleiston treiv
kai ana merov kai eiv
diermhneuetw

1Co 14:27 E se alguém falar uma
língua estranha, faça-se isso por dois,
ou no mais por três, e a seu turno, e
um interprete;

14:28 ean de mh h diermhneuthv
sigatw en ekklhsia eautw de
laleitw kai tw yew

1Co 14:28 Mas caso não haja
intérprete, esteja calado na igreja, e
fale consigo mesmo e com Deus.

14:29 profhtai de duo h treiv
laleitwsan kai oi alloi
diakrinetwsan

1Co 14:29 E falem dois ou três
profetas, e os outros julguem.

1Co 14:25 E assim os segredos do
seu coração tornam-se manifestos, e
assim lançando-se sobre o seu rosto,
adorará
a
Deus,
declarando
publicamente que verdadeiramente
Deus está entre vós.

14:30 ean de allw apokalufyh 1Co 14:30 Mas se a outro estando
kayhmenw o prwtov sigatw
assentado, for revelado alguma coisa,
esteja calado o primeiro.

14:31 dunasye gar kay ena
pantev profhteuein ina pantev
manyanwsin kai pantev
parakalwntai

1Co 14:31 Porque todos podeis
profetizar um por um, para que
todos aprendam, e todos sejam
consolados.

14:32 kai pneumata profhtwn
profhtaiv upotassetai

1Co 14:32 E os espíritos dos profetas
estão sujeitos aos profetas.

14:33 ou gar estin
akatastasiav o yeov all
eirhnhv wv en pasaiv taiv
ekklhsiaiv twn agiwn
14:34 ai gunaikev umwn en taiv
ekklhsiaiv sigatwsan ou gar
epitetraptai autaiv lalein all
upotassesyai kaywv kai o
nomov legei

1Co 14:33 Porque Deus não é de
confusão, senão de paz, como em
todas as igrejas dos santos.

14:35 ei de ti mayein yelousin en
oikw touv idiouv andrav
eperwtatwsan aiscron gar
estin gunaixin en ekklhsia
lalein

1Co 14:35 E se querem aprender
alguma coisa, perguntem aos seus
próprios maridos em casa; porque é
vergonhoso para as mulheres falarem
na igreja.

14:36 h af umwn o logov tou
yeou exhlyen h eiv umav monouv
kathnthsen

1Co 14:36 Porventura a palavra de
Deus saiu de vós? Ou somente ela
chegou para vós?

14:37 ei tiv dokei profhthv
einai h pneumatikov
epiginwsketw a grafw umin oti
tou kuriou eisin entolai

1Co 14:37 Se alguém supõe ser um
profeta ou espiritual, reconheça que
as coisas que vos escrevo, são
mandamento do Senhor.

14:38 ei de tiv agnoei agnoeitw

1Co 14:38 Porém se alguém ignora,
ignore.

14:39 wste adelfoi zhloute to
profhteuein kai to lalein
glwssaiv mh kwluete

1Co 14:39 Portanto irmãos, zelai
para o profetizar, e não impeçais o
falar línguas estranhas.

1Co 14:34 As vossas mulheres
estejam caladas nas igrejas; porque
não lhes é permitido falar, mas
estarem sujeitas, como também diz a
lei.

14:40 panta euschmonwv kai
kata taxin ginesyw

1Co
14:40
Faça-se
decentemente e com ordem.

tudo

15:1 gnwrizw de umin adelfoi to
euaggelion o euhggelisamhn
umin o kai parelabete en w kai
esthkate

1Co 15:1 TAMBÉM vos notifico
irmãos, o Evangelho que vos
anunciei, o qual também recebestes,
e no qual estais estabelecidos.

15:2 di ou kai swzesye tini logw 1Co 15:2 Através do qual também
euhggelisamhn umin ei katecete sois salvos, se retendes a palavra tal
ektov ei mh eikh episteusate
como vos preguei o evangelho,
exceto se crestes em vão.

15:3 paredwka gar umin en
prwtoiv o kai parelabon oti
cristov apeyanen uper twn
amartiwn hmwn kata tav
grafav
15:4 kai oti etafh kai oti
eghgertai th trith hmera kata
tav grafav

1Co 15:3 Porque, em primeiro lugar,
vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos
pecados, segundo as Escrituras;

15:5 kai oti wfyh khfa eita
toiv dwdeka

1Co 15:5 E que foi visto por Cefas,
depois pelos doze.

