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APRESENTAÇÃO 
Essa é a nossa primeira Conferência Bíblica de Inverno. A ideia de realizar essa semana de 

estudos bíblicos surgiu quando tomei conhecimento do evento anual que acontece na Igreja 
Presbiteriana Jardim Tranquilidade, em Guarulhos/SP. Esse evento é orquestrado com maestria pelo 
pastor, Rev. Evandro Luiz Avila, e sua equipe. 

Tive a honra de ser convidado pelo Rev. Evandro para palestrar na Conferência de 2015, cujo 
tema era “As Sete Igrejas do Apocalipse”. Nesta oportunidade, expus a carta de Cristo à Igreja de 
Pérgamo. Lembro-me que naquele dia, quando me encontrei ele, disse que levaria essa ideia para a 
Praia Grande. 

Neste ano, os presbiterianos em geral têm se voltado para as comemorações dos 500 anos da 
Reforma Protestante. Portanto, tem sido comum em todo canto da nossa nação palestras e mensagens 
centradas nos pilares da fé reformada, ou, podemos dizer, da fé bíblica. 

Sensíveis a isso, o Rev. Evandro e seu auxiliar, meu amigo Rev. Jair Ramos (colega de turma 
no seminário JMC), estabeleceram como tema da Conferência desse ano os “5 Solas da Reforma”. 
Dessa vez, quando vi o banner da Conferência, não resisti. Logo pensei, por que não começarmos nesse 
ano uma Conferência Bíblica em nossa congregação, em comemoração dos 500 anos da Reforma 
Protestante, e tratar também do mesmo assunto? 

Pois bem, produzi um banner semelhante ao da Conferência de Guarulhos e perguntei ao Rev. 
Jair se eu poderia, nesse ano, “plagiar” o tema “deles”. Ele não se opôs, obviamente. Quando 
apresentei a ele o nosso banner, ele disse com a espontaneidade e graça que lhe é peculiar: “copiou 
descaradamente”, “ficou legal”, “é isso aí mesmo”. 

Ainda que não tenhamos a estrutura adequada e a possibilidade de trazer irmãos mais 
capacitados para expor os assuntos, esperamos em Deus que nossa Conferência seja um instrumento 
de bênção do nosso Deus sobre o povo que aqui tem se reunido para conhece-lo. 

Minha oração é que os momentos que teremos juntos durante essa semana sejam 
enriquecedores para todos; que cresçamos juntos na graça e no conhecimento do Senhor, por meio de 
sua Palavra; que uma verdadeira reforma aconteça em nossas vidas; e que a voz do Espírito penetre 
nossos corações e mentes, levando-nos a um viver que glorifique a Deus. 

Minha gratidão a Deus pelos irmãos Rev. Evandro e Rev. Jair, e também por cada irmão que 
comparecer e participar da nossa primeira semana de estudos bíblicos na Congregação Presbiteriana 
Ocian. 

Soli Deo Gloria! 

Pr. Nathan F. França 

Praia Grande, 10 de julho de 2017 
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INTRODUÇÃO 
Ao longo dessa semana iremos estudar os 5 Solas da Reforma Protestante. Embora todos esses 

cinco princípios sejam (ou deveriam ser) constante afirmados (de uma forma ou de outra) nas 
pregações dominicais e estudos bíblicos semanais, é importante que nesse momento retornemos às 
Escrituras para observar como, realmente, esses princípios saltam por suas páginas. 

Faz-se necessário, ainda hoje, que lembremos o que Deus nos deu como autoridade suprema, 
como caminho para nos achegarmos a ele, como causa motora e eficaz da nossa salvação, como 
instrumento de apropriação de suas gloriosas bênçãos, e como alvo existencial permanente. 

Procuraremos encucar esses princípios por meio reflexões bíblicas e confessionais, debates e 
músicas. Como recurso didático para exposição dos tópicos, vamos utilizar a Declaração de Cambridge. 
Que Deus nos ajude nessa empreitada que pretende tão somente glorifica-lo. 

Nota introdutória à Declaração de Cambridge, extraída do site Seara News1:  
No ano de 1994, com o objetivo de tratar da situação dos evangélicos contemporâneos, foi formada a 
Aliança dos Evangélicos Confessionais. Um grupo de líderes, constituído por ilustres ministros 
evangélicos da atualidade, se reuniu para tratar sobre a decadência que estava havendo no 
protestantismo e discutir sobre o que poderia ser feito para fortalecer as igrejas evangélicas. 

Cento e vinte ministros evangélicos, professores e líderes de organizações para-eclesiásticas se 
reuniram em Cambridge, Massachusetts, em abril de 1996, durante quatro dias, para juntos 
elaborarem a Declaração de Cambridge. 

A Declaração de Cambridge expressa de forma sucinta a necessidade de se retornar aos princípios 
teológicos da Reforma, expressos nos cinco solas. 

A Declaração de Cambridge apresenta introdutoriamente as razões de sua elaboração: 
As igrejas evangélicas de hoje estão cada vez mais dominadas pelo espírito deste século em vez de 
pelo Espírito de Cristo. Como evangélicos, nós nos convocamos a nos arrepender desse pecado e a 
recuperar a fé cristã histórica. 

No decurso da História, as palavras mudam. Na época atual isso aconteceu com a palavra evangélico. 
No passado, ela serviu como elo de união entre cristãos de uma diversidade ampla de tradições 
eclesiásticas. O evangelicalismo histórico era confessional. Acolhia as verdades essenciais do 
Cristianismo conforme definidas pelos grandes concílios ecumênicos da Igreja. Além disso, os 
evangélicos também compartilhavam uma herança comum nos “solas” da Reforma Protestante do 
século 16. 

Hoje, a luz da Reforma já foi sensivelmente obscurecida. A consequência foi a palavra evangélico se 
tornar tão abrangente a ponto de perder o sentido. Enfrentamos o perigo de perder a unidade que 
levou séculos para ser alcançada. Por causa dessa crise e por causa do nosso amor a Cristo, seu 
evangelho e sua igreja, nós procuramos afirmar novamente nosso compromisso com as verdades 
centrais da reforma e do evangelicalismo histórico. Nós afirmamos essas verdades e não pelo seu 
papel em nossas tradições, mas porque cremos que são centrais para a Bíblia. 

