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Apenas	  trabalhe	  
18	  Decorridos	  três	  anos,	  então,	  subi	  a	  Jerusalém	  para	  avistar-‐me	  com	  Cefas	  e	  permaneci	  com	  ele	  quinze	  
dias;	  19	  e	  não	  vi	  outro	  dos	  apóstolos,	  senão	  Tiago,	  o	  irmão	  do	  Senhor.	  20	  Ora,	  acerca	  do	  que	  vos	  escrevo,	  
eis	  que	  diante	  de	  Deus	  testifico	  que	  não	  minto.	  21	  Depois,	  fui	  para	  as	  regiões	  da	  Síria	  e	  da	  Cilícia.	  22	  E	  não	  
era	  conhecido	  de	  vista	  das	  igrejas	  da	  Judeia,	  que	  estavam	  em	  Cristo.	  23	  Ouviam	  somente	  dizer:	  Aquele	  
que,	  antes,	  nos	  perseguia,	  agora,	  prega	  a	  fé	  que,	  outrora,	  procurava	  destruir.	  24	  E	  glorificavam	  a	  Deus	  a	  
meu	  respeito.	  
2.1	  Catorze	  anos	  depois,	  subi	  outra	  vez	  a	  Jerusalém	  com	  Barnabé,	  levando	  também	  a	  Tito.	  2	  Subi	  em	  
obediência	  a	  uma	  revelação;	  e	  lhes	  expus	  o	  evangelho	  que	  prego	  entre	  os	  gentios,	  mas	  em	  particular	  
aos	  que	  pareciam	  de	  maior	  influência,	  para,	  de	  algum	  modo,	  não	  correr	  ou	  ter	  corrido	  em	  vão.	  
Gálatas	  1.18—2.2.	  

Pregado	  na	  IPB	  Rio	  Preto	  em	  03/10/2010,	  às	  9h.	  
[Paulo	  não	  buscou	  grandeza,	  apenas	  trabalhou].	  

Introdução	  
1.	   O	  Salmo	  131	  inicia	  com	  as	  seguintes	  palavras:	  “SENHOR,	  não	  é	  soberbo	  o	  meu	  coração,	  

nem	  altivo	  o	  meu	  olhar;	  não	  ando	  à	  procura	  de	  grandes	  coisas,	  nem	  de	  coisas	  
maravilhosas	  demais	  para	  mim”.	  

2.	   Creio	  que	  o	  apóstolo	  Paulo	  foi	  um	  homem	  que	  assumiu	  plenamente	  este	  Salmo.	  
Aprendemos	  na	  semana	  passada	  que	  ele,	  neste	  trecho	  desta	  carta,	  demonstrou	  aos	  
gálatas	  como	  o	  evangelho	  transformou	  sua	  vida.	  

S.T.:	   Neste	  relato,	  descobrimos	  duas	  características	  marcantes	  do	  apóstolo	  Paulo	  que	  
também	  devem	  estar	  presentes	  em	  nós.	  Primeiro,	  Paulo	  dependeu	  exclusivamente	  da	  
autoridade	  de	  Deus;	  segundo,	  ele	  se	  dedicou	  completamente	  ao	  serviço	  de	  Deus.	  

I.	   Dependência	  da	  autoridade	  de	  Deus	  
15	  Quando,	  porém,	  ao	  que	  me	  separou	  antes	  de	  eu	  nascer	  e	  me	  chamou	  pela	  sua	  graça,	  aprouve	  16	  