15:6 epeita wfyh epanw
pentakosioiv adelfoiv efapax
ex wn oi pleiouv menousin ewv
arti tinev de kai ekoimhyhsan

1Co 15:6 Depois foi visto uma vez
por mais de quinhentos irmãos, dos
quais a maior parte permanece viva
até agora, mas também alguns já
foram adormecidos.

15:7 epeita wfyh iakwbw eita
toiv apostoloiv pasin

1Co 15:7 Depois foi visto por Tiago,
depois por todos os apóstolos;

15:8 escaton de pantwn
wsperei tw ektrwmati wfyh
kamoi

1Co 15:8 E por derradeiro de todos,
foi visto também por mim, como
um nascido fora do devido tempo.

15:9 egw gar eimi o elacistov
twn apostolwn ov ouk eimi
ikanov kaleisyai apostolov
dioti ediwxa thn ekklhsian tou
yeou

1Co 15:9 Porque eu sou o menor dos
apóstolos, que não sou digno de ser
chamado apóstolo, porquanto eu
persegui a igreja de Deus.

1Co 15:4 E que foi sepultado, e que
foi ressuscitado ao terceiro dia,
segundo as Escrituras;

15:10 cariti de yeou eimi o eimi
kai h cariv autou h eiv eme ou
kenh egenhyh alla
perissoteron autwn pantwn
ekopiasa ouk egw de all h
cariv tou yeou h sun emoi

1Co 15:10 Mas pela graça de Deus
sou o que sou, e a sua graça, aquela
para comigo não foi em vão, antes
trabalhei exaustivamente muito mais
que todos eles; todavia não eu, senão
a graça de Deus que está comigo.

15:11 eite oun egw eite ekeinoi
outwv khrussomen kai outwv
episteusate

1Co 15:11 Portanto, quer seja eu ou
sejam eles, assim nós pregamos e
assim vós crestes.

15:12 ei de cristov khrussetai
oti ek nekrwn eghgertai pwv
legousin tinev en umin oti
anastasiv nekrwn ouk estin

1Co 15:12 Ora, se é pregado que
Cristo ressuscitou dentre os mortos,
como dizem alguns dentre vós, que
não há ressurreição dos mortos?

15:13 ei de anastasiv nekrwn
ouk estin oude cristov
eghgertai

1Co 15:13 E se não há ressurreição
dos mortos, também Cristo não está
ressuscitado;

15:14 ei de cristov ouk
eghgertai kenon ara to
khrugma hmwn kenh de kai h
pistiv umwn
15:15 euriskomeya de kai
qeudomarturev tou yeou oti
emarturhsamen kata tou yeou
oti hgeiren ton criston on ouk
hgeiren eiper ara nekroi ouk
egeirontai

1Co 15:14 E se Cristo não está
ressuscitado, então a nossa pregação
é vã, e também é vã a vossa fé.

15:16 ei gar nekroi ouk
egeirontai oude cristov
eghgertai

1Co 15:16 Porque se os mortos não
são ressuscitados, também Cristo não
está ressuscitado.

1Co 15:15 E assim somos também
achados falsas testemunhas de Deus;
pois testificamos concernente a Deus
que ele ressuscitou o Cristo, o qual
porém não ressuscitou, se na verdade
então
os
mortos
não
são
ressuscitados.

1Co 15:17 E se Cristo não está
15:17 ei de cristov ouk
eghgertai mataia h pistiv umwn ressuscitado, a vossa fé é vã, e ainda
eti este en taiv amartiaiv umwn estais nos vossos pecados.

15:18 ara kai oi koimhyentev en 1Co 15:18 Então também pereceram
cristw apwlonto
os que dormiram em Cristo.

15:19 ei en th zwh tauth
hlpikotev esmen en cristw
monon eleeinoteroi pantwn
anyrwpwn esmen

1Co 15:19 Se estamos tendo
esperança em Cristo somente nesta
vida; somos os mais miseráveis de
todos os homens.

