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5ª LIÇÃO
III. A REVELAÇÃO DA SABEDORIA DE DEUS (2:6-16).
A. Esboço geral: A Sabedoria de Deus.
1. Não é deste século (2:6).
2. Era oculta (2:7-9).
3. É revelada pelo Espírito (2:10-13).
4. É discernida espiritualmente (2:14-16).
B. “FALAMOS SABEDORIA” (2:6).
1. Apesar de todo o argumento que apresentou contra o
conceito da “SABEDORIA”, Paulo insiste que ele e os
outros apóstolos também falam “SABEDORIA”.
2. Mas devemos recordar a definição que já nos apresentou
desta
“SABEDORIA
DE
DEUS”:
“CRISTO
CRUCIFICADO” (1:23, 24,30).
3. MAS o evangelho que Paulo prega, se considera
“SABEDORIA” unicamente “ENTRE OS QUE
ALCANÇARAM MADUREZA”. (2:6).
a. Em I Coríntios 1-2, há várias maneiras de descrever os
dois grupos fundamentais de homens que há:
(1) “Os que se perdem” / “os que se salvam” 1:18).
(2) “o mundo” / “os crentes” (1:21).
(3) “judeus e gregos” / “os chamados” (1:22-24).
(4) “o homem natural” / “o espiritual” (2:14,15).
(5) “os que alcançaram madureza” / “os príncipes
deste século, que perecem” (2:6).
b. Nós diríamos “incrédulos” / “cristãos”.
c. Os que conseguiram verdadeira
“MADUREZA”
(crescimento espiritual) são “OS CRENTES”, NÃO os
homens principais deste mundo que o mundo mesmo
elogia. Compare Colossenses. 2:1-10 .
d. Quando um fala a mensagem do evangelho “ENTRE”
os homens que têm o espírito carnal do mundo, ELES
não o consideram como “SABEDORIA” mas como
“LOUCURA” (1:23). Mas quando fala a mesma
mensagem “ENTRE…OS CRENTES”, eles a
consideram como “SABEDORIA DE DEUS” (1:24;
2:6).
4. A “sabedoria” que Paulo pregava “NÃO” era DESTE
SÉCULO” (2:5). NÃO teve a sua origem neste “SÉCULO”
mas no plano ETERNO de Deus.
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A “sabedoria” que Paulo pregava “NÃO” era “DOS
PRÍNCIPES DESTE SÉCULO” (2:6).
a. Inclui aqueles homens que foram responsáveis pela
crucifixão do Filho de Deus (2:8).
(1) Os líderes dos fariseus.
(2) Os principais sacerdotes.
(3) As autoridades romanas, especificamente Pilatos.
b. Provavelmente inclui todos aqueles que o mundo
considera “SÁBIOS” os “ENTENDIDOS” (1:19). São
os “SÁBIOS SEGUNDO A CARNE”, os
“PODEROSOS”, e os “NOBRES” segundo o critério
do mundo (1:26) que não estão incluídos entre os
“CHAMADOS” de Deus.
c. São os que “PERECEM” (2:6). Veja 1:18. Apesar da
sua importância, autoridade e popularidade neste século,
sua sabedoria e realmente todo o sistema deste século,
estão no processo de ser destruídos.
C. “A SABEDORIA OCULTA” (2:7-9).
1. Não devemos esquecer que esta “SABEDORIA” já foi
identificada como “CRISTO CRUCIFICADO” ou seja O
EVANGELHO.
2. O “MISTÉRIO” (2:7) não é algo místico nem difícil de
compreender MAS um SEGREDO que o homem NÃO
pode descobrir por si mesmo MAS unicamente por meio de
uma REVELAÇÃO do MISTÉRIO.
Esta sabedoria é SABEDORIA SECRETA.
a. Este “MISTÉRIO” já foi revelado e é “A PALAVRA
DA CRUZ”.
b. É “MISTÉRIO” agora unicamente para o homem
natural. NÃO para o homem que ama a Deus e aceita a
revelação do Espírito de Deus (Efésios 3:3-7).
3. Esta “SABEDORIA” é “OCULTA” 2:7) agora, unicamente
quando tratamos de a descobrir por meios naturais ou
humanos. MAS esteve “OCULTA” de todos os homens por
centos de anos, durante todo o tempo do Antigo Testamento,
antes que Deus a revelasse em Seu Filho e a Seus apóstolos
por meio do Espírito Santo (Colossenses 1;26,27).
