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A	  glória:	  De	  Deus	  ou	  nossa	  
Porventura,	  procuro	  eu,	  agora,	  o	  favor	  dos	  homens	  ou	  o	  de	  Deus?	  Ou	  procuro	  agradar	  a	  homens?	  Se	  
agradasse	  ainda	  a	  homens,	  não	  seria	  servo	  de	  Cristo.	  Gálatas	  1.10.	  

Pregado	  na	  IPB	  Rio	  Preto	  em	  12/09/2010,	  às	  19h30.	  
[O	  evangelho	  justifica	  e	  santifica	  ao	  pecador	  e	  glorifica	  a	  Deus	  o	  Pai].	  

Introdução	  
1.	   Na	  semana	  passada	  li	  algo	  que	  considerei	  interessante,	  sobre	  uma	  candidata	  a	  

Deputado	  Federal	  nas	  próximas	  eleições	  de	  03/10.	  Aquela	  candidata	  é	  a	  favor	  do	  
aborto	  e	  do	  chamado	  Projeto	  de	  Lei	  da	  Câmara	  (PLC),	  nº	  122	  de	  2006	  (que	  promete	  
cadeia	  aos	  cristãos	  que	  criticarem	  o	  homossexualismo)	  e,	  mesmo	  assim,	  estava	  
pedindo	  voto	  dos	  evangélicos	  em	  nome	  da	  valorização	  da	  família.	  Fiquei	  
impressionado	  com	  essa	  facilidade	  com	  que	  alguns	  políticos	  assumem	  diferentes	  
papéis	  a	  fim	  de	  serem	  favorecidos	  por	  diferentes	  grupos	  de	  eleitores.	  

2.	   A	  quem	  queremos	  agradar?	  E	  por	  qual	  razão?	  Eis	  duas	  perguntas	  incômodas.	  
2.1.	   Se	  formos	  sinceros,	  fazemos	  muito	  coisa	  em	  busca	  de	  aprovação.	  “Quero	  que	  

meus	  pais	  se	  orgulhem	  de	  mim”	  –	  é	  o	  sentimento	  da	  maioria	  dos	  filhos.	  
Queremos	  agradar	  aos	  nossos	  cônjuges,	  filhos,	  parentes	  e	  amigos.	  

2.2.	   O	  fato	  é	  que,	  sendo	  agradáveis,	  somos	  socialmente	  aceitos.	  Normalmente	  
ninguém	  gosta	  de	  ouvir,	  em	  uma	  música,	  uma	  nota	  dissonante.	  Em	  um	  grupo,	  
nem	  todos	  apreciam	  o	  “criador	  de	  caso”.	  Por	  causa	  de	  nossa	  necessidade	  de	  
integração,	  temos	  a	  tendência	  de	  fazermos	  aquilo	  que	  agrada	  aos	  demais.	  

S.T.:	   Nesta	  passagem	  de	  Gálatas	  Paulo	  nos	  diz	  o	  seguinte:	  —	  Eu	  não	  procuro	  agradar	  a	  
homens.	  Por	  que	  ele	  disse	  isso?	  Aqui	  o	  apóstolo	  nos	  coloca	  diante	  de	  dois	  desafios:	  

I.	   Agradar	  a	  Deus	  cuidando	  do	  evangelho	  
Porventura,	  procuro	  eu,	  agora,	  o	  favor	  dos	  homens	  ou	  o	  de	  Deus?	  Ou	  procuro	  agradar	  a	  homens?	  Se	  
agradasse	  ainda	  a	  homens,	  não	  seria	  servo	  de	  Cristo.	  

