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Diante do trono de Deus 

“Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o 
poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade 
vieram a existir e foram criadas”. (Apocalipse 4.11) 

João, no quarto capítulo do livro de Apocalipse, tem uma visão 

maravilhosa do trono de Deus. Ele vislumbra um trono tão maravilhoso e 

grandioso, um trono de honra, de autoridade e de julgamento. O céu é o trono 

de Deus. Ali Ele habita em glória, e dali Ele dá suas ordens a todo o universo. 

Todos os tronos da terra estão debaixo da autoridade deste trono. João viu 

um ser glorioso no trono, e aquele ser era o Deus eterno. Ele descreve o culto 

celestial que tinha visto na sala do trono de Deus, onde todos os santos e 

anjos adoravam ao Senhor. “Os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante 

do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o 

sempre; e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo:” (Apocalipse 

4.10).  

No verso acima, João tem a visão dos vinte e quatro anciãos prostrados 

diante do que estava assentado sobre o trono. Eles demonstravam a mais 

profunda humildade, reverência, temor e submissão à autoridade de Deus. Eles 

não somente se prostram como também, lançam suas coroas diante do trono 

oferecendo adoração. Este ato representa o reconhecimento da soberania de 

Deus sobre suas almas, reconhecendo a glória da santidade, honra e poder ao 

único que é digno de ser coroado. 

João, naquela gloriosa visão, ouviu a seguir: “Digno és, Senhor, de 

receber glória, e honra, e poder; porque tu criaste todas as coisas, e por tua 

vontade são e foram criadas”. (Apocalipse 4.11). Observem que aqueles 

anciãos não disseram: “Nós lhe damos glória, honra e poder”., pois o que nós 

ou qualquer outro ser poderíamos oferecer a Deus? Porém, eles disseram: “Tu 

és digno de receber glória”, reconhecendo que Deus é exaltado acima de todas 

as coisas, sendo assim, digno de ser louvado e adorado por todos os seus atos 

poderosos. Deus é exaltado com digno de tríplice tributo (a glória, a honra e o 

poder), porque Ele exerce sua soberana vontade sobre tudo e sobre todos. 

 

Como vimos, todas as criaturas do céu e da terra louvarão e honrarão a 

Deus. Porque Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Para Ele e por 

Ele é que existem todas as coisas. Tudo o que existe em todo o universo, toda 

a natureza, manifesta como Deus é maravilhoso, grandioso, fantástico, 

especial e bom e, assim, coloca tudo em seu devido lugar, de criaturas perante 

seu criador. 
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