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RESUMO 

 

 Paulo é um dos personagens de maior destaque da Bíblia. Não somente pela 

quantidade de livros que lhe são dedicadas a autoria, mas pelo conteúdo poderoso de sua 

pregação. Paulo era um homem letrado e culto, dominava recursos de oratória e tinha uma 

dialética acima da média. Decide centralizar sua mensagem no Cristo crucificado. A reação 

imediata a essa mensagem era ou de loucura para os gentios ou de escândalo para os judeus. 

Essa pesquisa busca através de uma breve análise histórica e teológica encontrar as razões 

pelas quais os gentios interpretavam a mensagem da cruz como loucura, descobrir porque 

Paulo definiu esse tema como central na sua pregação e fazer um paralelo entre a loucura da 

mensagem da cruz para os gentios e a loucura da cruz hoje. 

Palavras-chave: Loucura; Cruz, Cristo, Gentios, Paulo. 
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ABSTRACT 

 

Paul is one of the most prominent characters of the Bible. Not only the quantity of books that 

are devoted to authorship, but the powerful content of his preaching. Paul was a scholar and 

erudite.  The resources of oratory and dialectic were often present in his speeches. He decides 

to centralize his preach in the crucified Christ. The immediate reaction to that message or was 

folly to Gentiles or scandal to the Jews. This research seeks through a brief historical and 

theological analysis to find the reasons for why the Gentiles interpreted the message of the 

cross as foolishness, find out why Paul defined this as a central theme in his preaching and to 

make a parallel between the foolishness of the message of the cross for Gentiles and the folly 

of the Cross today. 1118-1672-1158-7737-1120-3186 

Keywords:  Foolishness; Cross; Christ; Gentiles; Paul. 
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1. INTRODUÇÃO AO TEMA  

 

 

 Paulo se apresenta constantemente em suas epístolas como “Apóstolo de Jesus Cristo” 

(1Co 1:1;  2Co 1:1; Gl 1:1; Ef 1:1; Cl 1:1...). A palavra no grego referente a apóstolos é 

ἀπόστολος. Carrega o significado de alguém que é enviado em uma missão com toda 

autoridade.
1
 Também carrega o significado de um mensageiro com status superior ou de um 

representante pessoal.
2
 Logo podemos afirmar que Paulo se considerava um mensageiro de 

Cristo. Mas qual a essência de sua mensagem? O próprio apóstolo responde: “Porque nada me 

propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado” (1 Co 2:2). 

 Repetidamente o “Cristo crucificado” aparece nos escritos paulinos. “Paulo pregava o 

Cristo crucificado embora isso fosse escândalo para os judeus e loucura para os gentios (1 Co 

1:23). A linguagem da cruz é absurda para aqueles que, sem ela, se perdem; entretanto, é 

poder de Deus para aqueles que se salvam (1 Co 1:18). Paulo se considera crucificado com 

Cristo e que assim Cristo passa a viver nele. (Gl 2:20). A cruz de Cristo é o único motivo de 

glória para Paulo (Gl 6:14). Foi na cruz que Jesus uniu judeus e gentios (Ef 2:16). Na forma 

de homem, Cristo se humilhou e aceitou a morte de cruz (Fl 2:8). Para os que são inimigos da 

cruz de Cristo, o resultado é a perdição (Fl 3,18). Pelo sangue de Cristo pode ser feita a paz e 

pelo Seu sangue houve reconciliação em “todas as coisas, tanto as que estão na terra com as 

que estão nos céus” (Cl 1:20). Cristo na cruz pagou a dívida do ser humano para com Deus 

(Cl.2:14). Cristo suportou a Cruz e hoje está assentado à direita do trono de Deus (Hb. 12:2). 

I Coríntios 1:22-25 contém as seguintes palavras: “Porque tanto os judeus pedem 

sinais, como os gregos buscam sabedoria; Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo 

para os judeus, loucura para os gentios [gregos]. Mas para os que foram chamados, tanto 

judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura 

de Deus é mais sábia que os homens; e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens.” 

Ao ler este texto bíblico facilmente se percebe o contraste entre a pregação do Cristo 

crucificado com outros dois conceitos: o Poder, almejado pelos Judeus; e a Sabedoria, 

desejado pelos Gentios. Aparentemente Cristo ao invés de poder é escândalo aos Judeus e ao 

                                                           
1
FRIBERG, Timothy; FRIBERG, Barbara; MILLER,  Neva.  Analytical Lexicon of the Greek New 

Testament, P 71. 

 
2
ARNDT, William: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 

Literature, p. 122. 
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invés de Sabedoria é Loucura aos gregos. Nosso trabalho se delimitará a estudar a reação dos 

gentios (gregos) à mensagem da cruz. 

 

1.1. Definição do Problema 

 Paulo biblicamente é apresentado como um homem culto que recebeu uma educação 

privilegiada aos pés de Gamaliel (At. 22:3), o qual era um doutor da lei e membro do sinédrio 

judaico. Além dessa instrução pode se notar que Paulo fez diversos discursos, ensinou, 

escreveu longas cartas e estava envolvido em debates teológicos de alto nível (At. 5:34). 

Nesse contexto de erudição, não parece fazer sentido Paulo ter como centro de sua mensagem 

algo que seja loucura. Isso nos leva a levantar algumas questões: 

 Por que a essência da pregação de Paulo era o “Cristo crucificado”? Por que a 

mensagem do Cristo crucificado era considerada loucura para os gentios? Quais os fatores 

culturais, religiosos, políticos e filosóficos dos gregos que poderiam entrar em choque com a 

mensagem da cruz a ponto de a considerarem loucura? Pode a mensagem do “Cristo 

Crucificado” ser considerada loucura no período em que vivemos? 

      

1.2. Objetivos 

 Identificar a razão pela qual Paulo tem como centro de sua pregação o “Cristo 

crucificado”.  Descobrir e explorar a razão pela qual os gentios consideravam a mensagem da 

cruz como loucura no contexto histórico e teológico de (1 Cor  1:22-25).  À luz das 

conclusões dos dois objetivos acima citados, identificar se a mensagem do “Cristo 

crucificado” pode ser considerada loucura nos dias atuais.  

 

1.3. Metodologia 

O método deste estudo é histórico e teológico. Histórico porque busca explorar t o 

contexto cultural, religiosos, políticos e filosóficos relacionado à (1 Cor. 1:22-25). Teológico 

porque busca responder qual a essência da mensagem da cruz pregada aos gentios. Dentro da 

análise teológica será feita uma breve análise literária de alguns termos gregos. Por esse não 

ser o foco da pesquisa, não foi incluído na pesquisa o aspecto literário isolado.  

 O primeiro capítulo é introdutório à pesquisa. O objetivo é contextualizar o leitor com 

o objeto de pesquisa, com a metodologia a ser utilizada, com as principais referências 

bibliográficas e principalmente com a problemática a ser trabalhada. O segundo capítulo 

aborda um breve contexto histórico da 1 Epístola aos Coríntios. Questões como a autoria, data 

e local da epístola são trabalhados. Também é feita uma breve abordagem quanto à cidade de 
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Corinto, a influencia das principais correntes filosóficas e também sobre a comunidade cristã 

de Corinto. O terceiro capítulo é reservado para encontrar o significado e a reação da cruz no 

ambiente greco-romano. A reação dos gentios será analisada sob os parâmetros culturais, 

religiosas, sociais, políticos e filosóficos. No capítulo quatro é feita a análise teológica do 

tema. Nesse capítulo é desdobrado o pensamento paulino sobre o Cristo crucificado no 

contexto de 1 Coríntios 1:22-25. Também é estabelecido um paralelo se possível, da loucura 

da cruz para os gentios com a possível loucura da cruz nos dias atuais. Finalmente no capítulo 

cinco são feitas as ultimas considerações da pesquisa assim como a conclusão. 

 

1.4. Revisão Bibliográfica 

 O segundo capítulo dessa pesquisa tem caráter essencialmente histórico. Ao desdobrar 

as questões relacionadas à autoria, data e local da redação da epístola, assim como as 

características da cidade de Corinto e da comunidade cristã ali localizada, os autores em 

destaque são Thomas D. Lea, Francis D. Nichol, Robert H. Gundry, Michael J. Gorman e 

Leon Morris. Ainda no capítulo dois, porém na seção onde é destacada a questão dos 

principais movimentos filosóficos no contexto da epístola, o principal autor utilizado foi 

Everett Ferguson. Esse apresenta clareza de ideias e um bom conhecimento na área. F. F. 

