SOLA GRATIA

Novembro
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
O segundo dos Cinco Solas que iremos compartilhar é o Sola Gratia. E há uma razão lógica para isso. Se a
Escritura deve ser a base para a doutrina e prática da igreja, a graça de Deus é o fundamento de toda a obra
de salvação. Desde a queda, Deus tem manifestado graça aos seres humanos, com o fim de resgatá-los. No
Éden, por exemplo, o favor divino se revelou a Adão e Eva pela promessa de um descendente que feriria a
cabeça da serpente (Gênesis 3:15) e pelo ato de Deus ter feito roupas de pele para com elas vestir o homem
e sua mulher (Gênesis 3:21).
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Para você, o que significa Sola Gratia? Qual a sua importância?
TEXTO: Efésios 2:1-10
INTRODUÇÃO:
• Sola Gratia, ou Somente a Graça, é o ensinamento de que a salvação se dá apenas pela graça divina e
não pelos méritos humanos. Assim, a salvação é uma dádiva de Deus e não uma conquista do homem.
• No livro Maravilhosa Graça, Phillip Yancey expõe o conceito de graça da seguinte maneira: “Não há nada
que você possa fazer para Deus te amar mais; e não há nada que você possa fazer para Deus te amar
menos”.
• Portanto, o amor de Deus por nós não está condicionado ao que fazemos; nem para mais, nem para menos.
• Não ganhamos a salvação por méritos, nem a perdemos por deméritos. Tudo é uma questão de graça
• O grande ponto de Sola Gratia, então, é o conflito entre o favor de Deus e o merecimento humano.
• Vamos entender isso melhor através do estudo do texto-base de hoje.
1. O HOMEM SEM CRISTO: O PESSIMISMO ACERCA DO HOMEM
• Nos versos de 1 a 3, o apóstolo Paulo expõe a condição do homem sem Cristo. Pergunta: Qual a condição
do homem sem Cristo, de acordo com esse texto?
• Vejamos:
•
•
•
•
•
•

O homem sem Cristo está morto
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados (v.1).
O significado de morte é separação. A morte experimentada pelo homem sem Cristo não é a física, mas a
espiritual, que diz respeito a Deus. O homem sem Cristo está separado de Deus. Qual a causa dessa morte?
Suas transgressões e pecados.
A palavra grega traduzida por “transgressões” é paraptoma e significa um passo em falso e consequente
queda, ou um desvio do caminho certo, que resulta em fracasso.
A palavra traduzida por pecados é hamartia e significa um erro do alvo, deixar de chegar à altura de um
padrão.

•

A Bíblia diz, em Isaías 59.2: “Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados
esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá”.

•
•

O homem sem Cristo está escravizado
As palavras e expressões “nos quais costumavam viver” (v.2), “quando seguiam” (v.2), “os que vivem na
desobediência” (v.2), “satisfazendo” (v.3), “seguindo” (v.3) indicam a escravidão do homem sem Cristo.
O homem sem Cristo tem por estilo de vida as transgressões e os pecados. Esse estilo de vida é
determinado por sua escravidão a três forças: o mundo, o diabo e a carne. O mundo, apresentado no texto
como “a presente ordem deste mundo” (v.2), é um sistema de ideias e valores alienado e contrário a Deus.
O diabo, apresentado no texto como “o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que
vivem na desobediência” (v.2), é um espírito pessoal maligno contrário a Deus e à sua criação,
especialmente o homem.
A carne, apresentada no texto como tendo “vontades”, “desejos e pensamentos” (v.3), é a natureza
pecaminosa humana, que inclina o homem para o pecado.
Sobre a escravidão do homem sem Cristo à carne, a Bíblia ainda diz, em Gênesis 6:5: “O Senhor viu que a
perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração
era sempre e somente para o homem”.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

O homem sem Cristo está condenado
Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira (v.3).
Pergunta: Para você, o que é a ira de Deus?
O que é a ira de Deus? A ira é a reação de Deus contra o pecado. É uma hostilidade de Deus ao pecado e
uma resolução em condenar o pecador. O homem sem Cristo, por causa de suas transgressões e pecados,
é merecedor da ira de Deus.
A Bíblia diz, em Romanos 1.18: “A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos
homens que suprimem a verdade pela injustiça”. Após o pecado de Adão e Eva, o chamado pecado original,
todo homem nasce nessa condição. Esta é a sua natureza; ele é um filho da ira. Logo, está condenado.
A partir desses três pontos, podemos chegar à seguinte conclusão: A condição do homem sem Cristo é
desesperadora. Como ele pode, então, acumular méritos diante de Deus e merecer a sua salvação?
Impossível!

