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31/10/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Isaías 6.3 

PALAVRAS CHAVE: Deus, glória, somente. 

OBJETIVO: Compreender o “SOLA” da Reforma Protestante, Soli Deo Gloria. 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________________ 

A Reforma do século XVI teve o objetivo de confrontar a doutrina da 

supremacia da Igreja Católica Romana e seu todo poderoso cabeça, o papa, 

visando a doutrina correta que afirma que o trono pertence somente a Deus.  Assim, 

em oposição à teologia romana da Idade Média, uma das bandeiras dos 

reformadores era uma defesa dos dois primeiros mandamentos. Diante da 

veneração aos santos, às relíquias e aos padroeiros, eles defenderam 

corajosamente que somente Deus é digno de glória. John Piper colocou em 

palavras memoráveis o pensamento da Reforma: “Nós existimos para espalhar uma 

paixão pela supremacia de Deus para a alegria de todos os povos”. Essa verdade 

expressa exatamente o que lemos na primeira pergunta do catecismo puritano: 1. 

Pergunta. Qual é o objetivo principal do homem? Resposta. O objetivo principal do 

homem é glorificar a Deus (I Coríntios 10:31), e ter comunhão com Ele para sempre 

(Salmo 73:25-26). Portanto, Deus deve ser glorificado acima de todas as coisas. 

 

I. SOLI___________________________________________________________________________ 

 

Soli, é a palavra em latim para “somente”. E quando unida a “Deo Gloria” 

significa: glória somente a Deus! Essa verdade está expressa em toda a Escritura. O 

próprio Deus diz, em Isaías 42.8: “Eu sou o Senhor; este é o meu nome! Não darei a 

outro a minha glória nem a imagens a meu louvor”.  

Em Êxodo 20.1-6 lemos: “E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o 

teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além 

de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no 

céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles nem 

lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo 

os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que 

me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e 

obedecem aos meus mandamentos.” 

Como lemos, Soli Deo Gloria é um mandamento da parte do próprio Deus. 

Assim, não se trata de uma opção, mas de um dever de todo aquele que busca a 

Deus. Deus não divide Sua glória com absolutamente nada e ninguém. No texto, 
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que nos apresenta os dois primeiros mandamentos, Deus começa ordenando que 

não devemos ter outros deuses além dele. Não ter outros deuses além dele quer 

dizer que não devemos ter outras razões de viver que não o Senhor. Sejam estas, 

família, trabalho, dinheiro, nós mesmos, nada pode ocupar o lugar de Deus em 

nossos corações, o que, obviamente, também se aplica a outros deuses religiosos. 

Deus prossegue o seu discurso, no texto, dizendo para não fazermos nenhum 

ídolo e não nos prostrarmos diante deles. Se o Senhor deve ser o único Deus de 

nossas vidas, consequentemente, não devemos fazer para nós ídolos, nem os 

adorarmos. Contudo, isso também inclui o próprio Senhor. Qualquer imagem feita 

do Deus verdadeiro trata-se de um ídolo, pois não corresponde a quem ele, de fato, 

é, limitando-o a concepções humanas. Não deve ser feita, nem, muito menos, 

adorada. 

 

II. DEO__________________________________________________________________________ 

Deo, é a palavra em latim para “Deus”. Então cabe nos perguntar se 

conhecemos esse Deus que não divide sua glória com ninguém. Portanto, quem é 

Deus? Bom, devemos sempre ter em mente que Deus nunca poderá ser esgotado. 

Contudo, se pretendemos conhece-lo, antes é necessário que Ele se revele a nós.  

Quando falamos de conhecimento pessoal de Deus, que vem pela salvação, essa 

ideia de revelação fica ainda mais explicita. Disse Jesus: “Ninguém conhece o Filho, 

senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o 

quiser revelar” (Mt 11.27). Esse tipo de conhecimento de Deus não se encontra por 

sabedoria ou esforços humanos: “...na sabedoria de Deus, o mundo não o 

conheceu por sua própria sabedoria” (1 Co 1.21; 1 Co 2.14; 2 Co 4.3-4; Jo 1.18). 