4. Esta “SABEDORIA” é a que “DEUS PREDESTINOU
ANTES DOS SÉCULOS PARA NOSSA GLÓRIA” (2:7).
a. Deus decidiu, antes de criar o mundo, que ia salvar os
homens por meio do Cristo crucificado e a mensagem
do evangelho: A SABEDORIA DE DEUS.
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Deus estabeleceu, antes que começara o tempo, que o
homem poderia alcançar a glória por meio do Cristo
crucificado: A SABEDORIA DE DEUS.
c. O propósito eterno de Deus inclui a glorificação dos
homens por meio de Seu Filho (Romanos 8:29,30;
compare; compare Efésios 1:13-12).
d. A crucifixão do Seu Filho foi parte integral do plano
predestinado de Deus (Actos 2:23; I Pedro 1:19,20).
e. Deus “PREDESTINOU” o plano. A nós nos
corresponde decidir se aceitamos ou não o plano divino.
Deus nos chama, mas nós decidimos como responder ao
chamamento divino.
A crucifixão de Jesus Cristo, “O SENHOR DE GLÓRIA” ,
pelos “PRÍNCIPES DESTE SÉCULO” é PROVA
IRREFUTÁVEL que eles NÃO conheceram “A
SABEDORIA DE DEUS” (2:8).
Jesus é chamado “O SENHOR DE GLÓRIA” (2:8)
porque:
a. ANTES de fazer-se homem gozava da MESMA
GLÓRIA que o Pai Celestial (João 17:5).
b. DEPOIS de Sua morte, voltou a gozar da MESMA
GLÓRIA CELESTIAL (João 17:5); Filipenses 2:911).
c. Esta frase é evidência da DIVINDADE de Jesus Cristo.
O versículo 9 NÃO se refere exclusivamente à glória
celestial mas sim a TODO o plano divino, A
SABEDORIA DE DEUS que foi predestinada
“ANTES DOS SÉCULOS PARA NOSSA GLÓRIA”.
O ponto principal neste texto, é que os homens NÃO
podiam descobrir por esforço humano, o plano divino
revelado no simples evangelho de Cristo. São as
mesmas “COISAS” que Deus “REVELOU” aos
apóstolos de Cristo “PELO ESPÍRITO” (2:10). Por
conseguinte, INCLUI as bênçãos (presentes e futuras)
que Deus nos oferece em Cristo.
“COMO ESTÁ ESCRITO” (2:9).
a. É uma copilação de Isaías 64:4 e possivelmente Isaías
65:17 (“nem mais se recordarão”).
b. O apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito Santo, usa
algum dos termos de Isaías para esclarecer o seu ponto
aqui em primeira Coríntios. É bastante comum no Novo
Testamento combinar frases de vários diferentes textos
do Antigo Testamento. De modo que NÃO está dizendo
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que estas mesmas palavras estão escritas em um só texto
no Antigo Testamento MAS que estes pensamentos
estão escritos ali.
9. Os homens usam dois meios principais para DESCOBRIR
verdades
(sabedoria):
OBSERVAÇÃO
(“OLHO”,
“OUVIDO”) e MEDITAÇÃO (“CORAÇÃO”) (2:9). Mas
NÃO puderam descobrir a sabedoria de Deus nem por vê-la
com os olhos, ouvi-la com os ouvidos NEM por meio do
raciocínio interno do seu próprio coração.
10. A chave para receber as bênçãos que Deus oferece no
evangelho é: AMAR A DEUS (2:9).
D. A Sabedoria Revelada Pelo Espírito (2:10-13).
1. “MAS” (2:10) = em contraste com a ignorância dos príncipes
deste século. Embora estas coisas não fossem descobertas
pela inteligência dos homens, Deus se encarregou de revelálas aos apóstolos do Senhor pelo Espírito Santo.
2. A REVELAÇÃO da sabedoria de Deus é obra do Espírito
Santo PORQUE o Espírito Santo é o único que pode
conhecer a mente de Deus por si só.
3. “NO-LAS” revelou (2:10). NÃO se refere a todos os
cristãos MAS SIM aos APÓSTOLOS e PROFETAS do
Novo Testamento.
a. Os coríntios sempre são “VÓS” neste contexto.
b. Escrevendo sobre o mesmo tema da REVELAÇÃO do
“MISTÉRIO” pelo “ESPÍRITO” em Efésios 3:1-7,