1.	   Temos	  de	  agradar	  a	  Deus	  cuidando	  do	  evangelho.	  
1.1.	   Paulo	  demonstra	  isso	  utilizando	  um	  recurso	  muito	  comum	  dentro	  de	  carta	  aos	  

Gálatas:	  as	  perguntas	  retóricas.	  
1.2.	   Uma	  pergunta	  retórica	  é	  uma	  questão	  cuja	  resposta	  é	  óbvia	  ou	  já	  é	  fornecida	  

pelo	  contexto	  da	  própria	  discussão	  em	  andamento.	  Estamos	  diante	  das	  primeiras	  
perguntas	  retóricas	  de	  Gálatas:	  “Porventura,	  procuro	  eu,	  agora,	  o	  favor	  dos	  
homens	  ou	  o	  de	  Deus?	  Ou	  procuro	  agradar	  a	  homens?”.	  A	  resposta	  para	  ambas	  
as	  questões,	  obviamente,	  é	  “não”.	  

2.	   Em	  que	  sentido	  Paulo	  não	  buscava	  agradar	  aos	  homens?	  Isso	  precisa	  ser	  entendido	  
corretamente	  para	  não	  formarmos	  uma	  ideia	  errada	  daquele	  apóstolo.	  Saibamos	  que	  
ele	  não	  era	  um	  “brutamontes”,	  um	  sujeito	  que	  achava	  que	  não	  precisava	  se	  preocupar	  
com	  a	  opinião	  dos	  outros,	  ou	  alguém	  insensível	  às	  pessoas.	  Paulo	  não	  era	  grosseiro,	  
nem	  desrespeitoso.	  Pelo	  contrário,	  ele	  buscava	  ser	  agradável	  a	  fim	  de	  testemunhar	  do	  
amor	  de	  Cristo	  e	  ganhar	  o	  maior	  número	  de	  pessoas	  com	  o	  evangelho	  (1Co	  9.19-‐23;	  Cl	  
4.5-‐6).	  
2.1.	   Em	  que	  sentido	  Paulo	  não	  buscava	  agradar	  aos	  homens?	  Primeiro,	  ele	  procurava	  

agradar	  a	  Deus	  na	  avaliação	  da	  pureza	  do	  evangelho.	  
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2.1.1.	   Estas	  suas	  palavras	  se	  encaixam	  com	  suas	  observações	  dos	  v.	  8-‐9.	  Ele	  
disse	  claramente	  que	  aqueles	  que	  pregavam	  um	  falso	  evangelho	  eram	  
amaldiçoados	  –	  destinados	  à	  ruína	  espiritual.	  

2.1.2.	   Ele	  não	  seria	  considerado	  simpático	  por	  dizer	  isso.	  Havia	  o	  risco	  de	  alguns	  
se	  afastaram	  por	  causa	  de	  sua	  franqueza.	  Ele	  não	  “dourava	  a	  pílula”;	  dizia	  
o	  que	  precisava	  ser	  dito	  quando	  percebia	  que	  a	  pureza	  do	  evangelho	  
estava	  em	  jogo.	  

2.1.3.	   Nesse	  sentido	  ele	  se	  assemelhava	  ao	  Senhor	  Jesus	  Cristo	  quando	  se	  
dirigia	  aos	  fariseus	  (cf.	  Mt	  23.13-‐36).	  

2.1.4.	   Quando	  percebemos	  que	  alguém	  se	  levanta	  contra	  o	  Filho	  de	  Deus	  ou	  o	  
seu	  evangelho,	  devemos	  agradar	  a	  Deus	  cuidando	  do	  evangelho	  –	  
avaliando	  o	  falso	  ensino	  e	  nos	  posicionando	  com	  clareza,	  doa	  a	  quem	  
doer.	  Pagaremos	  um	  preço	  por	  isso,	  mas	  é	  necessário	  (cf.	  Gl.	  5.11;	  cf.	  
2Tm	  3.10-‐13).	  

2.2.	   Ademais,	  Paulo	  procurava	  agradar	  no	  exercício	  de	  seu	  próprio	  serviço.	  
2.2.1.	   Vimos	  que	  ele	  tinha	  a	  convicção	  de	  ser	  um	  apóstolo	  “não	  da	  parte	  de	  

homens,	  nem	  por	  intermédio	  de	  homem	  algum”	  (v.	  1).	  
2.2.2.	   Ele	  também	  tinha	  consciência	  de	  que	  prestaria	  contas	  do	  evangelho	  que	  

pregava	  (1.8-‐9).	  Quando	  estudarmos	  o	  final	  deste	  capítulo,	  veremos	  que	  
Paulo	  entendia	  haver	  recebido	  este	  evangelho	  diretamente	  do	  próprio	  
Deus	  (1.11-‐24).	  