Bruce e Walter Elwell também contribuíram para essa seção. 

 No terceiro capítulo onde é estudado o conceito da cruz, historicamente de acordo com 

sua origem e forma de sentença jurídica, o autor de destaque foi Martin Hengel. Quanto a 

comparação entre a cruz e a reação dos gentios, os autores destacados foram David N. 

Freedman, Paul J. Achtemeier, John L. Mackenzie e John Stott. 

 No capitulo quatro no que compete a breve análise linguística das termos no idioma 

grego, os autores em destaque foram Horst Robert Balz, Timothy Friberg, Spiros Zodhiates, 

Gerhard Kittel, Gerald F. Hawthorne e Francis D. Nichol. Os próprios autores que foram 

importantes na parte linguística também tiveram sua participação no restante do 

desenvolvimento teológico, porém alguns autores podem ser adicionados a essa lista como 

John Bailey, F. F. Bruce, Leon Morris, Ellen G White, David H. Stern, Michael J. Gorman e 

James Dunn. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

2.1.  Autoria 

Logo na abertura da primeira epístola aos Coríntios (1 Co. 2:1,2), Paulo se identifica 

como o autor. A autoria paulina é aceita pela grande maioria dos intérpretes, críticos e 

estudiosos. Juntamente com 2 Coríntios, Romanos e Gálatas, são as epístolas menos 

contestadas quanto a autoria.
3

 Exceto por alguns críticos ultrarradicais que também 

questionam até mesmo se o personagem Paulo realmente existiu.
4
 

Existem evidências também que a autoria de Paulo era aceita na Igreja Primitiva. 

Clemente, no fim do primeiro século depois de Cristo
5
, em sua primeira carta aos Coríntios 

atesta a autoria paulina: “Tome em suas mãos a epístola do abençoado Apóstolo Paulo”.
6
 

Assim, ao longo da pesquisa vamos aceitar a Paulo como o autor da epístola. 

 

2.2.  Data e Local 

 A epístola teve seu local de autoria em Éfeso.  Paulo provavelmente estava em sua 

terceira viagem missionária, onde permaneceu em Éfeso por três anos (At 20:31). Em (1 Co. 

5:9) temos a evidência que o apóstolo já havia escrito à igreja de Corinto anteriormente, mas a 

carta em algum momento se perdeu.
7
 Logo a primeira epístola aos Coríntios, é na verdade a 

segunda epístola que o apóstolo escreveu à igreja de Corinto. 

Paulo tinha o interesse de visitar os irmãos de Corinto e estava prestes a sair para a 

Grécia e Macedônia, porém decidiu permanecer até o Pentecostes em Éfeso (1 Co 16:8).
8
 

Existe o argumento de que Timóteo tenha levado a carta aos Coríntios (1 Co 16:10). Gundry 

argumenta que essa possibilidade entraria em confronto com o texto de (Atos 19:22) onde 

sugere que Timóteo estava nesse período na Macedônia.
9
 A incerteza quanto através de quem 

                                                           
3
 NICHOL, Francis D. The Seventh-day Adventist Bible Commentary , p.655. 

 
4
 Ibidem. 

 
5
 LEA, Thomas. The New Testament: its background and message,  p.414. 

 
6
 CLEMENT. The First Epistle of Clement, c. 47.  Disponível em: 

<http://en.wikisource.org/wiki/1_Clement_(Hoole_translation)>. Acesso em: 04 de Dezembro de 

2011. 

 
7
 GUNDRY. Robert H. Panorama do Novo Testamento, p.307. 

 
8
 NICHOL. The Seventh-day Adventist Bible Commentary , p.655. 

 
9
 GUNDRY. Panorama do Novo Testamento, p.308. 
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a epístola chegou aos coríntos não é relevante à nossa pesquisa. Importante é estabelecer uma 

provável data de autoria. Considerando que Paulo escreveu a epístola aos Coríntios no último 

e terceiro ano no qual estava ainda em Éfeso, a data deve ser entre 55, 56 D.C.
 10

. O 

Comentário Adventista sugere que a carta foi escrita em 57 D.C.
11

 Assim podemos 

compreender qual o período histórico exato a ser estudado. 

 

2.3. A cidade de Corinto 

A cidade de Corinto estava localizada numa faixa de terra que conectava a península 

do Peloponeso com o norte da Grécia. Devido a sua localização geográfica, a cidade era um 

polo comercial.
 
A cidade possuía dois portos principais: Cecréia no lado leste do Egeu e 

Lequeu na ponta do Golfo de Corinto ao Oeste.
 12

 Muitos dos comerciantes preferiam descer 

suas cargas e atravessar por terra a fim de evitar passar pelas tempestades ao sul do estreito do 

Peloponeso. Assim a cidade se tornava um ponto natural de parada para comerciantes do 

oriente onde várias rotas de comércio convergiam.
13

 

Além de ser um polo comercial, a cidade também era conhecida por seus Jogos 

Ístmicos.
14

 Esses jogos aconteciam a cada dois anos e trazia uma grande quantidade de 

pessoas para a cidade. Além de ser um evento festivo esses jogos recompensavam os 

vencedores com grandes prêmios.
 15

 O teatro aberto acomodava vinte mil pessoas, e o teatro 

fechado três mil.
16

 Além de ser um polo comercial e esportivo, Corinto também era um polo 

religioso. A cerca de 1800 pés acima do nível de Corinto podia se encontrar um templo 

dedicado a deusa Afrodite no monte Acrocorinto.
17

 Strabo menciona que havia mais de mil 

                                                                                                                                                                                     
 
10

 LEA. The New Testament: its background and message,  p.414. 

 
11

 NICHOL. The Seventh-day Adventist Bible Commentary , p.655. 
 
12

 LEA. The New Testament: its background and message,  p.408 

 
13

 MORRIS, Leon. I Coríntios: introdução e comentário, p.11. 

 
14

 STRABO, Geography. 8.6.20. Disponível em: 

<http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/8F*.html>. Acesso em 04 de Dezembro 

de 2011. 

  
15

 LEA. The New Testament: its background and message, p.408 

 
16

 GUNDRY. Panorama do Novo Testamento, p.309. 

 
17

 LEA, The New Testament: its background and message, p.408. 
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pessoas servindo no templo dedicado à deusa.
18

 “De acordo com os requerimentos legais, mil 

jovens mulheres oficiavam como prostitutas cultuais perante o altar da deusa do amor”
19

 Essa 

imoralidade atraia muitas pessoas interessadas em licenciosidades e promiscuidade. A 

imoralidade era tão grande na cidade que o historiador Strabo, cita um provérbio antigo sobre 

a cidade: “Não para qualquer homem a viagem para Corinto”.
 20

 A licenciosidade era tão 

intensa que o nome da cidade deu origem a um verbo grego “korithiazesthai” que queria dizer 

“praticar fornicação”.
21

 Morris ainda adiciona o sentido de “corintializar” como “ir ao 

Diabo”.
22

 

A cidade foi destruída pelos romanos em 146 A.C., mas foi reerguida um século mais 

tarde como importante colônia romana. A população era heterogênea, composta por gregos, 

romanos, além de homens de outras raças principalmente orientais.
23

 Apesar dessa 

heterogeneidade de raças, a forma de pensar e os hábitos eram gregos. Tratava-se de uma 

cidade genuinamente helênica. Todos esses fatores tornavam Corinto um ponto estratégico na 

disseminação do evangelho. 

Era o centro do qual o Evangelho poderia irradiar-se para as regiões 

vizinhas. Havia uma grande população flutuante. Negociantes e viajantes 

costumavam ficar ali alguns dias, e pôr-se a caminho. Qualquer coisa 

apregoada em Corinto podia estar segura de ampla disseminação.
24

 

 

Apesar de ser uma localização geográfica favorável, pregar o evangelho nessa cidade, 

devido a seu alto grau de helenização, era um desafio estupendo. “Se o Evangelho pode 

triunfar em Corinto, ele pode vencer debaixo de qualquer circunstancias”.
25

 

 

                                                           
18

 STRABO, Geography. 8.6.20. Disponível em: 

<http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/8F*.html>. Acesso em 04 de Dezembro 

de 2011. 

