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“Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar,
nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo
Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para
que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais
Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.” Efésios 2:6-10

INTRODUÇÃO

Sola Scriptura (“somente a Escritura”); Sola Fide (“somente a Fé”); Sola Gratia (“somente a Graça”); Solus Christus
(“somente Cristo”); Soli Deo gloria (“somente a Gloria de Deus”). Os CINCO SOLAS emergem de uma cristandade
que vivia sob o jugo de autoridades eclesiásticas legalistas e abusivas, ao longo da Reforma Protestante. Seu
objetivo foi confrontar uma teologia não-bíblica e resgatar a Palavra de Deus, que estava sendo negligenciada e
adulterada, além de responder às perguntas: Como uma pessoa é salva? Onde está a autoridade religiosa? O que é
a igreja? Qual é a essência da vida cristã? Para serem estabelecidos, custaram perseguição e até morte aos
reformadores.

O TERCEIRO SOLA

Sola Gratia é o ensino de que a salvação vem de Deus somente por meio de sua Graça, seu “favor imerecido”. Não
há mérito algum, nada em nós que pudesse justificar seu sacrifício de amor a nosso favor. É um presente (dom) de
Deus ao qual não teríamos acesso por obras, penitências, sacrifícios ou compra de indulgências. A Graça de Deus
é a única ponte que nos permite, por meio da fé, atravessar o abismo que nos separa dEle, por causa do nosso
pecado (Romanos 3.23). Ela é tão maravilhosa, que Davi afirma a seu respeito: “a tua graça é melhor que a vida”
(Salmo 63.3).

JESUS, A GRAÇA REVELADA AO MUNDO

Por amor, Deus nos deu o que não merecíamos: Jesus Cristo, a maior das dádivas (João 3.16-17). Se a Graça maior
é Deus nos dando a vida do seu único Filho, então a Bíblia é o livro da Graça de Deus, porque nos revela a pessoa
bendita de Jesus. As Escrituras nos apontam constantemente para este tão grande presente. Quando lemos a
Bíblia apenas como um livro de regras ou como um guia prático, não enxergamos sua perspectiva cristocêntrica e
não percebemos que ela não é sobre nós, mas sobre Ele, Jesus de Nazaré, a graça de Deus revelada ao mundo.

O ALCANCE DA GRAÇA

O que fazemos de bom não é suficiente para ganhar a Graça. E o que fazemos de mau não é suficiente para a
perdermos (Efésios 2.7-10), uma vez que a tenhamos recebido. A Graça não é para os que venceram, mas para os
que faliram em suas tentativas. É para gente como o ladrão da cruz, que pediu: “Jesus, lembra-te de mim quando
entrares no teu Reino”. Ao que o Senhor respondeu: “Hoje você estará comigo no paraíso” (Lucas 23.42-43). A
Graça é para quem perdeu, para quem já não é: “Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os
doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores” (Marcos 2.17).

O PODER DA GRAÇA

A Graça de Deus não encerra sua ação transformadora em nossa regeneração. Se você já confessou a Cristo como
Salvador e Senhor, continua sendo alvo desse favor imerecido. Assim como a Graça nos capacitou a recebermos a
salvação, ela pode nos capacitar a vencer pecados recorrentes, renunciar práticas nocivas, ser libertos de
relacionamentos abusivos, servirmos a Deus com tudo que somos e temos. Deus continua derramando o que não
merecemos para realizar em nós aquilo que não temos condição de fazer.

PARE, PENSE E SEJA AGRACIADO

Volte-se para o evangelho da GRAÇA. Não tente merecer o amor de Deus. Experimente entregar a Deus todas as suas
perdas, derrotas, falências. A Graça de Cristo nos “descarrega” dos pesos dessa vida para nos capacitar em nossa
jornada e nos encher de força, porque:
• Não somos aceitos por Deus por aquilo que podemos fazer por Ele, mas pelo que Ele fez por nós.
• A Graça nos ensina que a salvação é um presente que precisa ser recebido e não um prêmio a ser conquistado.