                                                
1 http://www.searanews.com.br/a-declaracao-de-cambridge 
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1º dia – 10 de Julho 

SOLA SCRIPTURA 
 

INTRODUÇÃO 

As Escrituras Sagradas devem ser a autoridade suprema para conduzi a fé e a vida prática das 
igrejas e de cada pessoa individualmente. Em um tempo quando tudo é relativo, não é fácil reafirmar 
e pôr em prática esse importante pilar da fé reformada. 

A exposição das Escrituras é verdadeiramente o alimento e o volante que as igrejas mais 
precisam. Alimento, porque pelas Escrituras o povo de Deus se cresce e amadurece para a glória de 
Deus. E volante porque é pelas Escrituras que Deus fala e rege os passos do seu povo. 

 
I. A Declaração de Cambridge – Sola Scriptura: A Erosão da Autoridade 

Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja, mas a igreja evangélica atual fez separação 
entre a Escritura e sua função oficial. Na prática, a igreja é guiada, por vezes demais, pela cultura. 
Técnicas terapêuticas, estratégias de marketing, e o ritmo do mundo de entretenimento muitas vezes 
tem mais voz naquilo que a igreja quer, em como funciona, e no que oferece, do que a Palavra de Deus. 
Os pastores negligenciam a supervisão do culto, que lhes compete, inclusive o conteúdo doutrinário 
da música. À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se 
enfraqueceram na consciência cristã, e que suas doutrinas perderam sua proeminência, a igreja foi 
cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. 

Em lugar de adaptar a fé cristã para satisfazer as necessidades sentidas dos consumidores, 
devemos proclamar a Lei como medida única da justiça verdadeira, e o evangelho como a única 
proclamação da verdade salvadora. A verdade bíblica é indispensável para a compreensão, o desvelo e 
a disciplina da igreja. 

A Escritura deve nos levar além de nossas necessidades percebidas para nossas necessidades 
reais, e libertar-nos do hábito de nos enxergar por meio das imagens sedutoras, clichês, promessas e 
prioridades da cultura massificada. É só à luz da verdade de Deus que nós nos entendemos 
corretamente e abrimos os olhos para a provisão de Deus para a nossa sociedade. A Bíblia, portanto, 
precisa ser ensinada e pregada na igreja. Os sermões precisam ser exposições da Bíblia e de seus 
ensino, não a expressão de opinião ou de idéias da época. Não devemos aceitar menos do que aquilo 
que Deus nos tem dado. 

A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. O 
Espírito não fala em formas que independem da Escritura. À parte da Escritura nunca teríamos 
conhecido a graça de Deus em Cristo. A Palavra bíblica, e não a experiência espiritual, é o teste da 
verdade. 

Tese 1: Sola Scriptura 
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Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para 
constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para nossa salvação do 
pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. 

Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um 
crente, que o Espírito Santo fale independentemente de, ou contrariando, o que está exposto na Bíblia, 
ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. 

 

II. A Escritura Sagrada é nossa única regra de fé e de conduta 
A. Mt 4.4: Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de 

toda palavra que procede da boca de Deus. 
B. 2Tm 3.16: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, 

para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito 
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 

C. 1Pe 1.20,21: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação; porque 
nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana; entretanto, homens 
[santos] falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 

D. Rm 15.4: Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de 
que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. 

E. Jr 23.16:  Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que 
entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças; falam as visões do seu coração, não 
o que vem da boca do SENHOR. 

F. Jr 23.28-32: O profeta que tem sonho conte-o como apenas sonho; mas aquele em quem 
está a minha palavra fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? — 
diz o SENHOR. Não é a minha palavra fogo, diz o SENHOR, e martelo que esmiúça a 
penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o SENHOR, que furtam as 
minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz 
o SENHOR, que pregam a sua própria palavra e afirmam: Ele disse. Eis que eu sou contra 
os que profetizam sonhos mentirosos, diz o SENHOR, e os contam, e com as suas mentiras 
e leviandades fazem errar o meu povo; pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem; e 
também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o SENHOR. 

G. At 17.11: Estes de Bereia eram mais nobres que os te Tessalônica; pois receberam a 
palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas 
eram, de fato, assim. 

H. Ap 1.3: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia 
e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. 

I. Ap 22.18,19: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: Se 
alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste 
livro; e, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a 
sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. 
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III. Para refletir: Na teologia reformada, somente a Escritura tem a palavra final em 
questões de fé e de conduta. O que se opõe a isso em nosso tempo? 

A. Lideranças personalistas 
• Existem líderes personalistas no meio evangélico?  
• Como eles tentam mostrar ao povo que a palavra deles é a palavra final (infalível)?  
• Esses líderes têm conduzido o povo a quais erros?  

B. Tradições 
• Existem tradições no meio evangélico?   
• Quais tradições se mostram arrogantes em relação à Escritura?   
• Quais tradições se mostram fieis à Escritura?   

C. Instituições religiosas 
• Existem instituições religiosas que reivindicam estar sempre certas? 
• Essas instituições religiosas de alguma forma tentam dominar as mentes de seus 

membros? 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com a Bíblia, nenhuma voz pode falar mais alto do que a voz de Deus registrada em 
suas páginas. Toda Escritura procede de Deus, por isso ela possui suprema autoridade, é inerrante e 
plenamente suficiente para a vida e a fé cristã. Lembre-se: autoridade, inerrância e suficiência são 
atributos da Palavra de Deus. A teologia reformada afirma isso com todas as suas forças.  

Cristo é o cabeça da igreja, e ele a governa segundo os preceitos estabelecidos na Escritura. 
Nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nenhum concílio, nenhum costume, nenhuma tradição, 
absolutamente nada possui valor normativo para a igreja cristã. Somente a Escritura.  
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2º dia – 11 de Julho 

SOLUS CHRISTUS 
 

INTRODUÇÃO 

Podemos dizer que Bíblia conta uma única história: A história da redenção. Na história da 
redenção, o protagonista é Cristo Jesus. Essa verdade, mais do que nunca, precisa ser proclamada com 
empenho e diligência. 

Muitas coisas tomam o lugar principal de Cristo na história humana, e até mesmo na história 
da igreja. A centralidade de Cristo na pregação, na fé e na vida dos cristãos tem sido substituída pelo 
antropocentrismo. 

O sacrifício de Cristo é mais admirado pelos homens como um bom exemplo de entrega e 
abnegação do que como o que de fato é: a causa material da nossa salvação. Sem o sacrifício de Cristo 
ninguém jamais poderia ser salvo. 