 
19

 NICHOL. The Seventh-day Adventist Bible Commentary , p.655. 

 
20

 STRABO, Geography. 8.6.20. Disponível em: 

<http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/8F*.html>. Acesso em 04 de Dezembro 

de 2011. 

 
21

 LEA. The New Testament: its background and message,  p.409 

 
22

 MORRIS. I Coríntios: introdução e comentário, p.12. 

 
23

 Ibid, p.11. 

 
24

 Ibid. p.13.  

 
25

 NICHOL. The Seventh-day Adventist Bible Commentary , p.655. 



14 
 

2.4. A igreja de Corinto 

A epístola foi destinada à igreja da cidade de Corinto. O tema da carta é que divisão, 

crenças e práticas pagãs estavam florescendo na comunidade cristã em Corinto. A fim de 

contrabalançar esses problemas Paulo escreveu essa epístola. Basicamente dois motivos foram 

propulsores para que a carta fosse escrita. Primeiramente Paulo recebe informação pela 

família de Cloé sobre a existência de contenda na igreja (1 Co. 1:11). Segundo, o apóstolo 

também recebeu uma carta com dúvidas sobre assuntos práticos e doutrinários (1 Co. 7:1).
26

 

Não há certeza sobre quem fez chegar essa carta sobre assuntos doutrinários à Paulo, Existe a 

possibilidade de ter sido entregue por Estéfanes, Fortunato e Acaico (1 Co. 16:17).
27

 

 Paulo conhecia os corintos, pois morou por cerca de um ano e meio na cidade de 

Corinto (At. 18:11). Ali conviveu diretamente com Prícila e Áquila, dois judeus conversos 

que abandonaram Roma quando Claudio expulsou os judeus, os quais trabalhavam fazendo 

tendas assim como Paulo (At. 18:2,3). A cada sábado Paulo ensinava na Sinagoga (At. 18:2). 

Assim, pelo convívio nessa comunidade, Paulo sabia exatamente por quem era formada a 

igreja de Corinto. Era uma igreja mista composta tanto de judeus conversos (At. 18:7,8; 1 

Co.1:1, 14) como grandemente por gentios conversos (1 Co. 12:2). Por se tratar de um 

ambiente extremamente paganizado pode se compreender por que se encontravam tantos 

problemas doutrinários na igreja. 

Intensificado os problemas doutrinários, um espírito de divisão havia infectado a 

comunidade da igreja cristã em Corinto.
28

 Facções foram formadas prestando lealdade a 

personalidades ao invés de à Jesus.
29

 Essas facções se derivavam da veneração a heróis (1 

Cor. 1:12).
30

 Muitos eram fiéis a Paulo como o fundador da comunidade cristã local Haviam 

também aqueles fiéis a Apolo, talvez impressionados com sua eloquência; Pedro, quem sabe 

por um segmento judaico cristão mais tradicional se apegando ao primeiro líder apostólico e 

aqueles chamados de seguidores de Cristo.
31

 Essas facções no entanto se tratavam não da 

                                                           
26

 LEA. The New Testament: its background and message,  p.414. 

 
27

 GUNDRY. Panorama do Novo Testamento, p.308. 
 
28

 GORMAN, Michael.  Apostle of the Crucified Lord: A theological introduction to Paul and his 

letters, p.227. 

 
29

 LEA. The New Testament: its background and message, p.415. 

 
30

 GUNDRY. Panorama do Novo Testamento, p.310. 

 
31

 Ibidem. 
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causa principal do problema da igreja de corinto, mas sim de sintomas de um problema mais 

grave. Gorman sumariza que o problema fundamental para Paulo era: 

Uma falha na compreensão das consequências do evangelho de “Jesus 

Cristo, e este crucificado” na vida real. Seu objetivo se tornou convencer os 

coríntios incorporar a cruz na vida diária à luz da ressurreição e do breve 

retorno de seu crucificado Senhor.
32

  
 

2.5.  Filosofias 

Além de ser um polo comercial e religioso, Corinto também era um ambiente 

influenciado pelas escolas filosóficas gregas. O povo sempre foi marcado pela busca de 

respostas a tudo aquilo que é mistério como a origem da vida e a morte. Primeiramente na 

Grécia a forma de responder ao mistério era através da religiosidade e da mitologia. A 

mitologia estava intrinsecamente ligada à comunidade e aos hábitos do povo. Existiam 

diversos deuses relacionados com diferentes áreas práticas da vida como Zeus, deus do céu; 

Afrodite, deusa do amor; Dionísio, deus do vinho entre outros mais. A forma básica de 

adoração a essas divindades eram ritos como sacrifícios, oferendas e orações com o objetivo 

de agrada-los e manter um equilíbrio entre o homem e os deuses. 

Os deuses são apresentados tomando partidos e de alguma forma agindo na vida da 

humanidade. Os deuses gregos, entretanto são amorais e compartilham de sentimentos e 

reações humanas. Ferguson declara que “os deuses gregos foram os mais antropomórficos 

dentre todos os povos com exceção dos deuses da mitologia Escandinávia” 
33

. A religião 

mesmo mística e mitológica era baseada no homem como o padrão e modelo. 

A grande mudança na religião grega aconteceu no fim do século XV  e começo do XIV a. 

C. Surgiram questionamentos quanto a validade dessa crença nos deuses. Os sofistas, 

oferecendo explicações racionais sobre a crença nos deuses os relativizavam, enquanto os 

poetas desafiavam a conduta imoral dos deuses.
34

 Muitos passaram a ridicularizar a crença 

fiel e inquestionável a mitologia e buscaram através da lógica e da razão responder as mesmas 

perguntas. Surge então a filosofia como a religião do educado dentro do povo grego, sob a 

plataforma do estudo do homem como o centro de importância. Antes o misterioso e 

desconhecido era explicado através da mitologia, agora passava a ser explicado através da 

filosofia. Vale ressaltar que mesmo com o surgimento da filosofia, ainda sim existia uma 

grande aceitação do antigo sistema religioso grego politeísta. 
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Ao longo do tempo diversas escolas filosóficas diferentes surgiram. Mas duas das 

principais escolas filosóficas da Era Helênica são mais relevantes para a presente pesquisa: o 

Estoicismo e o Epicurismo. Na Bíblia, Atos 17:18, encontramos Paulo argumentando com 

filósofos estoicos e epicureus. Os estoicos e os epicureus eram as duas principais escolas 

filosóficas que competiam pela fidelidade do povo educado na era helenística. Ambos tinham 

sua ênfase na ética e faziam da filosofia seu estilo de vida. Ambos buscavam libertar os 

humanos e fazer deles autossuficientes. Mas apesar de algumas características comuns, em 

sua grande maioria eram diferentes. 

 

2.5.1. Estoicismo 

O estoicismo surgiu a partir de Zenão (335-263 A.C.) e se desenvolveu sob a 

influência de diversos filósofos como Cleantes, Crísipo, Possidónio, Ário Dídimo, Seneca,
35

. 

O materialismo era uma crença fundamental no pensamento estoico. Tudo no universo 

para eles é formado por matéria. Objetos, palavras, sensações, nada é imaterial.
36

 Existe, 

porém uma divisão entre dois tipos de matéria: uma comum e uma refinada. Essa matéria 

refinada é especial e é responsável por manter tudo no universo conectado. Qualquer parte 

que é fetada consequentemente afeta todo o resto. A matéria especial é racional e harmoniosa 

e é identificada por outros nomes como: razão, providência, Zeus ou fogo.   

Não existe o politeísmo clássico grego tão pouco o conceito de monoteísmo. O 

conceito de deus é panteísta.  Deus é totalmente imanente no mundo, e isto leva a uma forte 

crença na providência e no destino.
37

 O importante é a harmonia com o universo. O estilo de 

vida Estoico pode ser sumarizado em uma frase: “homologoumenos zen”, “viver em 

harmonia.”
38

 Para viver em harmonia o indivíduo deveria buscar fazer as decisões corretas ao 

longo da vida. O homem estoico passa a ser virtuoso “através do conhecimento, que o 

capacita a viver em harmonia com a natureza e, assim, conseguir um senso profundo de 

felicidade e a libertação da emoção.”
39

 O foco estava na razão e não na emoção ou sensações. 

