
Como podemos glorificar a Deus?
Deuteronômio 11:13-21; 26-28

Sermão de 6 de fevereiro de 2022

Introdução 

Hoje estamos olhando para a pergunta 6 do Catecismo da Cidade Nova. Vou ler a pergunta e depois vamos ler a

resposta juntos. 

Pergunta 6: Como podemos glorificar a Deus?

Glorificamos a Deus desfrutando-o, amando-o, confiando nele e obedecendo à sua vontade,
mandamentos e lei.

Agora vamos olhar para a leitura das escrituras de hoje. 

Deuteronômio 11:13-21; 26-28 

13 “E se realmente obedeceres aos meus mandamentos que hoje te ordeno, para amares o Senhor teu Deus, e o

servires de todo o teu coração e de toda a tua alma,

14 ele dará a chuva para a sua terra a seu tempo, a chuva temporã e a chuva tardia, para que você possa colher o seu

grão, o seu vinho e o seu azeite.

15 E ele dará erva nos teus campos para o teu gado, e comerás e fartar-te-ás. 

16 Acautela-te para que o teu coração não seja enganado, e te desvies e sirvas a outros deuses e os adores; 

17 então a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará os céus, para que não chova, e a terra não dê fruto, e

logo perecereis da boa terra que o Senhor é dando-lhe.



18 “Portanto, guardarás estas minhas palavras no teu coração e na tua alma, e as atarás por sinal na tua mão, e elas

serão por frontais entre os teus olhos.

19 Tu as ensinarás a teus filhos, falando delas sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao

levantar-te.

20 Escreverás nas ombreiras da tua casa e nas tuas portas, 

21 para que os teus dias e os dias de teus filhos se multipliquem na terra que o Senhor jurou a teus pais dar-lhes,

enquanto os céus estiverem acima da terra.

26 “Vejam, hoje coloco diante de vocês uma bênção e uma maldição: 

27 a bênção, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, 

28 e maldição, se não obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, mas te desviares do caminho que hoje te

ordeno, para seguires outros deuses que não conheceste.

Juntos, lemos Isaías 40:8:

“A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.”

Vamos orar juntos. 

Pai, por favor, envie o Espírito Santo para me dar sabedoria e verdade enquanto prego. Por favor, abra nossos

corações e mentes para a sua verdade, para que possamos glorificá-lo em tudo o que fazemos. Pedimos isso em nome

de Jesus nosso Senhor. 

Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 

Aqui estão os três pontos para a mensagem de hoje: 

Ponto 1. O que significa glorificar a Deus? 

Ponto 2. Como minha obediência glorifica a Deus? 

Ponto 3. Podemos obedecer a Deus perfeitamente? 

Ponto 1. O que significa glorificar a Deus? 

Na língua inglesa, a palavra “glorificar” é algo que geralmente aplicamos apenas a Deus. Mas existem alguns

sinônimos para glorificar. Nós celebramos alguém em seu aniversário. Elogiamos alguém quando faz algo bem feito.

Honramos uma pessoa que alcança algo significativo. 

Fora da igreja, talvez o lugar mais comum em que glorificamos algo seja nos esportes. Glorificamos nosso time

favorito de futebol ou beisebol vestindo seu uniforme ou chapéu. Quando assistimos ao nosso time favorito jogar,

damos glória quando comemoramos suas conquistas. Nós nos levantamos e aplaudimos, assobiamos e gritamos



palavras de encorajamento para eles. Dizemos a todos ao nosso redor: “nossa equipe é a melhor!” 

Não é a mesma coisa que fazemos todos os domingos nesta sala? Dizemos a todos ao nosso redor: “nosso Deus é o

melhor!” Nós nos levantamos e batemos palmas. Cantamos louvores ao Deus que nos ama e nos salvou. Quando

adoramos a Deus, ele é glorificado porque estamos dizendo a nós mesmos e uns aos outros que Ele é a coisa mais

importante em nossas vidas. Muito mais importante do que qualquer equipe esportiva! Ouça como esses Salmos nos

encorajam a adorar e glorificar a Deus. 

O Salmo 63:3 diz: “Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão”. 

O Salmo 34:8 diz: ”Ó, provai e vede que o Senhor é bom! Bem-aventurado o homem que nele se refugia!” 