 

I. A Declaração de Cambridge – Solus Christus: A Erosão da Fé Centrada em Cristo 

À medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura. 
O resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da 
santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo 
sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata. Cristo e 
sua cruz se deslocaram do centro de nossa visão. 

Tese 2: Solus Christus 

Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo 
histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e 
reconciliação com o Pai. 

Negamos que o evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver 
sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. 
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II. A Escritura Sagrada põe Cristo no centro de tudo 
A. Somente em Cristo o Pai tem todo o seu prazer 

• Mt 17.5-8: Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu; e eis 
vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo: a ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de 
grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não 
temais! Então eles, levantando os olhos a ninguém viram senão só a Jesus. 

B. Cristo é a razão de toda a criação 
• Jo 1.1-4: No princípio era o Verbo, e o verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 

Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, 
e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos 
homens. 

• Cl 1.15-17: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; 
pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as 
invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. 
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo 
subsiste. 

C. Cristo é Senhor absoluto 
• Mt 28.18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi 

dada no céu e na terra. 
• Zc 9.9,10: Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém: eis aí te 

vem o teu Rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, 
cria de jumenta. […] Ele anunciará a paz às nações; o seu domínio se estenderá 
de mar a mar e desde o Eufrates até às extremidades da terra. 

D. Cristo é Juiz de todos 
• At 10.40-43: A este ressuscitou Deus no terceiro dia […] e nos mandou pregar ao 

povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus Juiz de vivos e de mortos. 
Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo 
aquele que nele crê recebe remissão de pecados. 

• At 17.30-31: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância; agora, 
porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam; porquanto 
estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um 
varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. 

E. Cristo revela o Pai 
• Mt 11.27: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o 

Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser 
revelar. 

• Hb 1.1-4: Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos 
pais, pelos profetas, neste últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu 
herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o 
resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser, sustentando todas as coisas 
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pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-
se à direita da Majestade, nas alturas. 

F. Todas as coisas convergem em Cristo 
• Ef 1.9,10: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito 

que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos 
tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. 

• Cl 1.18-20: Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as 
coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude 
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse 
consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. 

G. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens 
• Jo 14.6: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém 

vem ao Pai senão por mim. 
• 1Tm 2.5: Há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 

homem. 
H. Cristo é o único que pode salvar 

• Is 53.4-6: Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas 
dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras 
fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se 
desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 

• Jo 5.21: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o 
Filho vivifica aqueles a quem quer. 

• Jo 19.28-30: Vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a 
Escritura, disse: Tenho sede! […] Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está 
consumado! E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. 

• At 4.12: E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe 
nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos 
salvos. 

• At 10.36: Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o 
evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. 

• 1Co 15.3,4: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu 
pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 
terceiro dia, segundo as Escrituras. 

• 1Pe 1.17-21: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga 
segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa 
peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou 
ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos 
legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, 
o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém 
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manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé 
em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a 
vossa fé e esperança estejam em Deus. 

• Ap 7.10: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a 
salvação. 

 

CONCLUSÃO 

Deus não tem colaboradores na salvação. A salvação é uma obra realizada exclusivamente por 
ele. Associar a ela qualquer esforço ou mérito humano é depreciar o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, 
realizado de uma vez por todas em favor de todo aquele que crê. Contra a doutrina da colaboração 
humana na salvação, a teologia reformada grita a plenos pulmões: Cristo! Cristo! Somente Cristo. 
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3º dia – 12 de Julho 

SOLA GRATIA 
 

INTRODUÇÃO 

Por causa da queda da humanidade em pecado, o destino certo de todos, sem exceção, é a 
morte. Mas algo diferente aconteceu, por que Deus resolveu manifestar sua graça. 

O pecado tornou o homem incapaz e indisposto para Deus. Escravizado pelo pecado e morto 
espiritualmente pelo rompimento da comunhão com Deus, o homem não pode alcançar nenhum 
benefício da parte de Deus, senão por sua maravilhosa graça.  

Em sua graça, Deus proveu salvação, redenção e vida eterna para o homem por meio do Seu 
Filho, Jesus Cristo. O Filho de Deus veio ao mundo como um homem, para ser o substituto perfeito do 
povo escolhido de Deus. Em sua morte e ressurreição há esperança de libertação do pecado e de 
retorno à comunhão com Deus.  

A redenção é o processo reverso da queda, no qual o homem tem sua comunhão com Deus 
restabelecida, e pecado progressivamente retirado, e a liberdade de adorar a Deus reativada. Tudo tão-
somente pela graça de Deus. “Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com 
Cristo, pela graça sois salvos” (Ef 2.5).  

 

 

I. A Declaração de Cambridge – Sola Gratia: A Erosão do Evangelho 

A Confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. 
Esta falsa confiança enche hoje o mundo evangélico – desde o evangelho da auto-estima até o 
evangelho da saúde e da prosperidade, desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto 
vendável e os pecadores em consumidores e aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira 
simplesmente porque funciona. Isso faz calar a doutrina da justificação, a despeito dos compromissos 
oficiais de nossas igrejas. 

A graça de Deus em Cristo não só é necessária como é a única causa eficaz da salvação. 
Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de 
cooperar com a graça regeneradora. 

Tese 3: Sola Gratia 

Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A 
obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado 
e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. 
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Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou 
estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa 
natureza não-regenerada. 

 

II. A Escritura Sagrada expõe a absoluta dependência humana da graça de Deus 
A. A necessidade da graça 

• Ef 2.1-3: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos 
quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da 
potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência; entre os 
quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, 
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da 
ira, como também os demais. 

• Is 64.6: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como 
trapo da imundícia; todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, 
como um vento, nos arrebatam. 

• Jr 10.23: Eu sei, ó SENHOR, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, 
nem ao que caminha o dirigir os seus passos. 

• Jr 13.23: Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo, as suas manchas? 
Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. 

• Jr 17.9: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente 
corrupto; quem o conhecerá? 

• Rm 3.9-20,23: Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma 
nenhuma; pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão 
debaixo do pecado; como está escrito: Não há justo, nem um sequer, não há quem 
entenda, não há quem busque a Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram 
inúteis; não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é 
sepulcro aberto; com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus 
lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura; são os seus pés velozes 
para derramar sangue, nos seus caminhos, há destruição e 
miséria; desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus 
olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que 
se cale toda boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém 
será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno 
conhecimento do pecado. […] pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 

• Rm 6.23: porque o salário do pecado é a morte. 
• 1Co 2.14: O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe 

são loucura; e não pode entende-las, porque elas se discernem espiritualmente. 
• 2Co 4.3-4: Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se 

perdem que está encoberto, nos quais o deus deste século cegou o entendimento 
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dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de 
Cristo, o qual é a imagem de Deus. 