2.2.3.	   Nesse	  sentido,	  mais	  uma	  vez,	  ele	  se	  assemelhava	  ao	  Senhor	  Jesus	  Cristo	  
que	  buscou,	  em	  todas	  as	  coisas,	  fazer	  a	  vontade	  do	  Pai	  (Jo	  6.38;	  17.4-‐5;	  
cf.	  a	  semelhança	  com	  2Tm	  4.7-‐8).	  

2.2.4.	   Cuidamos	  do	  evangelho	  quando	  assumimos	  o	  serviço	  do	  reino	  de	  todo	  o	  
nosso	  coração.	  

O	  primeiro	  desafio	  proposto	  por	  Gálatas	  1.10	  é	  agradar	  a	  Deus	  cuidando	  do	  
evangelho.	  Fazemos	  isso	  quando	  temos	  a	  coragem	  de	  avaliar	  a	  pureza	  daquilo	  que	  é	  
ensinado	  –	  e	  a	  proferir	  julgamento	  bíblico	  sobre	  todo	  erro	  de	  doutrina	  –	  e	  quando	  
nos	  dedicamos	  sinceramente	  ao	  serviço	  do	  reino	  de	  Deus.	  

II.	   Agradar	  a	  Deus	  com	  dedicação	  exclusiva	  
Porventura,	  procuro	  eu,	  agora,	  o	  favor	  dos	  homens	  ou	  o	  de	  Deus?	  Ou	  procuro	  agradar	  a	  homens?	  Se	  
agradasse	  ainda	  a	  homens,	  não	  seria	  servo	  de	  Cristo.	  

1.	   Temos	  de	  agradar	  a	  Deus	  dedicando-‐nos	  exclusivamente	  a	  ele.	  Paulo	  estava	  certo	  de	  
que	  “se	  agradasse	  ainda	  a	  homens,	  não	  seria	  servo	  de	  Cristo”.	  
1.1.	   Para	  Paulo	  essas	  duas	  coisas	  são	  excludentes.	  Ou	  agradamos	  a	  homens	  ou	  

agradamos	  a	  Cristo.	  	  
1.2.	   Paulo	  não	  buscava	  o	  aplauso	  humano,	  mas	  a	  aprovação	  de	  Deus,	  diante	  de	  quem	  

ele	  havia	  de	  prestar	  contas	  no	  último	  dia	  (cf.	  2Co	  5.9-‐10).	  
1.3.	   Notemos,	  outra	  vez,	  a	  reprodução	  do	  modelo	  de	  nosso	  Senhor	  Jesus	  Cristo	  (cf.	  Jo	  

5.41-‐44).	  
1.3.1.	   Cristo	  não	  aceitava	  glória	  vinda	  dos	  homens	  (ou	  seja,	  não	  era	  motivado	  

pelo	  agrado	  dos	  homens	  e	  sim	  de	  Deus).	  
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1.3.2.	   É	  impossível	  crer	  em	  Cristo	  e,	  ao	  mesmo	  tempo,	  buscar	  a	  glória	  dos	  
homens	  (Jo	  5.44).	  

1.3.3.	   Devemos	  buscar	  unicamente	  a	  glória	  de	  Deus	  (Jo	  5.44).	  
2.	   Quando	  percebemos	  que	  a	  causa	  do	  evangelho	  está	  em	  jogo,	  devemos	  servi-‐lo	  com	  

exclusividade.	  Nada	  de	  consagração	  dividia,	  Deus	  deseja	  nossa	  completa	  entrega	  –
somente	  para	  sua	  glória	  (Is	  42.8	  –	  Deus	  não	  divide	  sua	  glória;	  Sl	  115.1).	  
O	  segundo	  desafio	  proposto	  por	  Gálatas	  1.10	  é	  agradar	  a	  Deus	  com	  dedicação	  
exclusiva.	  Fazemos	  isso	  quando	  compreendemos	  que	  é	  impossível	  servir	  
adequadamente	  a	  Deus	  buscando	  agradar	  a	  homens.	  Nosso	  serviço	  ao	  Senhor	  deve	  
ter	  como	  única	  motivação	  a	  glória	  dele	  e	  não	  nossa.	  