Que partes do nosso corpo estão envolvidas na adoração nesses versículos? O que você vê? Está certo. Nossos lábios

cantam louvores ao nosso Deus. E nossas bocas provam o pão e o vinho quando tomamos o sacramento da

comunhão. Estamos fisicamente envolvidos na adoração com a boca e os lábios. Aqui estão mais dois versículos dos

Salmos: 

O Salmo 95:6 diz: “Vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Criador!” 

O Salmo 134:2 diz: “Levante as mãos para o lugar santo e bendiga ao Senhor!” 

Que partes do nosso corpo estão envolvidas na adoração nesses versículos? O que você vê? Sim, o Salmo 95 nos

convida a nos curvar em reverência para honrar a Deus. Também nos ajoelhamos para mostrar quão humildes somos

comparados à santidade e grandeza de nosso Senhor, nosso Criador! 

E levantamos nossas mãos em adoração e oração. Essas ações físicas estão expressando o que nossos corações

sentem. Esse é o objetivo. Também é possível cantar, ajoelhar e levantar as mãos sem adorar a Deus. Porque a

verdadeira adoração começa em seu coração. Para glorificar a Deus você deve fazer mais do que a ação física. As

ações físicas de adoração devem fluir da adoração em nossos corações. 

Por que algumas pessoas elogiam seu time favorito, mas não parecem animadas para adorar a Deus? Talvez isso

aconteça quando nos esquecemos de tudo o que Deus fez por nós. Talvez seja porque não passamos tempo suficiente

lendo e meditando em sua Palavra. Dizemos em inglês: “você é o que você come”. As proteínas, carboidratos e

vitaminas que você come se tornam parte do seu corpo físico. Da mesma forma, seu coração e sua mente honrarão e

glorificarão tudo o que colocarmos neles. Você vai buscar o que você mais valoriza. Talvez seu coração valorize

dinheiro, descanso, comida, popularidade ou aparência. Damos tempo em nossa agenda para as coisas que mais

valorizamos. 



Colossenses 3:1-2

1 Já que você foi ressuscitado para uma nova vida com Cristo, olhe para as realidades do céu, onde Cristo está

sentado no lugar de honra à direita de Deus.

2 Pense nas coisas do céu, não nas coisas da terra. 

Há muitas maneiras de “pensar sobre as coisas do céu”. Eu gosto de ouvir a Bíblia em áudio no meu telefone. Isso

não estava disponível para Moisés e o povo de Deus 4.000 anos atrás! Eles nem sequer tinham Bíblias de papel como

temos hoje. Moisés deu algumas instruções ao povo para fazer da Palavra de Deus parte de sua dieta diária. 

Deuteronômio 11:18-21 

18 “Portanto, guardarás estas minhas palavras no teu coração e na tua alma, e as atarás por sinal na tua mão, e elas

serão por frontais entre os teus olhos.

19 Tu as ensinarás a teus filhos, falando delas sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao

levantar-te.

20 Você as escreverá nas ombreiras de sua casa e em seus portões”, 

No versículo 18, Deus diz através de Moisés: “Guarda estas minhas palavras no teu coração e na tua alma.” Como

você pode obter a Palavra de Deus profundamente em seu coração e alma? O versículo 18 diz: “Ata-os como sinal na

tua mão, e eles te serão por frontais entre os teus olhos”. Muitos judeus ainda fazem isso hoje. Você pode ver nestas

fotos que esses homens têm a Palavra de Deus em pequenas caixas em suas cabeças e enroladas em seus braços. É

apenas um ritual religioso, ou é uma expressão sincera do que está no coração desses homens? Só Deus sabe. Mas

acredito que deve ser um símbolo externo do que realmente está em nosso coração e mente. 

No versículo 19 Moisés diz isso sobre as palavras do Senhor, “19 Tu as ensinarás a teus filhos, falando delas sentado

em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te”. Deus sabe que nosso tempo na terra é curto.

Quando uma geração morre, a próxima geração perde a sabedoria e a experiência dos mais velhos. Moisés está

dizendo ao povo que seus filhos não glorificarão a Deus em suas vidas a menos que alguém os ensine como. 