Paulo diz claramente que este mistério “é revelado a
Seus santos” APÓSTOLOS e PROFETAS pelo
Espírito (Efésios 3:5).
c. Portanto, as palavras “NÓS” e “NOS” em I Coríntios
2:6-16, NÃO se refere a todos os cristãos MAS aos
homens INSPIRADOS - APÓSTOLOS de Deus
(compare 4:9).
4. “NINGUÉM” (2:1), NEM Paulo mesmo NÃO conseguiu
este conhecimento da sabedoria de Deus por meios naturais
de observação, meditação nem iluminação natural MAS por
obra do Espírito Santo de Deus.
5. A sabedoria divina proclamada no evangelho, NÃO é o
resultado de um processo paulatino de mudança no modo de
pensar de judeus nem gregos, MAS da REVELAÇÃO
DIRECTA do Espírito Santo, dando a conhecer
milagrosamente ensinos que nunca tinham subido em
coração de homem.
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Já que “O ESPÍRITO” que revelou estas coisas NÃO é
deste mundo mas “O ESPÍRITO QUE PROVÉM DE
DEUS” (2:12), o cristão NÃO deve pensar como pensa este
mundo.
A única maneira que o cristão pode saber “O QUE DEUS
NOS CONCEDEU” (2:12) (isto é as bênçãos que
recebemos por meio de Cristo e Seu evangelho e mesmo os
requisitos para receber estas bênçãos presentes e futuras), é
por meio da revelação que o Espírito Santo deu aos
apóstolos.
A INSPIRAÇÃO (2:13).
a. Os apóstolos e profetas de Cristo CONHECERAM a
sabedoria de Deus por REVELAÇÃO do Espírito
Santo. MAS estes mesmos homens COMUNICARAM a
sabedoria de Deus por INSPIRAÇÃO do Espírito Santo.
b. As “PALAVRAS” que usaram os apóstolos para
comunicar a sabedoria de Deus foram as
“PALAVRAS,,,QUE O ESPÍRITO SANTO ENSINA”
(2:13). Os homens eram INCAPAZES de CONHECER
a sabedoria de Deus sem a obra milagrosa do Espírito
Santo (REVELAÇÃO). Também eram INCAPAZES de
COMUNICAR PERFEITAMENTE esta mensagem
sem a obra milagrosa do Espírito Santo (INSPIRAÇÃO).
Deus se assegurou que AS “PALAVRAS” que falaram e
escreveram os apóstolos eram as PALAVRAS
EXACTAS que Ele queria que usassem para comunicar a
Sua verdade.
c. Isto mesmo sucedeu com os profetas do Antigo
Testamento (II Pedro 1:20,21).
d. A Bíblia é INSPIRADA por Deus. O Espírito Santo
ESCOLHEU AS PALAVRAS que se usaram no texto
original (II Timóteo 3:16,17).
e. Deus NÃO revelou esta mensagem perfeita a Pedro,
Paulo, João e os outros, para logo deixar lugar a que
ELES se equivocassem na COMUNICAÇÃO da
mensagem. NÃO permitiu que eles escrevessem somente
o que recordavam com a sua memória humana falível
(veja João 14;26). NÃO permitiu que eles escrevessem
estas verdades conforme o seu entendimento humano
falível deles MAS SIM lhes deu as palavras adequadas
para comunicar a verdade a todas as gerações da raça
humana até ao fim do mundo.
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Por esta razão, as palavras que encontramos no Novo
Testamento e as que falaram os apóstolos NÃO
concordam com a filosofia daquele tempo. NÃO falaram
“COM PALAVRAS ENSINADAS POR SABEDORIA
HUMANA”.
g. “COMPARANDO AS COISAS ESPIRITUAIS COM
AS ESPIRITUAIS” (2:13), significa que usaram
palavras espirituais (ensinadas pelo Espírito) para
comunicar ensinos espirituais (revelados pelo Espírito).
A Sabedoria De Deus É Discernida Espiritualmente (2:14-16).
1. “O HOMEM NATURAL” (2:14) (psukikos no grego) é um
que se baseia em seus próprios raciocínios.. É como os
gregos: buscam sabedoria, mas sabedoria, a que lhes parece a
eles (1:21,22).
2. “O HOMEM NATURAL”: NÃO ACEITA os ensinos
