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soli Deo gloria
Lição 05

INTRODUÇÃO: 

Com esta lição, encerraremos a série sobre a Reforma Protestante. Trataremos sobre o último dos Cinco Solas, Soli Deo 
Gloria.

Pergunta: Para você, o que significa Soli Deo Gloria? Qual a sua importância?

Soli Deo Gloria, o quinto e último dos Cinco Solas que estamos estudando, é o ensinamento de que toda a glória 
é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada unicamente através de sua vontade e ação. Trata-se de um 
contraponto à adoração aos santos e à exaltação dadas ao papa e à hierarquia eclesiástica nos tempos da Reforma.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

Para tratarmos de Soli Deo Gloria, vamos fazer uma reflexão sobre três textos da Bíblia Sagrada afins ao tema.

Leitura: Êxodo 20.1-6

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.

Pergunta: Qual ensinamento sobre Soli Deo Gloria podemos extrair desse texto?

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. No texto, que nos apresenta os dois primeiros mandamentos, Deus começa 
ordenando que não devemos ter outros deuses além dele.

Pergunta: Para você, qual o significado de “Não terás outros deuses além de mim”?

Para aqueles que acreditam em Deus, ele é a origem e a finalidade de todas as coisas. Assim, a razão de existir de todas 
as coisas, especialmente, do ser humano, é encontrada nele. Não ter outros deuses além dele, então, quer dizer que 
não devemos ter outras razões de viver que não o Senhor. 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.

Leitura: 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.

Pergunta: Qual ensinamento sobre Soli Deo Gloria podemos extrair desse texto?

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).

Prática: Neste momento, promova com os presentes um tempo de louvor e adoração ao Deus trino, Pai, Filho e 
Espírito Santo. Para tanto, utilize canções inspiradas nos textos bíblicos lidos.
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Leitura: 1Coríntios 10.31

Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.

Pergunta: Qual ensinamento sobre Soli Deo Gloria podemos extrair desse texto?

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.

Pergunta: Como podemos viver para a glória de Deus? Como podemos glorifica-lo através de nossas vidas?

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:

Com o Soli Deo Gloria, Lutero e os reformadores levantaram a bandeira de que o único digno de receber a glória é Deus, 
pois ele é o grande e único autor da salvação. 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”.

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?

AVISOS:

• Nos dias 25 e 26 de novembro teremos a nossa Conferência Missionária 2017, com o tema: Até que Ele venha. Serão 
cultos sobrenaturais de despertamento e ensino nas unidades da Central. Mobilize sua célula!

• O último batismo de 2017 acontecerá no sábado, 2 de dezembro, em nossa Sede Campestre. Verifique se há alguém 
em sua Célula apto para esse batismo e entregue a ficha de batismo até o dia 30/11. 

• Está chegando a nossa Festa das Células: uma noite de festa e testemunhos para todas as Células da Central. Reserve 
a data: domingo, 3/12, às 18h.