Cada indivíduo deveria buscar aquilo que considerava bom e evitar aquilo que era ruim. Essa 
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felicidade almejada era um estado de harmonia e conformidade com a natureza. Se tratava de 

uma felicidade subjugada pela predestinação.  

Para o estoicismo o universo é racional e tudo que acontece tem um propósito.
40

 Esses 

propósitos são predestinados para preservar a harmonia do universo.  Esse conceito fica bem 

claro no Poema de Cleantes: 

Conduza me, ó Zeus, e tu, o meu destino; 

Seja o caminho que vós ordenais para mim; 

Destemido eu sigo, mas se eu recusar;  

Ainda seguirei, seja o que eu escolher
41

. 

 

Nesse poema Zeus é a personificação do destino. O homem não pode evitar seu 

destino, mas será mais fácil para ele mesmo se ele cooperar com o destino e aceitar 

alegremente ao invés de lutar em vão contra. O segredo da vida é conseguir fazer os 

julgamentos corretos e assim se harmonizar ao propósito do universo.  

A morte para os estoicos era uma ocasião em que a matéria entra em contato com o 

“fogo criador” e que uma vez consumida é redistribuída na natureza. Não há uma crença na 

imortalidade pessoal. No estoicismo tardio, alguns argumentavam que a alma reapareceria no 

novo mundo
42

. 

 

2.5.2. Epicurismo  

O Epicurismo surgiu a partir de Epicuro (341-270 A.C.). Estabeleceu uma escola na 

Atenas antiga que se tornou famosa no mundo helênico pelos seus ensinamentos sobre ética. 

Aceitava a teoria atômica de Democrito que consistia no princípio supremo (archai) do 

universo que são átomos que tendem a se aproximar. 
43

 A partir daí desenvolveu uma doutrina 

completamente materialista; criatura vivas e objetos inanimados semelhantemente eram 

formados pelo casual junção de átomos. Quando homens e outras criaturas morrem, os átomos 

nos quais a alma deles consiste imediatamente se dispersam e todas as sensações cessam.
 44

 A 

morte é o fim de tudo. Não há nem punição em recompensa futura.
45

 Por essa negação da 
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imortalidade da alma Epicuro tem esperança de libertar o homem do medo da morte. . Essa 

paz só era alcançada excluindo a intervenção divina e percebendo que não há dor na morte 

porque a alma não sobrevive. 

 O epicurismo não nega a existência de deuses; eles também são formados de finos 

átomos e vivem no espaço entre os mundos. Não se preocupam nem se relacionam com os 

seres humanos e problemas mundanos.
46

 Os seres humanos por sua vez não devem prestar 

reverência ou tentar se relacionar com os deuses, mas sim viver pensando em si mesmos. O 

objetivo de vida era alcança a paz mental, tranquilidade e prazer.  De maneira prática, tudo 

que produz prazer é bom e tudo o que produz dor é mal.
 47

 Esse prazer traz o senso de paz de 

espírito e liberdade de preocupações. Os sentidos e as sensações são o que nos dizem de 

maneira clara aquilo que é prazeroso e o que é doloroso.
 48

 Uma diferença básica entre o 

estoicismo e o epicurismo é que os estoicos buscavam optavam pelas coisas boas através da 

razão e os epicureus através das sensações. A sabedoria epicurista consistia em permitir que 

as sensações e sentimentos indiquem aquilo que é o melhor para a vida. Para Epicuro os 

maiores motivadores do prazer são aqueles que se caracterizam pela justiça, honestidade e 

pela simplicidade.
49

 Buscava satisfação dos seus desejos, quer fossem do corpo ou da alma. O 

termo epicurismo mais tarde foi usado como sinônimo de hedonismo e libertinagem, porém 

esse não era o ideal advogado por Epicuro.
50

 De maneira sucinta é possível resumir a filosofia 

dos epicureus: 

Nada para temer em Deus; 

Nada para temer na Morte; 

Bem [prazer] pode ser obtido; 

Mal [dor] pode ser suportado
51

. 
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3. A CRUZ 

 

O estudo do significado da Cruz é essencial para o desdobramento da presente 

pesquisa. Sem essa parte da pesquisa não é possível entender a relação entre o “Cristo 

crucificado” que é “loucura para os gregos”.  Para apenas mencionar de maneira breve a 

reação judaica à cruz e focalizar nossos esforços na reação gentílica à cruz. 

  

3.1. Breve reação judaica à Cruz 

Paulo desfrutava de um status privilegiado dentro do mundo romano do primeiro 

século. Tinha dupla nacionalidade, era judeu, natural de Tarso (At. 21:39; 22:3), e também era 

cidadão romano (At. 16:37; At 22:25,29). Tinha sido instruído aos pés de um dos principais 

mestres de sua comunidade, Gamaliel (At. 22:3), e ainda pertencia a seita dos fariseus (At. 

23:6). Isso implicava que Paulo tinha conhecimento profundo das escrituras e das tradições 

judaicas. Assim Paulo tinha o conhecimento do que a cruz simbolizava tanto para os judeus 

como para os gentios. 

De acordo com Torah, “Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte, e for 

morto, e o tiveres pendurado num madeiro... é maldito de Deus” (Dt 21:22,23).  Os judeus 

não podiam crer que o Messias de Deus morreria sob a maldição divina pendurado num 

madeiro.
52

 Para os judeus, uma pessoa de mente sadia adorar como Deus um homem morto, 

condenado como criminoso e submetido a mais humilhante forma de execução era um 

escândalo. “Essa combinação de morte, crime e vergonha colocava-o muito além do respeito, 

sem falar da adoração.” 
53

 Paulo sabia que a mensagem da cruz sofreria resistência no 

ambiente judaico. “Para eles (os judeus), um Messias crucificado é uma impossibilidade 

completa, um escândalo, uma ocasião de ofensa” 
54

. A repercussão e o significado mensagem 

da cruz no ambiente judaico é um tema interessante de estudo, porém não é o foco da presente 

pesquisa. Nosso interesse é estudar a reação gentílica à mensagem da cruz. Por sinal, essa 

mensagem não era melhor aceitar pelos gregos. “Para eles, é loucura, pura insensatez sem 

remédio” 
55

.  
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3.2. A cruz para os gentios 

A cruz romana consistia em uma barra transversal de madeira que era colocado sobre 

uma estaca fixada ao chão dando o formato de “T”.  Esse era o formato mais conhecido de 

cruz e mais tarde ficou conhecido como “cruz de Santo Antônio”. Haviam outros tipos menos 

usados de cruz como a “cruz de Santo André” que era o resultado de duas hastes de madeira 

em formato d “X”
56

.  

A crucificação é o ato de cravar ou amarrar uma vítima viva ou em algumas vezes uma 

pessoa morta em uma cruz ou estaca ou até uma árvore.
57

 O condenado tinha seus braços 

fixados na barra transversal por cordas e pregos. Essa parte era anexada a um poste de 

sustentação. Muitas vezes os pés também eram fixados com pregos e corda.
58

 A cruz 

simbolizava um método de execução antigo que se tratava de fixar o corpo do criminoso 

condenado para a exposição ao público onde o condenado era fixado para esperar sua morte.
59

  

A cruz era usada pelo império romano como objeto de punição, porém existem 

evidências que a cruz já era utilizada muito anteriormente por outros povos. Um dos povos 

que usava a cruz como objeto de tortura e execução era o império persa.
60

 Mackenzie
61

 

comenta que a cruz foi introduzida no Ocidente pelo próprio império persa. Outros autores 

reforçam a ideia que a cruz já era usada em muitas culturas classificadas como bárbaras
62

. 

