
 

 NÃO A NÓS, SENHOR 

 

Todo ser humano gosta de ser notado, isso é comum a todos nós. 

Entre artistas e servos adoradores, naturalmente esse sentimento costuma 

ser bastante marcante. Mas, ao subir no altar, o que norteia as suas ações, o 

desejo de ser reconhecido ou o prazer de adorar o Grande Deus? 

Fazemos arte para compartilhar com outros os nossos sentimentos 

e emoções. Damos vida a estes através da dança, os espelhamos em 

quadros, sonorizamos em melodias que se desenvolvem sob uma bela 

harmonia, além de inúmeras outras formas de expressão. Nossa adoração 

pode e deve ser expressa por intermédio das artes, mas aqui se apresenta 

uma linha tênue entre adorar e desejar ser adorado.  

O nosso ministério deve ser marcado por uma profunda certeza de 

que a glória deve ser dada à Deus e tão somente a Ele. “Não a nós, Senhor, 

mas ao seu nome dá glória”.  Spurgeon nos mostra que existe um selo para 

identificarmos um ministério autêntico guiado por Deus, neste, não há 

brechas para o engrandecimento humano. o príncipe dos pregadores nos 

orienta a abandonar toda liderança que tenta de alguma maneira 

engrandecer o ser humano, e afirma: “se for para engrandecimento e honra 

do homem, não vem de Deus!” Precisamos estar sempre alertas, pois como 

artistas, nos alegramos em receber aplausos e elogios, e não há pecado 

nisso. É gratificante saber que nossos esforços renderam bons frutos, mas 

jamais podemos esquecer que a glória e a adoração deve ser dada somente a 

Deus.  

“Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória”. Que 

essa seja a sua oração e a intenção do seu coração todas as vezes que você 

subir em um palco ou no púlpito para ministrar. Dos altos céus, o nosso 

Deus a quem oferecemos culto está atento ao que estamos ofertando. Não há 

espaço para outro ser adorado se não Ele. Adore exclusivamente ao Deus 

vivo. Que essa versículo ecoe em seu coração: “Não a nós, Senhor, não a nós, 

mas ao teu Nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade” 

(Salmo 115.1). 
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