Vida Vitoriosa
4 – Deus – A Razão de Tudo
“Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas
as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Amém!” – Romanos 11:36

Introdução
Você já parou para pensar que o objetivo primário do universo é demonstrar a glória de Deus?
Essa é a razão de tudo o que existe – incluindo você (Efésios 1:6,12,14). Deus fez tudo isto para a
Sua glória. Não fosse a glória de Deus, nada existiria. Veja o nosso verso chave na versão da
Bíblia Viva: “Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder, e
tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre”.
 Mas, o que é a glória de Deus?
A glória de Deus é o que Ele é. É a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho
de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus
é a expressão de sua bondade e de todas as suas outras qualidades intrínsecas e eternas.
Onde está a glória de Deus? Basta olhar em volta. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória
de alguma forma. Vemos isso em toda parte: da menor forma de vida microscópica até a Via
Láctea; do pôr do sol e das estrelas às tempestades e estações do ano. A criação dá a conhecer a
glória do nosso Criador. Na natureza, aprendemos que Deus é poderoso, aprecia a variedade,
ama a beleza e é organizado, sábio e criativo – “Os céus proclamam a glória de Deus” – Sl 19:1.
Além da Criação, a glória de Deus é mais bem observada no Senhor Jesus Cristo: “Ele, que é o
resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser [de Deus]...” – Hebreus 1:3. Jesus veio à terra
de modo que pudéssemos entender completamente a glória de Deus: “E o Verbo se fez carne e
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do
Pai” – João 1:14. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é!
Podemos “ver” a glória de Deus através da vida do nosso Mestre: “Quem me vê a mim vê o Pai”
– João 14:7-9.
 Como podemos viver para o louvor da glória de Deus?
Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos pontos abaixo:
1. Damos glória a Deus ao adorá-lo
Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus, e nós o adoramos ao apreciá-lo. C. S. Lewis
disse: “Ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando para apreciá-lo”. Deus deseja
que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e alegria, não imposta. John Piper
observa que “é quando estamos mais satisfeitos em Deus que ele é mais glorificado em nós”.
Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende
apreciar a Deus, amá-lo e nos doar para sermos usados em seus propósitos. Quando você usa
sua vida para a glória de Deus, tudo que faz pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz:
“Usem o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus” –
Romanos 6:13 (New Living Translation). E mais: “Porque fostes comprados por preço. Agora,
pois, glorificai a Deus no vosso corpo” – 1 Coríntios 6:20.
2. Damos glória a Deus ao amar os outros discípulos de Jesus
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Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir a Cristo não é apenas
uma questão de crer e acreditar, inclui também pertencer e aprender a amar a família de Deus.
João escreveu: “Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos”
– 1 João 3:13. Paulo acrescenta: “Aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os
aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus” – Romanos 15:7. É sua responsabilidade
aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor, e isso confere honra a Ele. Jesus disse:
“Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso
todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros” – João
13:34,35, NVI.
3. Damos glória a Deus ao nos tornarmos como Cristo
Uma vez que tenhamos nascido na família de Deus, Ele quer que prossigamos crescendo até a
maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual é nos tornarmos como Jesus – na
forma de pensar, de sentir e de agir. Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais dará
glória a Deus. A Bíblia diz: “À medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos
mais e mais semelhantes a ele e refletimos a sua glória ainda mais” – 2 Coríntios 3:18 (NLT).
Quando você aceitou a Cristo, Deus lhe deu nova vida e nova natureza. Agora, pelo resto de sua
vida sobre a terra, Deus quer dar continuidade ao processo de transformação de sua
personalidade. A Bíblia diz: “Que vocês estejam sempre cheios do fruto da salvação de vocês —
aquelas coisas boas produzidas na sua vida por Jesus Cristo — pois isso trará muita glória e
louvor a Deus” – Filipenses 1:11 (NLT).
4. Damos glória a Deus servindo uns aos outros com nossos dons
 Por que Deus nos deu dons e talentos?
Cada um de nós foi exclusivamente planejado por Deus com dons, talentos, capacidades e
habilidades. O modo de você estar relacionado aos outros não é um acidente – Deus não lhe deu
suas habilidades para propósitos egoístas. Elas lhe foram concedidas para beneficiar outras
pessoas, assim como outros receberam habilidades para o seu benefício. O apóstolo Pedro
recomenda: “Deus concedeu dons a cada um de vocês, dentre a sua grande variedade de dons
espirituais. Administrem-nos bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês.
Vocês são chamados para ajudar aos outros? Ajudem com toda a força e energia com que Deus
lhes supre” – 1 Pedro 4:10,11 (NLT). E arremata: “...para que, em todas as coisas, seja Deus
glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos
séculos. Amém!”
5. Damos glória a Deus falando d’Ele a outras pessoas
Deus não quer que seu amor e propósitos sejam mantidos em segredo – Efésios 3:8-10. Uma vez
que tenhamos conhecido a verdade, Ele espera que a partilhemos com os outros. Este é um
enorme privilégio — apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir seus propósitos e
preparando-as para seu destino eterno. A Bíblia diz que “todas as coisas existem por amor de
vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de
muitos, para glória de Deus” – 2 Coríntios 4:15. Em outras palavras: “à medida que a graça de
Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória” (NLT).
Conclusão
Você viverá para seus próprios objetivos, conforto e prazer ou viverá o resto de sua vida para a
glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas?
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