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Introdução: (Leia: Romanos 1:16-25) – Em todo o universo, somente duas das 
criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos (demônios) e nós (pessoas). 
Todo pecado, basicamente, consiste na incapacidade de dar glória a Deus, ou seja, 
amando qualquer outra coisa mais do que a Deus. Recusar-se a dar glória a Deus é 
rebelião e arrogância, e foi este pecado que causou a queda de Satanás — bem 
como a nossa. De formas diferentes, todos já vivemos para nossa própria glória, e 
não a de Deus. Basta olharmos para a resposta que demos a pergunta: (O que mais 
te deixaria alegre hoje – do quebra Gelo).   A Bíblia diz: Pois todos pecaram e estão 
destituídos da glória de Deus. (Rm.3:23). Existem muitas formas de dar glória a 
Deus, mas elas podem ser resumidas nos cinco propósitos que Ele estabeleceu 
para sua vida. 
1º Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com 
Deus. Deus deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e 
alegria, não imposta. John Piper observa que “é quando estamos mais satisfeitos 
em Deus que ele é mais glorificado em nós”. (Você está satisfeito EM Deus?) 
Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que 
compreende apreciar a Deus, amá-lo e nos doar para sermos usados em seus 
propósitos. Quando você usa sua vida para a glória de Deus, tudo que faz pode se 
tornar um ato de adoração. 
2° Damos glória a Deus ao amar outros crentes. Quando nasceu de novo, você se 
tornou parte da família de Deus. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de 
acreditar, mas também inclui pertencer e aprender a amar a família de Deus. João 
escreveu: 1 Jo.3:14 - Sabemos que já passamos da morte para a vida porque 
amamos nossos irmãos. Paulo disse: Rm.15:7 - Aceitem-se uns aos outros, da 

mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. 
3º Damos glória a Deus ao nos tornar como Cristo. Uma vez que tenhamos nascido 
na família de Deus, ele quer que prossigamos crescendo até a maturidade 
espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual é nos tornar como Jesus na 
forma de pensar, de sentir e de agir. Quanto mais você desenvolver o caráter 
cristão, mais dará glória a Deus. A Bíblia diz: 2ª Coríntios 3.18 - À medida que o 

Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a ele e 

refletimos a sua glória ainda mais.  

4º Damos glória a Deus servindo a outras pessoas com nossos dons. Cada um de 
nós foi exclusivamente planejado por Deus com talentos, dons, capacidades e 
habilidades. O modo de você estar relacionado aos outros não é um acidente; Deus 
não lhe deu suas habilidades para propósitos egoístas. Elas lhe foram concedidas 
para beneficiar outras pessoas, assim como outros receberam habilidades para o 
seu benefício. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, dentre a sua 
grande variedade de dons espirituais. Administrem-nos bem, para que a 
generosidade de Deus flua por meio de vocês. (Como Você tem utilizado suas 
habilidades para abençoar pessoas?) 

5º Damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Deus não quer que seu amor e propósitos sejam mantidos 
em segredo. Uma vez que tenhamos conhecido a verdade, ele espera que a partilhemos com os outros. Este é um 
enorme privilégio — apresentar Jesus às outras pessoas, ajudando-as á descobrir seus propósitos e preparando-as 
para seu destino eterno. Atos 4:20 Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos!”  
Conclusão: O que falta para você dar mais glórias a Deus? 

 

 

 

 

Quebra gelo: O que mais te  

deixaria alegre hoje? 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º O que era dar glórias a 

Deus pra você? 

2º Dos 5 pontos qual você 

mais pratica ? 

3º O que você aprendeu 

hoje? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e País. 

Encontro Regional do 

GCEU 26/10 

R$ 60,00 

 

 

Tudo é para 

Ele 
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