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17ª LIÇÃO
E.

A VANTAGEM da PROFECIA sobre as LÍNGUAS: A
EDIFICAÇÃO da igreja (14:1-40).
1. O dom de falar em línguas no Novo Testamento (tanto em
Hebreus 2 como também em I coríntios 14) é o dom de falar
um idioma estrangeiro sem estudá-lo. Sugiro que reveja a
informação apresentada na sétima lição do curso sobre o
ESPÍRITO SANTO sobre “Fenómenos Modernos
Comparados Com Dons Bíblicos” (especialmente as páginas
104-108) ANTES de seguir com este estudo, porque é vital
entender bem este ponto para compreender I Coríntios 14.
2. É também importante recordar que o contexto de I Coríntios
14 é A IGREJA LOCAL e em especial AS
ACTIVIDADES NAS REUNIÕES DA IGREJA LOCAL
(note em especial 14:19,23,26,28,33,34,35). É NESTE
contexto que a profecia é melhor que as línguas.
3. Recorde o CONTEXTO (capítulo 12 -14). O AMOR (não
mais conhecimento) é a solução para o seu abuso dos dons
espirituais. I Coríntios nos explica a importância e
superioridade do amor e certos atributos do amor. MAS
NÃO recebemos o amor por conhecer I Coríntios 13 mas por
conhecer a Cristo (veja I João 4:7,8). I Coríntios 14 nos
apresenta a maneira em que o amor soluciona o problema
causado por seu abuso dos dons espirituais.
4. A quem “FALA”? (4:2,3).
a. “O QUE FALA EM LÍNGUAS” = “A DEUS” (14:2).
(1) Se há interpretação, PODE falar também aos
homens (14:5,6,13,27,28).

(2) Se há estrangeiros presentes que falam outro
idioma, PODE falar-lhes a eles (Actos 2).

5.