espirituais da sabedoria de Deus (2:14).
a. A RAZÃO: as considera “LOUCURA”.
b. A sabedoria de Deus, julgada em base aos pensamentos
naturais, humanos, carnais ou seja, conforme a sabedoria
humana, PARECE ser loucura. “PARA OS
CRENTES” a mensagem do Cristo crucificado é
“LOUCURA” (veja 1:23).
3. “O HOMEM NATURAL”: NÃO COMPREENDE os
ensinos espirituais da sabedoria de Deus (2:14),
a. A RAZÃO: “SE DISCERNEM ESPIRITUALMENTE”.
b. O homem natural, por definição, é um que relaciona em base
a pensamentos HUMANOS, CARNAIS em vez de
reconhecer a sua necessidade de REVELAÇÃO DIVINA
para conhecer a SABEDORIA DIVINA.
c. Veja Isaías 55:8,9.
d. As poderia compreender se somente aceitasse que o seu
raciocínio NÃO é capaz de descobrir a verdade por meio de
sua própria inteligência (2:8,9) e que necessita a revelação
do Espírito (que nós temos agora no Novo Testamento) para
compreendê-las.
e. Não as pode “ENTENDER” = ginosko (compare
“CONHECEU” em 2:16).
4. APLICAÇÃO PRÁTICA: ATITUDES que o homem necessita
para aceitar e compreender a verdade de Deus:
a. A HUMILDADE (Mateus 5:3).
b. O AMOR DA VERDADE (II Tessalonicenses 2:9-12).
c. O DESEJO DE FAZER A VONTADE DE DEUS
(João 7:17).
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“O” HOMEM “ESPIRITUAL” (2:5) (pneumatikos no
grego) é um que baseia os seus pensamentos e a sua vida na
revelação do Espírito Santo em vez de seus próprios
raciocínios ou os de outro homem. Em contraste com o
homem natural, o homem espiritual ACEITA a revelação da
sabedoria divina pelo Espírito.
“O” HOMEM “ESPIRITUAL” (2:15): “JULGA TODAS
AS COISAS”.
a. “JULGA” no sentido de reconhecer o seu valor e a sua
veracidade (ou a falta destas qualidades). É da mesma
palavra que “DISCERNIR” em 2:14 (anakrinei).
b. “TODAS AS COISAS”: tanto as espirituais como
também as naturais.
c. Este juízo NÃO é em base à sua própria sabedoria (assim
julga o homem natural) MAS SIM em base à sabedoria
de Deus que o Espírito Santo nos revelou na Palavra de
Deus (veja Provérbios 14:12).
“O” HOMEM “ESPIRITUAL” (2:15): “NÃO É
JULGADO DE NINGUÉM”.
a. O homem natural o julga MAS NÃO DEVE. Segundo o
seu critério, este homem (por exemplo homens como
Paulo) é “insensato”, “débil”, e “dasapreciado” (veja I
Coríntios 4:10). MAS na realidade, este texto insiste que
o homem natural NÃO tem base adequada para julgá-lo.
b. A única base para julgar ao homem hoje, é O
EVANGELHO (veja Romanos 2:16). MAS o homem
natural RECUSA o evangelho completamente como
LOUCURA.
c. Paulo insiste que o único juiz que ele reconhece, é o
Senhor (I Coríntios 4:3-5).
d. A explicação directa disto, parece ser a declaração 2:16
(“PORQUE”) :
(1) É óbvio que NINGUÉM conheceu a mente do
Senhor (por esforço próprio ou independente de
revelação que Ele dá).
(2 Não obstante , NÓS (os apóstolos) temos a mente de
Cristo.
(3) Portanto, NINGUÉM no pode julgar.
e. “QUEM O INSTRUIRÁ?” porque nenhum homem tem
o conhecimento que Deus tem – compare Isaías 40:3.
f. Embora NÓS” em 2:16 se refere aos homens inspirados
pelo Espírito Santo, nós hoje em dia também temos a
mesma mente do Senhor nas Escrituras inspiradas (I
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Coríntios 2:16) escritas por estes mesmos homens pela
revelação e sob a inspiração do Espírito Santo,
.
*******
AGORA DEVE RESPONDER AO EXAME DA LIÇÃO 5
SOBRE I CORÍNTIOS 2:6-16.
*******
PERGUNTAS (5)
I Coríntios 2:6-16
1.