revelar	  seu	  Filho	  em	  mim,	  para	  que	  eu	  o	  pregasse	  entre	  os	  gentios,	  sem	  detença,	  não	  consultei	  carne	  e	  
sangue,	  17	  nem	  subi	  a	  Jerusalém	  para	  os	  que	  já	  eram	  apóstolos	  antes	  de	  mim,	  mas	  parti	  para	  as	  regiões	  
da	  Arábia	  e	  voltei,	  outra	  vez,	  para	  Damasco.	  
18	  Decorridos	  três	  anos,	  então,	  subi	  a	  Jerusalém	  para	  avistar-‐me	  com	  Cefas	  e	  permaneci	  com	  ele	  quinze	  
dias;	  19	  e	  não	  vi	  outro	  dos	  apóstolos,	  senão	  Tiago,	  o	  irmão	  do	  Senhor.	  20	  Ora,	  acerca	  do	  que	  vos	  escrevo,	  
eis	  que	  diante	  de	  Deus	  testifico	  que	  não	  minto.	  21	  Depois,	  fui	  para	  as	  regiões	  da	  Síria	  e	  da	  Cilícia.	  22	  E	  não	  
era	  conhecido	  de	  vista	  das	  igrejas	  da	  Judeia,	  que	  estavam	  em	  Cristo.	  23	  Ouviam	  somente	  dizer:	  Aquele	  
que,	  antes,	  nos	  perseguia,	  agora,	  prega	  a	  fé	  que,	  outrora,	  procurava	  destruir.	  24	  E	  glorificavam	  a	  Deus	  a	  
meu	  respeito.	  
2.1	  Catorze	  anos	  depois,	  subi	  outra	  vez	  a	  Jerusalém	  com	  Barnabé,	  levando	  também	  a	  Tito.	  2	  Subi	  em	  
obediência	  a	  uma	  revelação;	  e	  lhes	  expus	  o	  evangelho	  que	  prego	  entre	  os	  gentios,	  mas	  em	  particular	  
aos	  que	  pareciam	  de	  maior	  influência,	  para,	  de	  algum	  modo,	  não	  correr	  ou	  ter	  corrido	  em	  vão.	  

1.	   Paulo	  dependia	  da	  autoridade	  de	  Deus	  –	  ele	  funcionava	  exercendo	  a	  autoridade	  de	  
Deus.	  Após	  sua	  conversão	  e	  chamado,	  ele	  não	  procurou	  imediatamente	  a	  igreja	  em	  
Jerusalém.	  
1.1.	   Após	  receber	  a	  “revelação”	  de	  Cristo	  (Gl	  1.15;	  cf.	  1.12),	  Paulo	  dirigiu-‐se	  à	  Arábia	  

e,	  em	  seguida,	  retornou	  a	  Damasco,	  dedicando-‐se	  à	  pregação	  naquela	  região	  por	  
um	  período	  de	  três	  anos	  (Gl	  1.16-‐18).	  

1.2.	   Depois	  foi	  a	  Jerusalém	  onde	  permaneceu	  por	  somente	  duas	  semanas,	  
encontrando-‐se	  com	  “Cefas”	  e	  “Tiago,	  o	  irmão	  do	  Senhor”	  (Gl	  1.18-‐20).	  
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1.3.	   De	  Jerusalém	  ele	  foi	  para	  a	  Síria	  e	  Cilícia,	  “pregando	  a	  fé”	  (Gl	  1.21-‐22)	  e	  só	  
retornou	  a	  Jerusalém	  “catorze	  anos	  depois”,	  em	  “obediência	  a	  uma	  revelação”,	  
juntamente	  com	  “Barnabé”	  e	  “Tito”	  (Gl	  2.1-‐2).	  

2.	   O	  que	  representava	  Jerusalém?	  
2.1.	   Jerusalém	  era	  a	  igreja-‐mãe	  (At	  1.4;	  2.1-‐47).	  
2.2.	   Jerusalém	  era	  o	  lugar	  de	  resolução	  das	  dúvidas	  ético-‐doutrinárias	  (At	  15.1-‐2).	  
2.3.	   Jerusalém	  era	  a	  base	  dos	  “colunas”	  (Tiago,	  Cefas	  e	  João;	  cf.	  Gl	  2.9).	  
2.4.	   Nesse	  sentido,	  obter	  a	  simpatia	  e	  bênção	  dos	  líderes	  de	  Jerusalém	  era	  um	  fator	  

importante	  para	  qualquer	  “carreira	  ministerial”	  no	  século	  I.	  
2.4.1.	   Paulo	  não	  era	  orgulhoso	  ou	  independente	  (aprendemos	  sobre	  isso	  no	  

sermão	  sobre	  Gálatas	  1.2).	  Ele	  mantinha	  relações	  fraternas	  com	  os	  
apóstolos	  de	  Jerusalém	  (cf.	  1.18	  –	  “permaneci	  com	  ele”;	  talvez	  
hospedado	  na	  casa	  de	  Pedro).	  

