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4ª LIÇÃO
C. Os recipientes: “O NÉSCIO, O DÉBIL, O VIL, O
DESPREZÍVEL” (1:26-31).
1. Continua ensinando sobre o tema da SUPERIORIDADE da
loucura de Deus. Mas agora, em vez de focar a mensagem,
dá ênfase àqueles que receberam esta mensagem. Os mesmos
cristãos em Corinto, julgados pelo critério do homem natural
eram: o néscio, o débil, o vil e o desprezível deste mundo.
A igreja em Corinto estava composta principalmente da
gente comum. Ataca a tendência que eles agora estavam
manifestando JACTAR-SE. Se eles se tivessem julgado
pelo mesmo critério carnal com o qual julgavam agora a
Paulo e o simples evangelho, teriam dado conta da sua
própria falta de importância e da LOUCURA de julgar
assim.
2. Isto NÃO significa que um homem inteligente nunca vai
aceitar a mensagem da cruz. Significa que os crentes não são
pessoas que dão demasiada ênfase à sabedoria humana
porque esta os impede de crer.
3. NÃO significa que um homem poderoso não pode humilharse aos pés de Cristo crucificado. Significa que a maioria das
pessoas que têm poder económico ou político NÃO se
humilham desta maneira.
4. NÃO significa que um homem da classe alta quanto à
sociedade, não pode chegar a ser um no reino de Deus com
pobres e escravos. Significa que muito poucos o farão
porque o orgulho natural não lho permite.
5. Esta realidade, quanto à condição natural da maioria dos
membros da igreja em Corinto, lhes deveria ter feito
reconhecer o erro que cometiam ao exaltar a certo homem.
6. NÃO nos deve surpreender quando A MAIORIA das
pessoas que se convertem não são dos ricos, nem os homens
que têm poder político, nem dos líderes literários e
intelectuais de uma nação. Isto NÃO deve ser pretexto para
não fazer todo o esforço por anunciar as boas novas a
TODOS os sectores sócio económicos de um país. Mas ao
mesmo tempo, NÃO devemos supor que estamos falando de
alguma maneira na obra de Deus quando a maioria dos
“sábios” e “fortes” deste mundo não aceitam a simples
mensagem do Cristo crucificado.
7. Deus decidiu salvar ao homem desta maneira “PARA QUE
NINGUÉM SE GLORIE EM SUA PRESENÇA” (1:29).
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Deus sempre obrou assim para que o homem aprenda a
confiar n´Ele. A FÉ em Deus (confiança e dependência
total) é algo que o homem necessita, embora não o
queira naturalmente. De preferência nós quereríamos
estar INDEPENDENTES.
Quereríamos NÃO TER NECESSIDADE de
NINGUÉM. Desejamos dirigir os nossos próprios
passos e andar conforme as nossas próprias forças. Mas
Deus sabe que o homem falha e se destrói a si mesmo
quando anda por vista em vez de andar por fé. Não é que
Deus necessite que confiemos n´Ele, mas Ele sabe que
NÓS necessitamos confiar n`Ele. Também sabe que
NÃO o faremos se cremos que temos encontrado outra
maneira de viver e superar os problemas da vida. Por
esta razão ELE EXIGE como requisito primordial para
nos aproximarmos à Sua presença, que tenhamos FÉ
n`Ele (Hebreus 11:6). E para nos ajudar, desenhou o
sistema perfeito para a nossa salvação: a mensagem
perfeita para homens sinceros que recebem o
chamamento de Deus na pregação do Cristo crucificado.
Desta maneira, torna impossível que o homem se jacte –
se vanglorie em Sua presença.
b. Ao escolher a homens que o mundo considera faltos de
sabedoria humana, Deus conseguiu “ENVERGONHAR
OS SÁBIOS” (isto é aqueles que o homem natural
considera sábios).
Ao escolher homens que o mundo considera débeis,
Deus conseguiu “ENVERGONHAR O FORTE”
segundo o critério do homem natural.
c. Há outros casos semelhantes na história do Antigo
Testamento que ilustram o mesmo princípio que Deus
usou través dos séculos: as pragas do Egipto, a
passagem do mar vermelho, os muros de Jericó, a cura
da lepra de Naamán, a vitória de Gedeón, etc.
d. A lição mais importante e mais difícil para o ser humano
é: CONFIAR NO SENHOR COMPLETAMENTE E
