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O QUE ERA ESPINHO NA CARNE DE PAULO? 

UMA EXEGESE POR PASTOR LUIZ ANTONIO. 

 
Em verdade que não convém gloriar-me; mas passarei às visões e 
revelações do Senhor. 
Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo, não sei, 
se fora do corpo, não sei; Deus o sabe) foi arrebatado ao terceiro céu. 
E sei que o tal homem (se no corpo, se fora do corpo, não sei; Deus o sabe) 
Foi arrebatado ao paraíso; e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é 
lícito falar. 
De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, 
senão nas minhas fraquezas. 
Porque, se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade; mas 
deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de 
mim ouve. 2 Coríntios 12:1-6  

“E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um 

espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de 

não me exaltar”. 2 Coríntios 12:7 

Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E 
disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para 
que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:8,9 

Um espinho na carne. O Senhor interveio dando a Paulo um espinho na 

carne. O grego emprega o termo skolops, que significa espinho, porém é importante 

não pensar nesse termo como literal. Aqui a palavra tem o sentido figurado de um 

espinho na carne (corpo físico) de Paulo.  

Um mensageiro de Satanás. É possível que os leitores da época em que a 

Carta foi escrita tivessem entendido o sentido dessas palavras (com uma informação 

privilegiada do próprio Paulo), mas para nós que estamos a dois mil anos depois do 

Apóstolo é mais difícil. 

Paulo escreve que sua aflição física (a qual ele não revelou o que era), era 

como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava.  

As expressões “espinho na carne” e “mensageiro de Satanás”, são 

equivalentes e significam alguma coisa que afligia Paulo em sua Carne (corpo). 

As explicações do que poderia ser este mal (o espinho na carne) de Paulo 

são várias! Eu sou partidário da que indica ser um problema de visão (Gl 4.14, 15).  
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E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza 
da carne; E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação 
na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus 
Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou 
testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos, e mos 
daríeis. Gálatas 4:13-15 

Como o Apóstolo Paulo não falou qual era seu espinho na carne, será que os 

irmãos Gálatas estão falando de “OLHOS LITERAIS”, como que dizendo que 

queriam dar seus olhos para resolver um problema na carne de Paulo (visão fraca)?  

Uma hermenêutica adequada pode ajudar nessa questão (especulativa) se 

invocarmos o texto de (Gl 4. 15 “...arrancaríeis os vossos olhos, e mos daríeis), entre 

outros.  

Porém, se Paulo tinha mesmo um problema de vista quando escreveu a 

Epístola aos Gálatas (6.11 – “Vede com que grandes letras vos escrevi por minha 

mão), deveríamos entender que as (GÅDOL KHËTÅV/GRANDES LETRAS) não se 

referem à eloquência de Paulo, mas a grandes letras literais, ou seja, Paulo estava 

meio cego mesmo!  

Outros dois fatos que corroboram para a DIFICULDADE DE VISÃO de Paulo ser 

seu ESPINHO NA CARNE é que: 

1. Ele usou escribas para escrever algumas cartas para ele! (Rm 16.22 – “Eu, 

Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor).  

2. E teve dificuldade em ver/reconhecer o sumo sacerdote Ananias na reunião 

do Sinédrio (At 23.5).  

E, pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens irmãos, até ao dia de 
hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo 
sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na 
boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada; tu estás 
aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas 
ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? 
E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote; porque está 
escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Atos 23:1-5 

 

Se Paulo estivesse com boa visão teria facilmente reconhecido o (Gadol 

Kohen – Sumo Sacerdote) pelas vestes! E ele parece confirmar que não reconheceu 

(não enxergou), pois disse: “Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote; porque 

está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo”. Atos 23: 5 