15:20 nuni de cristov eghgertai 1Co 15:20 Mas agora Cristo já está
ek nekrwn aparch twn
ressuscitado dentre os mortos, e foi
kekoimhmenwn egeneto
feito as primícias daqueles que
dormem.

15:21 epeidh gar di anyrwpou o 1Co 15:21 Porque, visto que a morte
yanatov kai di anyrwpou
veio através de um homem, também
anastasiv nekrwn
através de um homem veio a
ressurreição dos mortos.
15:22 wsper gar en tw adam
pantev apoynhskousin outwv
kai en tw cristw pantev
zwopoihyhsontai
15:23 ekastov de en tw idiw
tagmati aparch cristov epeita
oi cristou en th parousia autou

1Co 15:22 Porque assim como em
Adão todos morrem, assim também
no Cristo todos serão vivificados.

15:24 eita to telov otan
paradw thn basileian tw yew
kai patri otan katarghsh
pasan archn kai pasan
exousian kai dunamin

1Co 15:24 Depois será o fim,
quando ele entregar o Reino àquele
que é Deus e Pai; e quando aniquilar
todo império e toda potestade e
força.

15:25 dei gar auton basileuein
acriv ou an yh pantav touv
ecyrouv upo touv podav autou

1Co 15:25 Porque convém ele reinar,
até que haja posto todos os inimigos
debaixo dos seus pés.

15:26 escatov ecyrov
katargeitai o yanatov

1Co 15:26 O último inimigo que
será aniquilado é a morte.

15:27 panta gar upetaxen upo
touv podav autou otan de eiph
oti panta upotetaktai dhlon
oti ektov tou upotaxantov autw
ta panta

1Co 15:27 Porque todas as coisas
sujeitou debaixo dos pés dele. Mas
quando é dito que todas as coisas lhe
estão sujeitas, claro que é exceto
aquele que lhe sujeitou todas as

1Co 15:23 Mas cada um na sua
própria ordem: Cristo as primícias,
depois os que são de Cristo, na sua
vinda.

coisas.

15:28 otan de upotagh autw ta
panta tote kai autov o uiov
upotaghsetai tw upotaxanti
autw ta panta ina h o yeov ta
panta en pasin

1Co 15:28 Mas quando todas as
coisas lhe forem sujeitas, então
também o mesmo Filho se sujeitará
àquele que todas as coisas lhe
sujeitou, para que Deus seja tudo em
todos.

15:29 epei ti poihsousin oi
baptizomenoi uper twn nekrwn
ei olwv nekroi ouk egeirontai ti
kai baptizontai uper twn
nekrwn

1Co 15:29 De outra maneira, que
farão aqueles que estão sendo
batizados
pelos
mortos,
se
absolutamente os mortos não são
ressuscitados? Por que então são eles
batizados pelos mortos?

15:30 ti kai hmeiv kinduneuomen 1Co 15:30 Por que também estamos
pasan wran
nós em perigo a toda hora?
15:31 kay hmeran apoynhskw
nh thn umeteran kauchsin hn
ecw en cristw ihsou tw kuriw
hmwn

1Co 15:31 Eu morro todo dia, sim,
pelo ato de gloriar-me a respeito de
vós, que tenho em Cristo Jesus, o
nosso Senhor.

15:32 ei kata anyrwpon
eyhriomachsa en efesw ti moi
to ofelov ei nekroi ouk
egeirontai fagwmen kai piwmen
aurion gar apoynhskomen

1Co 15:32 Se como homem combati
contra as feras em Éfeso, que
proveito é isto para mim, se os
mortos não são ressuscitados?
Comamos e bebamos, porque
amanhã morremos.

15:33 mh planasye fyeirousin
hyh crhsy omiliai kakai

1Co 15:33 Não sejais enganados: As
más conversações corrompem os
bons costumes.

15:34 eknhqate dikaiwv kai mh
amartanete agnwsian gar yeou
tinev ecousin prov entrophn
umin legw

1Co 15:34 Despertai justamente, e
não pequeis; porque alguns ainda
têm o não conhecimento de Deus.
Para vergonha vossa eu digo.