Não podemos glorificar a Deus a menos que o conheçamos e seus caminhos. Moisés nos encoraja a meditar na

palavra de Deus pela manhã, e antes de nos deitarmos para dormir, e quando estivermos andando durante o dia. Em

seguida, no versículo 20, Moisés diz ao povo para escrever a Palavra de Deus na porta da frente de suas casas e em

seus portões. Acho que isso é para lembrar as pessoas quando elas saem e quando entram que Deus é o governante de

tudo. Tudo o que fazemos em casa, e tudo o que fazemos no mundo, está tudo sob o olhar e o controle do Senhor. 

Para resumir o ponto 1, glorificamos a Deus quando fazemos dele o foco central de nosso coração, mente e corpo.

Porque você glorifica o que você mais valoriza. 



Ponto 2. Como minha obediência glorifica a Deus? 

A glória de Deus também é vista em como vivemos. Quando escolhemos amar em vez de odiar, Deus recebe glória.

Quando dizemos “sinto muito” em vez de dar desculpas para o nosso pecado, Deus recebe glória. Quando damos

generosamente nosso tempo e dinheiro, Deus recebe glória. Esse tipo de ação glorifica a Deus porque não vem

naturalmente para nós. Tornamo-nos amorosos, humildes e generosos quando Deus muda nossos corações. 

Aqui está a coisa mais importante que eu quero que você veja e lembre sobre isso. Deus age primeiro. Deus nos ama

antes de nós o amarmos. Estávamos mortos em nosso pecado antes de Jesus nos ressuscitar para uma nova vida. Não

podemos obedecer a Deus até recebermos o amor e o perdão de Deus. 

A verdadeira obediência é uma resposta. Você já parou de fazer algo porque ama Jesus? Você já decidiu fazer algo,

talvez algo difícil, só porque ama Jesus? Nosso amor por Deus se torna visível quando obedecemos. E isso glorifica o

Deus que nos amou primeiro. 

O amor deve vir antes da lei. Se virmos Deus como alguém que nos dá regras porque quer nos controlar, então vamos

querer desobedecer. Ou fingiremos obedecer para que possamos parecer bons para outras pessoas e manipular Deus

para nos abençoar. Se você não acredita que o amor vem antes das regras, pense no casamento. O casamento é um

trabalho muito duro. Eu tenho que estar disposto a me arrepender e perdoar, a trabalhar em meus problemas de

pecado e dar minha vida por minha esposa. O que poderia fazer alguém fazer essas coisas difíceis? O que faria um

homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja, como Paulo diz em Efésios 5:25? É só amor. Nós sacrificaremos

qualquer coisa por alguém que realmente amamos. 

É por isso que Deus sempre nos lembra de seu amor antes de dar sua lei. Logo antes de Deus dar ao seu povo os 10

mandamentos, Ele diz isso em Êxodo 20:2, “2 Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da

servidão.” Deus está dizendo: “Eu fiz isso por você. Então agora eu quero que você responda ao meu amor com sua

obediência amorosa.” 

Deus nos dá regras porque nos ama. Quando você era criança, seus pais deixavam você correr na rua ou brincar com

facas e fósforos? Seus pais deixaram você comer biscoitos e sorvete por três refeições por dia? Por que não? Esse

tipo de liberdade é o que nossos corações querem. Mas os pais amam seus filhos o suficiente para dizer: “você pode

comer e beber isso, mas não pode ter aquilo. Você pode fazer essas coisas, mas não pode fazer essas coisas.” Os pais

não querem arruinar nossas vidas com regras. Eles nos amam o suficiente para nos dar liberdade dentro de limites

seguros. 



Todos nós temos a escolha entre bênçãos e maldições, meus amigos. A obediência leva à bênção porque a lei de Deus

é projetada para o nosso bem. Você pode usar um martelo para apertar um parafuso se quiser, mas não vai funcionar

muito bem. Você pode usar uma chave de fenda para abrir uma lata de comida, mas não será uma bênção! As regras

de Deus nos ensinam como usar nosso tempo, talento e tesouro de acordo com seu desígnio. Nossa obediência

glorificará a Deus e também nos abençoará. Vamos terminar agora com o Ponto 3. 

Ponto 3. Podemos obedecer a Deus perfeitamente? 

Você já tentou quebrar um mau hábito? É realmente difícil! Você já se desculpou com alguém por algo que disse ou

fez e, uma semana depois, fez a mesma coisa novamente? Eu tenho. 