B. O resultado da graça 
• Ef 2.4-9: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com 

que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente 
com Cristo, — pela graça sois salvos, e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos 
fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus; para mostrar, nos séculos 
vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo 
Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom 
de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie. 

• Gn 3.15: Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu 
descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 

• Jo 1.14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e 
vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 

• 1Pe 1.3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua 
muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a 
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 

• 1Pe 1.18,19: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou 
ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos 
legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, 
o sangue de Cristo. 

• At 18.27: ... Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, 
haviam crido. 

• At 20.28: ... a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 
• Rm 3.23,24: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados 

gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 
• Rm 11.5,6: Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um 

remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras; 
do contrário, a graça já não é graça. 

• 2Co 8.9: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez 
pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornásseis ricos. 

• Ef 1.6,7: [nos escolheu... nos predestinou...] para louvor da glória da sua graça, 
que ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção, pelo 
seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 

• Tt 2.11: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 
• Tt 3.4-7: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, 

e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas 
segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e 
renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de 
Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos 
seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. 
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C. O propósito da graça 
• Ef 2.10: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais 

Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. 
• 1Co 15.10: Pela graça de Deus, sou o que sou; e a sua graça, que me foi concedida, 

não se tornou vã; antes, trabalhei muito mais do que todos eles; todavia, não eu, 
mas a graça de Deus comigo. 

• Tt 2.11,12: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, 
educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos 
no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita 
esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo 
Jesus. 

 

CONCLUSÃO 

A teologia reformada defende a verdade bíblica de que nenhuma pessoa é capaz de salvar-se 
a si mesma por meio de pagamentos, sacrifícios ou méritos, e nem mesmo é capaz de fazer algo para 
salvar outras pessoas vivas ou mortas. A salvação é somente pela graça de Deus, que em Cristo expiou 
nossos pecados e deu-nos nova vida para que, então, nossas boas obras sejam agradáveis a ele.  
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4º dia – 13 de Julho 

SOLA FIDE 
 

INTRODUÇÃO 

A fé cristã não se tem absolutamente nada a ver com pensamento positivo, força de vontade e 
foco. Precisamos rejeitar toda ideia de que a fé é o meio pelo qual podemos conseguir alguma coisa 
da parte de Deus. De fato, a fé cristã é um instrumento para obtenção de bênçãos, mas, como veremos 
nesse estudo, a fé não é a causa das bênçãos. O motivo pelo qual somos abençoados por Deus é o fato 
de que Cristo foi nosso substituto na cruz do Calvário. Tudo o que temos é por causa dos méritos de 
Cristo. A fé, conforme aprendemos na Bíblia, é o instrumento que Deus dá para nos apropriarmos e 
desfrutarmos das bênçãos que recebemos gratuitamente da parte dele por graça. 

 

I. A Declaração de Cambridge – Sola Fide: A Erosão do Artigo Primordial 

A justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de 
Cristo. Este é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. É um artigo muitas vezes ignorado, 
distorcido, ou por vezes até negado por líderes, estudiosos e pastores que professam ser evangélicos. 
Embora a natureza humana decaída sempre tenha recuado de professar sua necessidade da justiça 
imputada de Cristo, a modernidade alimenta as chamas desse descontentamento com o evangelho 
bíblico. Já permitimos que esse descontentamento dite a natureza de nosso ministério e o conteúdo 
de nossa pregação. 

Muitas pessoas ligadas ao movimento do crescimento da igreja acreditam que um 
entendimento sociológico daqueles que vêm assistir aos cultos é tão importante que o êxito do 
evangelho como o é a verdade bíblica proclamada. Como resultado, as convicções teológicas 
frequentemente desaparecem, divorciadas do trabalho do ministério. A orientação publicitária de 
marketing em muitas igrejas leva isso mais adiante, apagando a distinção entre a Palavra bíblica e o 
mundo, roubando da cruz de Cristo a sua ofensa e reduzindo a fé cristã aos princípio e métodos que 
oferecem sucesso às empresas seculares. 

Embora possam crer na teologia da cruz, esses movimentos na verdade estão esvaziando-se 
de seu conteúdo. Não existe evangelho a não ser o da substituição de Cristo em nosso lugar, pela qual 
Deus lhe imputou o nosso pecado e nos imputou a sua justiça. Por ele ter levado sobre si a punição de 
nossa culpa, nós agora andamos na sua graça como aqueles que são para sempre perdoados, aceitos 
e adotados como filhos de Deus. Não há base para nossa aceitação diante de Deus a não ser na obra 
salvífica de Cristo; a base não é nosso patriotismo, devoção à igreja, ou probidade moral. O evangelho 
declara o que Deus fez por nós em Cristo. Não é sobre o que nós podemos fazer para alcançar Deus. 
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Tese 4: Sola Fide 

Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente 
por causa de Cristo. Na justificação a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de 
satisfazer a perfeita justiça de Deus. 

Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou 
com base numa infusão da justiça de Cristo em nós; ou que uma instituição que reivindique ser igreja 
mas que negue ou condene sola fide possa ser reconhecida como igreja legítima. 

 

II. A Escritura Sagrada afirma a instrumentalidade da fé para salvação2 

 

A) A necessidade e a dignidade da Fé 

• Pela fé que Cristo habita em nós: Ef 3.17: e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, 
estando vós arraigados e alicerçados em amor. 

• A condição da aliança da graça sob a qual a salvação nos é prometida, o fruto da 
eleição: Tt 1.1: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos 
eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. 

• Instrumento da justificação: Rm 5.1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus 
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 

• Princípio da santificação: At 15.9: E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, 
purificando-lhes pela fé o coração. 

• Meio infalível da salvação: Jo 3.16: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

 

B) Tipos de fé 

• Fé histórica – em uma verdade: Tg 2.19: Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os 
demônios creem e tremem. 

• Fé temporal – em um bem útil e agradável: Mt 13.20: O que foi semeado em solo 
rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria; 

• Fé em milagres – em uma promessa ou evento extraordinário: Mt 17.20: E ele lhes 
respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes 
fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada 
vos será impossível. 1Co 13.2: ainda que tenho tamanha fé, a ponto de transportar montes, 
se não tiver amor, nada serei. 