O apóstolo Paulo declara em 2:6 que ele fala “sabedoria”. Que é esta
“sabedoria” de Deus? (veja 1:23,24,30).
Cristo crucificado.

2.

Em I Coríntios 1:2 há dois grupos de homens que se descrevem de 5
maneiras diferentes. São:
(1) 1:18 Os que se perdem / Os que se salvam.
(2) 1:21 O mundo / Os crente.
(3) 1:22-24 Judeus e gregos / Os chamados.
(4) 2:6
Os que alcançaram madureza / Os príncipes deste
século que perecem.
(5) 2:14,5 O homem natural / O espiritual.

3.

Quem são os que conseguiram verdadeiro crescimento espiritual? (os
perfeitos) (2:6).
Os crentes: cristãos.

4.

Três grupos que definitivamente estão incluídos “nos príncipes deste
século” (2:6,8). São:
(1) Os líderes dos fariseus.
(2) Os principais sacerdotes.
(3) As autoridades romanas, especificamente Pilatos.

5.

Segundo o meu próprio critério, a quem é aplicado HOJE EM DIA a
descrição “os príncipes deste século, que perecem”? (2:6).
Ao critério do estudante.

6.

Qual é “a sabedoria oculta” que o apóstolo Paulo anunciava? (2:7).
A palavra da cruz: Cristo crucificado; o evangelho.
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7.

Para quem é mistério todavia a sabedoria de Deus? (2:7,14).
Para o homem natural: aquele que a trata de descobrir por meios
naturais ou humanos.

8.

Segundo 2:7, QUE foi predestinado por Deus?
A sabedoria oculta: o evangelho: a palavra da cruz.

9.

Qual é a meta ou o fim que Deus tinha em mente por meio da
predestinação? (2:7).
A nossa glória.