GLORIAR-SE SOMENTE N`ELE.
Apesar do critério do mundo, os cristãos em Corinto estavam
“EM CRISTO JESUS” pelo poder e a obra sábia de Deus
(1:30).
Embora nós não sejamos nada, segundo o critério do mundo,
Cristo Jesus é nossa: “SABEDORIA, JUSTIFICAÇÃO,
SANTIFICAÇÃO E REDENÇÃO” (1:30).
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Se abandonamos esta “SABEDORIA”, NÃO temos
nenhuma. Se nos apartamos desta “JUSTIFICAÇÃO”, nos
fica somente a CONDENAÇÃO. Se recusamos esta
“SANTIFICAÇÃO” nos encontramos de novo na
imundície do mundo. Se desprezamos esta “REDENÇÃO”
voltamos à ESCRAVIDÃO.
Jesus Cristo “NOS FOI FEITO…SABEDORIA” (1:30).
(veja a explicação disto no comentário sobre 1:24 ponto “B”
inciso “12”; “f” (pag 5 da 3ª lição)
Jesus Cristo “NOS FOI FEITO…JUSTIFICAÇÃO”
(1:30).
a. O homem humilde reconhece que ele não é justo. Não
trata de o encobrir nem trata de conseguir a justiça por
meio de suas próprias boas obras (Isaías 64:6); Efésios
2:8,9; Tito 3:5).
b. Deus excluiu a autojustificação para eliminar a
autoglorificação.
c. É somente em Cristo que podemos ser justos (II
Coríntios 5:21; Romanos 3:25-27).
Jesus Cristo “NOS FOI FEITO…SANTIFICAÇÃO”
(1:3º).
a. O cristão fiel reconhece que a sua santificação é
ESSENCIAL e POSSÍVEL em Cristo.
b. NÃO podemos santificar-nos se confiamos na carne
(Marcos 14:38, I João 1:8; I Coríntios 10:12).
c. Mas podemos justificar-nos se, confiamos no Senhor (I
João 2:1,2; Efésios 5:25-27; I Coríntios 10:13;
Filipenses 2:12,13).
Jesus Cristo “NOS FOI FEITO…REDENÇÃO” (1:30).
a. Sabemos que o escravo NÃO pode redimir-se a si
mesmo.
b. O Senhor nos redime por pagar o resgate (Romanos
6:23; I Timóteo 2:6; Actos 20:28).
c. O Senhor nos redime da prática do pecado (I Coríntios
6:19,20; Romanos 6:17,18).
d. O Senhor nos redime da morte (Romanos 8:21-23).
“AQUELE QUE SE GLORIA, GLORIE-SE NO
SENHOR” (1:31).
a. Em vez de gloriar-se na sabedoria ou inteligência do
homem.
b. Em vez de gloriar-se em suas próprias boas obra.
c. Em vez de gloriar-se em sua própria santidade.
d. Em vez de gloriar-se na liberdade material.
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Em vez de gloriar-se em si mesmo ou em qualquer outro
homem.
f. Devemos mudar o objecto da nossa jactância de nós
mesmos para o Senhor. Esta classe de jactância não é
orgulho mas GRATIDÃO.
g. Compare II Coríntios 10:17; Jeremias 9:23,24).
D. A pregação: “NÃO FOI COM EXCELÊNCIA DE
PALAVRAS OU DE SABEDORIA” (2:1-5).
1. Aprendemos que a mensagem da cruz NÃO concorda com a
sabedoria do homem natural (1:18-25). Também estudámos
que os indivíduos que receberam esta mensagem NÃO
contam com a aprovação nem a glória deste mundo. E agora
Paulo insiste que ele, como pregador do evangelho, não falou
da maneira que impressiona o mundo e o fez assim
PROPOSITADAMENTE: “ME PROPUS” (2:2).
2. A MENSAGEM que Paulo declarou em Corinto foi:”O
TESTEMUNHO DE DEUS” (2:1). Veja a explicação neste
estudo de “O TESTEMUNHO ACERCA DE JESUS”(I
Coríntios 1:6).
a. Deus é a origem deste testemunho de Paulo.
b. Comparando 1:6 e 2:2, aprendemos que Paulo não deu
testemunho acerca de si mesmo MAS SIM acerca de
Jesus Cristo, especialmente Sua morte por nossos
pecados.
c. O EVANGELHO é “O TESTEMUNHO DE DEUS”.
d. A sua mensagem foi a mesma que Deus nos esclareceu
anteriormente: “JESUS CRISTO…CRUCIFICADO”
(2:2).
(1) Decidiu pregar esta mensagem APESAR de saber
que não era aceitável ao homem natural (nem judeu
nem grego) PORQUE sabia que era PODER DE
DEUS para salvar a todos (judeus e gregos).
(2) É “Jesus Cristo…crucificados” a mensagem que
você está pregando aos pecadores?
(3) “CRUCIFICADO” é o tempo perfeito no grego,
assinalando algo já feito no passado com os efeitos
continuando no presente. Não se trata SOMENTE
de um acontecimento histórico. Cristo salva
AGORA por ter sido crucificado ENTÃO. Cristo
NÃO está morto. Ele vive e viverá eternamente.
3. A MANEIRA em que Paulo declarou esta mensagem NÃO
