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"a loucura de deus” 
O estudo desta semana, tem por prioridade desvendar mistérios que para muitos são loucuras. O mundo caiu em um período 
de estagnação (aproximadamente 1973 anos), no tocante ao conhecimento das coisas de Deus. Ao ouvir as palavras 
inefáveis, as riquezas insondáveis deste evangelho, as têm como coisas absurdas. 

O ensinamento doutrinal que fomos submetidos, se estabeleceu como 
sendo verdades únicas, e por falta de conhecimento, nos permitimos 
ser guiados como ovelhas mudas, que são levadas ao matadouro. 
Recordem-se que Paulo em sua carta aos Coríntios adverte; A letra 
mata!!!

Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, “não da 
letra”, mas do Espírito; pois “a letra mata”, mas o Espírito vivifica. 
2ª CORÍNTIOS. 3:6.

O evangelho apresentado por Paulo, vinha na contramão de tudo 
aquilo que já estava estabelecido por Pedro e os demais. Por vinte e 
seis anos a igreja primitiva, vinha sendo controlada por eles, e o que 
eles ditavam era lei. 

Mas aprouve a Deus escolher a este homem, para comunicar suas 
verdades e mudar o rumo da história.

Porque o Senhor assim no-lo mandou: “Eu te pus para luz dos gentios”, 
a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. ATOS. 13: 47.

Paulo escrevendo a igreja de Corinto, de imediato traz o alerta; O que 
tenho para vos dizer, soara como algo insano, porém esta loucura será 
para vós salvação.

Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por 
sua própria sabedoria, aprouve a Deus “salvar aos crentes” pela loucura 
da pregação. 1ª CORÍNTIOS. 01:21.

A carta aos Hebreus, revela a necessidade que temos de abandonar a 
velha aliança e seguirmos a uma perfeição, o apostolo explica que este 
pacto era uma sombra dos bens que viriam.

Porque a lei tendo a sombra dos bens vindouros, não a imagem real 
das coisas nunca pode pelos mesmos sacrifícios que se oferecem 
continuamente a cada ano fazer perfeitos aos que se acercam. 
HEBREUS. 10:01

O mundo não conheceu a Deus por intermédio da lei, e aí se fez 
necessário um pouco de loucura, e está é a loucura que estamos 
semeando por todo o mundo. 

(Pois a lei nunca aperfeiçoou nada), e desta sorte é introduzida uma 
melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. HEBREUS. 07:19

Apodere-se desta loucura e desfrute de uma vida abundante. Hoje 
você não precisa de um aio para chegar a Deus. Viva seus melhores 
dias, Você é um abençoado! 
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RESPONDA VERDADEIRO OU FALSO:

1) Paulo pregava lei (                      )
2) Paulo foi escolhido apostolo para os gentios (                         )
3) A lei nunca aperfeiçoou a nada (                                )
4) A letra mata (                                 )
5) O mundo conheceu a Deus por meio da lei (                           ) 
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