• Fé justificadora e salvífica – em Cristo e em seus benefícios. 

 

                                                
2 Estudo adaptado de: TURRETINI, François. Compêndio de Teologia Apologética: volume 2. São Paulo: Cultura Cristã, 2011. p. 670-6. 
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C) Observações sobre os tipos de fé 

• Pode existir fé histórica, sem fé temporal, fé em milagres e fé justificadora: Tg 2.19: 
Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. 

• Pode existir fé temporal, sem fé justificadora e fé em milagres: At 8.19: Concedei-me 
também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito 
Santo. 

• Pode existir fé em milagres, sem fé justificadora: Mt 7.22: Muitos, naquele dia, hão de 
dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu 
nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? 

• Em muitos crentes há fé justificadora sem a fé em milagres. 

 

D) Atos da fé justificadora 

 

1) Conhecimento: 

• Gn 12.1,2: Disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e 
vai para a terra que te mostrarei; de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te 
engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção! Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei 
os que te amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as famílias da terra. 

• Jo 5.24: Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me 
enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 

• At 17.30: Não levou Deus em conta os tempos da ignorância; agora, porém notifica aos 
homens que todos, em toda parte, se arrependam. 

2) Assentimento:  

• Rm 4.19-21: E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo 
amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por 
incredulidade, da promessa de Deus; mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando 
plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. 

• Cl 2.1-3: Gostaria, pois, que soubésseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos 
laodicenses e por quantos não me viram face a face; para que o coração deles seja confortado 
e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do 
entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos 
os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos.  

• Hb 10.22: aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração 
purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. 
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3) Confiança: 

• Uma confiança que leva a buscar o que é oferecido na Palavra  
o Mt 11.28: Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei. 
o Rm 5.1,2: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso 

Senhor Jesus Cristo; por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, 
a esta graça na qual estamos firmes; e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. 

o Ef 2.18: porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. 
o Is 55.6: Buscai o SENHOR enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 
o Mt 5.6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. 
o Sl 42.1,2: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, 

suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando irei e 
me verei perante a face de Deus? 

o Ap 22.17: O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele que 
tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. 

o Is 55.1,2: Ah! Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas; e vós, os que não tendes 
dinheiro, vinde, comprai e comei; sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, 
vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor, 
naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis 
com finos manjares. 

o Sl 84.1,2: Quão amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR dos Exércitos! A minha 
alma suspira e desfalece pelos átrios do SENHOR; o meu coração e a minha carne 
exultam pelo Deus vivo! 

o Fp 3.8,9: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; por amor do qual perdi todas as coisas e 
as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça 
própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que 
procede de Deus, baseada na fé. 

• Uma confiança que leva a receber Cristo 
o Jo 1.12: Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 

de Deus, a saber, aos que creem no seu nome 
o Cl 2.6: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele 
o Rm 5.17: Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os 

que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de 
um só, a saber, Jesus Cristo. 

o Jo 6.57: Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, 
também quem de mim se alimenta por mim viverá. 

o Gl 3.27: porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. 
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o Sl 71.5,6: Pois tu és a minha esperança, SENHOR Deus, a minha confiança desde a 
minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento; do ventre 
materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. 

o Is 10.20: Acontecerá, naquele dia, que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que 
se tiverem salvado nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas, com efeito, 
se estribarão no SENHOR, o Santo de Israel. 

o Is 48.2: Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome 
é SENHOR dos Exércitos. 

o Is 50.10: Quem há entre vós que tema ao SENHOR e que ouça a voz do seu Servo? 
Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do SENHOR e se 
firme sobre o seu Deus. 

o Ef 3.17: e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e 
alicerçados em amor, 

o Jo 15.5: Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse 
dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 

• Uma confiança que leva à plena segurança, à total dependência, ao descanso espiritual, e à 
alegria e satisfação em Deus 

o Sl 16.7,8 
o Sl 116 
o Sl 118  
o Rm 5.1-11 
o Rm 8.31-39 
o 1Pe 1.3-9 

 

CONCLUSÃO 

Muito ainda poderia ser dito sobre a fé cristã. Precisamos mais do que nunca falar sobre a fé, 
como ela de fato é exposta nas Escrituras. Para encerrar, apenas algumas anotações extras: A fé cristã é 
dom de Deus (Ef 2.8; Fp 1.29); é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se 
veem (Hb 11.1); é a forte convicção do entendimento e a plena compreensão de quem é e do que fez 
Deus em Cristo Jesus (Cl 2.2); é o instrumento pelo qual obtemos a justificação diante de Deus (Rm 
3.21-31; 5.1-2); a adoção por Deus como seus filhos (Gl 3.26) e a purificação do coração (At 15.9); é a 
força para testemunhar (2Co 4.13) e a esperança da ressurreição (Jo 11.25-26; 2Co 4.14); é o impulso 
para as boas obras (Tg 2.14-17); é produzida e sustentada até o fim por Jesus (Hb 12.2). 
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5º dia – 14 de Julho 

SOLI DEO GLORIA 
 

INTRODUÇÃO 

Temos falhado em glorificar somente a Deus. Ofendemos frontalmente a Deus quando 
atribuímos glória a outro senão ele. Ele disse: “Eu sou o SENHOR, este é o meu nome; a minha glória, 
pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura” (Is 42.8). 

Embora não nos seja possível compreender suficientemente e vislumbrar a glória de Deus, as 
Escrituras nos dizem como podemos conhecer a glória de Deus, qual é o compromisso do povo de 
Deus, qual é o objetivo final de Deus para seus eleitos, e qual é o objetivo de Deus para toda a terra: 

1. Como podemos conhecer a glória de Deus? Jesus é o resplendor da glória e a 
expressão exata do Ser de Deus (Hb 1.3). 

2. Qual é o compromisso do povo de Deus? Glorificar a Deus (1Co 6.20; 10.31; 2Co 
4.15; Mt 5.16). 

3. Qual é o objetivo final de Deus para seus eleitos? O Rei da Glória venceu nossas 
batalhas (Sl 24.8) para conduzir o seu povo à glorificação (Rm 8.30; 1Co 15.42). 

4. Qual é o objetivo de Deus para a terra? Que a terra se encha do conhecimento da 
glória do SENHOR, como as águas cobrem o mar (Hc 2.14; Rm 8.20-21). 

