
GLÓRIA SOMENTE A DEUS (SOLI DEO GLORIA) 

Romanos 11.33-36 

Introdução  

Por meio do profeta Isaías, o Senhor declara: “Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não 
a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura” (Is 42.8). 

Quando tentava a Jesus no deserto, o diabo, de forma indevida, reivindicou adoração. “Mas Jesus lhe 
respondeu: Está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele darás culto” (Lc 4.8). 

No período que antecedeu a Reforma do Século XVI, o sistema religioso estava focado em pessoas e objetos. 
A hierarquia eclesiástica se colocava acima dos demais mortais, em especial o Papa, que era designado o 
pontifex maximus (lit. “supremo construtor de pontes”), supostamente dotado de infabilidade. O culto aos santos, 
especialmente a Maria, era amplamente incentivado e praticado. A veneração das relíquias era oficialmente 
promovida entre o povo, tendo se tornado um lucrativo negócio. Homens e objetos haviam usurpado um lugar 
que pertence exclusivamente a Deus. Daí, o brado altissonante dos reformadores: Soli Deo Glória – Glória 
somente a Deus! 

 

1. Deus é glorificado pelo que Ele é e por suas obras 

A palavra “glória” significa excelência, honra, esplendor. Deus é, por natureza, um ser glorioso (Rm 11.36). A 
glória de Deus é manifesta por meio de seus atributos. Deus é espírito, infinito, soberano, eterno e imutável em 
seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, misericórdia e verdade. A glória de Deus é a beleza de 
suas perfeições multiformes, bom como o esplendor admirável que emana dessas perfeições. Ele é glorificado 
nos atos da criação, na obra da providência e na manifestação da sua graça. Jesus é a expressão da glória de 
Deus aos homens (Jo 1.14; Hb 1.3). 

A excelência moral de Deus resplandece em grandeza e magnificência em seus atos de criação, providência 
e redenção (Sl 19.1; 111.3; Is 44.23; Jo 12.28; 13.31-32). Ao contemplarem essa excelência, os adoradores de 
Deus lhe dão glória por meio de louvor, ações de graças e obediência (Jo 17.4; 21.19; Rm 4.20; 15.6,9; 1 Pe 
4.12-16). 

 

2. O fim principal do homem é glorificar a Deus 

“O fim principal do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre” (Breve Catecismo, questão nº 1) 
Deus na sua soberania nos escolheu, nos predestinou e nos adotou como filhos, por meio de Jesus Cristo, 

para o louvor de sua glória (Ef 1.4-6,12). 
A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. É essa perda que nos 

permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing e a fidelidade em ser 
bem-sucedido. Como resultado, Deus, Jesus Cristo e a Palavra de Deus vêm significando muito pouco para nós. 
Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo. Precisamos focalizar 
em Deus em nossa adoração, e não em satisfazer nossas próprias necessidades. O culto deve ser teocêntrico, 
jamais antropocêntrico. Deus é soberano no culto, não nós. Como a salvação é de Deus e realizada por Deus, 
ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de 
Deus, sob a autoridade de Deus, e para sua glória somente.  

Na condição de redimidos por Cristo, somos chamados a contemplar e refletir a glória de Deus (2 Co 3.18). 
Todo o labor humano, seja religioso ou secular, deve ser feito para a glória de Deus. É precisamente isso que 
ensina o apóstolo Paulo em Colossenses 3.17. 

Em 1 Coríntios 10.31, Paulo adverte no sentido de que ninguém deve se vangloriar na presença de Deus. 
Tudo deve ser feito para a glória de Deus. 

Com toda a sinceridade, devemos fazer nossas as palavras do salmista: “Não a nós, SENHOR, não a nós, 
mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade” (Sl 115.1). 

 

3. Na consumação, tudo convergirá para a glória de Deus 

O texto de Romanos 11.36 – “Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória 
eternamente” – indica que tudo culmina com a glória de Deus. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas.  

Deus é glorificado nas obras da criação (Sl 104.31) e também na execução do seu juízo (Sl 119.137); é 
glorificado na manifestação de sua graça para a salvação (Rm 9.22,23) e também na aplicação de sua justiça 
para a condenação dos ímpios (2 Co 2.14-16). Nada, absolutamente é capaz de ofuscar a glória de Deus.  

Nós glorificamos a Deus na pessoa de Cristo (Fp 2.9-11; Hb 13.15). Escrevendo aos efésios, o apóstolo Paulo 
afirma que Deus fez tudo convergir em Cristo (Ef 1.10-14). 

Na visão que teve da Nova Jerusalém, o apóstolo João constatou que a beleza da glória de Deus e a 
glorificação dos redimidos (Ap 21.23-26). 

Soli Deo Gloria. 
 

(Estudo bíblico elaborado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano e ministrado pelo Rev. Ricardo Machado Manha, dia 
12/11/2017, na Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba). 


