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Contexto Histórico da Doutrina



Contexto Histórico
A reforma protestante teve como base 5 princípios, 

conhecidos como os 5 solas:

• 1 Sola Scriptura – Somente as Escrituras
• 2 Solus Christus – Somente Cristo
• 3 Sola Gratia – Somente a Graça 
• 4 Sola Fide – Somente a Fé 
• 5 Soli Deo Gloria – Glória Somente a Deus 



Um novo Sola…  



Apresentando um Reformador…  



“A Reforma começou em 31 de Outubro de 1515, 
quando, Martinho Lutero afixou o ‘debate para o 
esclarecimento do valor das indulgências’ na porta 
da Igreja do Castelo, em Wittenberg. (…) Lutero 
alimentou um fogo que tinha se iniciado alguns 
séculos antes. A Reforma se encerou em algum 
momento entre 1550 e 1600, ainda que seus efeitos 
continuem até os dias de hoje”. 

Franklin Ferreira

Contexto Histórico



Do ponto de vista teológico, a Reforma Protestante 
do século 16, em síntese, tratou de três questões 
fundamentais: 
• Jesus é o supremo cabeça da igreja (contra a 

autoridade papal); 
• Bíblia como Palavra de Deus é autoridade 

sobre o cristão (contra a tradição);
• Salvação é pela fé (contra indulgências). 

William Lane 
(citação em artigo sobre a Reforma Protestante na revista Ultimato de  julho 2017) 

Contexto Histórico



• A Reforma foi muito mais do que apenas um 
movimento teologicamente voltado à soteriologia 
(doutrina da salvação); 

• Há grande importância doxológica do último 
artigo dos 5 Solas, mas o primeiro em 
importância: SOLI DEO GLORIA. 

Contexto Histórico



• A base definitiva sobre a qual os reformadores 
fundamentaram sua inteira crítica da teologia e 
piedade católica medieval foi a glória de Deus 
(Soli Deo Gloria);

•  Isso fica evidente quando afirmam que “toda a 
religião do papado rouba a glória a Deus que é 
apropriadamente dele e dele somente”. 

 

Contexto Histórico



• A igreja católica romana, colocava a adoração aos 
santos como uma das partes principais da vida 
devocional (templos, altares, missas, festas e 
dádivas, votos, orações oferecidas a eles); 

• Em oposição à teologia romana da Idade Média, 
uma das bandeiras dos reformadores era uma 
defesa dos dois primeiros mandamentos;

Contexto Histórico



• Os reformadores enfatizaram o ensino bíblico 
apontando a Deus como o único que merece 
adoração e glória;

• Diante da veneração aos santos, às relíquias e aos 
padroeiros, eles defenderam corajosamente que 
somente Deus é digno de glória;

Contexto Histórico



A Escritura afirma que temos somente um intercessor 
diante de Deus: Jesus Cristo. 

“Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? 
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É 
Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem 
ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também 
intercede por nós". Romanos 8.33-34 

Contexto Histórico



“A Reforma é a tentativa de colocar Deus, como ele 
se revelou em Cristo, no centro da vida e do 
pensamento da igreja. (…) “Certas verdades cristãs 
caídas no esquecimento ou em semiesquecimento na 
igreja, vindo assim a restaurar a igreja”.

 Karl Barth 

Contexto Histórico



Definição do Soli Deo Gloria 



A Glória de Deus na Teologia Reformada



Os ensinamentos da Escritura, associados ao fato de 
que não há sequer um preceito, uma promessa ou um 
só exemplo de adoração aos santos em toda a 
Escritura formam a base da doutrina reformada de 
que somente Deus deve ser adorado.

A Glória de Deus na Teologia Reformada



• Os reformadores não foram inovadores, mas 
redescobriram o tesouro da mensagem do 
evangelho;

• Essa redescoberta do evangelho não é um recurso 
para melhorar nossa autoestima ou nos ajudar a 
ascender socialmente, nem para fazer a igreja 
crescer em cinco passos ou qualquer outra coisa 
do gênero; 

A Glória de Deus na Teologia Reformada



O anseio pela glória de Deus conduziu os 
reformadores a afirmar um importante principio: a 
aceitação do mundo como ele é, criado sob os 
cuidados de Deus, mas corrompido pelo pecado e 
carente de restauração. 

A Glória de Deus na Teologia Reformada



• Eles reforçaram a noção de que não seria 
necessário santificar a arte, a música e a ciência, 
subordinando-as a interesses morais ou religioso; 

• O ensino da Reforma permitiu que as expressões 
humanas se tornassem um empreendimento 
puramente comum.

A Glória de Deus na Teologia Reformada



• Dentre outros, Rembrandt foi um destaque que 
misturava experiência pessoal, criatividade e a 
tradição cristã da Reforma, expressando sua fé de 
uma forma que a teologia falada ou escrita não 
pode reproduzir.

A Glória de Deus na Teologia Reformada



The Storm on the Sea of Galilee, 1633. The Return of the Prodigal Son 1668.



