
A GLÓRIA DE DEUS

No Tabernáculo
No Templo
Em Jesus
Na Igreja

MANIFESTADA:

Gn 1.27  
Is 6.3 
Sl 19.1
Ap 4-11



Introdução
A Bíblia revela a expressão Glória de Deus, como uma
manifestação singular, apontada para o relacionamento
histórico entre Deus e o homem. Tanto no Antigo
Testamento com a presença de Deus no tabernáculo,
como no Novo com a encarnação e ressurreição de
jesus. Hoje, a igreja como corpo de Cristo, desempenha
um papel no plano histórico da manifestação da glória
de Deus entre os homens por meio do seu Evangelho
(2Co 4:3-6)



1. A glória de Deus no Tabernáculo
Êx (25.8; 29.45-46)

Deus ordenou a Moisés a construção do
Tabernáculo, para que a presença do
senhor fosse contemplada a toda a nação
de Israel não mais a distância, mas em seu
próprio meio (Êx 40:34-38).



2. A glória de Deus no Templo (1Rs 5:5)

Após a organização de Israel como nação, o
rei Salomão, edificou uma casa ao Senhor,
chamada, “Casa de Oração” (2Cr 7:1-4)



3. A glória de Deus em Jesus Cristo 
(Jo 1:14); (Hb 1: 1-3)

A presença divina entre os homens se tornou

completa na encarnação do Verbo de Deus, o qual

manifestou o esplendor da glória de Deus no mundo.

Seus sinais manifestaram Sua glória (Jo 2.11; Mc 9.2-8)

Sua ressurreição e ascensão manifestaram a glória de

Deus. E sua volta manifestará sua glória em plenitude

(Mc 8:38; 13.26)



4. A glória de Deus na Igreja

1. O Evangelho resplandece na igreja a glória de Deus 
(2Co 4.3-6)

1. A graça de Cristo, na nova aliança, traz muitos filhos à 
glória (2Co 3.7-11; (Jo 1.17);  (Hb2.10)

2. A vida em Cristo compartilha do Espírito da glória de 
Deus (1Pe 4.14)

3. A igreja visa levar ao mundo o reconhecimento da 
glória de Deus (At 4.13 e 21); ( 1Jo 1. 3); (Ef 3.21)



Aplicação
➢ Se Deus habita em nós, através do Seu Espírito, o que

podemos fazer para refletir a glória de Deus as pessoas
que estão ao nosso redor?

➢ Após contemplarem a transfiguração de Jesus ao lado
de Moisés e Elias, os discípulos somente viram a Jesus
(Mc 9.8). Será por quê?

➢ O que podemos fazer para promover a glória de Deus 
na igreja e, consequentemente entre os não salvos?



Conclusão

A Glória de Deus representa a presença de Deus
entre Seu povo. Como crentes, mediante a vida em
Cristo, devemos ter como propósito de vida a refletir
a Glória de Deus no meio em que vivemos. É para

isto que Deus nos criou à Sua imagem. (Rm 11.36;

1Co10.31)