 

I. A Declaração de Cambridge – Soli Deo Gloria: A Erosão do Culto Centrado em Deus 

Onde quer que, na igreja, se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido 
colocado de lado, o evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma 
razão. Nossos interesses substituíram os de Deus e nós estamos fazendo o trabalho dele a nosso modo. 
A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. É essa perda que 
nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing, o crer 
em técnica, o ser bom em sentir-nos bem e a fidelidade em ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, 
Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e têm um peso irrelevante sobre nós. 

Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo, ou 
nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus em nossa adoração, e não 
em satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação 
precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. 
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Tese 5: Soli Deo Gloria 

Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus 
e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a 
autoridade de Deus, e para sua glória somente. 

Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com 
entretenimento, se negligenciarmos ou a Lei ou o Evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos 
que o afeiçoamento próprio, a auto-estima e a auto-realização se tornem opções alternativas ao 
evangelho. 

 

II. A Escritura Sagrada reivindica a glória somente a Deus 

Para essa reflexão bíblica, valho-me do artigo “Soli Deo Gloria” escrito por John Piper: 

Soli Deo Gloria – John Piper 

Usamos a frase glória de Deus com tanta frequência que ela tende a perder sua força bíblica. 
Mas essa glória, como o sol, não é menos ardente - e não menos benéfica - porque as pessoas a 
ignoram. No entanto, Deus odeia ser ignorado. “Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, 
para que não vos despedace, sem haver quem vos livre”. (Salmo 50:22). Então, vamos nos concentrar 
novamente na glória de Deus. O que é a glória de Deus e quão importante ela é? 

O que é a glória de Deus? 

A glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. Isto é, o valor infinito de Deus 
manifestado. Perceba como Isaías muda de “santo” para “glória”: “E clamavam uns para os outros, 
dizendo: Santo, santo, santo é o SENHOR dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória”. (Isaías 
6:3). Quando a santidade de Deus enche a terra para que as pessoas vejam, ela chama-se glória. 

O significado básico de santo é “separado do comum”. Assim sendo, a santidade de Deus é a 
sua infinita “separação” de tudo o que é comum. É isso que o faz ser o único infinito - como o diamante 
mais raro e mais perfeito do mundo - só que não existem outros deuses-diamantes. A singularidade de 
Deus como sendo o único Deus - Sua “Divindade” - o faz infinitamente valioso e santo. 

Ao falar da glória de Deus, a Bíblia admite que este valor infinito teve sua entrada na criação. 
Brilhou, assim como era. A glória de Deus é o resplendor da sua santidade, a irradiação do seu valor 
infinito. E quando ela flui, é vista como bela e grandiosa. Ela tem tanto a qualidade de ser infinita 
quanto a magnitude. Desta forma, podemos definir a glória de Deus como a beleza e a grandeza da 
sua multiforme perfeição. 

Digo “multiforme perfeição”, porque a Bíblia diz que aspectos específicos do ser de Deus 
contêm glória. Por exemplo, lemos sobre a “gloriosa graça” (Efésios 1:6) e “a glória do seu poder” (2 
Tessalonicenses 1:9). O próprio Deus é glorioso, pois ele é a perfeita união de todas as suas multiformes 
e gloriosas perfeições. 
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Mas esta definição deve ser qualificada. A Bíblia também fala da glória de Deus antes de ser 
revelada na criação. Por exemplo, Jesus orou: “e, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a 
glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo” (João 17:5). Portanto, quero sugerir a 
seguinte definição: A glória de Deus é o esplendor externo da beleza intrínseca e grandeza da sua 
multiforme perfeição. 

Estou ciente de que palavras apontam para uma definição muito pobre. Eu substituí uma 
palavra inadequada-glória-por duas palavras inadequadas - beleza e grandeza. No entanto, Deus se 
revelou a nós em palavras como “a glória de Deus”. Portanto, elas não são palavras sem sentido. 

Devemos constantemente nos lembrar de que estamos falando de uma glória que está além 
de qualquer comparação na criação. “A glória de Deus” é como designamos a beleza e a grandeza 
infinita da Pessoa que existia antes de qualquer coisa. Essa beleza e grandeza existem sem origem, 
sem comparação, sem analogia, sem serem julgadas por qualquer critério externo. A glória de Deus é 
definitiva, o padrão absolutamente original de grandeza e beleza. Toda a grandeza e beleza criadas 
vêm dela e aponta para ela, mas não podem reproduzi-la de forma adequada e em sua abrangência. 

“A glória de Deus” é uma forma de dizer que há uma realidade objetiva e absoluta para a qual 
apontam todas as maravilhas, respeito, veneração, louvor, honra, elogio e adoração dos seres 
humanos. Nós fomos feitos para encontrar o nosso mais profundo prazer em admirar o infinitamente 
admirável - a glória de Deus. Essa glória não é a projeção psicológica do desejo humano insatisfeito 
sobre a realidade. Pelo contrário, o desejo inconsolável do ser humano é a evidência de que fomos 
feitos para a glória de Deus. 

Quão central é a glória de Deus? 

A glória de Deus é o objetivo de todas as coisas (1 Coríntios 10:31;Isaías 43:6-7). A grande 
missão da Igreja é declarar a glória de Deus entre as nações. “Anunciai entre as nações a sua glória, 
entre todos os povos, as suas maravilhas”. (Salmo 96:1-3; Ezequiel 39:21; Isaías 66:18-19). 

Qual é a nossa esperança? 

Nossa máxima esperança é ver a glória de Deus. “E gloriamo-nos na esperança da glória de 
Deus” (Romanos 5:2). Deus irá “vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória” (Judas 
24). Ele irá “conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de 
antemão” (Romanos 9:23). Jesus, em toda a sua pessoa e obra, é a encarnação e revelação máxima da 
glória de Deus (João 17:24; Hebreus 1:3). 

Além disso, não somente veremos a glória de Deus, mas também teremos participação, em 
algum sentido, em sua glória. “Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, 
e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada” (1 
Pedro 5:1). “Aos que justificou, a esses também glorificou” (Romanos 8:30). A esperança que é 
verdadeiramente conhecida e estimada tem um efeito decisivo sobre os nossos valores, escolhas e 
ações hoje. 
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Valorizando a Glória de Deus 

Conheça a glória de Deus. Estude a glória de Deus, a glória de Cristo. Estude sua alma. 
Conheça as glórias pelas quais você é seduzido e porque você valoriza glórias que não são a glória de 
Deus. 