• Dentre outros, Sebastian Bach ilustra o impacto 
da reforma na música;

• Quase todas as obras de Bach tem no seu principio 
as letras J.J (Jesu Juva – Jesus Ajuda) e, no seu 
final S.D.G (Soli Deo Gloria). 

A Glória de Deus na Teologia Reformada





• Dentre outros, William Shakespeare e Edmund 
Spenser, estão na “Era de Ouro” da literatura 
inglesa, fruto da reforma;

• Daí surgiram peças teatrais e poemas nos mais 
diversos gêneros como tragédia, épico,  drama, 
comédia e romance;

• Também surgiram os primeiros jornais, além de 
tratados defendendo a liberdade de imprensa;

A Glória de Deus na Teologia Reformada





William Shakespeare – Comédias, Histórias e Tragédias 

Edmund Spenser– A Rainha das Fadas



• Além de muitos outros que crendo na revelação 
geral e especial de Deus, se envolveram no estudo 
científico do mundo físico;

• A partir disso surgiram algumas universidades 
como Genebra, Edimburgo, Oxford e 
Cambridge.

A Glória de Deus na Teologia Reformada



• O movimento da Reforma não foi somente uma 
redescoberta do evangelho para renovar a igreja, 
foi também um amplo movimento de 
reordenação da sociedade à luz da revelação de 
Deus em sua Palavra;

• Família, amigos, estudos, trabalho, descanso… 
tudo deve ser feito para a glória de Deus.

A Glória de Deus na Teologia Reformada



“Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra 
qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus”. 

1 Coríntios 10.31

A Glória de Deus na Teologia Reformada



A Glória de Deus na Escritura



“Em primeiro lugar, peço que se omita meu nome e 
não se chamem luteranos, mas cristãos”. (…) Aquilo 
que me consola é que esta nossa doutrina atribui 
toda a glória a Deus e nada, aos homens (…) Ora, é 
muito mais seguro atribuir demais a Deus do que aos 
homens”. 

Martinho Lutero

A Glória de Deus na Escritura



• De acordo com a Escritura, há um só Deus vivo e 
verdadeiro; 

• Na prática, essa doutrina bíblica não apenas proíbe 
a adoração de qualquer criatura, tais como anjos, 
santos e relíquias, etc. 

A Glória de Deus na Escritura



“Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e 
adoraram e serviram a coisas e seres criados, em 
lugar do Criador, que é bendito para sempre. 
Amém”.  

Romanos 1.25

A Glória de Deus na Escritura



No Antigo Testamento, a glória do Senhor é o 
“resplendor, a presença de Deus, habitando entre seu 
povo”:

• Na criação (Sl 19; Is 6.3); 
• Na história dos escolhidos (Ex 14.7-18);
• Nos grandes atos de Deus (Sl 96.3)

A Glória de Deus na Escritura



No Novo Testamento segue a mesma ideia, mas 
vinculada parcialmente com a ação de Deus:

• Na redenção (Rm 6.4);
• No atributo do seu ser (Jo 1.14; 2.11; 11.4; 

12.41). 

A Glória de Deus na Escritura



• A palavra usada no hebraico é kabod e deriva-se 
de uma raiz que significa peso. Ex.: o valor de 
uma moeda de ouro era determinada por seu peso; 

• Portanto, ter peso significa ter valor ou dignidade. 

A Glória de Deus na Escritura



• A palavra grega traduzida por glória é doxa e 
originalmente significa opinião. 

• Essa palavra se refere a importância ou ao valor 
que, em nossa opinião, atribuímos a alguém ou 
algo. É também usada como fulgor de luz (conf.   
2 Co 3).

A Glória de Deus na Escritura



• A ideia hebraica fala do que é inerente a Deus – 
seu valor ou dignidade intrínseca;

• A ideia grega fala da resposta de seres inteligentes 
e morais ao valor e à dignidade que eles veem 
manifestadas na Palavra e nas obras de Deus. 

A Glória de Deus na Escritura



“Na Bíblia, o termo ‘glória de Deus’ geralmente se 
refere ao esplendor visível ou à beleza moral da 
perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de 
expressar com palavras o que não pode ser contido 
por palavras – como Deus é em sua magnificência e 
excelência revelada”. 

John Piper

A Glória de Deus na Escritura



O Espírito Santo busca a glória do Filho, o Filho 
busca a glória do Pai e o Pai tem prazer em 
glorificar o Filho e o Espírito na igreja e no mundo. 
Assim, pelo fato de Deus ser Deus, Ele é o único 
digno de toda a glória. 