Martin Hengel, em sua obra Crucifixion, ao fazer um estudo mais aprofundado sobre a 

questão da crucificação, comenta que de acordo com fontes antigas, crucificação era 

considerada com um modo de execução geralmente usado pelos povos bárbaros, incluindo os 

Indianos, os Assírios, os Citas e os Taurídeos.
63

 Os Celtas também usava a cruz como objeto 

de punição, mas também usavam para sacrificar criminosos como oferenda aos seus deuses.
64
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Finalmente, a prática da cruz foi anexada à cultura romana como forma de punição, herdada 

da influencia de diversas civilizações conquistadas. Essa popularidade da cruz entre tantos 

povos e o fato da cruz ter sido adotada pelo império romano como método de execução,  nos 

permite inferir que dentro do mudo gentio a cruz era conhecida quase universalmente.  

Na literatura romana, a crucificação é descrita como punição extremamente cruel e não 

era aplicada a cidadãos romanos. Apenas escravos e não romanos que tivessem cometidos 

crimes extremos eram condenados a cruz. Entre esses crimes estavam o assassinato, furto 

grave, traição e rebelião.
65

 Cícero em um de seus discursos categorizou a cruz como 

“crudelissimum taeterrimumque supplicium, “um castigo muitíssimo cruel e repugnante”.
66

 

A aversão romana a cruz era tamanha que Cícero declara:  

A própria palavra cruz deve ser removida para longe não apenas da pessoa 

do cidadão romano, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos. 

Pois não é somente a ocorrência dessas coisas ou a capacidade de suporta-

las, mas a possibilidade delas, a expectativa, deveras, a mera menção delas, 

que é indigna de um cidadão romano e de um homem livre
67

. 

 

Essa repugnância à cruz era justamente devida ao alto grau de humilhação e 

sofrimento que o condenado era exposto. Dentre as várias formas de execução praticadas no 

primeiro século, a crucificação era considerada uma das mais brutais e sádicas.
68

 Stott afirma 

que a cruz, “com toda a probabilidade é o método mais cruel de execução jamais praticado, 

pois deliberadamente atrasa a morte até que a máxima tortura seja infligida.”
69

 A morte 

vinha lentamente, geralmente a vítima permanecia viva durante dias pendurada na cruz. Como 

resultado da sede, fome, exaustão e dos traumáticos efeitos do açoitamento a vítima vinha a 

falecer.
 70

 Geralmente a morte era ou por parada cardíaca ou sufocação.
71

 

Mediante a toda essa crueldade, a morte em si pode ser considerada um objetivo 

secundário no uso da crucificação. Simplesmente decepar a cabeça de um condenado também 
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satisfaria uma condenação a morte, mas o mais importante era o altíssimo grau de intimidação 

que causava na população.
72

 Essa intimidação era uma estratégia de Roma para manter a paz e 

o controle dentro de seu império. Esse poderia ser o destino final de qualquer pessoa que 

desafiasse a soberania romana. 

Mais que uma forma de execução, a Cruz era usada como entretenimento para as 

grandes massas, pois o indivíduo condenado à crucificação era forçado a levar a trave 

horizontal da cruz ao lugar da execução, passando por entre as multidões que viajavam, 

cuspiam e amaldiçoavam.
73

 Depois eram deixados completamente nus.
74

 Logo em seguida a 

vítima despida era colocada em posição de destaque, fixada no alto da cruz, como se fosse um 

palco onde pudesse ser vista por todos.
75

 Mesmo após a morte, o corpo era geralmente 

deixado pendurado na cruz por mais alguns dias.
76  

 Como os condenados a cruz eram 

geralmente os piores criminosos, não havia sentimento de piedade para com eles, mas  era um 

evento em que ao mesmo tempo satisfazia o ávido desejo de vingança e a crueldade sádica da 

massa e também dos governantes.
77

 Por todas essas razões, a crucificação era considerada a 

mais humilhante das mortes. 
78

 

Além de todo preconceito gerado pela violência brutal e humilhação no ato da 

crucificação, a cruz ainda feria os principais conceitos religiosos dos gregos (gentios). O 

Cristianismo foi originado dentro do Judaísmo que era monoteísta e exclusivista. Não havia 

um bom relacionamento entre os judeus com outros povos. O fato de o Cristianismo ter saído 

do judaísmo criava bloqueio pelo preconceito contra o exclusivismo judaico.
 79

 Se a origem da 

Cristianismo já gerava preconceito, as doutrinas fundamentais traziam ainda mais.  

A religião grega era politeísta, o que entrava em conflito imediato com o monoteísmo 

cristão. O fato dos cristãos adorarem a um só Deus era um ponto desarmônico para com os 
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gregos(gentios), porém tolerável. Os problemas mais significativos começavam pelo fato que 

esse Deus espiritual cristão tomou uma forma carnal e ainda morreu na cruz. Isso feria o 

conceito de dicotomia grega.  O pensamento dicotômico de que o ser é dividido em duas 

partes, corpo mal e alma boa, era amplamente aceito na cultura grega. Se a alma é 

essencialmente boa e a corpo mau, não há sentido em um ser espiritual bom se reduzir a um 

corpo material mau. Isso seria loucura! A doutrina da encarnação de Cristo era repugnante e 

contraria a qualquer noção do que é divino.
80

 A crença na imortalidade da alma era um 

pensamento predominante na religião grega.  Após a morte a alma finalmente se libertava do 

corpo mau e continuava viva. A encarnação e morte de Cristo era uma verdade difícil de ser 

aceita pelos gregos, mais difícil ainda era dizer que Cristo havia ressuscitado e tomado 

novamente uma forma corporal. Assim como a doutrina da encarnação, a doutrina da 

ressurreição em um corpo parecia uma ideia absurda. O desejo dos gregos não era de 

ressuscitar em uma forma carnal. “Definir esperança como um termo de retorno a uma 

existência corporal não era o que o educado pagão gostaria”.
81

 Era exatamente o oposto, uma 

alma livre liberta do corpo.  

A despeito da predominância do conceito dicotômico grego e da resistência ao 

conceito de encarnação divina, dentro do politeísmo grego havia exemplos de deuses que 

adquiriam forma humana. Alguns dos principais semideuses gregos tiveram mortes heroicas.  

Uma morte heroica e grandiosa era algo digno de respeito. Cristo por sua vez morre 

humilhado em uma cruz como um criminoso. “A ideia de um sofredor e morto filho de Deus 

não era alheio para o pensamento pagão, mas um crucificado como criminoso pelas 

autoridades, era dificilmente o tipo de ensino que encontraria uma resposta favorável imediata 

por esse público”.
82

 Simplesmente era loucura para os gregos! 

Como já foi mencionada no capítulo dois, a filosofia emergiu no contexto grego como 

a religião do educado. O Epicurismo e o Estoicismo eram aceitos e desfrutavam de notável 

popularidade na comunidade de Corinto. Diversos eram os pontos de atrito entre a mensagem 

da cruz com essas principais filosofias. A crença cristã em um Deus pessoal não convergia 

nem com o epicurismo nem com o estoicismo. Para os estoicos “Deus” não existe. O que 

existe é um conceito de panteísmo. De harmonia entre a natureza, todas as partículas que 

formam o universo e o individuo Para os epicureus, existem os deuses, porém eles vivem em 
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um ambiente totalmente separado do nosso mundo e são completamente impessoais. A 

mensagem da cruz envolvia um conceito de aceitação da salvação e de transformação de vida. 

Para os estoicos, a vida devia ser guiada essencialmente pela razão e pelo conhecimento. O 

que significava que cada individuo devia aceitar a sua vida quer fosse boa ou ruim porque o 

futuro já esta predeterminado. Não importa qual decisão seja tomada na vida.  Para os 

epicureus a vida não era guiada pela razão como para os estoicos, mas sim pelas sensações e 

sentimentos. Aquilo que é prazeroso e promove boas sensações é bom e aquilo que promove 

dor é ruim. A cruz por sua vez apresentava uma morte dolorosa e que remetiam a sensações 

ruins. A morte para os estoicos era uma forma de as partículas que formam o corpo se 

libertarem e entrarem em harmonia com a natureza. Para os epicureus a morte era o fim de 

tudo. A cruz apresentava uma esperança de outra vida corporal e eterna. Esses poucos pontos 

salientados entre a mensagem da cruz, epicurismo e estoicismo são o suficientes para nos 

mostrar que a mensagem da cruz, para essas escolas filosóficas, não fazia sentido. Era 

loucura. 