foi “COM EXCELÊNCIA DE PALAVRAS OU DE
SABEDORIA” (2:1).
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O testemunho de Deus É uma mensagem
EXCELENTE e cheia de SABEDORIA divina. Paulo
já ensinou em 1:24 que esta mensagem é PODER de
Deus e SABEDORIA de Deus. Portanto, neste texto
(2:1) NÃO se refere à mensagem mas ao critério do
homem NATURAL da sua APRESENTAÇÃO. Paulo
não utilizou capacidade de oratória nem eloquência para
conseguir a conversão dos corintos. Não apoiou a
sabedoria filosófica deste mundo para convencê-los.
Apresentou a simples mas PODEROSA mensagem da
cruz. Esta mensagem de Cristo crucificado foi o que
convenceu os corintos (os que se estavam salvando).
Lhes está recordando que eles mesmo não foram
convertidos por meio de filosofia nem eloquência.
Parece que lhes está perguntando: “Por que é que agora
querem dar tanta importância a estes MEIOS de
comunicação?” Quando Paulo lhes pregou, ele não
dependeu de “PALAVRAS PERSUASIVAS DE
SABEDORIA HUMANA” (2:4).
Na realidade ele esteve entre eles “COM
DEBILIDADE, E MUITO TEMOR E TREMOR”
(2:3). A sua apresentação pessoal NÃO foi a de um
homem robusto, forte, impressionante, mas de um
homem DÉBIL (fisicamente falando). Veja Gálatas
4:13,14; II Coríntios 12:7.
É difícil estar certo da causa do “MUITO TEMOR E
TREMOR”.
(1) É claro que está relacionando de alguma maneira
com a “DEBILIDADE” de Paulo.
(2) Sabemos que Paulo sempre viveu e pregou com
DENODO e com muita coragem (veja Actos
13:46; 14:19-22; 19:18 e especificamente em
Corintos em Actos 18:4.18) e insistiu no mesmo,
ministério de Timóteo (II Timóteo 1:6-8,12; 2:1-4;
9:13; 3:10-12; 4:1-5,16-18).
(3) Compare a mesma frase em II Coríntios 7:15;
Efésios 6: 5; Filipenses 2:12.
(4) Paulo reconheceu a dificuldade da sua tarefa entre
os coríntios (Actos 18:9-11). Sabia que a
mensagem do Cristo crucificado NÃO era muito
aceitável ao homem natural (Compare Lucas
19:41,42; II Coríntios 11:3; Gálatas 4:11).
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(5) Possivelmente temia que a sua apresentação
pessoal pudesse ser obstáculo para que eles
cressem.
(6) Reconhece que depende completamente de Deus.
e. NÃO é tão difícil entender que Paulo AGORA se está
gloriando em SUAS debilidades (sejam quais forem)
PORQUE estas servem para demonstrar que O
PODER que converteu os corintios não foi de origem
humana mas sim DIVINA. Leia com cuidado I
Coríntios 2:8-13; II Coríntios 4:7; 5:10. Eles NÃO
foram convertidos por meio de uma personalidade
magnética, nem um homem de aparência atractiva nem
que pregava com eloquência filosófica. A obra
evangelística de Paulo entre os coríntios e o fruto que
produziu para o reino de Deus em Corinto, foram
claramente “DEMONSTRAÇÃO DO ESPÍRITO E
DE PODER” (2:4).
(1) A mensagem e a forma em que Paulo a apresentou,
DEMONSTRAM, sem lugar a dúvida, que o
ESPÍRITO e o PODER DE DEUS estavam
presentes e activos.
(2) Quer que os cristãos em Corinto entendam que o
verdadeiro PODER NÃO está na pessoa nem na
apresentação do pregador MAS na obra do Espírito
Santo, por meio do verdadeiro PODER de Deus, o
evangelho.
O propósito (2:5): “PARA QUE A VOSSA FÉ NÃO
ESTEJA FUNDADA NA SABEDORIA DOS HOMENS”.
APLICAÇÃO: Não está recusando o uso de persuasão na
pregação do evangelho (Actos 2:40; 26:28,29). Não está
condenando o uso dos argumentos lógicos e o raciocínio para
apresentar o evangelho ao incrédulo (Actos 17:2; 18;4,19;
4:25 dialegomai no grego).
a. O que condena e recusa em forma cortante, é A
CONFIANÇA NO HOMEM NATURAL.
b. O pregador NÃO deve confiar na SUA capacidade
intelectual nem sua habilidade como orador nem seu
talento na arte do debate para conseguir a conversão de
outras pessoas. NÃO deve tratar de impressionar os
ouvintes com a sua superioridade como orador.
c. Desde o ponto de vista do pregador, ele NÃO DEVE
CONFIAR EM SI MESMO mas no PODER de Deus.
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d.

