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ROMANOS 11. 36 “Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a
ele eternamente. Amém”.
 

Tudo é para Deus
 

O objetivo fundamental do universo é demonstrar a Glória de Deus. Essa é a razão de tudo existir,
inclusive eu e você.

 

E Deus fez tudo isso para a Glória dele. Se não fosse a Glória de Deus, nada existiria.
 

Mas o que é a Glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é. É a essência de sua
natureza; o brilho de seu esplendor; a demonstração de seu poder...
 

Mas onde está a Glória de Deus? Basta olharmos em volta. Vemos a Glória de Deus em
toda a parte: da menor forma de vida microscópica a via láctea.
 

Na natureza aprendemos como Deus é poderoso; ele aprecia a variedade, ama a beleza e
é organizado, sábio e criativo.  Salmo 19. 1 “OS céus declaram a glória de Deus e o
firmamento anuncia a obra das suas mãos”.
 

Ao  longo  da  história  Deus  tem  revelado  sua  glória  a  seus  servos.  Ele  a  revelou
inicialmente no jardim do Éden; depois a Moisés, no Tabernáculo, no templo, por meio
de Jesus e agora na igreja. “2Coríntios 4. 6 – 7 “Porque Deus, que disse que das
trevas  resplandecesse  a  luz,  é  quem  resplandeceu  em  nossos  corações,  para
iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos,
porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de
Deus, e não de nós”.
 

Êxodo 24. 17 “E o parecer da glória do SENHOR era como um fogo consumidor no
cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel”.
 

Êxodo 40. 34 “Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do SENHOR



encheu o tabernáculo”;
 

Isaías 6. 3-4 “E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o SENHOR
dos Exércitos;  toda a terra  está  cheia da sua glória.  -  E os  umbrais das portas  se
moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça”.
 

Isaías  60.  1 “LEVANTA-TE,  resplandece,  porque  vem  a  tua  luz,  e  a  glória  do
SENHOR vai nascendo sobre ti”;
 

Lucas 2. 9 “E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou
de resplendor (luz muito brilhante), e tiveram grande temor”.
 

No céu a Glória de Deus resplandece toda luz necessária.  Apocalipse 21. 23    “E a
cidade não necessita  de sol  nem de lua,  para que nela resplandeçam, porque a
glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada”.
 

Podemos observar a Glória de Deus pode ser muito bem observada em Jesus, pois ele é
a  luz  do  mundo.  Hebreus  1.  3  “O qual,  sendo o  resplendor  da  sua  glória,  e  a
expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu
poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à
destra da majestade nas alturas”.  
 

Jesus veio à terra para que pudéssemos entender a Glória de Deus.  João  1. 14   “E o
Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória,  como a glória do
unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade”.
 

Nós lhe devemos toda honra que pudermos dar. Uma vez que Deus fez todas as coisas,
ele merece a Glória. Apocalipse 4. 11 “Digno és, Senhor, de receber glória, e honra,
e poder; porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas”.
 

Em todo o universo somente duas criações de Deus falham em tributar-lhe Glória: os
anjos caídos e nós seres humanos.
 

Quando pecamos deixamos de glorificar  o nome do Senhor,  amando qualquer outra
coisa mais que Deus. 
 



Quando o ser humano recusa-se a dar Glória a Deus é rebelião e arrogância. E aí nós
sabemos onde vai acabar toda soberba.
Romanos 3. 23 “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus”.
 

Viver para a Glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida.
Isaías 43. 7 “A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a
minha glória, os formei, e também os fiz”.
 

MAS COMO POSSO DAR GLÓRIA A DEUS?

Jesus glorificou a Deus  cumprindo seu propósito na terra.  Nós podemos honrar a
Deus da mesma forma. 
Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre seu propósito. Os pássaros
glorificam a Deus ao voar, gorjear, faer um ninho e ao realizar ortras atividades próprias
dos pássaros, conforme os planos de Deus.
 

ALGUMAS FORMAS DE DAR GLÓRIA A DEUS

Damos Glória a Deus ao adorá-lo – adorar é o nosso primeiro dever para com Deus e
nós o adoramos ao apreciá-lo.
Deus deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e alegria, do
nosso mais profundo íntimo.
 

Adorar é muito mais do que louvar, cantar ou até mesmo orar a Deus. 
Precisamos nos doar integramente para sermos usados nos propósitos de Deus.
Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo que fazemos pode se tornar um
ato de adoração.  Romanos 6. 13 “Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao
pecado por instrumentos de iniqüidade; mas apresentai-vos a Deus,  como vivos
dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça”.
 

Damos Glória a Deus ao amar outros servos de Deus – quando nascemos de novo nos
tornamos parte da família de Deus.
Seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também inclui pertencer e
aprender a amar a família de Deus.  1 Jõao 3. 14 “Nós sabemos que passamos da
morte  para  a  vida,  porque  amamos  os  irmãos.  Quem  não  ama  a  seu  irmão
permanece na morte”.



 

Romanos 15.  7 “Portanto recebei-vos  uns aos outros,  como também Cristo nos
recebeu para glória de Deus”.
 

Deus é amor. Jesus disse: João 13. 34-35 “Um novo mandamento vos dou: Que vos
ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos
ameis. -  Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos
outros”.
 

Damos Glória a Deus ao nos tornar como Cristo – uma vez que tenhamos nascido na
família de Deus, ele quer que prossigamos crescendo até a maturidade espiritual.
Mas o que é maturidade espiritual? É nos tornar como Cristo na forma de pensar, sentir
e agir. 
Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais dará Glória a Deus.
 

2  Coríntios  3.  18  “Mas  todos  nós,  com rosto  descoberto,  refletindo  como  um
espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma
imagem, como pelo Espírito do Senhor”.
 

Quando aceitamos a Jesus como nosso salvador, Deus nos deu uma nova vida e uma
nova  natureza.  Agora  pelo  resto  de  nossas  vidas  sobre  a  terra,  Deus  quer  dar
continuidade ao processo de transformação de nossa personalidade. Filipenses  1. 9-11
“E  peço  isto:  que  o  vosso  amor  cresça  mais  e  mais  em  ciência  e  em todo  o
conhecimento, - Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, e
sem escândalo algum até ao dia de Cristo; -  Cheios dos frutos de justiça, que são
por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus”.
 

Damos Glória a Deus servindo a outras pessoas com nossos dons – cada um de nós
foi exclusivamente planejado por Deus com talentos, dons, capacidade e habilidades.
 

Deus não lhe deu habilidades para propósitos egoístas. Elas lhe foram concedidas para
beneficiar  outras  pessoas,  assim  como  outras  receberam  habilidades  para  o  seu
beneficio. 1 Pedro 4. 10-11 “Cada um administre aos outros o dom como o recebeu,
como bons despenseiros  da  multiforme graça  de Deus.  -  Se alguém falar,  fale
segundo as palavras de Deus; se alguém administrar, administre segundo o poder
que Deus dá; para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem
pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém”.



 

Damos Glória a Deus falando dele às outras pessoas – Deus não quer que seu amor e
propósitos sejam mantidos em segredo. Uma vez que tenhamos conhecido a verdade,
ele espera que a partilhemos com os outros. 
 

Este  é  um  enorme  privilégio  –  apresentar  Jesus  às  outras  pessoas,  ajudando-as  a
descobrir seus propósitos e preparando-as para seu destino eterno.                2 Coríntios
4. 15 “Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio
de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de Deus”.
 


