
 

 

 

 

 

Abordagem Bíblica e Teológica 

Pirataria - “Eu só copio para meu uso; não é para vender!” 
Por Defensores do Evangelho 
 

 

 
Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus; se alguém administrar, 

administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo 
Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem 

pertence a glória e o poder para 
todo o sempre. Amém. 

1 Pedro 4:11 
 

Que a graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco! 
 
 

Introdução 
 
Escolhemos o texto de 1 Pedro 4:11 pelo motivo de que nós dos Defensores do Evangelho temos como regra de fé e 

conduta a Palavra de Deus, o que nos impede de colocar opiniões pessoais sujeitas a falhas e “achismos”. 
 
Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus;... vêm de encontro ao título de nossa abordagem que representa a 

frase mais clássica de todas que já ouvi de pessoas que reproduzem CD’s e DVD’s  e baixam músicas pela internet que, entre os vários 
tipos de produtos alvo de pirataria, é o que nós gostaríamos de destacar nesta abordagem. 

As pessoas tentam se esquivar afirmando que a cópia é para uso próprio, uma vez que não está vendendo, então não é 
errado ou pecado. Puro “achismo”! Podemos provar com apenas uma pergunta simples: 

 

Qual é a base Bíblica que legaliza a reprodução? 
 

Se houver essa base contate-nos, precisamos aprender, agora; se não há base, concluímos que é opinião pessoal e, opinião 
pessoal é sujeita a erro. Essa não é a maneira que o cristão deve utilizar para se posicionar sobre o que é, e o que não é certo em 
matéria de fé e conduta como afirma 1 Pedro 4:11.  
 
 

Entendendo a Pirataria 
 

A pirataria moderna se refere ao desrespeito aos contratos e convenções internacionais onde ocorre cópia, venda ou 
distribuição de material sem o pagamento dos direitos autorais, de marca e ainda de propriedade intelectual e de indústria. Os casos 
mais conhecidos são as cópias de produtos (falsificação), quer pelo uso indevido de marca ou imagem, com infração à legislação que 
protege a propriedade artística, intelectual, comercial e/ou industrial. 
 
Há quem diga: 
 

Eu copio ou baixo na internet as músicas e os filmes para presentear as pessoas 
e abençoá-las com o conteúdo dos louvores e pregação. 

Tudo para ganhar almas para o reino de Deus. 
 ` 

Primeiro alguém tem que me provar que Deus precisa lançar mão de coisas ilícitas para abençoar alguém! 
 
Juntando com o título de nossa abordagem: 
 
 

“Mas eu só copio para meu uso; não é para vender!” 
 
 
 Resta-nos verificar o que diz o decreto-lei em relação à pirataria... Acompanhe o raciocínio com muita atenção: 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contratos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_intelectual


 

 

 

 

Lei 10.695 de 1 de Julho de 2003 
 

O comércio, a exposição à venda, ou a distribuição de pirataria é um crime no Brasil. A Lei 10.695, de 1 de Julho de 2003 
altera partes do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 acrescentando ao artigo 184, §4º, que ressalva que a criação de 
uma cópia pelo copista para uso próprio e sem intuito de lucro, do material com direitos autorais, não constitui crime.  

O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 184, parágrafos 1, 2 e 3 determina que deve haver o intuito de lucro (direto ou 
indireto). 
 
Vamos relembrar o texto clássico de Romanos capítulo 13 versículos de 1 a 7: 
 
Romanos 13:1-7 
1 Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. 
2 Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. 
3 Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. 
4 Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz 
o mal. 
5 Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. 
6 Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. 
7 Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. 

  
 Opa!!! Não é pecado e muito menos contra a lei eu ter uma cópia para meu uso; uma vez que não quero vender eu não tenho 
o intuito de lucro. Está tudo na bênção! 
 
 

A beleza de um ministério 
 
 Os Defensores do Evangelho gostaria de louvar e agradecer ao Nosso Único e Suficiente Salvador; o Nosso Deus Verdadeiro 
Senhor Jesus Cristo pelo nosso ministério. É lindo saber que mesmo pecador, falho e limitado Deus nos agracia com esse ministério 
tão importante nos dias em que vivemos de modismos e heresias oriundas de falta de conhecimento e interpretação errada da Palavra 
de Deus. 
 
 

Essa Lei não é constituída por Deus!!! 
 
 
Essa lei o cristão não deve seguir mesmo estando inseridos em um contexto social, a nível espiritual nossa responsabilidade 

perante Deus é de seguir sim, mas desde que não venha de encontro com a Palavra de Deus e essa lei é contrária. 
 
Veja o que o profeta Jeremias no capítulo 22 versículo 13 diz: 

 
 

Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito; 
que se serve do serviço do seu próximo, sem paga, 

e não lhe dá o salário do seu trabalho; 
Jeremias 22:13 

 
 
Vamos ilustrar para melhor compreensão: 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_Brasileiro


 

 

 

 

 
Aqui está o CD do irmão Davi Sacer – No Caminho do Milagre Ao Vivo 

Um CD que foi muito difundido no momento que essa abordagem foi criada. 
 

R$ 25,00 
Era o valor médio de mercado dessa obra. 

 

 
A lei diz que podemos fazer uma cópia, e aqui está: 

 
A lei suprema de Deus diz que nós não devemos nos servir do serviço (trabalho) do Davi Sacer sem pagá-lo, ou seja, sem lhe 

dar o seu salário (Jeremias 22:13), ou seja, os R$ 25,00 pela cópia que você fez para seu uso. 
 

Eu pergunto: Fazer uma cópia para uso próprio como à lei humana permite desde que não venhamos a ter lucro é da vontade 
de Deus? Se você responder que sim, você vai ter que me responder quanto o irmão Davi Sacer recebeu de você com o CD que você 
copiou, porque Deus diz que temos que pagá-lo.  Ele não faz distinção na Palavra que é para uso próprio, isso é coisa do homem. 
 
Veja a correlação com esses outros textos: 
 
Habacuque 2:9 
9 Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal! 

Os versículos de 6 a 20 de Habacuque 9 pronunciam alguns ais do juízo contra todo aquele cuja "alma... não é reta nele" 
(versículo 4). Tais pessoas serão condenadas por várias causas citadas neste texto principalmente a injustiça (versículos de 9 a 11). 
  

Espero que essa abordagem tenha sido esclarecedora e tenha ensinado aos irmãos como foi primeiramente para mim, pois 
aprendi muito com ela. Precisamos nos corrigir em muitas coisas porque pirataria, ou se servir do trabalho do próximo sem pagá-lo 
como exorta Jeremias, não se refere somente a CD e DVD cristão e sim a todas as coisas que não são de nossa autoria e usamos sem 
pagar os devidos valores aos seus idealizadores. 

 
Fiquem todos com Jesus a quem pertence toda honra, glória, majestade, domínio e poder...  

Atos dos Apóstolos 17:28 
28 porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos,... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Defensores do Evangelho 
Juiz de Fora – Minas 
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