Para um grego (gentio) aceitar a mensagem da cruz, ele deveria estar disposto a mudar 

completamente seu estilo de vida e suportar o preconceito. “A atitude pagã para com o 

cristianismo era de sofisticado desdém e de preconceito popular.”
83

 Os cristãos por todas as 

razões descritas acima não eram estimados pela sociedade. Logo, “a maior barreira para um 

pagão se tornar cristão era a força total da tradição e a estrutura de sociedade.” Se tornar 

cristão aceitando a mensagem da cruz, significava romper com tradição, antigos hábitos, 

círculos sociais e até família. Era um preço alto a se pagar. Não havia uma maneira fácil de 

aceitar socialmente a mensagem da cruz uma vez que “a vida social, econômica, cultural e 

política estavam interligadas com a tradição politeísta”.
84
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4. ANÁLISE TEOLÓGICA 

 

Paulo desde seu chamado por Cristo ao apostolado tem como objetivo central de sua 

pregação o Cristo crucificado (1 Co. 2:2). Dentro de todo o conteúdo Paulino a cruz é um dos 

temas de destaque. Essa importância é notável ao longo do conteúdo das epistolas da autoria 

do apóstolo. Há uma vasta variedade de textos que fazem referência direta a mensagem da 

cruz (1 Co. 1:18,23; Gl. 2:20, 6:14; Ef. 2:16; Fl. 2:8; Fl. 3,18; Cl. 1:20; Cl.2:14; Hb. 12:2; 

etc.). Vale ressaltar que a mensagem da cruz não está reduzida somente a textos que 

mencionam a própria palavra cruz, mas se estende à grande parte dos ensinamentos do 

apostolo.   

Devido à preeminência do tema, muito interesse tem surgido por parte de teólogos 

para tema da cruz. Para Bailey, “A morte de Cristo é o centro no pensamento de Paulo”.
85

 

Para Gorman o evangelho deve ser entendido centralizado no Cristo crucificado.
86

 Dunn 

declara que “o centro gravitacional da teologia paulina está na morte e ressurreição de 

Jesus”.
87

 Para McGrath, a declaração “Nós pregamos o Cristo Crucificado” (1 Co. 1:23) 

captura a centralidade da cruz na pregação do evangelho para Paulo.
88

 Uma vez que as 

evidências apontam para a relevância do tema, é importante identificar qual o significado da 

mensagem do Cristo crucificado para Paulo. 

McGrath sintetiza a teologia da cruz em três partes: como o terreno onde se passa todo 

o contexto da salvação; como o fundamento da teologia Cristã; e como o centro de todo 

pensamento cristão.
 89 

Seguramente o evento da cruz é  fundamental na compreensão do plano 

da salvação. O estudo sobre a cruz oferece tremenda profundidade teológica. “A morte de 

Jesus [...] tem um rico, polivalente, quase inexaurível significado”.
90

 Devido a amplitude e 

profundidade do tema, nossa pesquisa não procura encontrar e decompor toda a verdade 

encontrada na cruz, mas centraliza-se na compreensão do Cristo crucificado no contexto de 1 

Coríntios 1:22-25. 
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I Coríntios 1:22-25 contém as seguintes palavras: “Porque tanto os judeus pedem 

sinais, como os gregos buscam sabedoria; Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo 

para os judeus, loucura para os gentios [gregos]. Mas para os que foram chamados, tanto 

judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura 

de Deus é mais sábia que os homens; e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. ” 

Em uma leitura inicial do texto bíblico podemos facilmente perceber o contraste que 

Paulo faz entre três grupos: os judeus que pedem sinais; os gregos [gentios] que buscam 

sabedoria; e os que pregam o Cristo crucificado. Esse três grupos, entretanto podem ser 

reduzidos a apenas dois, aqueles que aceitam a mensagem da cruz e os que rejeitam. Paulo 

não estava entrando na discussão sobre a superioridade da nação judaica ou dos gentios. Não 

importa a nacionalidade, o que importa é aceitar a mensagem da cruz. Quando analisamos o 

verso 22 no original grego, podemos perceber a ausência do artigo antes da palavra “judeus”. 

Essa ausência do artigo chama a atenção para as características do substantivo ao invés da 

identidade.
 91

 Logo o foco não é a nacionalidade do público alvo, gentios ou judeus, mas sim 

as características peculiares de cada um dos povos. 

Vamos nos reduzir ao estudo dos gentios. As duas palavras usadas para determinar 

nosso público alvo no original grego é “Ελληνες” (v.22, 24) e “ἔθνεσιν” (v.23). “Ελληνες” é 

a forma nominativa plural masculina do substantivo “Ελλην” que significa primariamente 

“grego”, “helênico", mas também é usado para alguém que fala o idioma grego ou para um 

gentio. Paulo frequentemente usa a palavra “grego” como sinônimo para “gentio”. Nesse caso 

específico Paulo também pode estar se referindo a um traço característico dos antigos gregos 

que consistia no desejo de controle e influencia sobre os da sua volta através do aumento do 

conhecimento.
92

 A palavra “ἔθνεσιν” por usa vez é a forma dativa neutra plural do substantivo 

“ἔθνος”, cujo significado é de nação, pessoas ou gentios. Ambas as palavras se referem ao 

mesmo grupo, todos aqueles que não eram os judeus.  

No verso 22, Paulo se refere aos gentios em busca de sabedoria. A palavra grega para 

sabedoria é “σοφίαν” e se trata de um substantivo que está na forma acusativa feminina 

singular da palavra “σοφία”.  A tradução literal é sabedoria. O sentido dessa sabedoria pode 

abranger: habilidade de usar o conhecimento para o comportamento correto; esperteza; 
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sabedoria usada na filosofia e na ciência.
93

 Além da capacidade intelectual, também pode ser 

interpretado como a capacidade espiritual do ser humano.
94

  

Os gregos eram conhecidos por sua necessidade de evidencia racional. Nada é aceito 

como verdade a não ser que isso possa ser entendido e aceito no terreno da razão.
95

 Os gregos 

se distinguiram justamente  pelas suas realizações intelectuais e pela sua dependência da 

razão. Eles acreditam que o intelecto humano estava apto para penetrar e compreender tudo.
96  

Essa busca grega do conhecimento e sabedoria como fim em si mesmo se tornou um 

grande inimigo do evangelho.
 97

  No século XVII d.C. foi definido o termo Gnosticismo que 

determinava um pensamento religioso que havia sido desenvolvido na igreja primitiva.
 98

  

Implicava na busca da salvação através do acumulo e propagação do conhecimento. Foi 

tremendamente influenciado por conceitos filosóficos gregos. “Aqueles que seguiam o 

caminho do Gnosticismo sentiam que o principal problema da humanidade não era o pecado, 

que exigia perdão, mas a ignorância, que exigia discernimento”.
99

 Dessa forma não havia 

necessidade de um Messias que atuasse na história, que a fim de trazer paz e salvação 

precisasse ser deixado sozinho e morrer para ser expiação dos pecados.
 100

    O Messias 

crucificado “é loucura para aqueles que através da sabedoria gnóstica, os leva para um mais 

abstrato, pseudo-espiritual conceito de Deus”.
101

 Nesse contexto não havia espaço para a cruz 

de Cristo.  
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Os gregos supervalorizavam a razão. Os nomes de ninguém eram mais honrados entre 

eles do que os nomes dos seus pensadores proeminentes.
 102

 Grosheide sugere que Paulo ao 

fazer uso do termo “sofian”(sabedoria) estava se referindo diretamente a “filosofia”, incluindo 

a retórica.
103

 Os gregos então se sentiam superiores aos outros povos. “Das elevadas alturas da 

sua cultura, eles olhavam para baixo, e desprezavam como bárbaros a todos os que deixavam 

de apreciar a sua sabedoria”
104

. 

No verso 23 Paulo descreve a mensagem da cruz como “loucura para os gentios”. O 

termo grego que aparece no texto é “μωρίαν”. Se trata do acusativo feminino singular do 

substantivo “μωρία” que significa literalmente loucura. Pode ser traduzida também como 

tolice, insensatez, algo ou alguém sem sentido, fraco intelectualmente e irracional.
105

 Essa 

loucura não se trata de um desarranjo mental ou de insanidade, mas sim de um embotamento 

mental e uma inferioridade na capacidade de discernimento intelectual. Encontra-se como um 

antônimo de inteligência, conhecimento, sabedoria, prudência e compreensão. Spiros chega a 

declarar que a palavra “μωρία” quando usada associada a pessoas, agregava também o 

significado de moralmente sem valor
106

.  