15:35 all erei tiv pwv
egeirontai oi nekroi poiw de
swmati ercontai

1Co 15:35 Mas dirá alguém: Como
são ressuscitados os mortos? E com
que corpo vêm?

15:36 afron su o speireiv ou
zwopoieitai ean mh apoyanh

1Co 15:36 Insensato! O que tu
semeias, não é vivificado, se
primeiro não morrer.

15:37 kai o speireiv ou to swma
to genhsomenon speireiv alla
gumnon kokkon ei tucoi sitou h
tinov twn loipwn

1Co 15:37 E o que tu semeias, não
semeias o corpo que há de surgir,
senão um grão nu, que possa ser de
trigo ou de algum dos outros grãos.

15:38 o de yeov autw didwsin
swma kaywv hyelhsen kai
ekastw twn spermatwn to idion
swma
15:39 ou pasa sarx h auth
sarx alla allh men sarx
anyrwpwn allh de sarx kthnwn
allh de icyuwn allh de pthnwn

1Co 15:38 Mas Deus lhe dá o corpo
conforme ele quis, e a cada uma das
sementes o próprio corpo dela.

15:40 kai swmata epourania
kai swmata epigeia all etera
men h twn epouraniwn doxa
etera de h twn epigeiwn

1Co 15:40 E há corpos celestes, e
corpos terrestres; mas diferente é na
verdade, a glória dos celestes, e outra
a dos terrestres.

15:41 allh doxa hliou kai allh
doxa selhnhv kai allh doxa
asterwn asthr gar asterov
diaferei en doxh

1Co 15:41 Uma é a glória do sol, e
outra a glória da lua, e outra a glória
das estrelas; porque uma estrela difere
em glória de outra estrela.

1Co 15:39 Nem toda carne é a
mesma carne, mas na verdade, uma é
a carne dos homens, e outra a carne
dos animais, e outra a dos peixes, e
outra das aves.

1Co 15:42 Assim também é a
15:42 outwv kai h anastasiv
twn nekrwn speiretai en fyora ressurreição dos mortos. É semeado o
egeiretai en afyarsia
corpo em corrupção, é ressuscitado
em incorruptibilidade.

15:43 speiretai en atimia
egeiretai en doxh speiretai en
asyeneia egeiretai en dunamei

1Co 15:43 É semeado em desonra, é
ressuscitado em glória. É semeado
em fraqueza, é ressuscitado em força.

15:44 speiretai swma qucikon
egeiretai swma pneumatikon
estin swma qucikon kai estin
swma pneumatikon

1Co 15:44 É semeado corpo natural,
é ressuscitado corpo espiritual. Há
um corpo natural, e há um corpo
espiritual.

15:45 outwv kai gegraptai
egeneto o prwtov anyrwpov
adam eiv quchn zwsan o
escatov adam eiv pneuma
zwopoioun
15:46 all ou prwton to
pneumatikon alla to qucikon
epeita to pneumatikon

1Co 15:45 Assim também está
escrito: O primeiro homem, Adão,
foi feito em alma vivente; o último
Adão em espírito vivificante.

15:47 o prwtov anyrwpov ek
ghv coikov o deuterov
anyrwpov o kuriov ex ouranou

1Co 15:47 O primeiro homem da
terra, é feito de terra; o segundo
homem, que é o Senhor, é do Céu.

1Co 15:46 Mas não foi primeiro o
espiritual, mas o natural, depois o
espiritual.

15:48 oiov o coikov toioutoi kai 1Co 15:48 Qual é o feito de terra,
oi coikoi kai oiov o epouraniov tais são também aqueles feitos de
toioutoi kai oi epouranioi
terra; e qual o celestial, tais também
os celestiais.

15:49 kai kaywv eforesamen
thn eikona tou coikou
foresomen kai thn eikona tou
epouraniou

1Co 15:49 E como trouxemos a
imagem daquele feito de terra, assim
também traremos a imagem do
celestial.

15:50 touto de fhmi adelfoi oti
sarx kai aima basileian yeou
klhronomhsai ou dunantai oude
h fyora thn afyarsian
klhronomei
15:51 idou musthrion umin legw
pantev men ou koimhyhsomeya
pantev de allaghsomeya

1Co 15:50 Mas isto eu digo, irmãos,
que a carne e o sangue não podem
herdar o Reino de Deus, nem a
corrupção herda a incorruptibilidade.

