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I – INTRODUÇÃO
Geralmente não se dá valor as coisas de Deus, pois elas não dão status para o homem. Ser
ministro do Senhor não é uma posição que o mundo deseja, pois é considerado coisa sem
importância. Além do mais, ser ministro do Senhor é coisa de Deus e não do mundo. E o mundo
ama somente o que é seu.
“Até esta presente hora sofremos fome, e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e
não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos
injuriados, e bendizemos; somos perseguidos, e sofremos; somos blasfemados, e rogamos; até ao
presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos.” 1 Coríntios
4:11-13
Esse é o lado do evangelho que muitos não querem, o de ser desprezado pelo mundo.
Quem ama essa vida e deseja ser aceito por todos com certeza não suportará as aflições do
evangelho. Mas o Espírito do Senhor diz através de Paulo que quem quiser viver piamente em
Cristo padecerá perseguições.
“E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.”
2 Timóteo 3:12
II – DEUS NÃO FAZ ESPETÁCULO PARA O MUNDO
Quem pensa que o Evangelho promove homens nesse mundo e os torna estrelas, está
muito enganado, pois Deus não faz shows para o mundo. Antes, as maravilhas do Senhor são
muitas vezes operadas no oculto, quando somente algumas pessoas escolhidas podem ver.
Quando o Senhor anunciou o nascimento de Jesus, ele mandou uma legião de anjos para
cantar e faze o anúncio, mas isso foi apenas para alguns homens pastores que estavam nos
montes apascentando suas ovelhas. Não foi para o mundo religioso da época.
“Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam,
durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória
do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais,
porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo: Pois, na cidade de
Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: Achareis o
menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com o
anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo: Glória a Deus nas alturas,
Paz na terra, boa vontade para com os homens.” Lucas 2:8-14

Ora, essa multidão de anjos que fizeram um grande coral para cantar, louvando a Deus,
pelo nascimento do Cristo, não apareceu a muitos, mas apenas a alguns pastores, homens simples
sem nenhum status social.
Um outro dia, o Senhor veio na forma de um anjo e fez maravilhas diante de uma mulher e
seu marido apenas, e não diante de grandes multidões. Aquelas maravilhas não eram um show,
mas era para confirmar o nascimento de um nazireu do Senhor.
“E o anjo do SENHOR lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é
maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos, e os ofereceu sobre uma
penha ao SENHOR: e houve-se o anjo maravilhosamente, observando-o Manoá e sua mulher. E
sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do SENHOR subiu na chama do altar; o
que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos.” Juízes 13:18-20
III – OS MINISTÉRIOS NÃO SÃO PARA GLOFICAR A HOMENS
Quando recebemos um ministério do Senhor temos de ter a consciência de que não
seremos estrelas nesse mundo. O Senhor não nos usará de forma a nos tornarmos grandes figuras
humanas. Antes, deveremos ser apenas vasos onde a Glória do Senhor resplandecerá e será
exaltada. Por isso, tudo quanto fizermos seja por palavras ou por obras, deve ser feito para a Glória
de Deus.
Jamais deveremos tocar na Glória de Deus. Somente Ele é digno de toda honra e toda
glória. Por isso, pessoas vaidosas, que se preocupam demais com sua imagem e com sua
aparência diante dos homens não servem para ministérios, pois tentarão atrair o elogio dos
homens para si.
Após ministrarmos, nunca deveremos buscar o aplauso dos homens, antes deveremos nos
prostar em agradecimento pela honra de podermos sermos usados pelo explendor da Glória de
Deus.
“Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de
Deus.” 1 Coríntios 10:31
“E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos,
como apóstolos de Cristo, servos pesados;” 1 Tessalonicenses 2:6
IV – O MUNDO DESPREZA A GLÓRIA DE DEUS
Não devemos nos enganar, o mundo detesta as coisas de Deus, pois lhes parecem loucura.
Os homens que desejarem viver para Deus nesse mundo serão desprezados, pois serão tidos
como fracos, como “João ninguém”, como “religiosos’, como desprezíveis. O mundo ama aqueles
que são tidos como “machos”, que ficam com diversas mulheres, que são “estrelas”, que são
“ídolos”, que tem personalidade fortes. O mundo despreza aqueles que dão “a outra face”, que
preferem perder do que terem lucros duvidosos, que preferem correr de uma mulher semi-nua para
não se prostituir.
Por isso, muitas vezes passam fome, nudez, ficam aflitos sem achar socorro. São
abandonados, desamparados, pois são pessoas desprezíveis. Mas esses sim, são amados do céu.

“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo.” João 16:33
CONCLUSÃO
Não se preocupe se o mundo não dá nada por você. Você não foi chamado para ser
aplaudido pelo mundo. Não se preocupe em buscar glória dos homens, nem ser aceito por eles,
pois temos uma glória maior, a de Deus. O que você deve se preocupar é em ser aceito por Ele.
Mesmo que o mundo considerar você como lixo, Deus te considera como filho amado por Ele. Os
que amam a glória desse mundo perderão a Glória de Deus.