E.

Do ponto de vista do ouvinte, ele NÃO DEVE
CONFIAR NO PREGADOR mas sim no ESPÍRITO e
o PODER de Deus.
RESUMO DO ARGUMENTO APRESENTADO EM 1:182:25.
1. A MENSAGEM do Cristo crucificado NÃO permite que
exaltemos a sabedoria do homem porque é TUDO O
CONTRÁRIO da SABEDORIA humana. NÃO permite que
nos gloriemos em sinais fantásticos nem vitórias materiais
porque assinala a vitória POR MEIO DA MORTE que é
TUDO O CONTRÁRIO do conceito que o homem natural
tem de PODER.
2. OS RECIPIENTES desta mensagem, geralmente NÃO são
pessoas de PODER, INFLUÊNCIA, RIQUEZA, FAMA
nem IMPORTÂNCIA neste mundo. São pessoas que
somente podem gloriar-se em Cristo Jesus porque aparte
d`Ele, sabem que NÃO SÃO NADA neste mundo nem no
vindouro.
3. A PREGAÇÃO do evangelho NÃO permite que exaltemos o
pregador PORQUE não se trata de uma mensagem que
requer argumentos filosóficos NEM de grandes oradores. É
uma mensagem tão poderosa que tem resultados tão positivos
apesar das debilidades do mensageiro.
*******
AGORA DEVE RESPONDER AO EXAME 4
SOBRE I CORÍNTIOS 1:26 - 2:5.
*******
PERGUNTAS (4)
I Coríntios 26 – 2:5