Nosso pecado está profundamente enraizado em nossos corações. Deus está no processo de nos tornar mais santos.

Mas esse trabalho não estará completo até que estejamos no céu. Não podemos obedecer à lei de Deus perfeitamente.

Mas a lei de Deus é perfeita, porque ele é perfeito. Olhe novamente comigo em Deuteronômio 11:26-28. 

26 “Vejam, hoje coloco diante de vocês uma bênção e uma maldição: 

27 a bênção, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, 

28 e a maldição, se não obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, mas te desviares do caminho que hoje te

ordeno, para seguires outros deuses que não conheceste”.

Como isso faz você se sentir? Isso me deixa um pouco desconfortável, porque sei que me afasto dos mandamentos de

Deus todos os dias. Não quero a maldição de Deus, mas sei que é isso que mereço. 

Mas Deus nos ama demais para nos deixar sem esperança. Quando Deus deu sua lei ao povo no Antigo Testamento,

ele sabia que eles não poderiam obedecer à Sua lei perfeitamente. É por isso que Deus deu instruções para sacrifícios

de animais para lavar a culpa do pecado humano. Mesmo depois de milhares e milhares de sacrifícios de animais, no

entanto, o povo permaneceu sob a maldição do pecado. Isso tudo mudou quando uma pessoa passou a viver uma vida

perfeitamente obediente. Jesus era a única pessoa que merecia as bênçãos perfeitas de Deus pela obediência. Mas, em

vez disso, Jesus sofreu a maldição e o castigo que merecemos. Ouça o que Gálatas 3:13 diz: “Mas Cristo nos resgatou

da maldição pronunciada pela lei. Quando foi pendurado na cruz, tomou sobre si a maldição por nossa transgressão.

Pois está escrito nas Escrituras: “Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro .”″ 

O evangelho é uma boa notícia porque promete uma fuga da maldição. Recebemos a bênção de Deus se cremos que

Deus colocou nossa maldição sobre Jesus. Veja comigo em João 6:28-29. 

28 Então eles lhe perguntaram: “O que devemos fazer para fazer as obras de Deus?” 



29 Jesus lhes respondeu: “Esta é a obra de Deus, que vocês creiam naquele que ele enviou”. 

A maneira mais importante de obedecermos a Deus é crendo na morte e ressurreição de Jesus como nosso Salvador.

Aquela decisão que afetará seu futuro por milhares de anos. As bênçãos e maldições que experimentamos na terra são

temporárias. As bênçãos de hoje são apenas imagens e lembretes das bênçãos eternas do céu. A dor e a perseguição

que experimentamos aqui na terra são maldições temporárias comparadas à maldição eterna do inferno. Você deve

fazer essa escolha. Crer no evangelho e acolher Jesus como seu Senhor e Salvador, ou crer em suas próprias ideias e

rejeitar Jesus como Senhor. 

Espero que você tenha acreditado no Messias, porque essa é a única maneira de receber a bênção eterna de Deus.

Nunca podemos obedecer à lei de Deus perfeitamente. Só Jesus poderia fazer isso. Deus nos aceita e nos ama como

Seus filhos porque nos achegamos a Deus Pai vestidos com o registro perfeito de Jesus. Quando obedecemos à lei de

Deus e o adoramos, estamos fazendo isso com o poder que Jesus nos dá. E estamos fazendo isso como uma resposta

ao amor de Deus, não para ganhar seu amor. 

As bênçãos e maldições que lemos hoje em Deuteronômio não são sobre seguir regras. É sobre seguir a Deus. A vida

cristã não é seguir regras. Trata-se de seguir Jesus. E quando o amamos e o seguimos, também o glorificaremos pela

maneira como vivemos em obediência. 

Vamos orar juntos agora: 

Jesus, seu amor por nós está além de nossa compreensão. Você sabia que tínhamos escolhido o caminho do pecado e

da desobediência. Mas você nos amou o suficiente para morrer em nosso lugar. E você viveu uma vida santa e

perfeita para que possamos receber vida e bênção em seu nome. Pai, por favor, dê-nos o Espírito Santo hoje, para nos

ajudar a andar em obediência e amor como resposta à generosidade e amor que você derramou em nós. Agradecemos

e oramos em nome do nosso Salvador Jesus. 

Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

One Voice Fellowship