Portanto, como podemos conhecer a Deus e responder à pergunta: “quem é Deus? 

”. Somente através da revelação de Deus nas Escrituras. Centenas de religiões pelo 

mundo afora são provas de que os pecadores, sem a orientação das Escrituras, 

sempre compreendem erradamente e distorcem a pessoa de Deus. Assim, para 

conhecermos a Deus dependemos da ativa comunicação divina nas Escrituras 

para alcançar verdadeiro conhecimento de Deus.  

Fundamentado na segura revelação das Escrituras, o catecismo Nova 

Cidade diz: “Deus é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas 

as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e sua perfeição, em sua 

bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por 

meio dele e por sua vontade. ”  Essa verdade pode ser sustentada pelo Salmo 86. 

9-10, 15 (conferir).  Ainda, no catecismo puritano temos na pergunta de número 4: 

“Quem é Deus?” Resposta. Deus é um Espírito (João 4:24), infinito (Jó 11:7), eterno 

(Salmo 90:2; I Timóteo 1:17), imutável (Tiago 1:17) em seu ser (Êxodo 3:14), sabedoria, 

poder (Salmo 147:5), santidade (Apocalipse 4:8), justiça, bondade e verdade 

(Êxodo 34:6-7). 
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Deus existe 

A Bíblia não argumenta em favor da existência de Deus. É um pressuposto. As 

Escrituras explicam que a experiência de tudo que podemos observar e examinar, 

inclusive o mundo espiritual, tem sua origem em Deus. Não há ponto de partida mais 

lógico do que reconhecer a existência de Deus, o Deus único, criador dos céus e 

da terra. Tudo que existe necessita duma explicação. Não podemos imaginar um 

efeito sem uma causa suficiente. ‘No princípio Deus criou os céus e a terra” (Gn 1.1), 

é uma declaração que mostra a posição única que faz sentido na existência de 

tudo que nossos sentidos reconhecem: um Ser superinteligente e todo poderoso. 

“Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo 

que aquilo que se vê não foi feito do que é visível” (Hb 11.3). Deus é invisível, mas as 

marcas de sua inteligência e poder são evidentes em toda a criação. “Pois dele, 

por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre!” (Rm 11.36). 

 

III. GLÓRIA ______________________________________________________________________ 

A glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. Isto é, o 

valor infinito de Deus manifestado. Perceba como Isaías muda de “santo” para 

“glória”: “E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o SENHOR 

dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória”. (Isaías 6:3). Quando 

a santidade de Deus enche a terra para que as pessoas vejam, ela chama-se glória.  

a) O universo declara a glória de Deus (Sl 19. 1-4) 

João Calvino, um dos mais importantes reformadores, descreveu muito bem 

a relação entre o Deus invisível e o universo em que nós participamos:  

 

1. A criação é um teatro ofuscante em que a glória de Deus pode irradiar.  

2. A criação é um espelho, lembrando-nos de que podemos conhecer a Deus 

apenas por sua reflexão.  Nem criança confunde uma foto com a pessoa viva de 

carne e osso.  

3. A criação é o vestido de Deus. Ele é invisível, mas torna suas ‘roupas’ visíveis 

para mostrar que ele está realmente presente. (Institutas lx 80). 

 

b)  Os homens que não glorificam a Deus pela criação são indesculpáveis 

Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos 

homens (Romanos 1.18). O apóstolo Paulo apresenta agora um argumento com 

base numa comparação de opostos a fim de provar que a justiça só pode ser 

concedida ou conferida pela instrumentalidade do evangelho, pois ele demonstra 

que sem este todos [os homens] estão condenados. A salvação, pois, será 

encontrada unicamente no evangelho. Ainda   escreveu   aos   romanos:   “Pois   

desde   a   criação   do mundo   os   atributos   invisíveis   de   Deus, seu   eterno   

poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por 
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meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis” (isto é, os 

que negam estas verdades axiomáticas) (Rm 1.20). Se o homem não houvesse 

caído, a revelação natural seria suficiente para que ele compreendesse as 

verdades com relação a Deus, à criação, ao próprio homem, etc.; de modo a 

submeter-se a Deus e a adorá-lo, rendendo-lhe a graça, o louvor e a honra que lhe 

são devidas. 

