


Toda	a	Escritura	é	inspirada	por	Deus	e	ú3l	para	
o	ensino,	para	a	repreensão,	para	a	correção,	
para	a	educação	na	jus3ça,	a	fim	de	que	o	
homem	de	Deus	seja	perfeito	e	perfeitamente	
habilitado	para	toda	boa	obra.	
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•  “Toda	a	Escritura	é	inspirada	por	Deus”	
•  Para	os	Reformadores,	somente	a	Escritura	
Sagrada	tem	a	palavra	final	em	matéria	de	fé	e	
prá3ca.	

•  Para	a	Igreja	Católica	Romana,	a	autoridade	está	
na	Escritura	e	na	Tradição	da	Igreja,	que	tem	
autoridade	de	julgar	a	Escritura.		



SOLA SCRIPTURA  
 Na vida do Pastor e Líder  







"Que se me convençam mediante 
testemunho das Escrituras e claros 
argumentos da razão, porque não acredito 
nem no Papa nem nos concílios já que 
está provado amiúde que estão errados, 
contradizendo-se a si mesmos, pelos 
textos da Sagrada Escritura, que citei, 



Estou submetido a minha consciência e 
unido à Palavra de Deus. Por isto, não 
posso nem quero retratar-me de nada, 
porque fazer algo contra a consciência 
não é seguro nem saudável. Não posso 
fazer outra coisa, esta é a minha posição. 
Que Deus me ajude” 
Martinho Lutero 



Homens como Lutero tem inspirado 
meu ministério ao pensar no tema:  

    
SOLA SCRIPTURA. 



“Seja o homem  
de um livro só” 
 Wayne Cordeiro 



•  Não significa desprezo aos outros 
livros, mas a prioridade que a 
Palavra de Deus deve ter em 
nossa vida. 



“A Palavra de Deus é Deus mesmo, 
entendido como o Deus que fala, 
que se comunica eternamente. Não 
há contradição entre a Palavra de 
Deus e Deus mesmo. O ‘Verbo’ é 
Cristo.” ( João 1.1-14)	
John	Frame		



“Na	revelação,	Deus	adapta	a	si	mesmo	às	
capacidades	da	mente	e	do	coração	humano”…
Deus	transpôs	“o	profundo	abismo	que	há	entre	
ele,	como	Criador,	e	a	humanidade,	como	
criação,	para	alcançar	o	nível	de	nossas	
capacidades”	
Alister	McGrath	citado	por	Franklin	Ferreira		



	Nossas	Confissões	de	Fé	são	uma	resposta	da	
Igreja	a	Palavra	Revelada	de	Deus,	não	tem	o	
mesmo	valor,	mas	revelam	nossa	devoção	e	
convicção.	



“Nada é mais solicitamente 
intentado por Satanás do que 
impregnar nossas mentes, ou com 
dúvidas, ou com menosprezo pelo 
evangelho” 
João	Calvino		



7A	lei	do	SENHOR	é	perfeita	e	restaura	a	alma;	o	
testemunho	do	SENHOR	é	fiel	e	dá	sabedoria	
aos	símplices.	8Os	preceitos	do	SENHOR	são	
retos	e	alegram	o	coração;	o	mandamento	do	
SENHOR	é	puro	e	ilumina	os	olhos.	
Salmo	19	



9O	temor	do	SENHOR	é	límpido	e	permanece	
para	sempre;	os	juízos	do	SENHOR	são	
verdadeiros	e	todos	igualmente,	justos.10	São	
mais	desejáveis	do	que	ouro,	mais	do	que	muito	
ouro	depurado;	e	são	mais	doces	do	que	o	mel	e	
o	des3lar	dos	favos	
Salmo	19	



“Só podemos confiar na Palavra 
de Deus e não nos ensinos dos 
pais; porque professores da 
igreja podem errar, e eles tem 
errado. A Escritura nunca erra. 
Por isso ela é a única 
autoridade incondicional”	
Mar3nho	Lutero	





















Nascido	em	10	de	novembro	
de	1483,	Mar3nho	Lutero	se	
tornou	uma	das	grandes	

figuras	do	mundo	ocidental	



	
Na	fase	adulta,	estudando	direito,	Lutero	se	

encaminhava	para	se	tornar	jurista	
	
	



	
Porém,	acaba	alterando	seus	planos	para	entrar	
para	a	história	como	um	religioso	capaz	de	dar	

um	novo	rumo	à	igreja	cristã	
	



	
Em	meio	a	uma	forte	tempestade	rogou	à	santa	

Ana	que	o	livrasse	da	morte	
	

Lutero	promete	à	sua	padroeira	que	se	dedicaria	
à	vida	religiosa	se	sobrevisse	à	tormenta	



	
Sobrevivente,	Lutero	ingressa	num	mosteiro	

agos3niano	onde	inicia	seus	estudos	teológicos	
	

Nesse	período	começa	a	se	depararar	com	
fortes	crises	de	angús3a				



A	teologia	popular	estava	impregnada	de	equívocos	
	

”O	mérito	havia	se	tornado	palavra-chave	da	
soteriologia	católica.	A	pessoa	seria	relamente	salva	à	
medida	que	conquistasse	mérito	sufuciente	perante	
Deus	pela	fé	e	pelas	obras	de	caridade…tais	como	a	

compra	de	indulgências...doação	de	esmolas	aos	pobres,	
a	prá3ca	de	penitências,	oração	e	meditação”	

	
História	da	teologia	cristã.	Roger	Olson.	Vida.	



