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O HOMEM NATURAL

1 Co 3.1-9
Existem no mundo duas classes distintas de pessoas, do ponto de vista espiritual:
 Os salvos e os não salvos;
 O homem natural e o homem espiritual.
Nesta lição vamos falar do homem natural. Expressão esta que somente Paulo usa em 1 Co
2.14
“Ora, o homem natural não aceita as cousas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e
não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente.”
Pelo contexto, entendemos que o “homem natural”, no ensino de Paulo, quer dizer aquelas pessoas
que não são salvas.
Não entraram no novo relacionamento com Deus, resultado do Novo Nascimento.
O HOMEM NATURAL é o homem na sua condição atual de caído e dominado pelo pecado.
 QUER DIZER, é o homem sem um relacionamento com Deus:
“Sem esperança e sem Deus no mundo” Ef 2.12
Trata-se, portanto, do homem na condição de PECADOR.
CARACTERÍSTICAS DO HOMEM NATURAL
O homem natural é o homem como ele nasce. Todo homem nasce pecador:
Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe.” Sl 51.5
A características do homem natural são:
1. PECADOR – Herdou a natureza contaminada de Adão.
2. JULGADO – O julgamento está sobre ele como está sobre todos os que nascem da semente de
Adão. O julgamento é por alguém não receber Jesus como Salvador.
“Quem nele crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito
Filho de Deus.” Jo 3.18
3. CONDENADO – O homem natural não precisa fazer nada para ser condenado. ELE JÁ ESTÁ
CONDENADO,
“...porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação...” Rm 5.16
Porque herdou a natureza pecaminosa e a condenação.
4. MORTO – Não morte física, mas espiritual. Morte é separação. E morte espiritual é separação do
homem e Deus.
5. NÃO ACEITA AS COISA DO ESPÍRITO – (1 Co 2.14) Para ele, as coisas de Deus são loucura.
Isso, porque a sabedoria de Deus é superior e ele não entende. (1 Co 1.20-25)
6. NÃO ENTENDE AS COISAS DO ESPÍRITO (1 Co 2.6,14) O homem natural vive na carne e nos
domínios do pensamento.
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“entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos
pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.” Ef 2.3
Por isso, não pode entender as coisas do Espírito de Deus.
A NATUREZA CORROMPIDA DO HOMEM NATURAL SE MANIFESTA
 “Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne; mas os que se inclinam para
o Espírito, das coisas do Espírito”.
 Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito, para a vida e paz.
 Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem
mesmo pode estar.
 Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.” Rm 8 5-8
A natureza corrompida se manifesta através de atos pecaminosos, ou atos de pecado, como:
a) OBRAS DA CARNE: Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias,
ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a
estas. Gl 5 19-21
b) OBRAS DAS TREVAS: Impudicícia (falta de pudor, sem vergonha), cobiça, conversação torpe,
palavras vãs, chocarrices, incontinência, impureza, avareza. Ef 5 3-5
c) NATUREZA TERRENA: “Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, e a avareza, que
é idolatria.” Cl 3.5
CONCLUSÃO
Como já vimos, o homem natural está separado de Deus;
 Julgado, condenado e morto.
 Ele é inimigo de Deus e amigo do mundo.
 Ele vive sob o domínio de Satanás, que é o senhor dele.
Ele faz a própria vontade:
 A vontade da carne e dos pensamentos,
Não faz a vontade de Deus.
 E não a nada que de si mesmo o homem natural possa fazer para mudar isso.
 Ele não tem condições de salvar-se a si mesmo.
 Ele só pode ser salvo através de Jesus Cristo. Através do novo nascimento ele deixa de ser um
HOMEM NATURAL e passa a ser um HOMEM ESPIRITUAL.
DEIXA DE SER FILHO DA IRA E PASSA A SER FILHO DE DEUS.
APLICAÇÃO
 Lembre-se: você era um HOMEM NATURAL antes de aceitar Jesus como Salvador. Portanto, deve
compreender os outros homens naturais e sentir a necessidade de salvação que eles têm.
 Você reparou que depois que aceitou Jesus você pôde compreender melhor a palavra de Deus?
Isso, porque você não é mais um homem natural.
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 Ninguém deve lançar em Adão a culpa pelo sofrimento humano. Ao contrário, deve aceitar sua
condição atual e, se não é salvo, refugiar-se em Jesus.