1.

Julgados pelo critério do homem natural, os indivíduos que recebem a
mensagem da cruz (cristãos) são: (1:27,28).
(1) O néscio.
(2) O débil.
(3) O vil.
(4) O desprezado.

2.

Isto NÃO significa que um homem inteligente nunca vai aceitar a
mensagem da cruz MAS SIM que: Os crentes não são pessoas que dão
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demasiada ênfase à sabedoria humana, porque esta os impede de
crer.
3.

Isto NÃO significa que um homem poderoso não pode humilhar-se aos
pés de Cristo crucificado MAS QUE: A maioria das pessoas que têm
poder económico e político, não se humilham desta maneira.

4.

Isto NÃO significa que um homem da classe social elevada não pode
participar no reino de Deus MAS QUE: Muito poucos o farão porque
o orgulho natural não lho permite.

5.

Por que escolheu Deus ao néscio, o débil, o vil o menos apreciado e o
que não é? (1:27-29).
Para que ninguém se jacte em Sua presença.

6.

Segundo o nosso estudo de 1:29 a lição mais importante e a mais difícil
para o ser humano é: Confiar no Senhor completamente e gloriar-se
somente n`Ele.

7.

Segundo 1:30, Cristo Jesus É para nós 4 coisas de suma importância
que NÃO podemos conseguir sem Ele. São:
(1) Sabedoria.
(2) Justificação.
(3) Santificação.
(4) Redenção.

8.

Favor de preparar o esboço completo para um sermão sobre o tema:
“O que Se Gloria, Glorie-se No Senhor” (1:31).

9.

Qual é “o testemunho de Deus”? (2:1) O evangelho.

10. Que significa a declaração que Paulo NÃO pregou “com excelência de
palavras ou de sabedoria? (2:1).
Este é o critério do homem natural quanto à apresentação da
mensagem. Paulo diz: Não utilizo capacidade de oratória nem
eloquência. Não apelo à sabedoria filosófica deste mundo. Apresento
a simples mas poderosa mensagem da cruz.
11. 3 palavras que descrevem a apresentação pessoal de Paulo perante os
corintos são: (2:3).
(1) Debilidade.
(2) Muito temor.
(3) Tremor.
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12. Que significa a declaração que a pregação de Paulo foi “com
demonstração do Espírito e de poder”? (1:4).
A mensagem (a cruz) e a forma em que Paulo a apresentou (simples)
demonstraram, sem lugar a dúvidas, que o verdadeiro poder está na
obra do Espírito Santo por meio do verdadeiro poder de Deus; o
evangelho de Cristo, não nma mensagem persuasiva, nem um
mensageiro persuasivo.
13. Por que não usou Paulo uma mensagem persuasiva? (2:4,5).
Para que a nossa fé não esteja fundada na sabedoria dos homens.
14. É incorrecto persuadir os ouvintes por meio da pregação do
evangelho? (Actos 2:40; 26:28,29). Não.
15. É incorrecto apresentar o evangelho ao incrédulo por meio de
argumentos lógicos? Não.
16. Segundo o nosso estudo de I Coríntios 2:1-5, O PREGADOR não
deve confiar em Si mesmo mas no “Espírito e no poder de Deus”.
(Favor de usar as palavras exactas que usamos no estudo).
17. Segundo o nosso estudo de I Coríntios 2:1-5, O OUVINTE “não deve
confiar no pregador mas no “Espírito e no poder de Deus”
18. Segundo a sua própria observação, de que maneira é violada HOJE
EM DIA EM SEU PRÓPRIO AMBIENTE o princípio de NÃO
fundar a fé das pessoas na sabedoria dos homens? (2:5).
(Pode ser dentro da igreja do Senhor ou nas seitas religiosas, mas
favor de apresentar exemplos ESPECÍFICOS – sem nomear nenhuma
pessoa) Ao critéro do estudante.
*******