Estude a sua própria alma para saber como fazer as glórias do mundo desmoronarem como 
Dagom, em pedaços miseráveis, no chão dos templos do mundo (1 Sm 5.4). Tenha fome de ver e 
compartilhar mais da glória de Cristo, a imagem de Deus. 

 

CONCLUSÃO 

Toda beleza e grandeza no mundo refletem em alguma medida a glória de Deus. No entanto, 
não podemos nos encantar com o reflexo e menosprezar a essência. Vivamos para a glória de Deus, 
façamos brilhar a luz de Cristo em nossas vidas. Anunciemos a todos a glória do SENHOR e as suas 
maravilhas. Glória somente a Deus. 
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LINKS DAS MÚSICAS 
 

1. HINO REFORMA 500 ANOS: https://www.youtube.com/watch?v=HHMM3By2gWU 
2. HINO DA REFORMA 500 ANOS: https://www.youtube.com/watch?v=7tpwL25x8oA 
3. HINO DA REFORMA: https://www.youtube.com/watch?v=qvWFOU0PK9w 
4. EM CRISTO SÓ CONFIAREI: https://www.youtube.com/watch?v=v6BkMGL_Yrg 
5. SOLUS CHRISTUS: https://www.youtube.com/watch?v=6mJyfPwe_FI 
6. CRISTO É O CENTRO: https://www.youtube.com/watch?v=LJe75FtirGM 
7. HOMEM DE DORES: https://www.youtube.com/watch?v=1Zo38mRcTJ4 
8. SOLA GRATIA: https://www.youtube.com/watch?v=UJuz7VSYRAI 
9. UMA GRAÇA SOBERANA: https://www.youtube.com/watch?v=zeE7H8O_tts 
10. PELA CAUSA:	https://www.youtube.com/watch?v=ln8bHW3Kz3A 
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LETRAS DAS MÚSICAS 
 

1) Hino Reforma 500 Anos 
 

 

1. Foi tão longa a escuridão  

Que a Igreja padeceu 

Quase não sobreviveu  

A tão grande servidão 

Foram tantas heresias 

Enganosa idolatria 

Mas Deus libertou seu povo 

Sua Luz raiou 

 

Nossa mente está cativa 

À verdade da Escritura 

E aqui permanecemos 

Seja vida, seja morte 

Salvação por fé somente 

Só por graça recebemos 

Em Jesus, justiça nossa 

Soli Deo gloria! 

 

2. Nem a espada fez calar 

Nem o fogo intimidou 

A igreja que bradou 

Só a Bíblia há de julgar 

Levantemos a bandeira 

Da mensagem verdadeira 

Que liberta pecadores 

Através da cruz 

 

3. Eis o nosso coração 

Ofertamos só a ti 

É imensa a gratidão 

Teu poder nos trouxe aqui 

Hoje são quinhentos anos 

Na beleza dos teus planos 

Que a Palavra livremente 

Salva as nações 
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2) Hino da Reforma 500 Anos – Gean Carlos de Paiva 
 

1. Pela Escritura Deus se revelou 

Só a Escritura mostra quem eu sou 

Minha regra para crer, minha norma pra viver 

Pela Escritura Deus vem me suster 

 

2. Só por Cristo posso me achegar a Deus 

Só em Cristo Deus a salvação me deu 

Ele me justificou, minha dívida pagou 

Só Jesus na cruz da morte me livrou 

 

3. Só a graça de Jesus me redimiu 

Só a graça do Deus vivo me atraiu 

Mesmo sendo pecador, recebi o seu valor 

Deus por sua imensa graça me salvou 

 

4. Só a fé que Deus me deu me transformou 

Só a fé que vem de Deus me habilitou 

Para crer na salvação, esperar com convicção 

Que as promessas que ele fez se cumprirão 

 

5. Só ao Deus Triúno a glória eu darei 

Só a Deus todo louvou eu renderei 

Porque sempre me amou 

Nunca me desamparou 

Que em tudo eu viva para o seu louvor 
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3) Hino da Reforma – Diego Venâncio 

 
Só na Bíblia confiar 

Nela o seu querer buscar 

Podem tradições ruir 

Sua verdade vai seguir 

Só por fé eu viverei 

Pelos méritos do Rei 

Eu só conto com Jesus 

Que morreu por mim na cruz 

 

Só a Deus, só a Deus a glória dar 

Sua igreja que remiu e adotou 

Libertou-nos e nos guarda 

Até chegar ao lar 

Só a Deus, só a Deus a glória dou 

 

Só por graça nos salvou 

Alto preço ali pagou 

Nem um feito que alcançar 

Pode me regenerar 

Só em Cristo sempre estar 

Firme pedra angular 

Reis, demônios vão bradar 

Ele sempre vai reinar 
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4) Em Cristo só Confiarei 
 

Em Cristo só confiarei 
A minha força, luz, canção 
Pedra angular que eu me firmei  
Na tempestade ou sequidão 
Quão grande amor, profunda paz 
Lutas e medos ficam pra trás 
O meu conforto, tudo pra mim 
Firme no amor de Cristo, enfim 
 
Em Cristo só que se encarnou 
Todo poder num frágil ser 
Nele o amor Deus ofertou  
Até por nós se oferecer 
Pois lá na cruz o próprio Deus 
A sua ira satisfez 
O meu pecado Jesus levou 
Vivo na morte Dele estou 
 
Foi sepultada a nossa luz 
Tragada pela escuridão 
Em glorioso dia então 
Da sepultura ressurgiu 
E permanece em sua glória  
Vitória que nos libertou 
Pois eu sou Dele e Ele é meu 
Pelo seu sangue me comprou 
 
Não mais a culpa, não mais a morte 
Este é o poder de Cristo em mim 
Jesus comanda a minha sorte  
Desde o início até o fim 
Nenhuma força poderá 
De sua mão me arrancar 
Até com Ele me encontrar 
Firme estarei no seu poder 



Conferência Bíblica de Inverno 2017 
CONGREGAÇÃO PRESBITERIANA OCIAN 

	

	 ~ 29 ~ 

5 Solas da 
Reforma 

Protestante 

 

5) Solus Christus – Banda Dort 
 

Mudaste a nossa sorte 

Nos tornaste um povo santo 

Separado pra somente a ti louvar 

Salvou-nos por sua graça 

A boa nova compreendemos 

E o evangelho então podemos proclamar 

 

Que Jesus é Senhor 

Fez-se homem, fez-se servo 

De sua glória abdicou 

Cristo é Salvador 

Sendo Rei, se fez Cordeiro 

Com sua morte nos comprou 

 

