
1. Sola Scriptura (“Somente as Escrituras”): Somente a Bíblia é nossa autoridade para fé e 
prática. 

2. Sola Fide (“somente fé”): Somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo. 

3. Sola Gratia (“graça somente”): Somos salvos somente pela graça de Deus. 

4. Solus Christus (“somente Cristo”): Nossa salvação é realizada somente pela obra de Cristo. 

5. Soli Deo Gloria (“Somente para a glória de Deus”): Vivemos somente para a glória de Deus. 
 

As 5 solas que conduzem a salvação: 

1. Sola Scriptura   

1 – Somente as escrituras possui informações confiáveis e inerrantes. 

Gálatas 1:8 - Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além 
do que já vos tenho anunciado, seja anátema.  

Atos 17:10-11  10 - E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Beréia; e eles, chegando 
lá, foram à sinagoga dos judeus. 11 - Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em 
Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras 
se estas coisas eram assim. 

2. Sola Fide  

2 – Somente por meio da fé em Jesus Cristo conseguiremos a salvação. 

Marcos 16:16 - Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. 

3. Sola Gratia  

3 – O motivo pelo qual alcançaremos a salvação é a graça de Deus. 

Romanos 5:20 - Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse; mas, onde o pecado abundou, 
superabundou a graça; 

4. Solus Christus  

4 – Jesus Cristo é o exemplo a ser seguido, fora dele não há salvação. 

João 14:6 - Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão 
por mim. 

5. Soli Deo Gloria  

Rompemos com o pecado e entregamos nossas vidas para Deus. 

Gálatas 2:20 - Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e 
a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a 
si mesmo por mim. 

 

 


