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“REFORMA PROTESTANTE 6 -

Princípios fundamentais da reforma protestante”

INTRODUÇÃO

Da Reforma Protestante, resultaram várias mudanças significativas para a igreja do senhor Jesus Cristo.
Conforme temos estudado, os princípios fundamentais, conhecidos como os cinco solas, são princípios
que sustentam o cristianismo e, sem eles, a nossa fé fica comprometida. Já estudamos sobre o sola fide
(somente a fé) e começamos a estudar sobre o sola scripture (somente a Escritura). Consideramos que o
ensino bíblico é essencial para o crescimento e o fortalecimento da igreja,  pois a Palavra de Deus é
perfeita e refrigera nossa alma (Sl 19:7). Além disso, somos destruídos se nos faltar conhecimento dela
(Os 4:6). O nosso estudo de hoje abordará a necessidade de conhecimento bíblico de uma forma ampla e
sistematizada, ou seja, com ordem, com método.

COMO A BÍBLIA DEVE SER ESTUDADA?

Temos necessidade de, diariamente, termos um período de comunhão com Deus e isso inclui oração e
leitura  da Palavra.  São muitos  os  momentos que faz  muito  bem à  nossa alma a  leitura  dos salmos.
Entretanto, para uma compreensão sólida da Bíblia, o que aumenta nossa fé e, portanto, nossa confiança
em Deus, é preciso desenvolvermos estudos sistematizados que nos façam compreender, por exemplo, a
unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Dessa forma, teremos solidez no conhecimento bíblico, o
que é essencial para nos fazer fugir de caminhos que não agradam a Deus, especialmente de doutrinas
estranhas que não condizem com o verdadeiro cristianismo. Somente com conhecimento bíblico sólido é
possível nos tornarmos crentes maduros na fé, responsáveis e com caráter, visto que não há nada que pode
transformar o coração do homem, senão a Palavra de Deus. 

POR QUE CONHECER A UNIDADE DA BÍBLIA É IMPORTANTE?

Porque a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento é evidenciada por uma Doutrina teológica cristã
que dá coesão entre os Testamentos:  a Escatologia, a Vinda de Cristo. Isso significa uma tentativa de
compreender  a  Bíblia  numa  perspectiva  histórica  –  visto  que  ela  narra  história,  no  caso  do  Antigo
Testamento, além da criação, os eventos relacionados à nação de Israel e, no Novo, a vinda de Cristo para
cumprimento  das  promessas  feitas  a  Abraão  e  a  Davi,  além  da  inauguração  da  igreja  e  seu
desenvolvimento. Mas também é importante estudar a Bíblia numa perspectiva estrutural,  pois,  dessa
forma, estudaremos os fundamentos da fé que é o que Eichrodt  chama de “fixação do conteúdo principal
da fé”.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO

Temos nos interessado a  fazer  um estudo sistemático  da Bíblia  ou só  nos interessamos por  algumas
passagens, especialmente, algumas que trazem promessas que desejamos cumpridas em nossas vidas?

CONCLUSÃO

A Bíblia diz que os justos crescerão como o cedro no Líbano (Sl 92:12), ou seja, serão fortes e robustos.
Entretanto,  isso só  se  tornará realidade nas nossas vidas,  se  tivermos um conhecimento  profundo da
Palavra de Deus e ele só é alcançado com estudos profundos e sistematizados.
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