Por nós sempre intercede 

Nossa fraqueza compreende 

Nele, o Pai propício está a perdoar 

Deixou-nos seu Espírito 

Consolador que em nós habita 

Mediante a fé, então podemos proclamar 
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6) Cristo é o Centro – Reformed Sound 
 

 

Cristo é o centro do viver 

A razão de toda a criação 

O princípio e o fim 

Tudo foi criado pra mostrar sua glória 

Cristo 

 

E nada mais importa 

Só pra Cristo vou viver 

Cristo, és o centro 

Tudo gira em torno de ti, ó Jesus 

 

Cristo é o centro do meu ser 

Cristo é o centro do meu ser 

O princípio e o fim 

Tudo foi criado pra mostrar sua glória 

Cristo 

 

Sim do céu e da terra 

Cristo é o centro 

Deus eterno, sim o Rei eterno 

 

Cristo da igreja o centro é 

Cristo da igreja o centro é 

Se prostre hoje aqui 

E com teu ser 

Sim, confesse Cristo 
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7) Homem de Dores – Reformed Sound 
 

Homem de dores sendo Deus, desprezado foi 

A ira santa suportou, justiça assim nos deu 

Em silêncio suportou, o desprezo e dor 

Faça pai o teu querer, sozinho ali morreu 

 

Oh! Quão rude cruz Deus tomou, sim! 

Meu pecado expiou 

Sempre cantarei: “Aleluia!” 

Honra e glória a Jesus! 

 

Deus o Pai sim enviou, seu Filho pra morrer 

Nos redimiu, nos comprou, o preço Deus pagou 

 

Consumado foi, nada mais restou 

Sangue santo Deus na cruz derramou 

Toda maldição já não tem poder 

Quem Deus libertou livre é sem fim! 

 

Cristo, sim, ressuscitou 

A morte já venceu 

Aleluia! Triunfou!  

Jesus, Filho de Deus! 
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8) Sola Gratia – Banda Dort 
 

Desde o Éden eu pequei 

Teu querer eu desprezei 

Fui rebelde, fugi do Senhor 

Tua lei me faz saber 

Que eu devia perecer 

Mas salvaste este vil pecador 

 

Na cruz do Calvário 

Teu sangue verteu 

E agora sou digno 

De ser chamado filho de Deus 

 

Não por obras, não por nada 

Que eu mesmo possa conquistar 

É por graça 

Mediante a fé em ti, Jesus 

 

Não por obras, não por algo 

Por que eu possa me vangloriar 

É por graça, só por graça, mediante a fé 

 

Deus provou o seu amor 

Quando eu era pecador 

O cordeiro perfeito enviou 

No perfeito plano seu 

O bom Deus me escolheu 

Vida nova e eterna outorgou 

 

A vida é o Cristo 

Que ressuscitou 

Por isso sou digno  

De ser chamado filho de Deus
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9) Uma Graça Soberana – Reformed Sound 
 

 

Aqui nasci sem Deus, andei na escuridão 

Eu só segui o engano sim do meu coração 

Fiz de tudo, fontes falsas, sem Deus vivi 

Morto eu nasci, morto eu nasci 

 

Sim eu andei pro inferno sem medo 

Pois cego fui, o pecado reinava 

Somente a graça em Cristo 

Uma graça soberana me resgatou 

Me levou a Deus 

 

Deus chamou e o chamado fez a transformação 

Eficaz chamado é sim do santo Deus 

Deus salvou, quem poderá condenar? 

Justo nele sou! Justo nele sou! 

 

Em Deus descanso, em Deus eu vivo 

Em Jesus Cristo, pra sempre sou de Deus 
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10) Pela Causa 
 

Pela causa de Cristo, o Rei, 
As nossas vidas nós ofertamos 
Até louvores a terra  

Ressoar para o Filho 

Pela causa de Cristo vamos 
Plantar com fé, colher com gozo; 
Que muitos vejam e muitos 
possam crer no Filho 

Nós proclamamos 
O nome de Jesus Cristo 
Em toda a criação, 
Em cada nação, 
Graça e salvação 
Pelo Filho 

Pois o Rei foi pendurado 
E num madeiro crucificado; 
Nosso pecado 
Foi posto e imputado ao Filho 

Pois o Rei venceu a morte, 
Livrou o pobre e o oprimido, 
Trazendo a paz, 
A vida e a liberdade no Filho 

Que ecoe em minha vida 
Viver é Cristo, morrer é lucro; 
Negar meu ser, tomar a cruz 
E seguir o Filho 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua 

nestes deveres; porque, fazendo assim, salvarás tanto 
a ti mesmo como aos teus ouvintes.” (1Tm 4.16) 

 

 

Nesta última semana tivemos nossa primeira Conferência Bíblica de Inverno. Tratamos sobre 
os “5 Solas da Reforma Protestante” à luz das Escrituras. 

Fiquei muito feliz por estar com muitos irmãos da nossa igreja, inclusive da sede da Igreja 
Presbiteriana de Praia Grande. Em média tivemos quarenta irmãos por dia em nossa Conferência. Isso 
superou todas as minhas expectativas! 

Foi uma verdadeira maratona. Preparar e ministrar estudos bíblicos todos os dias da semana 
foi, para mim, um esforço muito grande. O cansaço só não foi maior do que a satisfação de estarmos 
juntos, ensinando e aprendendo a Palavra de Deus. Na verdade, todos tivemos que nos esforçar 
bastante, eu para falar (pois nos primeiros dias minha voz não saia e nos últimos eu quase não parei 
de tossir), e os irmãos para me ouvir (pois deve ter sido desagradável ouvir por mais de uma hora um 
rouco, quase sem voz, e tossindo o tempo todo). Só pela graça mesmo! 

Não tenho palavras para descrever a bênção de experimentar a cada dia um caldo diferente. 
As irmãs se esmeraram no preparo dos nossos jantares. Os caldos estiveram todos deliciosos, e as 
sobremesas, huuum!! 

Em minha opinião, tudo foi melhor do que o esperado! Fiquei muito satisfeito com o número 
de participantes, com o interesse e a participação efetiva dos irmãos durante os estudos, e com a 
comunhão que pudemos desfrutar. 

Talvez no próximo inverno possamos repetir a dose. Valeu o esforço! 

Glória somente a Deus! 

 

Pr. Nathan F. França 
Praia Grande, 14 de Julho de 2017 
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