2.4.2.	   Ao	  mesmo	  tempo,	  Paulo	  não	  estava	  preocupado	  em	  obter	  proeminência	  
diante	  dos	  homens	  (cf.	  as	  pregações	  sobre	  Gl	  1.10-‐17).	  Sua	  autoridade	  
apostólica	  não	  dependia	  da	  imposição	  de	  mãos	  dos	  líderes	  de	  Jerusalém.	  
Sua	  autoridade	  decorria	  unicamente	  do	  chamado	  do	  próprio	  Senhor.	  

A	  autoridade	  do	  servo	  de	  Deus,	  ainda	  que	  autenticada	  pela	  igreja,	  tem	  como	  fonte	  o	  
próprio	  Senhor	  que	  chama	  e	  capacita.	  É	  no	  Senhor,	  e	  não	  nos	  homens,	  que	  está	  a	  
nossa	  direção,	  força	  e	  socorro.	  Precisamos	  depender	  da	  autoridade	  de	  Deus.	  

II.	   Dedicação	  ao	  trabalho	  
15	  Quando,	  porém,	  ao	  que	  me	  separou	  antes	  de	  eu	  nascer	  e	  me	  chamou	  pela	  sua	  graça,	  aprouve	  16	  

revelar	  seu	  Filho	  em	  mim,	  para	  que	  eu	  o	  pregasse	  entre	  os	  gentios,	  sem	  detença,	  não	  consultei	  carne	  e	  
sangue,	  17	  nem	  subi	  a	  Jerusalém	  para	  os	  que	  já	  eram	  apóstolos	  antes	  de	  mim,	  mas	  parti	  para	  as	  regiões	  
da	  Arábia	  e	  voltei,	  outra	  vez,	  para	  Damasco.	  
18	  Decorridos	  três	  anos,	  então,	  subi	  a	  Jerusalém	  para	  avistar-‐me	  com	  Cefas	  e	  permaneci	  com	  ele	  quinze	  
dias;	  19	  e	  não	  vi	  outro	  dos	  apóstolos,	  senão	  Tiago,	  o	  irmão	  do	  Senhor.	  20	  Ora,	  acerca	  do	  que	  vos	  escrevo,	  
eis	  que	  diante	  de	  Deus	  testifico	  que	  não	  minto.	  21	  Depois,	  fui	  para	  as	  regiões	  da	  Síria	  e	  da	  Cilícia.	  22	  E	  
não	  era	  conhecido	  de	  vista	  das	  igrejas	  da	  Judeia,	  que	  estavam	  em	  Cristo.	  23	  Ouviam	  somente	  dizer:	  
Aquele	  que,	  antes,	  nos	  perseguia,	  agora,	  prega	  a	  fé	  que,	  outrora,	  procurava	  destruir.	  24	  E	  glorificavam	  a	  
Deus	  a	  meu	  respeito.	  
2.1	  Catorze	  anos	  depois,	  subi	  outra	  vez	  a	  Jerusalém	  com	  Barnabé,	  levando	  também	  a	  Tito.	  2	  Subi	  em	  
obediência	  a	  uma	  revelação;	  e	  lhes	  expus	  o	  evangelho	  que	  prego	  entre	  os	  gentios,	  mas	  em	  particular	  
aos	  que	  pareciam	  de	  maior	  influência,	  para,	  de	  algum	  modo,	  não	  correr	  ou	  ter	  corrido	  em	  vão.	  

1.	   Paulo	  dedicou-‐se	  ao	  trabalho	  –	  a	  cumprir	  o	  chamado	  de	  Deus	  para	  sua	  vida.	  
1.1.	   Ele	  podia,	  com	  todo	  o	  seu	  conhecimento	  e	  excelentes	  relações	  dentro	  do	  

judaísmo	  (Gl	  1.13-‐14;	  cf.	  At	  9.1-‐2;	  22.3),	  dedicar-‐se	  à	  política	  eclesiástica,	  em	  
Jerusalém.	  