15:52 en atomw en riph
ofyalmou en th escath salpiggi
salpisei gar kai oi nekroi
egeryhsontai afyartoi kai
hmeiv allaghsomeya

1Co 15:52 Num instante, em um
abrir e fechar de olhos, na última
trombeta; Porque uma trombeta
soará, e os mortos serão ressuscitados
incorruptíveis, e nós seremos
transformados.

1Co 15:51 Eis que eu vos digo um
mistério: Nem todos na verdade
seremos adormecidos; mas todos
seremos transformados.

15:53 dei gar to fyarton touto 1Co 15:53 Porque é necessário isto

endusasyai afyarsian kai to
ynhton touto endusasyai
ayanasian

que é corruptível se revestir da
incorruptibilidade, e isto que é
mortal se revestir da imortalidade.

15:54 otan de to fyarton touto
endushtai afyarsian kai to
ynhton touto endushtai
ayanasian tote genhsetai o
logov o gegrammenov katepoyh
o yanatov eiv nikov

1Co 15:54 E quando isto que é
corruptível
se
revestir
da
incorruptibilidade, e isto que é
mortal se revestir da imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está
escrita: Foi tragada a morte em
vitoria.

15:55 pou sou yanate to
kentron pou sou adh to nikov

1Co 15:55 Onde está, Ó morte, o
teu aguilhão? Onde está, Ó inferno,
a tua vitoria?

1Co 15:56 Ora, o aguilhão da morte
15:56 to de kentron tou
yanatou h amartia h de dunamiv é o pecado, e a força do pecado é a
thv amartiav o nomov
lei.

15:57 tw de yew cariv tw
didonti hmin to nikov dia tou
kuriou hmwn ihsou cristou

1Co 15:57 Mas graças a Deus, que
nos dá a vitoria através do nosso
Senhor Jesus Cristo.

15:58 wste adelfoi mou
agaphtoi edraioi ginesye
ametakinhtoi perisseuontev en
tw ergw tou kuriou pantote
eidotev oti o kopov umwn ouk
estin kenov en kuriw
16:1 peri de thv logiav thv eiv
touv agiouv wsper dietaxa taiv
ekklhsiaiv thv galatiav outwv
kai umeiv poihsate

1Co 15:58 Portanto meus amados
irmãos, sede firmes, inabaláveis,
sempre abundando na obra do
Senhor, sabendo que o vosso trabalho
não é vão no Senhor.

16:2 kata mian sabbatwn
ekastov umwn par eautw tiyetw
yhsaurizwn o ti an euodwtai ina
mh otan elyw tote logiai
ginwntai

1Co 16:2 Cada primeiro dia da
semana, cada um de vós ponha por
ele à parte, ajuntando conforme o
que tenha prosperado, para que
quando eu chegar, então não sejam
feitas coletas.

1Co 16:1 ORA, quanto à coleta, que
se faz para os santos, fazei vós
também o mesmo como ordenei às
igrejas da Galácia.

16:3 otan de paragenwmai ouv
ean dokimashte di epistolwn
toutouv pemqw apenegkein thn
carin umwn eiv ierousalhm

1Co 16:3 E quando eu tiver chegado,
aos que aprovardes por cartas, a estes
eu enviarei para levar a vossa dádiva a
Jerusalém.

16:4 ean de h axion tou kame
poreuesyai sun emoi
poreusontai
16:5 eleusomai de prov umav
otan makedonian dielyw
makedonian gar diercomai

1Co 16:4 E caso me seja conveniente
eu mesmo também ir, irão comigo.

16:6 prov umav de tucon
paramenw h kai paraceimasw
ina umeiv me propemqhte ou ean
poreuwmai

1Co 16:6 E bem pode ser que
convosco eu ficarei, ou também
passarei o inverno, para que vós me
encaminheis para onde quer que eu
vá.

16:7 ou yelw gar umav arti en
parodw idein elpizw de cronon
tina epimeinai prov umav ean o
kuriov epitreph

1Co 16:7 Porque não quero vos ver
agora de passagem; mas espero ficar
convosco algum tempo, caso o
senhor o permita.

