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O que sou?: Carnal X Espiritual  

Mensagem:04 de 13 
Data: 24/04/2011 

Introdução 

Entretanto, falamos de 
sabedoria entre os 

maduros, mas não da 
sabedoria desta era ou dos 
poderosos desta era, que 
estão sendo reduzidos a 

nada.  1Co 2.6 

1º Tipo:  

Homem NATURAL 

Ora, o homem natural não 
aceita as coisas do Espírito 

de Deus, porque lhe são 
loucura; e não pode 

entendê-las, porque elas se 
discernem espiritualmente. 

1Co 2.14RA 

Estes são os que causam 
divisões entre vocês, os 

quais seguem a 
tendência da sua própria 

alma e não têm o 
Espírito.  Jd 1.19  
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esta não é a sabedoria 
que desce lá do alto; 

antes, é terrena, 
animal e demoníaca. 

Tg 3.15 (RA)  

Ora, o homem natural não 
aceita as coisas do Espírito de 
Deus, porque lhe são loucura; 

e não pode entendê-las, 
porque elas se discernem 

espiritualmente. 

1 Co 2.14RA 

2º Tipo:  

Crente CARNAL (1) 

Irmãos, não lhes pude 
falar como a 

espirituais, mas como 
a carnais, como a 

crianças em Cristo.  
1 Co 3.1 

3º Tipo:  

Crente CARNAL (2) 

2 ... De fato, vocês ainda não 
estão em condições, 3 porque 

ainda são carnais. Porque, 
visto que há inveja e divisão 

entre vocês, não estão sendo 
carnais e agindo como 

mundanos?  
1 Co 3 
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4º Tipo:  

Crente ESPIRITUAL 

...não lhes pude falar 
como a espirituais, 
mas como a carnais, 
como a crianças em 

Cristo.  
1Co 3.1 

Nós, porém, não recebemos 
o espírito do mundo, mas o 

Espírito procedente de Deus, 
para que entendamos as 
coisas que Deus nos tem 

dado gratuitamente.   

1Co 2.12 

Delas também falamos, não 
com palavras ensinadas pela 
sabedoria humana, mas com 

palavras ensinadas pelo 
Espírito, interpretando 

verdades espirituais para os 
que são espirituais. 

1Co 2.13 

Mas quem é espiritual 
discerne todas as 

coisas, e ele mesmo 
por ninguém é 

discernido; pois 
1Co 2.15 

quem conheceu a 
mente do Senhor para 
que possa instruí-lo? 
Nós, porém, temos a 

mente de Cristo.  
1Co 2.16 
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Conclusão: 

Dei-lhes leite, e não 
alimento sólido, pois vocês 
não estavam em condições 
de recebê-lo. De fato, vocês 

ainda não estão em 
condições,  

1Co 3.2 

porque ainda são carnais. 
Porque, visto que há 

inveja e divisão entre 
vocês, não estão sendo 
carnais e agindo como 

mundanos? 
1Co 3.3 

Pois quando alguém 
diz: “Eu sou de Paulo”, 

e outro: “Eu sou de 
Apolo”, não estão 
sendo mundanos?  

1Co 3.4 

Afinal de contas, quem é 
Apolo? Quem é Paulo? 

Apenas servos por meio dos 
quais vocês vieram a crer, 

conforme o ministério que o 
Senhor atribuiu a cada um.  

1Co 3.5 