	
Crendo	que	sua	jus3ficação	diante	de	Deus	

dependia	de	uma	correta	e	sincera	confissão	de	
seus	pecados	costumava	perturbar	seus	
superiores	com	intermináveis	idas	ao	

confessionário		



Certa	vez	chegou	a	ouvir	de	seu	superior:	
	

”Olhe	aqui,	irmão	Mar3nho.	Se	você	vai	confessar	
tanto	assim,	por	que	não	faz	algo	digno	de	ser	
confessado?	Mate	sua	mãe	ou	seu	pai!	Cometa	
adultério!	Pare	de	vir	aqui	com	tais	tolices	e	

pecados	falsos!”	
	

Teologia	dos	Reformadores.	Timothy	George.	Vida	Nova	



	
Esse	episódio	demonstra	o	quanto	Lutero	era	

sincero	quanto	à	fé	em	Deus	
	

Sua	angús3a	era	real	e	seu	sofrimento	
empobrecia	a	sua	vida	



	
Essas	crises	o	acompanharam	desde	os	dias	

como	noviço	
	

Mesmo	monge	e	teólogo	formado	Lutero	era	
atormentado	pela	ideia	do	juízo	de	Deus		



Em	seus	escritos	encontram-se	palavras	como	
essas:	
	

”Nem	há	um	só	canto	não	preenchido	pelo	mais	
amargo	sofrimento	,	horror,	medo,	dor	e	todas	

essas	coisas	parecem	eternas”	
	

Teologia	dos	reformadores.	Timothy	George.	Vida	Nova.		



	
Foi	em	meio	a	esse	crescente	desespero	

espiritual	e	existencial	que	Lutero	descobriu	a	
doutrina	da	jusNficação	pela	fé	somente,	que	
lhe	traria	alívio	e	um	novo	amor	por	Deus	

	



	
“A	jus'ça	de	Deus	significava	aquela	jus'ça	pela	qual	o	
homem	justo	vive	mediante	o	dom	de	Deus,	isto	é,	pela	
fé.	É	isso	que	significa:	a	jus'ça	de	Deus	é	revelada	pelo	

evangelho.	Aqui	sen'	que	estava	nascendo	
completamente	de	novo	e	havia	entrado	no	paraíso	

através	de	portões	abertos.”	
	

Timothy	George.	Teologia	dos	reformadores.	Vida	Nova.	

	



	
Iluminado	pelo	Espírito	Santo,	Lutero	

compreendeu	que,	por	pura	graça,	Deus	nos	
permite	descansar	e	viver	pela	fé	na	jus3ça	do	

seu	Filho	
	



	
Lutero	nos	mostra	que	um	bom	teólogo	é	feito	

de	vida	real	e	em	meio	à	angús3a	e	
vulnerabilidade	

	



A	teologia	de	Lutero	se	desenvolveu	“organicamente”,	
com	o	desenrolar	de	suas	aflições:	

		
“Não	aprendi	minha	teologia	toda	de	uma	vez,	mas	've	

que	buscá-la	mais	a	fundo,	onde	minhas	tentações	
(tormentos)	me	levavam”	

	
Teologia	dos	reformadores.	Timothy	George.	Vida	Nova.	



A	boa	teologia	é	feita:	
	

• De	mente	e	músculos	

• De	alegria	e	aba3mento	

• De	fé	e	dúvida	
	



Nesse	caminho	contaremos	sempre	
com	um	Deus	cheio	de	graça	

	
Que	nos	deu	Jesus	Cristo		
para	ser	a	nossa	jusNça	



Sola	Fide	
Na	vida	do	pastor	e	do	líder	



Introdução:	

a)  A doutrina da justificação ”somente pela 
fé” foi inventada por Martinho Lutero? 

b)  Se ela é uma doutrina bíblica e está enraizada 
na IP porque gerou tanto espanto no séc XVI? 



Introdução:	

c)  Em que contexto esta doutrina foi 
resgatada com tamanha força? 

d)  Mas em que consiste de fato a 
doutrina da justificação pela fé? 



JusNficação	”Somente	pela	Fé”:	

Apropriação do 
perdão de Deus 

em Cristo. 

Apropriação de 
um novo status 

em Cristo. 



Tim	Keller:	

”...Muita gente pensa que justificação significa que seus 
pecados estão perdoados. Isto é verdade, faz parte 
dela, mas isso não é tudo. A justificação pela fé é um 
conceito positivo, é receber um novo status, de graça,  
sem ter que ao menos conquista-lo.” 



Romanos	3:24-26:	

”...sendo justificados gratuitamente por sua graça,  
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus  
o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante  
a fé... demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo  
e justificador daquele que tem fé em Jesus.” 

Perdão 

Status 





Implicações	para	a	nossa	
vida	como	pastores	e	líderes:	

Se a justificação é pela fé e somente pela fé 
não devemos buscar a construção de nosso 
status a partir de uma pretensa perfeição. 
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Implicações	para	a	nossa	
vida	como	pastores	e	líderes:	

Se a justificação é pela fé e somente pela fé        
não devemos buscar a construção de nosso    
status a partir de nossa performance profissional.  
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Implicações	para	a	nossa	
vida	como	pastores	e	líderes:	

Se a justificação é pela fé e somente pela fé        
não devemos buscar a construção de nosso    
status a partir de nosso sucesso ministerial.  
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Conclusão:	

A justificação pela fé, além de nos trazer o perdão de Cristo, 
nos conferiu um novo e maravilhoso status por causa de 
Jesus. Creia no valor que Cristo conferiu a você, não por 
você mesmo, mas por uma maravilhosa e imerecida graça. 