O Cristo crucificado para os gentios era “μωρία”, no pleno sentido da palavra. Para 

aqueles que confiavam na filosofia, lógica, ciência e nas descobertas intelectuais, acreditar 

que alguém que foi morto na forma mais humilhante de punição romana pudesse salva-los era 

completamente sem sentido.
107

 A símbolo da cruz era tão traumático que evocava 

preconceitos imediatos. Quando o helenista passa o julgamento de loucura, ele não está 

pensando no mistério da cruz na qual ele não conhece ou não entende, mas na violação da 

etiqueta e da moral, na qual proíbe qualquer referencia a terrível execução de escravos na 

companhia de cidadãos dignos. Portanto a rejeição está no terreno de gosto ao invés de 

intelectual. Os gregos nem sequer admitiam avaliar o assunto. O preconceito  e a rejeição se 
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tratava de um reflexo imediato. Essa rejeição é parte do endurecimento e cegueira devido a 

corrupção da natureza da vontade divina.
 108

  Mais sobre as razões culturais, filosóficas, 

religiosas e sociais já foram mencionadas anteriormente no capítulo 2.  

É extremamente interessante acompanhar a linha de raciocínio que Paulo quer levar 

aos seus leitores. Seu objetivo não é chamar atenção para si mesmo, nem para sua oratória. 

Ele sabia que somente a despeito de qualquer argumentação, somente pelo poder de Deus a 

mensagem da cruz alcançaria sucesso em um ambiente tão hostil e cheio de preconceito. 

Primeiro no verso 22 apresenta a busca por sabedoria dos gentios. No verso 23 apresenta a 

mensagem do Cristo crucificado como loucura para os gentios. E no verso 24 respondendo ao 

interesse gentio pela sabedoria, apresenta Cristo como “sabedoria de Deus”.  Se os gregos 

buscavam o desenvolvimento da sabedoria humana, Paulo oferecia uma sabedoria muito 

superior, a “sabedoria de Deus” na pessoa de Cristo. “Porque a loucura de Deus é mais sábia 

que os homens” 1 Co.1:25. 

O conteúdo da pregação de Paulo é Loucura porque se trata de uma lógica contrária a 

toda a logica humana, a toda expectativa humana do poder. O grande problema era justamente 

que os gregos tinham por referencial os princípios centralizados no homem. Tratava-se de 

uma sociedade antropocêntrica. Enquanto o referencial de sabedoria partia da lógica humana, 

a mensagem da cruz era loucura, quando esse referencial era elevado para a lógica de Deus, a 

mensagem da cruz passa fazer sentido.  

 O problema que a mensagem da cruz veio solucionar não é simplesmente de caráter 

moral, filosófico, social ou político. O problema a ser solucionado é o problema do pecado. A 

mensagem da cruz consiste no plano da salvação estabelecido por Deus para redimir a raça 

humana condenada pelo pecado. 

Paulo ao tratar do pecado tinha a uma visão que englobava a todos os seres humanos. 

Para ele, desde que o pecado entrou no mundo pela desobediência à ordem divina no Éden 

(Gn. 2:17), todos os seres humanos pecaram (Rm 3:12,23). Não havia distinção entre judeus 

ou gentios, porque todos estão debaixo do pecado (Rm. 3:9,10). Como penalidade todos os 

que pecaram deveriam morrer (Rm. 6:23) e que a  remissão dos pecados só haveria mediante 

ao derramamento de sangue (Hb 9:22). Paulo apresentava a Cristo como tendo morrido 

pagado a dívida do pecado em lugar do ser humano (Cl. 2:14; Hb. 9:26-28).  Somente um ser 

que não tivesse pecado poderia quitar a dívida do ser humano. Cristo veio a Terra, viveu 

como um ser humano (Fl. 2:8), foi tentado, porém não pecou (Hb. 4: 15). Pelo contrário, 
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mesmo sem pecado morreu para que houvesse chance de pela justiça de Deus o ser humano 

pudesse ter a salvação (2Co. 5:19). Assim, a salvação só pode ser encontrada através de Cristo 

(1Te. 1:9,10). Aceitando a morte substitutiva de Cristo, o ser humano pode ter esperança de 

vida eterna (Rm. 5:21; 6:23).  

Mesmo buscando as evidências do plano da salvação, não é completamente inteligível 

entender a razão pela qual Deus toma a iniciativa e se submete a tal humilhação e sofrimento. 

O ato de Deus no qual reconciliou o mundo continua loucura. A doutrina da justificação, 

expiação, satisfação vicária, nem as referencias a revelação dos mistérios de Paulo pode 

alterar isso.
109

 Em meio à imensidão do universo criado por Deus, o ser humano poderia ser 

insignificante. Mas a cruz apresenta justamente o contrário, que o ser humano é importante 

para Deus. Ao contrário dos deuses egoístas e mesquinhos do politeísmo grego, ao contrario 

de divindades impessoais e distantes das principais filosofias, Cristo se preocupa com o ser 

humano, decide sofrer e morrer numa cruz. Mesmo sem poder compreender todos os detalhes, 

uma afirmação é precisa, Cristo se sacrificou por amor (Rm. 5:8).  

Nesse contexto do ato amoroso de Deus de se entregar a fim de salvar o ser humano 

do pecado através de sua morte, loucura é rejeitar a mensagem da cruz. Sabedoria é optar pela 

salvação e esperança de vida eterna em contraste com a condenação do pecado e a morte. A 

sabedoria que Paulo apresenta é uma sabedoria que só pode ser experimentada em comunhão 

com Cristo. Uma vez que um indivíduo aceita a crucificação de Cristo em seu lugar, 

naturalmente se torna crucificado com Cristo (Gl. 2:20). Os cristãos também são julgados 

loucos para o julgamento do mundo. Eles compartilham a loucura da humilhação ao entrar em 

comunhão com o sofredor Cristo. Ao tomar a cruz de Cristo e participar também de seu 

sofrimento, o cristão ganha a sabedoria que vem de Deus e também se prepara para receber a 

glória que sucede à cruz.
110

 

Essa sabedoria divina que entra em contraste com sabedoria humana, entretanto não é 

para todas as pessoas, mas somente para aqueles que são chamados (1 Co. 1:24). A expressão 

“os que são chamados” não está se referindo a nacionalidade de judeus ou gregos. Esse 

convite não está sendo direcionado a um grupo definido por seu local de origem, cultura, 

posição social, desenvolvimento intelectual ou privilégios. Os chamados segundo o texto são 

todos aqueles que aceitam a mensagem do Cristo crucificado. Aceitam a Cristo como salvador 

de suas vidas. O convite aos judeus e aos gregos simboliza o convite a toda a raça humana. 
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Esse convite sem uma resposta positiva não vale de nada. Aceitar esse convite implica na 

aceitação do Cristo crucificado como poder de Deus que é exercido para a salvação.
111

 Em 

Cristo é encontrada a verdadeira sabedoria através do plano de Deus para a redenção do 

homem. Plano que remove qualquer barreira e une todos os homens de todos os tipos e 

instruções em uma grande comunidade de amor e companheirismo.
112

 Portanto se o indivíduo 

recebe o convite e rejeita, a cruz continua sendo loucura e fraqueza. Somente para aqueles que 

foram salvos, a loucura e fraqueza do Cristo Crucificado são sabedoria e poder.
113

 

O mais interessante é que o “chamado” expresso no verso 24 direcionado aos judeus e 

gregos, é estendido a toda a raça humana, incluindo a geração presente. Apesar de um 

ambiente social, cultural, politico, religioso e econômico diferente do de Corinto do primeiro 

século, a mensagem do Cristo crucificado continua atual. Não existe e nunca existirá outra 

forma de salvação a não ser aceitando o Cristo crucificado. A despeito de todas as diferenças 

da comunidade de Corinto para o mundo atual, é possível estabelecer um paralelo entre a 

loucura da cruz no contexto dos gentios de Corinto para com os “gentios modernos”.  