16:8 epimenw de en efesw ewv
thv penthkosthv

1Co 16:8 Porém permanecerei em
Éfeso até o Pentecostes.

16:9 yura gar moi anewgen
megalh kai energhv kai
antikeimenoi polloi

1Co 16:9 Porque uma porta grande e
eficaz tem sido aberta para mim, e
há muitos adversários.

16:10 ean de elyh timoyeov
blepete ina afobwv genhtai
prov umav to gar ergon kuriou
ergazetai wv kai egw

1Co 16:10 E se Timóteo for, vede
que esteja sem temor convosco;
porque trabalha na obra do Senhor
como também eu.

16:11 mh tiv oun auton
exouyenhsh propemqate de
auton en eirhnh ina elyh prov
me ekdecomai gar auton meta
twn adelfwn
16:12 peri de apollw tou
adelfou polla parekalesa

1Co 16:11 Portanto ninguém o
despreze; mas encaminhai-o em paz,
para que venha a mim; porque o
espero com os irmãos.

1Co 16:5 Irei porém a vós, quando
tiver passado pela Macedônia;
(porque passo pela Macedônia.)

1Co 16:12 E a respeito do irmão
Apolo, muito lhe roguei que fosse a

auton ina elyh prov umav meta
twn adelfwn kai pantwv ouk hn
yelhma ina nun elyh eleusetai
de otan eukairhsh

vós
com
os
irmãos;
mas
absolutamente não era sua vontade
que fosse agora; mas irá quando tiver
oportunidade.

16:13 grhgoreite sthkete en th
pistei andrizesye krataiousye

1Co 16:13 Vigiai, permanecei firmes
na fé, portai-vos varonilmente, sede
fortes.

16:14 panta umwn en agaph
ginesyw

1Co 16:14 Todas as vossas coisas
sejam feitas em amor.

16:15 parakalw de umav
adelfoi oidate thn oikian
stefana oti estin aparch thv
acaiav kai eiv diakonian toiv
agioiv etaxan eautouv

1Co 16:15 Mas rogo-vos, irmãos,
pois sabeis que a casa de Estefanas é
as primícias da Acaia, e que
dedicaram a si mesmos para o serviço
aos santos;

16:16 ina kai umeiv
upotasshsye toiv toioutoiv kai
panti tw sunergounti kai
kopiwnti

1Co 16:16 Que também vós estejais
sujeitos aos tais, e a todo aquele que
está cooperando juntamente conosco
e laborando.

16:17 cairw de epi th parousia
stefana kai fourtounatou kai
acaikou oti to umwn usterhma
outoi aneplhrwsan

1Co 16:17 Mas regozijo pela vinda
de Estefanas e Fortunato e Acaico;
porque estes supriram a vossa
deficiência.

1Co 16:18 Porque eles recrearam o
16:18 anepausan gar to emon
pneuma kai to umwn
meu espírito e também o vosso.
epiginwskete oun touv toioutouv Reconhecei pois aos tais.

16:19 aspazontai umav ai
ekklhsiai thv asiav
aspazontai umav en kuriw
polla akulav kai priskilla
sun th kat oikon autwn
ekklhsia
16:20 aspazontai umav oi
adelfoi pantev aspasasye
allhlouv en filhmati agiw

1Co 16:19 As igrejas da Ásia vos
saúdam. Aquila e Priscila muito vos
saúdam no Senhor, com a igreja que
está em sua casa.

16:21 o aspasmov th emh ceiri

1Co 16:21 A saudação da minha

1Co 16:20 Todos os irmãos vos
saúdam. Saudai-vos uns aos outros
em um ósculo santo.

paulou

própria mão, de Paulo.

16:22 ei tiv ou filei ton kurion
ihsoun criston htw anayema
maran aya

1Co 16:22 Se alguém não ama ao
Senhor Jesus Cristo, seja anátema! O
nosso Senhor vem!

16:23 h cariv tou kuriou ihsou
cristou mey umwn

1Co 16:23 A graça do Senhor Jesus
Cristo seja convosco.

16:24 h agaph mou meta pantwn 1Co 16:24 O meu amor seja com
umwn en cristw ihsou amhn
todos vós em Cristo Jesus. Amém.

