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“REFORMA PROTESTANTE 5 Princípios fundamentais da reforma protestante”
INTRODUÇÃO
Temos estudado acerca da contribuição histórica da Reforma Protestante e vimos que dela resultaram alguns
princípios fundamentais, conhecidos como os cinco solas. Nos encontros anteriores, estudamos sobre o sola fide
(somente a fé) e neste, e no próximo, estudaremos sobre o sola scripture (somente a Escritura). É muito
importante que entendamos que a Bíblia é a Palavra de Deus e que Ele se revela por meio dela.
O QUE É EXATAMENTE SOLA SCRIPTURE?
É o ensinamento básico acerca da suficiência das Escrituras. Antes da Reforma, a tradição da igreja tinha uma
força muito grande e as Escrituras foram deixadas para segundo plano. Foi desconsiderado que “Toda a
Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para a redarguir, para corrigir, para instruir em
justiça” (2 Tm 3:16). A aceitação desse versículo, significa a compreensão de que a Bíblia é inerrante, ou seja,
nela não há erros, é infalível, e tem validade em qualquer tempo e em qualquer cultura, pois, essa palavra é
eterna (Sl 119:89) e seremos julgados por meio dela, (Jo 12:48).
POR QUE CONHECER A BÍBLIA É IMPORTANTE?
Jesus afirmou aos discípulos que eles erravam por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus (Mt 22:29). Em
Marcos, essa afirmação se transforma numa pergunta: “porventura, não errais vós em razão de não saberdes as
Escrituras nem o poder de Deus” (12:24). Na verdade, entrará no Reino dos céus aqueles que fazem a vontade
de Deus (Mt 7:21) e como conhecê-la se não for por meio do conhecimento da Bíblia? Um conhecimento
sólido, sistematizado e contextualizado e não fragmentos de textos retirados do contexto e levados a atender aos
mais diversos interesses pessoais de quem prega e não aos interesses de Deus que quer que o homem viva uma
vida honesta e santa.
APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Será que temos errado por não conhecermos as Escrituras? Ou temos nos esforçado para tê-la gravada no nosso
coração para não pecarmos contra Deus? (Sl 119:11).
CONCLUSÃO
A maturidade cristã só pode ser alcançada por meio do conhecimento bíblico. Obreiros que Deus escolhe devem
saber manejar bem a Palavra da verdade, (2 Tm 2:15) e fazer o nome de Deus ser, verdadeiramente, conhecido
(At 9:15). Na realidade, Deus escolhe os seus servos para que sejam usados na transmissão da Palavra Dele.
Mas, cada vez mais, os pregadores baseiam suas palavras em livros que são motivadores, que incentivam a
formação de lideranças, mas, muitas vezes, jamais entenderam a relação existente entre o livro de Levítico e o
de Hebreus.
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