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Glorificar a Deus

Você já se perguntou por que Deus criou os seres humanos, e qual é o nosso propósito? A Bíblia diz que 
Deus criou a humanidade para Sua glória. “Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a 
minha glória, a quem formei e fiz” (Isaias 43:7 NVI).

Esta simples declaração nos diz que nossas vidas devem glorificar a Deus. O que significa isto? 
“Glorificar” usado desta maneira significa dar honra e louvor a Deus. A Palavra diz que deveríamos fazer 
tudo para a glória de Deus, não importa o que seja. Ela também nos instrui a glorificarmos a Deus em 
nossos corpos e espírito. 

Por que Deus nos Criou?



•  Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de 
Deus (1 Coríntios 10:31 NVI).
•  Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês 
(1 Coríntios 6:20 NVI). 

Quando as Escrituras nos dizem que deveríamos glorificar a Deus em corpo e em 
espírito, podemos entender como uma orientação para O glorificarmos com todo o 
nosso ser—tanto nossa vida interior como exterior, tanto física como espiritualmente.



De que maneiras podemos fazer isto?

Glorificamos a Deus em nossa vida interior quando …

• tomamos tempo para pensar em Deus e em tudo o que Ele tem feito. 
• refletimos em Seu poder e amor. 
• cuidamos de Sua incrível criação e a admiramos em seu beleza e magnificência. 
• apreciamos a bondade e o amor que Ele tem demonstrado a todas as pessoas. 
• admiramos a graça e a misericórdia que Ele nos dispensou através da salvação. 
• regozijamos por sermos parte de Sua família através do sacrifício de Jesus na cruz. 
• apreciamos com humildade a maravilha que é termos o Espírito Santo habitando em nós. 



• entendemos que Ele é pessoal e quer que todos tenhamos um relacionamento 
com Ele. 

• demonstramos nossa gratidão, nos comunicamos com Ele em oração, e O 
ouvimos através das várias maneiras nas quais Ele se comunica conosco.

• O louvamos e expressamos nossa admiração, gratidão, espanto, apreço e amor, 
ao percebermos que Deus incrível, maravilhoso e amoroso Ele é.

• glorificamos a Deus ao nos lembrarmos sempre que Ele é Deus, e o que isso 
significa.—Que Ele é o Ser Supremo que nos criou, que sabe tudo sobre nós e 
tudo o mais; e que, majestoso como é, nos ama e quer ter um relacionamento 
pessoal conosco. 



Quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante, ou em outras palavras, qual 
era a coisa mais importante que os seres humanos deveriam fazer em suas vidas, Ele disse, “Ame o 
Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas 
as suas forças” (Marcos 12:30 ESV).

Deus



Podemos glorificar a Deus em nossa vida exterior …

• seguindo os princípios encontrados na Palavra de Deus.
• buscando Sua orientação em oração e fazendo o que Ele nos mostra para fazer. 
• vivendo de maneira que reflita o amor e os princípios da Sua Palavra. Nossas 

interações com outros, o vivermos segundo os princípios da Sua Palavra, isso tudo 
é visto pelos demais e os afeta para o bem. As pessoas podem sentir o amor de 
Deus através das nossas ações, e O glorificarem por causa disso.

• ajudando os que têm necessidades—dar de nós mesmos de maneiras que sejamos 
um reflexo do amor e do interesse de Deus pelos outros.



• orando e pedindo ajuda ao Senhor para nós mesmos e para outros. Quando clamamos Suas 
promessas e permanecemos firmes nelas, quando buscamos Sua orientação, reconhecemos 
que acreditamos que Ele cuida de nós e se importa conosco, acreditamos na verdade da Sua 
Palavra e que podemos contar com as Suas promessas. 

• confessando nossos erros a Ele, honrando-O reconhecendo que erramos e precisamos de Seu 
perdão.

• amando nosso próximo como amamos a nós mesmos, fazendo aos outros o que gostaríamos 
que fizessem a nós, e amando em ação e em verdade.



Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua 
direita (Salmo 16:11 ESV).

Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos! Você comerá do fruto do seu 
trabalho, e será feliz e próspero (Salmo 128:1–2 ESV).

Seu Pai, que vê no secreto, o recompensará (Mateus 6:6 NVI). 
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Bênçãos

Também há bênçãos reservadas àqueles que glorificam a Deus.
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