(3) Recorde que o contexto é a reunião da IGREJA
LOCAL.
b. “O QUE PROFETIZA” = “AOS HOMENS” (13:3).
A quem “EDIFICA”? (14:3:4).
a. “O QUE FALA EM LÍNGUA ESTRANHA” = “A SI
MESMO”. (pode ser um uso muito egoísta).
b. “O QUE PROFETIZA” = “A IGREJA”.
(1) “EDIFICAÇÃO”– promover crescimento espiritual.
oikodomei no grego = é acto de construir).
(2) “EXORTAÇÃO” = dar ânimo aos que estão
decaídos em espírito (paraklesis) no grego = chamar
ao lado de uma pessoa).
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(3) “CONSOLAÇÃO” = consolar o coração atribulado
(paramuthia no grego = falar perto).
O requisito para que haja EDIFICAÇÃO ou PROVEITO:
ENTENDIMENTO (14:5-20).
a. Por esta razão “MAIOR É O QUE PROFETIZA QUE O
QUE FALA EM LÍNGUAS” porque os membros de uma
igreja local não vão entender o que diz um que fala as
línguas (14:5).
b. Por esta razão é necessário que alguém “INTERPRETE”
ou traduza as línguas “PARA QUE A IGREJA” entenda e
“RECEBA EDIFICAÇÃO” (14:5).
c. O simples facto de escutar que um irmão fale em línguas
NÃO beneficia à igreja. O PROVEITO resulta SOMENTE
se fala á igreja “COM REVELAÇÃO, OU COM
CIÊNCIA, OU COM PROFECIA , OU COM
DOUTRINA” (14:6).
d. É
necessário
falar
“A
PALAVRA
BEM
COMPREENSÍVEL” para o ouvinte para que seja de
benefício para a igreja (14:7-11). De outra maneira está
falando “AO AR”.
(1) Não há valor no simples acto de tocar um instrumento
de música mas em produzir música (14:7).
(2) Não há valor no simples acto de tocar a trombeta mas
em dar um aviso que se entende (14:8).
(3) Não há valor no simples acto de falar em línguas mas
em
comunicar
uma
mensagem
“BEM
COMPREENSÍVEL” (14:9).
(4) Não há valor em falar um idioma que o ouvinte não
entende (14:10).
e. De nada serve ter um dom espiritual se não é “PARA
EDIFICAÇÃO DA IGREJA” (14:12) O mesmo é certo
quanto a qualquer outra actividade que temos na reunião
da igreja (um sermão, uma oração, um canto ou o que
seja). Se não é para edificação legítima da igreja, de nada
serve.
f. Por esta razão é importante NA IGREJA, não só falar em
língua estranha mas também INTERPRETÁ-LA (14:13).
A capacidade de falar em um idioma NÃO é igual à
capacidade de explicá-lo a outra pessoa em seu próprio
idioma.
g. A pura emoção em si NÃO é edificação.
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“O MEU ENTENDIMENTO FICA SEM FRUTO”
(14:14) e nos outros que não entendem o que digo em um
idioma que não conhecem.
i. Toda a oração e todo o canto na igreja tinha que cumprir
dois requisitos fundamentais (14:15), porque de outra
maneira não edificava aquele “QUE OCUPA O LUGAR
DE SIMPLES OUVINTE” (14:16,17).
(1) Fazê-lo “COM O ESPÍRITO” = isto é, com o poder
do Espírito ou seja com o dom espiritual.
(2) Fazê-lo “COM O ENTENDIMENTO” = com seu
próprio entendimento e também de modo que os ouros
entendam o que um diz.
(3) O cristão bem podia dar graças a Deus somente
“COM O ESPÍRITO” mas o outro irmão não seria
edificado porque “NÃO SABE O QUE DISSE”.
(4) Aplicação: NÃO é suficiente que um saiba o que diz
na igreja (seja em oração, canto, pregação ou o que
seja). É necessário que os outros também entendam.
De outra maneira não há fruto (benefício) como
resultado do entendimento que Deus deu ao que fala.
É incorrecto ver a reunião da igreja em términos
verticais somente (isto é, entre a pessoa e seu Deus).
Há que tomar em conta o efeito de toda a palavra
falada, orada ou cantada nos outros que estão
presentes.
j. O dom de falar em línguas era de muito valor (14:18) mas
“NA IGREJA” é preferível falar pouco com o
“ENTENDIMENTO” em vez de muito em “LÍNGUA
DESCONHECIDA”
(14:19).
NÃO
se
busca
IMPRESSIONAR na assembleia da igreja MAS
EDIFICAR por COMUNICAR em forma compreensível.
K. O cristão “MADURO” pensará no bem dos outros, não
somente em si mesmo (14:20).
O propósito do dom de falar em línguas: “POR SINAL…AOS
INCRÉDULOS” (14:21-25).
a. Deus falou aos israelitas INCRÉDULOS por meio dos
lábios dos assírios (14:21); veja Isaías 28:11,12. Esta
profecia de Isaías foi cumprida quando a Assíria destruiu a
nação de Israel (Samaria) e a levou cativa a terras
estrangeiras no ano 721 antes de Jesus Cristo.
b. Para que creiam que somos de Deus (14:22).
c. Devemos tomar em conta o efeito das nossas reuniões
naqueles visitantes que não são cristãos (14:23).
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(1) Que não sejam confundidos por não entenderem –
“NÃO DIRÃO QUE ESTAIS LOUCOS”(14:23).
(2) Que seja convencido de pecado.
“É CONVENCIDO” (14:24,25); veja também João
16:8-11,
(3) Que seja convertido a Deus – “ADORARÁ A
DEUS” (14:25).
(4) Que seja convencido que somos povo legítimo de
Deus – “VERDADEIRAMENTE DEUS ESTÁ
ENTRE VÓS” (14:25).
(5) O importante é ensinar de maneira CLARA para que
os ouvintes ENTENDAM o que dizemos.
O propósito da reunião na igreja: “PARA EDIFICAÇÃO”
(14:26-40).
a. NÃO é um assunto pessoal nem totalmente vertical entre
uma pessoa e Deus.
b. NÃO é principalmente para evangelizar
c. Uma reunião que edifica, requer certa organização
ordenada das diferentes actividades e participantes.
d. Requer intérprete para as línguas (14:27,28).
e. Requer domínio e consideração no uso dos dons (14:2833ª).
(1) Tinham a capacidade de se calar ou seja de dominar o
dom que tinham recebido do Espírito (seja língua ou
profecia) (14:28;30,32).
(2) Limita o número de oradores (14:29).
(3) Os ouvintes tinham a responsabilidade de
“JULGAR” os mensageiros dos profetas (veja I João
4:1-6).

