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1. Introdução 
 
Ao se estudar o atributo de Deus como 
Alguém que é galardoador ou que 
galardoa, é imprescindível saber o que 
significa galardão. 
 
Na Bíblia em português, versão Almeida 
Corrigida e Revisada Fiel, a palavra surge 
trinta e seis vezes, sendo a primeira, no 
Antigo Testamento, em Gênesis 15:1 
“Depois destas coisas veio a palavra do 
Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não 
temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o 
teu grandíssimo galardão .” No Novo 
Testamento, o termo aparece a primeira 
vez em Mateus 5.12 “Exultai e alegrai-
vos, porque é grande o vosso galardão 
nos céus; porque assim perseguiram os 
profetas que foram antes de vós ". 
 
2. O que é galardão? 

 
Em mais de um dicionário encontramos 
que galardão significa “prêmio atribuído por 
serviços prestados” ou “prêmio dado pelo 
valor de uma obra”. Significa também 
distinção, recompensa, honra, glória, ou 
mesmo salário (do grego misthós). O texto 
de 1 Coríntios 3.8 ilustra bem esse último 
significado quando afirma “Ora, o que 
planta e o que rega são um; mas cada 
um receberá o seu galardão segundo o 
seu trabalho ". 
 
Um ponto fundamental para nos ajudar a 
entender o assunto é que galardão não 
tem nada a ver com salvação. A Bíblia 
ensina claramente que a salvação é um 
mérito da divindade e não da pessoa. 
Conforme abordado em mais de um estudo 
desta série, a salvação é dada por Deus, 
entre outras coisas, pela sua Misericórdia e 
Amor e não porque a pessoa é boa ou 

virtuosa. Mas se galardão não é um prêmio 
para a salvação da pessoa, o que é então? 
Apocalipse 22.12 diz que “e, eis que cedo 
venho, e o meu galardão está comigo, 
para dar a cada um segundo a sua 
obra ”. 
 
Talvez uma forma simples de entender a 
ideia de galardão é considerar o caso de 
um grupo de formandos que chega ao final 
do curso. Todos se formam e com isso, 
fazem jus aos respectivos diplomas. 
Porém, há alunos que foram melhores do 
que outros. Esses recebem menções 
honrosas e talvez sejam convidados a 
integrar os quadros de empresas 
interessadas em alunos de excelência. 
Nesse paralelo, o diploma, representa a 
salvação e a menção honrosa e as 
oportunidades de emprego, o galardão. 
 
3. Quem receberá galardão? 
 
Em primeiro lugar, somente aquele que for 
crente em Jesus como Senhor e Salvador. 
É possível que alguém até seja salvo, mas 
não receba galardão. É possível também 
que o galardão recebido por um crente 
seja diferente do outro. Alguns serão mais 
valiosos ou honrosos. Outros, terão tão 
pouco valor que nem poderão ser 
chamados de galardão. O texto de 1 
Coríntios 3.12-15 afirma que há obras que 
são valiosas como se fossem feitas de 
ouro, prata ou pedras preciosas. Mas há 
outras que não têm valor e são como se 
tivessem sido feitas de madeira, feno ou 
palha. Passadas pelo fogo dos resultados 
as obras sem valor serão queimadas e as 
de valor, permanecerão. Essas ensejarão 
o recebimento do galardão.  
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4. Quando se recebe galardão? 
 
Há duas linhas que procuram responder a 
essa pergunta: uma, que o galardão será 
recebido no futuro e em particular, na 
segunda vinda de Jesus. Outra, que o 
crente recebe algum galardão ainda nessa 
vida. Há passagens bíblicas que apontam 
para ambos os casos como, por exemplo: 
• Galardão nessa vida: “Eis que os 

filhos são herança do Senhor, e o 
fruto do ventre o seu galardão .” 
(Salmos 127:3). “O galardão da 
humildade e o temor do Senhor são 
riquezas, honra e vida .” (Provérbios 
22:4). O texto de Gênesis 15.1 
mencionado no início desse estudo 
mostra que Deus se declarou como 
galardão presente na vida de Abraão. 
Nesse sentido, a existência de Deus na 
vida do crente é um galardão presente 
e não apenas uma coisa que 
acontecerá um dia. A realidade de 
Jesus na vida do crente, através do 
Espírito Santo de Deus, pode ser visto 
também como um galardão presente. 

• Galardão no céu: “Folgai nesse dia, 
exultai; porque eis que é grande o 
vosso galardão no céu , pois assim 
faziam os seus pais aos profetas .” 
(Lucas 6:23). “E o que ceifa recebe 
galardão, e ajunta fruto para a vida 
eterna ; para que, assim o que 
semeia como o que ceifa, ambos se 
regozijem. ” (João 4:36). 

 
5. Cinco tipos de galardão 
 
A Bíblia ensina que no Juízo Final os que 
não aceitaram a Cristo como Salvador 
serão apartados para a perdição. Mas os 
crentes, que foram salvos por aceitarem 
Jesus, receberão galardões, podendo ser 
do seguinte tipo: 
 

i. "Coroas" : parece que serão usadas 
como símbolo de vitoria, autoridade e 
responsabilidade. 

ii. Riquezas ou tesouros no céu : 
simbolicamente citados como valores 
eternos, guardados em segurança 
(Mateus 6.20 e 1 Pedro 1.4). 

iii. Elogios e louvores : esse tipo de 
galardão aparece em algumas 
passagens tais como Mateus 25.21 ou 
Lucas 19.17 onde o termo usado se 
refere a um servo que foi justo e fiel em 
seu trabalho. 

iv. Reconhecimento para aqueles que 
conseguiram vitorias:  parece se 
referir a recompensas para aqueles 
que superaram provações (Apocalipse 
2.7; 11; 17 e 26). 

v. Recebimento  de responsabilidades 
especiais e autoridade sobre 
possessões do Senhor (Mateus 
19.28; 24.45-47; 25.21,23; Lucas 
19.17-19; 22.29-30 e Apocalipse 2.26). 

 
Vale observar que alguns comentaristas [2] 
sugerem que o galardão do crente poderá 
ter uma ligação com seus dons espirituais. 
Dentro dessa perspectiva, eles seriam 
muito mais uma questão de oportunidade, 
responsabilidade e compromisso, como é o 
uso dos dons no Serviço Cristão, do que 
medalhas e condecorações em geral. 
 
6. Deus na condição de Galardoador  
 
Esse atributo de Deus nos indica que Ele 
se preocupa em recompensar seus filhos. 
Somados a outros atributos, tais como 
justiça, amor, ser perdoador e paciente, 
oferece ao crente a certeza de que o Deus 
do universo é uma Pessoa da qual fomos 
feitos imagem e semelhança, que pode 
nos criar, mas também pode nos sustentar, 
nos encorajar e nos incentivar ao longo de 
nossa jornada como indivíduos, não 
apenas nessa vida, mas também no porvir. 

 
 
 
 
 
 

Bibliografia: 
 

[1] - Holman Bible Dictionary 
Verbete “Divine Retribution” 

[2] - The Doctrine of Rewards: The Judgement 
Seat of Christ, J. Hampton Keathley III -  bible.org 

[3] - Baker's Evangelical Dictionary 
 of Biblical Theology.  

Verbete “Reward”  
 