2. O CARÁTER DE DEUS: O OTIMISMO ACERCA DE DEUS
• Nos versos de 4 a 7, o apóstolo Paulo expõe o caráter de Deus. Pergunta: Qual o caráter de Deus, de
acordo com esse texto? Vejamos:
•
•
•
•

Deus é rico em misericórdia
Deus, que é rico em misericórdia (v.4)
Misericórdia é a disposição de não dar a alguém o que ele merece. Também pode ser entendida como uma
disposição favorável para com alguém totalmente privado de recursos. O que merece o homem sem Cristo?
A condenação. Qual é a privação do homem sem Cristo? A vida espiritual, ou a comunhão com Deus, e a
liberdade. A misericórdia de Deus faz com que ele se disponha a não dar a merecida condenação ao homem
pecador.

•
•
•

Deus é grande em amor
Pelo grande amor com que nos amou (v.4)
Amor é a disposição de fazer o bem a alguém incondicionalmente. Apesar de sermos pecadores e estarmos
debaixo de sua ira, Deus se dispôs a fazer o bem a nós.

•
•
•

Deus é incomparável em graça
Para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça (v.7)
Graça é a disposição de dar a alguém algo que ele não merece. Também pode ser entendida como um
favor imerecido. A graça de Deus faz com que ele se disponha a agir em favor do homem, apesar dele ser
pecador.

•
•
•

Deus é generoso em bondade
Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus (v.7)
Bondade é uma disposição cordial e plena de boa vontade para com alguém. Deus tem essa disposição
para com o homem, apesar de ele ser pecador.

•

A esperança do homem sem Cristo está no caráter de Deus (graça) e não em si mesmo (méritos). A obra
de Deus em favor do homem pecador está baseada em seu caráter e não em algo que o homem possa
fazer.

3. O QUE DEUS FAZ A PARTIR DO SEU CARÁTER: O HOMEM COM CRISTO
• Agora, de maneira sucinta, vejamos o que Deus faz pelo homem a partir do seu caráter, ou seja, de sua
graça. Paulo expõe isso nos versos 5 a 10.
• Pergunta: O que Deus faz pelo homem a partir do seu caráter, de acordo com esse texto? Vejamos:
1. Deus nos deu vida com Cristo (v.5)
2. Deus nos ressuscitou com Cristo (v.6)
3. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais com e em Cristo (v.6)
4. Deus nos deu salvação (v.5,8)
5. Deus nos criou em Cristo (v.10)
6. Deus preparou boas obras para nós praticarmos (v.10)
7. Tudo o que podemos experimentar quanto à salvação é obra de Deus em nosso favor
4. O QUE O HOMEM DEVE FAZER
• Apesar da salvação ser uma obra de Deus em favor do homem e não o resultado de seus esforços, isso
não quer dizer que o homem não tenha o que fazer nesse processo. Nos versos 8 a 10, Paulo expõe o que
o homem deve fazer como resposta à graça de Deus.
• Pergunta: O que o homem deve fazer, em resposta à graça de Deus, de acordo com esse texto? Vejamos:
1. Crer (v.8)
2. Receber o dom de Deus (v.8)
3. Não se gloriar (v.9)
4. Fazer boas obras (v.10)
• O homem deve, humildemente, receber pela fé a oferta de salvação da graça divina e viver de acordo com
ela.
CONCLUSÃO:
• Em um contexto de venda de indulgência e prática de penitências, Lutero e os reformadores levantaram a
bandeira do Sola Gratia.
• O próprio Lutero, antes de conhecer o Evangelho, foi a Roma para conquistar a graça de Deus por meio da
aquisição de méritos. Na cidade, subiu uma escadaria de uma igreja de joelhos, beijou relíquias, comprou
uma indulgência (mesmo que não para ele), etc. Contudo, apesar disso, não se sentiu em paz com Deus.
• Apenas ao estudar a Escritura, com profundidade e isenção, é que descobriu a graça, ou seja, o favor
imerecido de Deus, como o fundamento da salvação.
• Para comemorarmos apropriadamente os 500 anos da Reforma Protestante, precisamos valorizar a graça
como base da nossa relação com Deus. Por mais que seja verdade que nossas boas obras serão
recompensadas (o galardão do julgamento final), salvação não é questão de merecimento, até mesmo
porque nenhum homem seria capaz de merecê-la.
• Tenha vividamente em sua mente e coração, as conclusões do estudo de hoje:
1. Nossa condição, sem Cristo, é desesperadora;
2. Nossa esperança está no caráter gracioso de Deus e não em nós mesmos;
3. O que podemos experimentar quanto à salvação é obra de Deus em nosso favor;
4. Devemos, humildemente, receber a oferta divina de salvação e viver de acordo com ela.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé,
e isto não vem de vocês, é dom de Deus”
(Efésios 2:8)