Concluindo...	  
1.	   O	  convívio	  humano	  e	  o	  próprio	  amor	  cristão	  exigem	  de	  nós	  que	  nos	  relacionemos	  uns	  

com	  os	  outros	  e	  com	  nossos	  parentes,	  colegas	  de	  estudo	  e	  trabalho,	  vizinhos	  e	  demais	  
integrantes	  desta	  malha	  social	  da	  qual	  fazemos	  parte.	  
1.1.	   Sem	  dúvida	  devemos	  nos	  portar	  como	  bons	  cônjuges,	  pais,	  filhos,	  parentes,	  

profissionais,	  estudantes,	  vizinhos	  e	  cidadãos.	  Isso	  implica	  em	  sermos	  gentis,	  
bondosos,	  mansos,	  enfim,	  pessoas	  tratáveis	  e	  sociáveis.	  Um	  dos	  
desdobramentos	  práticos	  da	  fé	  cristã	  é	  fazermos	  aquilo	  que	  agrada	  aos	  outros	  
como	  demonstração	  do	  cuidado	  providencial	  e	  do	  amor	  redentor	  de	  Deus.	  Como	  
aprendemos	  na	  segunda	  mensagem	  sobre	  Gálatas,	  caminharmos	  uns	  com	  os	  
outros	  em	  humildade.	  

1.2.	   Entendamos,	  porém,	  que	  em	  toda	  a	  nossa	  peregrinação	  cristã,	  a	  glória	  é	  sempre	  
de	  Deus	  e	  não	  nossa.	  Demonstramos	  isso	  quando	  agradamos	  a	  Deus	  cuidando	  
do	  evangelho	  e	  dedicando-‐nos	  exclusivamente	  a	  ele	  –	  motivados	  a	  agradar	  a	  ele	  
e	  não	  aos	  homens.	  Se	  em	  qualquer	  momento	  tivermos	  de	  escolher	  entre	  agradar	  
a	  Deus	  ou	  aos	  homens,	  Deus	  sempre	  deve	  ser	  agradado,	  mesmo	  que	  isso	  nos	  
faça	  cair	  no	  desagrado	  dos	  homens.	  

2.	   Fiz	  referências	  à	  postura	  de	  alguns	  políticos,	  de	  assumir	  diferentes	  papéis	  a	  fim	  de	  
serem	  favorecidos	  por	  diferentes	  grupos	  de	  eleitores.	  
2.1.	   Alguns	  deles	  fazem	  isso	  de	  maneira	  desonesta,	  objetivando	  unicamente	  serem	  

apreciados	  ao	  ponto	  de	  ganharem	  votos	  e	  garantir	  seu	  lugar	  ao	  sol	  no	  cenário	  
político	  brasileiro.	  

2.2.	   Paulo	  nos	  lembra	  de	  uma	  verdade	  crucial:	  o	  cristão	  não	  é	  um	  político;	  o	  cristão	  
não	  cresce	  na	  vida	  baseado	  em	  bajulação;	  o	  cristão	  não	  é	  confuso	  em	  suas	  
convicções;	  o	  cristão	  julga	  todas	  as	  coisas	  com	  base	  na	  Palavra	  de	  Deus	  e	  o	  
cristão	  vive	  e	  morre	  para	  a	  glória	  de	  Deus.	  

3.	   Ao	  fazer	  isso,	  Paulo	  simplesmente	  mostrava	  ser	  seguidor	  do	  próprio	  Senhor	  Jesus	  
Cristo.	  Somos	  convocados,	  nesta	  noite,	  a	  andarmos	  como	  seguidores	  de	  Jesus,	  para	  
glória	  de	  Deus	  Pai.	  Amém.	  


