


1Coríntios 2.1-16 



Introdução 
 Em 1Coríntios 1 Paulo deixou claro que não 

realizou muitos batismos quando esteve 
entre eles.  

 Em 1Coríntios 2 o apóstolo declara que teve o 
cuidado de pregar de tal modo que o caráter e 
a origem da sua mensagem não fossem 
obscurecidos pela sabedoria humana.  

 Paulo também mostra que a sabedoria de 
Deus, demonstrada na mensagem da cruz, 
jamais poderia ser compreendida pelo homem, 
se não tivesse sido revelada pelo Espírito. 



I – Conteúdo, método e propósito da 
mensagem (2.1-5) 

1. O conteúdo da mensagem pregada (v. 2) 
a. “Jesus Cristo, e este crucificado”, foi o 

único tema da pregação de Paulo.  
b. A mensagem da redenção inclui a cruz 

(1Co 1.23) 



2. O método de pregar a mensagem (v. 1,3,4) 
a. Com simplicidade (v. 1) 
b. Com temor (v. 3) 

I – Conteúdo, método e propósito da 
mensagem (2.1-5) 

c. Na dependência do Espírito (v. 4) 



a. A nossa pregação é uma proclamação 
genuína? 

3. O propósito a ser alcançado pela 
pregação (v. 5) 

I – Conteúdo, método e propósito da 
mensagem (2.1-5) 

b. Estamos proclamando os poderosos 
atos pelos quais Deus deu testemunho 
de si mesmo em Jesus? 



c. Será que estamos obscurecendo nossa 
proclamação com ostentação de 
linguagem ou qualquer outra coisa? 

3. O propósito a ser alcançado pela 
pregação (v. 5) 

I – Conteúdo, método e propósito da 
mensagem (2.1-5) 

d. Tomamos a firme decisão de fazer de 
Jesus Cristo crucificado o tema da nossa 
pregação e o centro da nossa vida? 



e. Sentimo-nos vulneráveis como 
pregadores do evangelho em um mundo 
pagão e hostil?  

3. O propósito a ser alcançado pela 
pregação (v. 5) 

I – Conteúdo, método e propósito da 
mensagem (2.1-5) 

f. A nossa pregação manifesta o poder do 
Espírito Santo? 



g) Os resultados da nossa pregação 
manifestam o poder do Espírito? 

3. O propósito a ser alcançado pela 
pregação (v. 5) 

I – Conteúdo, método e propósito da 
mensagem (2.1-5) 

h. A vida das pessoas está sendo 
transformada? 

i. Elas reconhecem o poder do Espírito na 
própria vida? 



II – A revelação da mensagem da cruz 
(v. 6-16) 
1. A mensagem da cruz é sabedoria de Deus 

(v. 6-9) 
a. Não é sabedoria deste século (v. 6) 

• É “sabedoria entre os experimentados”. 
• Aqueles que são espirituais progridem, 

experimentando tudo o que Deus 
oferece por meio de Jesus (Cl 2.2,3). 



II – A revelação da mensagem da cruz 
(v. 6-16) 
1. A mensagem da cruz é sabedoria de Deus 

(v. 6-9) 
b. É sabedoria de Deus em mistério (v. 7-9) 

• Foi revelada, encarnada e tornada acessível 
aos homens em Cristo. 

• É um “mistério” outrora oculto, mas 
agora revelado. 



II – A revelação da mensagem da cruz 
(v. 6-16) 
1. A mensagem da cruz é sabedoria de Deus 

(v. 6-9) 
b. É sabedoria de Deus em mistério (v. 7-9) 

• Mistério significa  um segredo que o 
homem é incapaz de penetrar, mas 
Deus o revelou.  

• Deus planejou o Evangelho para que 
experimentássemos a nossa glória (v. 7). 



II – A revelação da mensagem da cruz 
(v. 6-16) 
2. A mensagem da cruz é revelada pelo 

Espírito (v. 10-12). 
a. É revelação do Espírito (v. 10,11) 
 Ele é capaz de revelar, porque todas 

as coisas perscruta. 
 Ninguém pode conhecer o que se 

passa na mente de Deus, a não ser o 
Espírito de Deus. 



II – A revelação da mensagem da cruz 
(v. 6-16) 
2. A mensagem da cruz é revelada pelo 

Espírito (v. 10-12). 
b. Recebemos o Espírito de Deus (v. 12) 
 Não temos recebido o espírito do 

mundo. 
 Temos recebido o Espírito que vem 

de Deus (cf. 1Jo 2.20,27). 



II – A revelação da mensagem da cruz 
(v. 6-16) 
3. O discernimento espiritual da mensagem 

da cruz (v. 13-16) 
a. Os apóstolos foram iluminados (v. 13) 
b. Os crentes são iluminados (v. 14-16) 
 Quem não tem o Espírito não é capaz 

de reconhecer ou receber o que o 
Espírito comunica pelos mensageiros. 

 O homem espiritual é capaz de receber, 
entender e aplicar à vida a mensagem. 



Conclusão: 

Em nossos dias há mensageiros que não 
anunciam a autêntica mensagem da cruz 
no poder do Espírito Santo. 

Você concorda com a afirmação acima? Por 
quê? Será possível ajudá-los? Como? 

O que se pode fazer para deixar de ser uma 
“criança em Cristo” e passar a agir como 
um “adulto espiritual”? 