Mesmo caído, a revelação natural ainda é suficiente para torná-lo 

indesculpável, pois o homem natural deturpa a revelação natural. Ele não dá 

ouvidos à pregação da natureza que o convida a glorificar a Deus. Ele não se 

submete à proclamação do cosmo, nem reconhece a origem divina das leis que 

regem o universo. O homem natural também não se submete às leis da sua própria 

consciência, transgredindo-as constante e deliberadamente. Recusando-se 

rebeldemente a reconhecer a soberania do Criador e a adorá-lo, o homem natural 

prefere adorar a criatura. 

Tais homens são por isso indesculpáveis; porquanto tendo conhecimento de 

Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos 

em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. 

Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus 

incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de 

aves, quadrúpedes e répteis... pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, 

adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. 

Amém (Rm 1:21-23, 25). 

 

c) Os nomes de Deus comunicam a sua glória 

 

Os nomes de Deus no AT são significativos para revelar quem e como Deus é.  

(Esta parte foi extraída do Novo Dicionário da Bíblia publicado pela Vida Nova).  

1. El Olam - (Gn 21.33) Abraão, depois de chamar Deus de Yahweh, o nome 

pessoal dele, acrescentou a descrição de que ele é “o Deus eterno”. 

2. Jeová (Yahweh) - é o Deus de Israel, reconhecendo que ele tem um 

relacionamento especial com seu povo (Gn 33.20). 

3. Jeová-jireh - quando Abraão oferece seu filho Isaque no altar e Deus 

providencia a ovelha em substituição (Gn 22.8,14). 

4.  Jeová-nissi - onde Moisés, após a derrota dos amalequitas, chama Deus de 

“minha bandeira” (Ex 17.15).  

5.  Jeová-shalom - é o nome que Gideão deu para o Deus do altar em Ofra, 

“Yahweh é Paz” (Jz 6.24).  

6. Jeová tsidkenu - é o nome pelo qual o Messias seria conhecido “Yahweh 

nossa justiça”. Note que Paulo escreve: “É por iniciativa dele que vocês estão em 

Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus, para nós, isto é, justiça...” (1 Co 

1.30). Esperava-se a chegada do descendente de Davi, “um Renovo justo, que será 

um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra.  Em seus dias 
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Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será 

chamado: O Senhor é a Nossa Justiça” (Jr 23.5,6).  

7.  Jeová shamma - é o nome que é dado à cidade da visão de Ezequiel: “O 

Senhor está aqui” (Ez 48.35).  

8.  Um dos nomes de Deus mais frequentes no AT é “Jeová shebaoth”. Não se 

encontra no Pentateuco, aparecendo pela primeira vez em 1 Samuel 1.3. Note o 

exemplo que encontramos no Salmo 24.10: “Quem é esse Rei da glória? O Senhor 

dos Exércitos; ele é o Rei da glória”. Talvez originalmente se referisse aos exércitos de 

Israel, mas logo o título veio a significar “o Senhor dos exércitos celestiais, os poderes 

invisíveis que servem Deus”. O salmista ordena aos seus poderes angelicais: 

“Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês seus servos, que cumprem a sua 

vontade” (Sl 103.21). 

9. Jeová, Deus de Israel, aparece no cântico de Débora (Jz 5.3) e se tornou 

muito popular nos escritos dos profetas.  

10. Qedosh Ysrael - encontra-se 29 vezes em Isaías. É empregado nos Salmos 

e em Jeremias.  Jesus chamou atenção à “perfeição” de Deus em o Sermão do 

Monte. “Portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês”.  

11. Daniel usa o título aramaico áttiqyamin (Ancião de Dias, bem como íllaya, 

élyonin” “O Mais Alto”. Ele mostra Deus julgando as nações e impérios. 

 

d) A glória de Deus se revela no seu amor pelos seus chamados 

 

A glória de Deus no Novo Testamento se revela especialmente no seu amor 

pelos seus chamados.  Paulo envia sua carta aos romanos dizendo: “A todos os que 

em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos...  (Rm 1.7). Santificar 

pecadores é, sem dúvida, um dos pontos altos da glória divina.  

