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Comentário lição 13

O apóstolo dos gentios, ao escrever a sua segunda carta aos crentes da igreja em Corinto, faz
revelações impressionantes em relação a alguns episódios de sua vida. Deus um arrebatamento
em que viu coisas inefáveis, passando pela sua luta causada por meio de um espinho na carne,
até uma grande lição de dependência total e irrestrita do nosso Senhor .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

AS VISÕES CELESTIAIS

As revelações relatadas por Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios, apresentam algo magní�co
acontecido a um ser humano: ser arrebatado ao terceiro céu. Uma experiência extraordinária
vivida pelo apóstolo, que achou necessário transmitir essa verdade em seus escritos.

Por causa dos oponentes, Paulo se sente forçado a “gloriar-se”. Aparentemente, eles
a�rmavam ter visões e revelações impressionantes. Mas Paulo diz que tais visões e revelações
não são de nenhum proveito, isto é, não são evidência de apostolado, nem ajudam a
congregação em geral. Isto não é negar o valor edi�cante do dom da revelação dado pelo
Espírito Santo (1 Co 14.6,26,30). Antes, Paulo está lidando com as a�rmações dos falsos
apóstolos. Nenhuma das visões que eles tiveram poderia ser mais impressionante do que o
Espírito o incitava a contar. Não obstante, ele está reticente em contar a visão e a coloca na
terceira pessoa do singular, ainda que seja óbvio que o “homem em Cristo” fosse o próprio
Paulo, como nos mostra o versículo 7. É provável que ele guardou distância da visão, porque
não queria usá-la como credencial apostólica e não “queria ser conhecido como ‘visionário’,
mas só como apóstolo fraco e sofredor […] por meio de quem o poder incomparável de Deus
é revelado” (2 Co 4.7-15) .2
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Note que o momento foi necessário à revelação do apóstolo. Perceba, o texto diz que Paulo
teve essa magní�ca experiência quatorze anos antes de ter contado (2 Co 12.2). Uma lição
podemos extrair disso. O apóstolo poderia ter usado esse grande momento como uma
autopromoção, contudo, ele sabia que não podia se gloriar, como veremos no próximo
ponto.

Paulo, enquanto arrebatado ao terceiro céu, “não tinha certeza se estava no corpo ou fora do
corpo. Só ‘Deus o sabe’. Mas ele sabia que tinha sido humilhado ao ser baixado numa cesta e,
depois, arrebatado a um lugar de verdade onde ouvira coisas que não lhe era lícito falar.
Porém, ‘não é lícito’ (gr. ) também pode signi�car ‘não é possível’. É provável que
não haja palavras adequadas para expressar o que ele ouviu e viu” .
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Destaque

Esse breve testemunho da experiência sobrenatural de Paulo nos serve de grande incentivo à
importância de compartilharmos, com nossos irmãos e irmãs, as bênçãos de Deus em nossas
vidas. Muitas das histórias vividas por nós, em nossa trajetória cristã, podem servir de
incentivo aos irmãos que também atravessam grandes di�culdades. Ouvir que Jesus abriu
uma vaga de trabalho ou curou um doente pode ser um bálsamo a alguém que vive a
realidade do desemprego ou sofre uma doença debilitadora. Esse testemunho o levará a orar
com mais fé em busca da sua vida .1

O ESPINHO NA CARNE

Esta visão do terceiro céu e paraíso era apenas uma das “excelências das revelações” que Deus
dera a Paulo. Para que ele não se exaltasse (como os falsos apóstolos, 2 Co 11.20) ou �casse
“indevidamente soberbo” (v. 7), um espinho na carne, um mensageiro (gr. ) de
Satanás, lhe foi dado (por Deus), não para punir, mas para atormentá-lo ou esbofeteá-lo
(implicando algo que ocorria periodicamente) .
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O “espinho na carne” de Paulo sempre gerou uma grande polêmica no meio cristão.
Inúmeros debates são levantados a �m de que suas teses fossem a�rmadas ou que fosse
entendido essa revelação feita pelo apóstolo.

Não há acordo concernente ao que era o espinho na carne. Crisóstomo pensava que se referia
a Alexandre, o latoeiro (2 Tm 4.14, KJV). Outros consideram ser um “judaizante” que seguia
Paulo, causando-lhe angústia. Visto que estava “na carne”, ou seja, no corpo, muitos reputam
ser uma doença (Gl 4.13,14). Outros julgam que era uma malária recorrente, observando que
ele deixou as regiões inferiores cheias de pântanos da Galácia e dirigiu-se para lugares mais
altos em sua primeira viagem missionária. Tudo o que podemos ter certeza é que Deus deu a
Satanás permissão para hostilizar Paulo, da mesma forma que deu permissão para que �zesse o
mesmo a Jó .2

A relevância dessa revelação não é o apontamento do “espinho” de Paulo, mas o motivo pelo
qual essa di�culdade foi permitida por Deus para a�igir o apóstolo. “Esse espinho mantinha
Paulo humilde, lembrava-lhe de sua necessidade de contato constante com Deus e bene�ciava
aqueles que estavam ao seu redor, pois viam Deus trabalhando em sua vida” .3

Destaque

O apóstolo apresenta o seu “espinho na carne” (v. 7) e descreve o quanto tem sido sofrido o
efeito desse instrumento em seu dia a dia. Com a permissão de Deus, o Inimigo de nossas
vidas enviou o espinho como um “mensageiro” com a intenção de prejudicar Paulo. Porém,
Deus cuida dos seus e transforma aquilo que nos traria sofrimento em bênção. Certas lutas e
provações são formas usadas por Deus para que possamos crescer e continuar caminhando
triunfantemente dirigidos pelo nosso Senhor. O “espinho” de Paulo cumpriu os propósitos de
Deus e permitiu que o apóstolo fosse aperfeiçoado em sua fraqueza .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em FocoEBD em Foco
EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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