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COMPREENDA A GLÓRIA DE DEUS 

Provérbios 25.1-2 

 

1. Leitura inicial: Salmo 96. 1 

2. Cântico: Antífona 

IBSPLAY: https://youtu.be/yEmPxAF6uZo 

3. Confissão/Gratidão – Senhor reconhecemos que temos falhado no 

cumprimento de nossos papéis e funções em nosso lar, mas pedimos teu 

perdão e força para mudar. Damos graças por tua palavra, que nos direciona e 

corrige. Abençoe nossa casa com ordem e direção e nos ajude a ler a tua 

palavra.  

4. Leia Provérbios 25.1-2 – Este provérbio nos ensina que a glória de Deus 

oculta certos conhecimentos e desvendá-los é a glória dos majestosos. 

Nossa reflexão o sábio rei destaca duas verdades profundas e 

estonteantes. A primeira delas é que a glória de Deus é encobrir as coisas. Deus 

não pode ser plenamente perscrutado em seu ser nem em suas obras. Ele é 

sempre maior do que podemos compreender (cf Rm 11.34) Suas obras são 

sempre maiores do que nossa mente pode alcançar. Quem pode compreender 

aquele que é autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onisciente, 

onipotente, onipresente e transcendente? Quem pode discernir todos os 

segredos de sua vasta criação? Quem pode penetrar e compreender todos os 

seus conselhos eternos? Quem pode explicar todos os mistérios da Trindade, da 

encarnação do Verbo, bem como de sua morte e ressurreição? Deus jamais 

seria quem é se pudéssemos compreender plenamente tudo a seu respeito. A 

criatura não pode ser maior nem igual ao criador.  

A segunda verdade é que a glória dos reis é esquadrinhar essas coisas 

insondáveis. Sempre que uma lei da natureza é descoberta, um mistério da 

ciência é decifrado e o universo colossal é compreendido, ficamos extasiados, 

ainda que em parte, com essas coisas. Essa é a glória dos reis e dos cientistas, 
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a glória de ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor o Criador, 

mediante a compreensão de suas obras portentosas. 

Por fim, é bem verdade que não podemos compreender a glória de Deus 

em sua plenitude, mas podemos compreender em parte mediante a tudo aquilo 

que ele revelou a nós. Cabe a cada um dos seus filhos buscar esse entendimento 

e ser fortalecido nele.  

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar:  

a) Busque entender a glória de Deus lendo a sua palavra e da mesma forma que 

os “reis” ficam estonteados com o homem na lua, voce ficará quando o que 

estava em oculto se tornar claro nas Sagradas Escrituras; 

b) Leia bons livros, pois lhe ajudará a compreender a glória de Deus. 

 
6. Pedidos de oração – Moçambique 
 
ORE   

No Dia da Infância, interceda pelas crianças e adolescentes que são 

obrigados a se juntar a grupos extremistas. Peça que o Senhor interrompa essa 

prática e frustre os planos dos jihadistas. 