O apóstolo explica para esses amados em Roma como ele pode ser justo a 

justificar pecadores como Abraão diante da clara impossibilidade de ter um filho: 

“nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e 

deu glória a Deus, estando plenamente convencido que ele era poderoso para 

cumprir o que havia prometido. Em consequência, “isso lhe foi creditado como 

justiça”. Esse crédito imerecido também explica como Deus nos trata creditando 

justiça a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor.  

Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação 

(Rm 4.20-25).  Certamente a morte sacrificial e substitutiva de Cristo foi suficiente 

para cobrir toda nossa culpa, porém, a ressurreição foi a ratificação de Deus. Foi a 

demonstração do aval de Deus de que o sacrifício foi aceito. 

 

e)  A glória de Deus se revela em sua justiça 

 

Somente Deus pode perdoar pecados e justificar pecadores.  Para perdoar e 

não macular sua justiça (como um juiz que absolve um réu criminoso), Deus 

precisava pagar o preço do perdão com a morte do seu Filho, que também é Deus. 
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Paulo declara esta verdade profunda em Atos 20.28b, “...O Espírito Santo os colocou 

como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu 

próprio sangue”. Ele pagou o preço do resgate com seu “próprio sangue”. Somente 

Deus tem a capacidade e direito de salvar pecadores.  Paulo aborda essa verdade 

assim: “Portanto se alguém está em Cristo, é nova criação.  As coisas antigas já 

passaram, eis que surgiram coisas novas.  Tudo isso provém de Deus, que nos 

reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da 

reconciliação” (2 Co 5.17- 18). A salvação se realiza por Deus unicamente, portanto, 

ele merece toda a glória.  

 

f) Não há ninguém acima da glória de Deus 

 

Lemos em Romanos 11.33-36: “Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do 

conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus 

caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? 

Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele 

são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre! Amém.”  

Soli Deo Gloria é algo que Deus merece, que lhe é devido, de que é digno. 

Não há ninguém nem acima, nem ao lado de Deus. Não há ninguém como ele. Em 

Apocalipse 4.11, está escrito: “Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, 

a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e 

foram criadas”. Contudo, isso não diz respeito apenas ao Pai, mas também ao Filho 

e ao Espírito Santo. No mesmo livro de Apocalipse, está escrito sobre Jesus: “Digno 

é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória 

e louvor! (...) Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a 

honra, a glória e o poder, para todo o sempre!” (Apocalipse 5.12,13). 

 

g) O propósito da formação da Igreja é para a glória de Deus 

 

Todo louvor e adoração da Igreja deve ser oferecido para a glória de Deus. 

Muitas vezes, nos Salmos, o povo de Deus é conclamado para louvar e glorificar a 

Deus.  No NT lembramos de 1 Coríntios 10.31: “Assim, quer vocês comam, bebam ou 

façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus”. O único propósito 

que o cristão verdadeiro deve ter em toda a sua vida é glorificar seu Criador e 

Salvador. 

No céu os vinte quatro anciãos lançam as suas coroas diante do trono, e 

dizem: ‘“Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, 

porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas’” (Ap 

4.10b,11).  “...Ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e 

no mar, e tudo que neles há, que diziam: Àquele que está assentado no trono e ao 

Cordeiro  

seja o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre”! (Ap 5.  13).  

Louvar a Deus é o dever de todo ser, seja anjo, cristão, incrédulo ou demônio. 
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Concorda com Filipenses 2.10 e 11 que contempla todo joelho dobrando e 

confessando com toda a língua a glória de Deus Pai. 

 

h) A nossa vida deve ser para a glória de Deus 

 

Lemos em 1Coríntios 10.31: “Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer 

façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.” Soli Deo Gloria 

deve ser um estilo de vida dos filhos de Deus. Não devemos glorificar a Deus apenas 

através de louvores, mas, também, por meio de nossas vidas, tanto em coisas 

pequenas e corriqueiras, como o comer e o beber, como em grandes. 

 

Podemos glorificar a Deus através de nossos relacionamentos. Em Colossenses 

3.18-21, Paulo ensina que as esposas glorificam a Deus sendo sujeitas a seus maridos. 