1.2.	   Ao	  invés	  disso,	  depois	  de	  um	  rápido	  contato	  com	  os	  irmãos	  daquela	  cidade,	  ele	  
dedicou-‐se,	  por	  catorze	  anos,	  ao	  serviço	  divino	  na	  Síria	  e	  Cilícia,	  pregando	  aos	  
gentios	  (Gl	  2.2).	  Afastou-‐se	  do	  eixo	  de	  poder	  e	  influência	  e	  lançou-‐se	  a	  outras	  
localidades,	  de	  acordo	  com	  a	  orientação	  divina.	  O	  centro	  do	  poder,	  para	  o	  
cristão,	  é	  o	  trono	  de	  Deus	  e	  o	  segredo	  para	  a	  bem-‐aventurança	  cristã	  é	  a	  
submissão	  à	  direção	  de	  Deus.	  
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2.	   Enquanto	  Paulo	  trabalhava,	  Deus	  era	  glorificado	  (Gl	  1.24;	  cf.	  o	  sermão	  “A	  glória:	  De	  
Deus	  ou	  nossa”).	  Quando	  trabalhamos	  sem	  preocupação	  com	  nossa	  glória	  e	  focados	  
exclusivamente	  em	  Deus,	  o	  nome	  do	  Senhor	  é	  honrado	  e	  somos	  guiados	  para	  o	  pleno	  
cumprimento	  da	  vontade	  divina	  em	  nós	  (cf.	  Mt	  6.33).	  
A	  vida	  de	  Paulo	  pode	  ser	  resumida	  no	  slogan:	  “apenas	  trabalhe”.	  O	  sucesso	  do	  servo	  
de	  Deus	  está	  em	  abaixar	  a	  cabeça	  e	  servir;	  trabalhar	  sem	  ambição	  de	  
engrandecimento	  próprio;	  focalizar	  exclusivamente	  no	  agrado	  de	  Deus.	  A	  maior	  
bênção	  para	  o	  cristão	  é	  honrar	  e	  obedecer	  ao	  Senhor.	  

Concluindo...	  
1.	   Concluo,	  primeiramente,	  com	  uma	  referência	  à	  viagem	  à	  Arábia	  e	  aos	  tempos	  de	  

Gálatas	  1.18	  e	  2.1:	  “três	  anos”,	  “quinze	  dias”,	  “catorze	  anos”.	  
1.1.	   Quanto	  à	  viagem	  à	  Arábia,	  cf.	  Atos	  9.19-‐20	  e	  Gálatas	  1.17-‐18:	  

1.1.1.	   Primeiro	  a	  preparação,	  depois	  o	  serviço	  (Guthrie,	  p.	  85-‐87).	  Exemplos	  
bíblicos	  e	  aplicação	  em	  todas	  as	  profissões	  e	  oportunidades	  de	  serviço.	  

1.1.2.	   Depois,	  a	  obra	  paciente	  da	  providência	  de	  Deus.	  Deus	  comumente	  faz	  as	  
coisas	  devagar.	  

2.	   Mais:	  Dependência	  da	  autoridade	  de	  Deus	  e	  dedicação	  ao	  trabalho.	  Eis	  dois	  traços	  do	  
caráter	  de	  Paulo	  que	  devem	  estar	  presentes	  também	  em	  nossas	  vidas.	  
2.1.	   O	  apóstolo	  Paulo	  dependeu	  da	  autoridade	  de	  Deus.	  Ele	  expressou	  a	  autoridade	  

de	  Deus	  em	  seu	  ministério.	  Cristo	  nos	  deu	  autoridade	  (Lc	  10.19;	  cf.	  At	  1.8	  e	  Ef	  
2.6-‐7).	  Devemos	  funcionar	  baseados	  nesta	  autoridade	  divina	  –	  caminhar	  como	  
filhos	  do	  Deus	  vivo,	  portadores	  não	  apenas	  de	  sua	  imagem,	  mas	  de	  seu	  Espírito.	  

2.2.	   O	  apóstolo	  Paulo	  foi	  um	  homem	  que	  não	  buscou	  grandeza,	  apenas	  trabalhou.	  
2.2.1.	   Precisamos	  repensar	  nosso	  conceito	  de	  “carreira”.	  Seja	  no	  serviço	  cristão	  

–	  um	  pastor	  ou	  missionário...	  
2.2.2.	   Naturalmente	  nós	  desejamos	  “provar	  algo”	  a	  alguém.	  Necessitamos	  de	  

mútua	  confirmação.	  Temos	  de	  aprender	  a	  buscar	  confirmação	  
unicamente	  em	  Deus.	  

Oro	  para	  que	  o	  Senhor	  nos	  ajude	  a	  dependermos	  dele	  e	  a	  ele	  servirmos,	  com	  amor	  e	  
sincera	  dedicação.	  Oro	  para	  que,	  por	  meio	  de	  nosso	  serviço,	  Deus	  seja	  glorificado.	  
Amém.	  

	  