10. Se o plano de Deus já está predestinado, que decidimos nós por nosso
livre arbítrio?
Nós decidimos aceitar ou não o plano divino.
11. Qual é a prova que Paulo apresenta que os príncipes deste século não
conheceram a sabedoria de Deus? (2:8).
A crucifixão do Senhor de glória, Jesus Cristo.
12. Duas razões por chamar a Jesus, o Senhor de glória (2:8). São:
(1) Antes de fazer-se homem, gozava da mesma glória que o Pai
Celestial (João 17:5).
(2) Depois da Sua morte, voltou a gozar da mesma glória Celestial
(João 17:5; Filipenses2:9-11).
13. As “COISAS que o olho não viu, nem ouvido ouviu” em 2:9 são:
A sabedoria de Deus, o evangelho, a palavra da cruz. Inclui todas as ,
bênçãos, presentes e futuras que Deus nos oferece em Cristo.
14. Qual é O PONTO PRINCIPAL em 2:9?
Que os homens não podiam descobrir, por esforço humano, o plano
divino revelado no simples evangelho de Cristo.
15. O requisito para receber as bênçãos que Deus oferece no evangelho é
(2:9) Amar a Deus.
16. Por que é necessário que a revelação da sabedoria de Deus seja obra do
Espírito Santo? (2:10)
Porque o Espírito Santo é o único que pode conhecer por Si só, a
mente de Deus.
17. Quem são “nos” (no-las) em 2:10? Somente os apóstolos e profetas do
Novo Testamento, não todos os cristãos.
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Como pode estar seguro? Porque os corintios sempre são “vós” neste
contexto. Além disso, segundo Efésios 3:5, o mistério foi reveladoaos
apóstolos e profetas pelo Espírito Santo.
18. Como pode o cristão saber da sabedoria divina (incluindo os requisitos
e as bênçãos que Deus nos oferece? (2:12).
Por meio da revelação que o Espírito Santo deu aos apóstolos (a qual
agora encontramos no Novo Testamento).
19. A REVELAÇÃO tem que ver com a maneira em que os apóstolos e
profetas conheceram a sabedoria de Deus (2:10-12).
A INSPIRAÇÃO tem que ver com a maneira em que os apóstolos e
profetas comunicaram a sabedoria de Deus (2:13)
20. Se os apóstolos já tinham recebido a revelação da sabedoria de Deus,
por que foi necessário também a INSPIRAÇÃO?
Para assegurar que as palavras que falaram e escreveram os
apóstolos, eram as palavras exactas que Deus que Deus queria que
usassem para comunicar a Sua verdade. Para que não cometessem
erros na comunicação da mensagem de Deus.
21. Quem escolheu AS PALAVRAS que os apóstolos escreveram no Novo
Testamento? (2:13; II Timóteo 3;16,17). O Espírito Santo.
22. A definição do homem natural (2:14) apresentado neste estudo é:
O homem que se baseia em seus próprios raciocínios.
23. A definição de homem espiritual, (2:14) apresentado neste estudo é:
Um homem que baseia os seus pensamentos e a sua vida na revelação
do Espírito Santo em vez de seus próprios raciocínios ou os de outro
homem.
24. Por que o homem natural não aceita os ensinos espirituais da sabedoria
de Deus? (2:14).
Porque os considera loucura.
25. Por que o homem natural não compreende os ensinos espirituais da
sabedoria de Deus? (2:14). Favor de apresentar uma resposta completa
baseada no estudo.
Porque se discernem espiritualmente e o homem natural, por
definição, é um que raciocina em base a pensamentos humanos,
carnais, em vez de reconhecer a necessidade da revelação divina para
conhecer a sabedoria divina.
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26. Três atitudes essenciais para que o homem aceite e compreenda a
verdade de Deus:
(1) A humildade.
(2) O amor da verdade (II Tessalonicenses 2:9-12).
(3) O desejo de fazer a vontade de Deus (João 7:17).
27. Que significa a palavra “julga” (discerne) em 2:15?
Julgar no sentido de reconhecer o valor e a veracidade (ou falta
destas qualidades); discernir.
28. Qual é a base deste julgamento? A sabedoria de Deus que o Espírito
Santo nos revelou na Palavra de Deus.
29. Temos nós a mente do Senhor hoje em dia? (2:16). Explique-se.
Sim, temos a mesma mente do Senhor, nas Escrituras inspiradas,
escritas por estes mesmos homens pela revelação e por meio da
inspiração do Espírito Santo.

*******