Nenhum devia dominar todo o tempo disponível
(14:30).
(5) Não permite que falem várias pessoas ao mesmo
tempo (14:31).
(6) A confusão de alguma reunião da igreja NÃO provém
de Deus (14:33ª).
Requer que as mulheres se calem (14:33b-34).
(1) Apesar de ter algum dom espiritual (seja o de falar em
línguas ou o de profetizar neste contexto), NÃO há
contradição com I Coríntios 11:5 se entendemos que
não o faziam NA CONGREGAÇÃO (veja a
explicação neste mesmo estudo).
(2) É manifestação de estar “SUJEITAS” (14:34).
(4)

f.
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(3) Faz distinção entre o que pode fazer “NA
CONGREGAÇÃO” e o que pode fazer “EM
CASA” (14:35).
(4) É “INDECOROSO” que falem na congregação
(14:35).
(5) Não se trata de algo baseado somente nos costumes de
certa cidade “COMO EM TODAS AS IGREJAS
DOS SANTOS” (14:33) nem daquele tempo somente
porque “TAMBÉM A LEI O DIZ” (14:34) (Génesis
3:16; I Timóteo 2:11-14; o sacerdote ensinava a lei).
(6) Há três grupos de pessoas que devem “CALAR”
“NA CONGREGAÇÃO”:
(a) O que fala em línguas se não há intérprete
(14:27,28).
(b) O
profeta
se
outro
profeta
recebe
revelação.(14:29,30).
(c) As mulheres (14:34).
(d) Quer dizer que o profeta não cantava quando toda
a igreja cantava? CLARO QUE CANTAVA.
Nem significa tão pouco que a mulher não
cantava quando toda a igreja cantava.
(e) NÃO é um silêncio absoluto MAS silêncio
QUANTO a dar um ensino à igreja ou seja
quanto ao uso do seu dom espiritual.
(f) O que fala em línguas, tem que sujeitar-se ao que
os ouvintes podem entender. O profeta tem que
sujeitar-se a revelações recebidas por outros
profetas. A mulher tem que sujeitar-se aos
varões.
Requer obediência a Deus (14:36-38).
(1) A igreja em Corinto NÃO era a fonte da “PALAVRA
DE DEUS” (14:36).
(2) A igreja em Corinto NÃO era a única que recebeu “A
PALAVRA DE DEUS” (14:36).
(3) A igreja em Corinto tinha que reconhecer a autoridade
absoluta da “PALAVRA DE DEUS” escrita pelo
apóstolo Paulo (14.37).
(a) “SÃO MANDAMENTOS DE DEUS” , não
simplesmente as opiniões de Paulo.
(b) Esta é a verdadeira prova do “PROFETA” ou o
cristão “ESPIRITUAL”.
(4) A igreja em Corinto tinha que recusar aquele que
“IGNORA” (NÃO RECONHECE) a autoridade
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“DA PALAVRA DE DEUS” escrita pelo apóstolo
Paulo (14:38; veja também I João 4:1-6).
(a) A palavra “IGNORA” em 14:38 (agnoei no
grego é da mesma raiz que a palavra
“RECONHEÇA” em 14:37 (epiginoskéto no
grego). A raiz fundamental das duas palavras é
ginosko que significa saber, perceber, discernir,
entender. Compare I Coríntios 8:3.
(b) A Bíblia Das Américas traduz este texto: “Se
algum não reconhece isto, ele não é
reconhecido.”
(c) Deus Fala Hoje, traduz assim: “e se não o
reconhece, que tão pouco se o reconheça a ele.”
h. Não requer a eliminação dos dons espirituais (14:39)
(enquanto fosse a vontade de Deus que existissem estes
poderes).
i. Requer que se faça “TUDO DECENTEMENTE E COM
ORDEM” (14:40).
(1) “DECENTEMENTE” (euschemónos) = literalmente
boa + aparência (de boa aparência). Portanto, é algo
DECENTE em sua apresentação ou aparência.
(2) “COM ORDEM” (katá tásin) = literalmente
“segundo ordem”. É uma série ou sucessão ordenada
de actividades (como o que manda em (14:27).
Claramente requer certa organização prévia.
Embora não tenhamos estes dons milagrosos hoje em dia, os
princípios que nos apresenta o Espírito Santo neste capítulo são
MUITO IMPORTANTES quando “TODA A IGREJA SE
REÚNE EM UM SÓ LUGAR” hoje em dia.
*******

RESPONDA ÀS PERGUNTAS SOBRE I CORÍNTIOS 14
*******

PERGUNTAS (17)
I Coríntios 14:1-40
1.