Os maridos, amando às suas esposas. Os filhos, obedecendo a seus pais. Os pais, 

não irritando a seus filhos.  

 

Podemos glorificar a Deus através de nosso trabalho, como empregadores ou 

empregados, sendo diretores, gerentes ou funcionários. Paulo escreve, no mesmo 

capítulo de Colossenses: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para 

o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa 

da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo” (Colossenses 3.23-24).  

 

Podemos glorificar a Deus através de nossos bens. A Bíblia diz, em Provérbios 

3.9: “Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas 

as suas plantações; os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris 

transbordarão de vinho”. 

 

 

Conclusão______________________________________________________________________ 

 

Deus escolheu seu povo para sua glória (Ef 1.4-6; cf. v. 12 e 14); nos criou para 

a sua glória (Is 43.6-7); chamou Israel para a sua glória (Is 49.3; Jr 13.11). Deus 

resgatou Israel do Egito para a sua glória (Sl 106.7-8); levantou Faraó para mostrar 

seu próprio poder e glorificar seu próprio nome (Rm 9.17); derrotou Faraó no Mar 

Vermelho para mostrar a sua glória (Êx 14.4,17-18). Deus poupou Israel no deserto 

para a glória do seu nome; (Ez 20.14); deu a Israel a vitória em Canaã para a glória 

do seu nome (2Sm 7.23); não desamparou o seu povo para a glória do seu nome 

(1Sm 12.20-22). Deus restaurou Israel do exílio para a glória do seu nome (Ez 36.22-

23,32). 

A glória de Deus é a razão que explica a existência do universo, do homem e 

todas as coisas que existem, sejam inteligentes ou não.  

A glória de Deus se manifesta na cruz e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho 

de Deus, no sacrifício suficiente para salvar a todos que creem.  
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A glória de Deus se mostra na transformação de pecadores na semelhança 

de Jesus Cristo.  

A glória de Deus é propósito de tudo que acontecerá no futuro. A escatologia 

propõe o eterno louvor de todas as criaturas. 

 

Aplicação______________________________________________________________________ 

Imite a fidelidade de Deus em sua aliança conosco, rejeitando qualquer 

tentação que ponha em risco a aliança entre você e seu cônjuge. Persista fielmente 

na sua união conjugal, a despeito de quaisquer falhas ou limitações que seu 

cônjuge tenha. 

Glorifique a Deus através dos seus relacionamentos: Não negligencie seu 

dever, como pais e mães, de orar pelos seus filhos, além de, adquirir o hábito de 

orar com eles, de habituá-los à comunhão do povo pactual de Deus e de criá-los 

na disciplina do Senhor. 

Fale da aliança de Deus a seus filhos. Leia as histórias bíblicas para eles, mas 

não deixe de expor a principal lição em todas elas: o Deus santo fez uma aliança 

de amor com seu povo – e vocês fazem parte dela. Conte as experiências com 

Deus da família, da igreja local e da História da Igreja, de modo a fazê-los perceber 

que são parte de algo muito maior. Leve-os aos cultos e explique suas partes, 

especialmente quando os sacramentos são ministrados, para que percebam o 

privilégio que é se apresentar ao Deus da aliança. 

Conheça a glória de Deus. Estude a glória de Deus, a glória de Cristo. Estude 

sua alma. Conheça as glórias pelas quais você é seduzido e porque você valoriza 

glórias que não são a glória de Deus. 

Estude a sua própria alma para saber como fazer as glórias do mundo 

desmoronarem (1 Samuel 5:4). Tenha fome de ver e compartilhar mais da glória de 

Cristo, a imagem de Deus. 

Avalie-se: 

• Há outros deuses rivalizando com o Deus verdadeiro em seu coração? 

Lembre-se de que podem ser deuses não-religiosos;  

• Você tem dado a Deus a glória que ele merece, através de palavras e 

músicas de louvor? Você é um adorador?  

• Você tem glorificado a Deus através de sua vida, nas pequenas e grandes 

coisas do dia-a-dia? 

 

 

 

 

 

 