A principal característica comum entre os gentios de corintos para grande parte do 

mundo hoje é o antropocentrismo. O homem é considerado o centro do universo. O homem 

está em busca do prazer e das sensações boas. Assim como em Corinto a licensiosidade é 

tolerada e acessível na comunidade. A imoralidade se encontra em todos os âmbitos da vida 

moderna. Através de filmes, apresentações teatrais, revistas, internet, casas de prostituição e 

assim por diante. A fornicação é considerada prática comum e o adultério deixou de ser algo 

raro na comunidade. Os padrões morais foram rebaixados e a imoralidade predomina. 

Assim como os gregos, o ser humano continua venerando a beleza e a estética. 

Padrões de beleza supervalorizados, pessoas que vivem completamente em prol da modelação 

perfeita do corpo. Sujeitos que se submetem desnecessariamente a cirurgias e mais cirurgias a 

fim de conseguir atrair a atenção e admiração dos outros. Pessoas que desenvolvem 

problemas psicológicos desencadeados por não suportar e não se enquadrar em um padrão de 

beleza comum da sociedade. Esse é o mundo moderno.  

As atividades esportivas e culturais como drama e teatros eram destaques na 

comunidade de Corinto. Não é muito diferente nos dias atuais. Atividades esportivas, filmes, 

músicas e outras distrações tem tomado grande parte do tempo das pessoas. Muitos dedicam 
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sua fidelidade a equipes de modalidade esportivas. Dedicam tempo, esforço, dinheiro e para o 

desenvolvimento a essas equipes. Não raramente é possível ler notícias de indivíduos que se 

exaltaram ao ponto de matar alguém que ofendesse ou desafiasse a honra da equipe da qual 

torcia. Outros adoram e cultuam celebridades esportivas, musicais e atores de cinema. 

Colocam esses seres humanos em uma importância superior a de Deus e perdem o verdadeiro 

referencial da qual a vida deveria ser vivida.  

“Os gregos buscam sabedoria” (1 Co. 1:22). Parte significativa da população moderna 

busca e cultua a razão e o conhecimento assim como grande parte dos filósofos gregos o 

faziam. Tentam responder através do conhecimento empírico ou da sabedoria humana 

acumulada questões sobre a origem da vida e do universo, o propósito da existência ou os 

mistérios da vida após a morte. Alguns excluem completamente a possibilidade da existência 

de Deus enquanto outros admitem a existência impessoal de alguma figura divina. Buscam 

através da ciência e do academicismo pautar seu estilo de vida. A questão da salvação nem 

chega a ser cogitada pois não pode ser explicada empiricamente. Para eles aceitar que a mais 

de dois mil anos atrás Deus se fez homem, morreu numa cruz e ofereceu salvação a toda raça 

humana através de Seu sacrifício é considerada loucura.  

Finalmente podemos destacar a multiplicidade religiosa dos dias atuais. Em meio a 

uma quantidade de denominações religiosas quase incontável, muitas pessoas estão confusas 

sobre o que é a verdade. Líderes desonestos, promessas falsas e teologias vazias lançam 

descrédito para a busca de uma religião verdadeira. Muitas denominações estrategicamente 

oferecem promessa de prosperidade financeira, sucesso profissional, saúde e cura de 

enfermidades e se omitem de apresentar o Cristo crucificado e a salvação. A religião para 

muitos não é mais do que um encontro social e de terapia psicológica. Poucos estão dispostos 

a se adaptar as exigências que a mensagem da cruz demanda. Seguir a Cristo parece ser 

loucura. É muito mais fácil buscar uma religião que não exija nenhum sacrifício da parte do 

crente. A grande diferença é que não existe salvação fora da cruz de Cristo. E aquele que 

aceita a mensagem do Cristo crucificado se torna coparticipante do sofrimento de Cristo, mas 

em compensação recebe a paz que Cristo oferece acompanhado do poder e sabedoria que 

emanam da Cruz. 

 Para todo aquele que tem como foco a sabedoria humana, a cruz continua sendo 

loucura assim como o era para gregos. Aparentemente não faz sentido dentro dos parâmetros 

humanos. Mas quando analisado sob o prisma do grande conflito e do grande problema do 

pecado, a Cruz de Cristo é a única solução. É definitivamente onde Deus através de sua 

sabedoria usou seu poder para salvar a raça humana. Mas não podemos esquecer, que assim 
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como os gregos e judeus, nós só nos tornamos parte do grupo dos salvos se aceitarmos a 

mensagem do Cristo crucificado e tudo que essa mensagem implica.  
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No capítulo introdutório foram elaboradas algumas perguntas que serviriam de bússola 

para o desenvolvimento dessa pesquisa. Por que a essência da pregação de Paulo era o “Cristo 

crucificado”? Por que a mensagem do Cristo crucificado era considerada loucura para os 

gentios? Quais os fatores culturais, religiosos, políticos e filosóficos dos gregos que poderiam 

entrar em choque com a mensagem da cruz a ponto de a considerarem loucura? Pode a 

mensagem do “Cristo Crucificado” ser considerada loucura no período em que vivemos? 

Podemos afirmar que Paulo escolhe a mensagem do Cristo crucificado porque é na 

cruz se encontra a essência do plano da salvação. A morte de Jesus na cruz revela o amor, e 

paradoxalmente a sabedoria e o poder de Deus. Jesus morreu representando toda a 

humanidade. “Este ato traz reconciliação com Deus: perdão dos pecados e redenção do 

pecado.”
114

  

Os gentios de Corinto estavam sob a influência da religião politeísta grega. O 

monoteísmo naturalmente não fazia sentido para eles. O padrão moral em Corinto era 

extremamente rebaixado. A cidade oferecia oportunidade para todo aquele que desejasse 

satisfazer seus desejos imorais. Além disso, as filosofias gregas tinham grande poder de 

influencia no pensamento da população. E como principal fator, a cruz era objeto de repulsa 

aversão para qualquer pessoa. Era o símbolo da mais humilhante e dolorosa morte aplicada 

somente aos piores criminosos dentro do império romano. Dentro desse contexto a mensagem 

do Cristo crucificado era loucura. 

Porém Paulo apresenta que dentro do plano da salvação da humanidade, a única forma 

do ser humano se ver livre da maldição do pecado e através da cruz de Cristo. A morte de 

Cristo aparentemente sem sentido, loucura, na verdade é a mais expressa sabedoria de Deus 

para salvar o ser humano. Algo que nada da cultura grega ou das filosofias poderia oferecer.  

Ao escolher se revelar plenamente em um homem crucificado, Deus contradiz a noção 

comum do que significa ser divino. “Tornando-se fraco e até a morte, Deus torna louca a 

sabedoria deste mundo que entende por poder a capacidade de infligir sofrimento, ou pelo 

menos escapar dela”.
 115

 Mas o poder de Deus é exaltado na cruz determinando a vitória de 

Cristo sobre o pecado. O que aparentemente era fraqueza se mostrou poder e o que era 
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aparentemente loucura se mostrou sabedoria. A cruz se tornou a revelação mais explícita e 

mais clara da sabedoria divina. 
116

 

O texto de (1 Co.1;22-25) pode ser considerado como uma poderosa demonstração 

que Deus não está preso às limitações das lógicas humanas. Os conceitos humanos de 

sabedoria são conceitos inventados pelo homem. Deus escolhe usar uma lógica superior ao se 

revelar na cruz.
 117

  Paulo ao pregar a mensagem do Cristo crucificado opta não por usar uma 

sabedoria inventada por homens mas sim uma sabedoria revelada por Deus. Esse é o segredo 

do sucesso da pregação paulina.  Não se valer simplesmente de oratória, mas da revelação 

Deus em Cristo.  

Após todo esse estudo o conceito da salvação através da mensagem da cruz de Cristo 

se destaca. Assim como essa mensagem tinha o poder de salvar gregos e judeus, ela também 

tem poder de salvar a cada um de nós. Segundo a sabedoria contemporânea  a mensagem da 

cruz talvez não reflete aquilo que é comum e aceito na sociedade. É considerada por muitos 

como loucura. Mas quando entramos no terreno da salvação, podemos compreender a 

sabedoria de Deus inerente na mensagem da cruz. Loucura não é aceitar a mensagem da cruz, 

loucura é rejeita-la. 
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