Qual é o tema no capítulo 14: A vantagem da profecia sobre as línguas:
a edificação da igreja.
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2.

Que é o dom de falar em línguas? É o dom de falar um idioma
estrangeiro sem estudá-lo.

3.

Em que contexto a profecia é superior ao falar em línguas?
No contexto das actividades nas reuniões da igreja local.

4.

Dois sentidos em que a profecia é superior ás línguas, quando a igreja
está reunida, segundo 14:2-4 são:
(1) O que profetiza fala aos homens, enquanto o que fala em línguas
fala a Deus porque ninguém o entende.
(2) O que profetiza, edifica a igreja, enquanto que o que fala em
línguas, somente se edifica a si mesmo porque ninguém o entende.

5.

Segundo I Coríntios 14:5-20, um requisito importante para que haja
edificação ou proveito, quando alguém fala na igreja é:
O entendimento - que os ouvintes entendem o que se fala.

6.

Para que a igreja local recebesse edificação quando um irmão falava em
línguas, que foi necessário? O intérprete – que alguém tivesse a
capacidade de traduzir o idioma estrangeiro que falava ao idioma dos
ouvintes.

7.

Quais são os dois requisitos que tinha que cumprir qualquer oração e
qualquer cântico espiritual na reunião da igreja? (14:15)
Tinha que fazer-se com o espírito e com o entendimento.

8.

Qual era o propósito principal do dom de falar em línguas? (14:26)
Serviu como sinal aos incrédulos.

9.

4 resultados que buscamos nos visitantes não cristãos que chegam às
reuniões da igreja (14:23-25) são:
(1) Que não sejam confundidos por não entender (14:23).
(2) Que sejam convencidos de pecado (14:24,25).
(3) Que sejam convertidos a Deus (14:25).
(4) Que sejam convencidos que somos povo de Deus (14:25).

10. O propósito principal da reunião da igreja (aparte de glorificar a Deus) é:
A edificação da igreja.
11. Qual é a aplicação prática para as reuniões da igreja, hoje em dia, em
base aos princípios apresentados em I Coríntios 14:26-33?
Ao critério de cada estudante, mas deve incluir alguns dos seguintes
conceitos:
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(1) Tudo deve fazer-se para conseguir a edificação dos assistentes;
(2) Não basta perguntar se alguma actividade agrada a Deus.
Também deve fortalecer a igreja;
(3) As reuniões devem estar organizadas para não cair em desordem e
para aproveitar o tempo ao máximo.
(4) Se deve limitar o tempo àquilo que pode ser aproveitado pela igreja
em geral;
(5) A reunião não deve ser dominada por uma só pessoa.
12. Que aprendemos sobre o “controlo” ou “domínio” dos dons espirituais
em I Coríntios 14:27-32?
Que estavam sob o domínio do dotado; não eram incontroláveis.
13. Como a mulher manifesta a sujeição à autoridade que Deus deu ao varão,
nas reuniões da igreja? (14:34) Por não falar.
14. Há distinção entre o que a cristã pode fazer “na congregação” e o que
pode fazer “em casa”? (14:35) Sim.
15. Quais são os três grupos que se devem “calar” “NA CONGREGAÇÃO”?
(1) O que fala em línguas se não há interprete (14:27,28).
(2) O profeta, se outro profeta recebe revelação (14:29,30).
(3) As mulheres (14:34).
16. Qual é a verdadeira prova do cristão espiritual apresentada em I Coríntios
14:37? Reconhece a autoridade absoluta da Palavra de Deus (escrita
pelo apóstolo Paulo , neste caso).
17. Segundo o nosso estudo, que significa o mandamento, “Mas o que
ignora, ignore” (14:38)?
A igreja deve recusar aquele irmão que não reconhece a autoridade da
Palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo.

*******

