
O SUSTENTO DO APÓSTOLO PAULO - O FABRICANTE DE TENDAS 

 

E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão 

deles era fazer tendas. Atos 18:03 

 

A Bíblia diz que o Apóstolo tinha uma profissão. Este era "fabricante de Tendas", e o texto que 

lê-se em Atos 18:03, mostra que ele precisou, deste ofício em algum momento. 

Aliás, esta não é a única alusão que se faz sobre o auto-sustento advindo do emprego de Paulo, 

gostaria de compartilhar, algumas outras: 

 

"vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que 

estavam comigo." Atos 20:34 

 

"Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o 

procuravam," Atos 28:30 

 

"Porque, vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga; e de como, noite e dia labutando para não 

vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus." 1 tessaloniscensses 

02:09 

 

"nem jamais comemos pão à custa de outrem; pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, 

trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós;" 2 Tessaloniscensses 03:08 

 

Apóstolo Paulo, tinha uma profissão, e pelo que podemos perceber pelos resgistros Bíblicos, este 

era bem remunerado por ela. 

 

BASES BÍBLICAS PARA O SUSTENTO DO MISSIONÁRIO 

 

1. A igreja de Corinto não era generosa. Os irmãos da igreja de Corinto eram insensíveis às 

necessidades do apóstolo. Outras igrejas sustentaram Paulo para que o mesmo pudesse servir aos 

coríntios (2 Co 11.8). Depois que o apóstolo deixou a cidade, apresentou a sua defesa. Partindo de 

um raciocínio lógico, “quem jamais milita à sua própria custa?” (v.7), ele busca no sistema 

sacerdotal, estabelecido na lei de Moisés, o argumento para fundamentar essa verdade (1 Co 

9.9,10), e também nas palavras do próprio Senhor Jesus (1 Co 9.14). Essa é uma referência a Mt 

10.10; Lc 10.7, como ele deixa mais claro em outro lugar (1 Tm 5.17,18). 

 

2. Fazedores de tendas. Na cultura judaica era comum os pais ensinarem ao filho uma profissão 

alternativa; a de Paulo era a de fazer tendas (At 18.3). Utilizou-se dela para levantar seu sustento, 

pois temia escandalizar os irmãos e não queria correr o risco de ser interpretado como aventureiro, 

em Corinto. Hoje, “fazedores de tendas” é o nome que se dá aos profissionais liberais que são 

enviados como voluntários para prestarem serviços sociais às populações carentes nos países onde 

ser cristão ainda é crime. É um recurso usado para colocar legalmente um missionário num país 

desses; do contrário, ele nunca poderia ser aceito. 

 

3. A igreja de Filipos era generosa. A igreja de Corinto não era como a dos filipenses (Fp 

4.15-19). Nenhuma igreja se preocupou com as necessidades do apóstolo, exceto a igreja de 

Filipos. Enviava oferta na hora em que ele mais precisava. Paulo agradecia a Deus essas ofertas 

“como cheiro de suavidade e aprazível a Deus” (Fp 4.16,18). É dessa mesma maneira que ainda 

hoje Deus recebe a oferta que você oferece para o sustento missionário. Além disso você tem a 

garantia de que o Senhor suprirá todas as suas necessidades (4.19). 


