
Estudo de Gálatas 5:26-6:3 
 
1. O que significa ser possuído de vanglória.  
 

a. A palavra traduzida por "vanglória" é "kenodoxoi", que significa literalmente 

"vazio de honra."  

• Pessoas vaidosas, nessa visão, tem fome de honra, porque eles estão 

vazios dela. 

• Vanglória nasce de uma profunda insegurança, uma falta perceptível de 

honra e glória, e com a necessidade de provar o nosso valor para nós 

mesmos e aos outros.  

 

2. São dois os possíveis efeitos da (vanglória ou presunção) nos relacionamentos.  

 

a. provocar os outros  e invejar os outros 
 

• A palavra provocar é, obviamente, uma palavra que denota hostilidade. 

Prokaleo significa literalmente "chamar" ou "desafiar"  alguém para uma 

disputa. A inveja, naturalmente, significa estar com ciúmes.  

• John Stott acredita que Paulo está falando de duas patologias relacionais 

diferentes. Ele diz: 

• "Provocar é a postura de alguém que se sente superior e menospreza os 

outros. inveja, por outro lado, é a postura de alguém que se sente inferior 

aos outros.” 

b. Como pode vaidade e orgulho nos levar a ambos complexos, de 

superioridade e inferioridade? 
 

•••• Este dois efeitos são na verdade a mesma coisa.  

•••• Paulo diz que ambas são uma forma de vaidade.  

•••• Tanto pesoas que se sentem  superiores e pessoas que se sentem inferiores 

são pessoas concentradas em si mesmas.  

 

c. Outra forma de explicar é em termos de obras de justiça.  

• Tanto o que se sente superior quanto ao que se sente inferior está tentando 

adquirir signifado através da concorrência (portanto, em detrimento de 

outros.)  

• A única diferença entre o arrogante da pessoa com baixa auto-estima é que 

é como elas se veêm em relação ao sistema.   

• Assim, apesar de parecerem exatamente opostos, ambas são formas de 

vaidade.  

 

 

 

 



d. Em resumo, Paulo está dizendo: "A humildade não é pensar menos de si mesmo, é 

pensar em si mesmo menos."  

• Tanto o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade são 

ambos são produtos da insegurança e do sentimento de inferioridade.  

• São duas maneiras diferentes de lidar com a falta de glória.  

• Portanto, v.26 poderia ser parafraseado assim: "Não deixe que sua fome 

por honra faça com que você despreze ou inveje as pessoas ". 

 

 

 

3. Em se tratando de relacionamentos você diria ter uma tendência maior de 

provocar as pessoas ou de ter inveja?  

 
a. Para responder esta pergunta pergunte a você mesmo:  

• Você tende a explodir ou se fechar?  

• Você tende a comprar briga com as pessoas ou tenta evitar completamente 

o confronto?  

• Você tende a insultar indivíduos e grupos de pessoas ou tende a se sentir 

envergonhado e intimidado quando na presença de certo tipos de pessoas? 

 

b. Outra forma é analisar como voce recebe críticas. 

• Você fica muito irritado  e simplesmente revida a crítica?  

• Ou você fica muito desanimado e e se torna defensivo, dá um montes de 

desculpas e se entrega? 

 

c. Outra forma é perguntar:  

• Como me sinto quando outras pessoas realizam algum grande feito em 

suas vidas?  Eu sinto que nunca conseguiria fazer o que esta outra pessoa 

fez?  

 

4. Você pode vencer esta tendencia, seja ela qual for, usando o evangelho. 
 

a. O evangelho cria uma nova auto-imagem (5:26, 6:3-5) que não se baseia em 

comparações com os outros.  

• Somente o evangelho nos faz nem arrogantemente auto-confiantes, nem 

auto-piedosos, mas ousados e humildes ao mesmo tempo. 

• Na medida em que eu ainda esteja ganhando o meu valor (funcionalmente) 

por meio do desempenho (ou seja, na medida que eu esteja  operando em 

obras de justiça), é a medida que estarei operando a partir dos sentimentos 

de superioridade ou inferioridade. 

 

 

 

 

 

 



b. Por quê?  

• Se eu estou vivendo de acordo com os padões, então posso ser confiante, 

mas não humilde. Se eu não estou vivendo de acordo com os padrões, 

posso ser humilde, mas não confiável.  

• Em outras palavras, fora do evangelho, eu serei forçado a me sentir 

superior ou  inferior. E assim ser de um jeito com algumas pessoas e de 

outro jeito com outras pessoas.  

• Sempre por causa  da natureza da minha auto-imagem. 

 

d. Mas o evangelho cria uma nova auto-imagem, como vimos anteriormente.  

 

• Ele me humilha me dizendo que sou um pecador salvo somente pela 

graça.  

• Mas também me incentiva me dizendo que sou amado e honrado pelos os 

únicos olhos que realmente importam em todo o universo.  

• O evangelho nos dá ousadia e humildade. E de uma forma que estas não 

devoram uma a outra, mas podem crescer juntas. 

 

e. Falando de forma prática, pregue o evangelho a si mesmo em meio as situações 

de tentação. 

 

• Se, por exemplo, você se encontrar sendo muito defensivo, você deve usar 

o evangelho naquele momento, dizendo: " 

• O que você pensa de mim não é o importante. A aprovação de Jesus 

Cristo, e não a sua, é a minha justiça, minha identidade, meu valor. " 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