A Glória de Deus na Escritura



• Ele é soberano sobre os ídolos – Êx 20.1-17; 
Salmo 115.1-3

• Ele é o Pai da glória - Efésios 1.17
• O único Deus e Salvador - Isaias 45.5-7, Jo 3:16
• Ele é merecedor de toda glória - 1Co 10.31; Rm 

11.33-36 

A Glória de Deus na Escritura



• Imutável - Salmos. 33.11; Isaias 46.10 
• Eterno - Gênesis 21.33; Salmos 90.2; 
• Criador - Gênesis 1.1, 26; Salmos 19.1-3; 33.9; 
• Soberano - Salmos 46.4; 83.18;
• Onisciente - Salmos 139.1-10; 
• Onipotente - Genesis 17.1; Jó 42.2; 

A Glória de Deus na Escritura



• Justo - Esdras 9.15; Neemias 9.33; Salmos 11.7; 
• Reto - Salmo 19.8, 25.8, 92.15; 
• Amoroso - Deuteronômio 7.6-8; João 3.16, 
• Misericordioso - Salmo 103.8; Efésios 2.4; 
•  Onipresente - Salmos 139.7-12; 
•  Santo - Levítico 11.44-45; Salmo 22.3; 
 

A Glória de Deus na Escritura



“Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao 
Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória 
devida ao seu nome”. 

Salmo 29.1-2

A Glória de Deus na Escritura



Vivendo Para a Glória de Deus 



ÍNTIMA RELAÇÃO COM DEUS 

• “Recorram ao Senhor e ao seu poder; busquem 
sempre a sua presença”.  Salmos 105.4

• “Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no 
Senhor tenho alegria”.  Salmos 104.34

Vivendo Para a Glória de Deus 



DEDICANDO A VIDA NO SERVIÇO A DEUS

• “O maior entre vocês deverá ser servo”. 
Mateus 23.11

• “Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate 
por muitos". 

Marcos 10.45

Vivendo Para a Glória de Deus 



OBEDECENDO A DEUS E SUA PALAVRA

• “Guardei no coração a tua palavra para não pecar 
contra ti”. Salmo 119:11

• “Dispus o meu coração para cumprir os teus 
decretos até o fim”.  Salmo 119:112

Vivendo Para a Glória de Deus 



LEVANDO A MENSAGEM DO EVANGELHO 

• “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura”. 
Marcos 16:15

• “Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois 
sobre mim pesa essa obrigação; porque ai de mim se não 
pregar o evangelho”. 

1 Coríntios 9:16

Vivendo Para a Glória de Deus 



OLHANDO PARA O PRÓXIMO EM AMOR

• “Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em 
verdade”.  1 João 3:18

• “Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede 
de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a 
Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é 
amor”.

1 João 4:7-8

Vivendo Para a Glória de Deus 



SANTIDADE
• Firma meus passos na Tua Palavra, e não me 

domine iniquidade alguma.  
Salmo119:133

• Sede santos, porque eu sou santo. (...) 
1 Pedro 1:13-21

Vivendo Para a Glória de Deus 



Vivendo Para a Glória de Deus 

ÍNTIMA RELAÇÃO COM DEUS

DEDICANDO A VIDA NO SERVIÇO A DEUS

OBEDECENDO A DEUS E SUA PALAVRA

LEVANDO A MENSAGEM DO EVANGELHO 

OLHANDO PARA O PRÓXIMO EM AMOR

SANTIDADE



SOLI DEO GLORIA para a Igreja Hoje

Paulo Alves | Jul17





“Existem mais caçadores de heresias por aí do que 
jamais existiu na história recente, e ainda assim 
existe menos consciência teológica na maioria das 
igrejas do que em qualquer outro período do ultimo 
século. É uma dicotomia estranha – temos mais 
material sobre a Bíblia e a teologia do que nunca, 
mais interesse em estudos bíblicos, e ainda assim 
temos menos conhecimento da Bíblia e de Teologia”. 

Grant R. Osborne. 

Soli Deo Gloria para a Igreja Hoje 



No mundo evangélico, uma imensa multidão de 
pessoas tem sido atraída por pastores que agem 
como heróis religiosos, canalizando para si mesmos 
uma atenção que deveria ser direcionada a Jesus, o 
único Salvador e Cabeça da igreja. 

Soli Deo Gloria para a Igreja Hoje 



• Apesar de todo o ataque do inimigo, fazendo de 
tudo para desviar-nos da verdade, precisamos 
lembrar que nada foge do plano soberano de Deus;

• Já temos a vitória em Cristo, mas não podemos 
deixar de batalhar como igreja que é Coluna e 
Baluarte da Verdade (1Tm 3:15).

Soli Deo Gloria para a Igreja Hoje 



• Fortalecermos em Deus - Ef 6:10;
• Santificarmos na Palavra - Jo17:17; 
• Estarmos dispostos a sofrer pela Fé, Tg 1:2-4;
• Conhecer as Escrituras - 1Tm 2.15;
• Identificar falsos mestres/ensinos - 1 Jo 4.1;
• Glorificar a Deus - 1 Co 10:31.

Soli Deo Gloria para a Igreja Hoje 



“Porque dele e por ele, e para ele, são todas as 
coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém”.

Romanos 11:36

Soli Deo Gloria para a Igreja Hoje 


