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INTRODUÇÃO

A contribuição histórica da Reforma Protestante pode ser comprovada, dentre outras coisas,
pelo  que  ficou  conhecido  como  seus  princípios  fundamentais:  os  cinco  solas.  Sola,  palavra
latina,  significa  “somente”  em  português.  Os  solas,  que  são  sola  fide (somente  a  fé),  sola
scripture (somente a Escritura), solus Christus (somente Cristo), sola gratia (somente a graça),
soli Deo gloria (glória somente a Deus), sintetizam as crenças básicas dos reformadores e, por
isso, são considerados os pilares essenciais da vida cristã. Neste encontro, estudaremos o sola
fide.

O QUE É EXATAMENTE SOLA FIDE?

É o ensinamento básico acerca da fé em Jesus Cristo como único meio de justificação do homem
diante de Deus. A epístola paulina que trata mais profundamente acerca desse assunto é a que
foi destinada à igreja de Roma. Depois das saudações iniciais, o apóstolo deixa claro o assunto: a
justiça pela fé, Rm 1:16-17. A partir do versículo 18, o apóstolo fala da impiedade dos gentios e
no capítulo 2 da impenitência dos judeus. Ele faz isso para demonstrar que todo ser humano
está debaixo do pecado e não existe forma de se livrar dele, nem por meio de caridade, nem por
meio de promessas, nem por meio de sacrifícios e nem por meio de qualquer outra coisa, a não
ser por meio da morte de Jesus Cristo.

POR QUE A FÉ EM JESUS CRISTO SALVA O HOMEM PECADOR?

O pecado entrou no mundo por conta de um homem, Adão, Rm 5:12 e, por causa do pecado, a
morte e esta passou a todos os homens. Assim a humanidade, diante de Deus, está condenada,
visto que o salário do pecado é morte,  Rm 6:23.  A lógica simples é a  seguinte:  porque sou
pecador,  mereço  morrer.  A  justiça  de  Deus  exige  a  condenação  do  culpado.  Somente  entre
homens corruptos os conchavos humanos inocentam o culpado. Deus condena o culpado.  A
questão  é  que,  juntamente  com  a  justiça  de  Deus,  também  opera  o  amor  e  Ele  amou
intensamente o homem, a ponto de enviar seu Filho, santo, para morrer no lugar dele, vencer
Satanás e a morte e pagar a dívida do homem com Deus.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO

Temos tido segurança na nossa salvação por confiarmos na eficácia do sangue de Jesus ou, às
vezes, acreditamos que é porque temos o coração bom e fazemos boas ações é que Deus nos
salvará? 

CONCLUSÃO

Não existe outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo, entretanto, não devemos concluir com 
isso que estamos livres para vivermos como achamos que devemos viver. Aceitar a fé em Jesus 
significa aceitar ser uma nova criatura. 
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