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DIA 1

Sola Scriptura = Somente a Escritura

“A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos,  
é luz que ilumina o meu caminho”.  

SALMO 119:105

À s vezes, quando acontece uma tempestade, a energia elétrica pode aca-
bar e de repente ficamos no escuro. Nesta hora, o papai e a mamãe 
sempre correm para acender uma vela ou ligar uma lanterna. Então, 

quando a luz aparece, a escuridão vai embora. Com a luz da lanterna ou da vela 
fica mais fácil encontrar os objetos e o caminho por onde andar.

Conta-se que, há dezenas de anos, os chineses, quando iam passar por luga-
res onde não havia iluminação, colocavam pequenas lanterninhas na ponta 
dos sapatos, que os ajudavam a encontrar o caminho.

Sabe, a Bíblia é exatamente assim: ela também é como uma lâmpada! 
Quando alguém lê a Bíblia, é como se a luz voltasse e afastasse toda a escuri-
dão. Além disso ela nos indica, como uma luz, o caminho que devemos seguir 
na nossa vida. Não fique no escuro! Leia sua Bíblia.

Curiosidade: A Reforma foi um acontecimento tão  
importante que influenciou não só a prática religiosa da época,  

mas também a economia e a política na Europa.



DIA 2

Solus Christus = Somente Cristo

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida;  
ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim”.  

JOÃO 14:6

A maior ponte sobre as águas do mundo, Danyang-Kunshan, fica na China 
e tem 164 km. Sabe quanto tempo uma criança levaria para atravessar 
a pé? Mais de 40 horas! Quase 2 dias!

Tem algumas cidades que o único jeito de entrar é atravessando pontes. Se 
a ponte quebrar, as pessoas podem ficar isoladas e sofrer com fome e falta de 
outros recursos.

Uma vez atravessei, montada em uma mula, uma ponte de 1 metro de largura 
e 40 metros de altura com um rio embaixo. Quase morri do coração! Fechei os 
olhos e orei. Mesmo com medo, esse era o único jeito de chegar até o outro lado.

Enquanto passava chacoalhando pela ponte, me lembrei de que Jesus é a 
nossa ponte para Deus, é o único caminho para se chegar até o Céu. Não há 
como chegar até Deus se não for através de Jesus. Ainda bem que em Jesus 
estou seguro!



DIA 3

Sola Gratia = Somente a Graça

“Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé.  
Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus”. 

EFÉSIOS 2:8

Emily sabia sua mãe tinha ficado muito triste com ela naquele dia porque 
havia feito birra na hora do jantar. Mesmo pedindo perdão ela pensou 
que, lá no fundo, sua mãe não a havia perdoado.

No dia seguinte, quando ela voltou da escola, encontrou um ursinho de pelú-
cia e um bilhetinho da mamãe, escrito “Te amo”. Emily começou a chorar e foi 
correndo abraçar sua mãe, dizendo: 

—Mãe, por que você fez isso? Eu não mereço!
—Realmente, filha — respondeu a mãe. Você não fez nada para ganhar esse 

presente. Eu simplesmente quis dá-lo porque a amo. Eu também não mereço 
o amor de Deus; mesmo assim, Ele escolheu me salvar; isso se chama graça! 
Você e eu também não fizemos nada para ganhar o presente da salvação. Que 
tal agradecermos a Deus pelo presente que eu lhe dei e pelo presente da sal-
vação que Ele nos deu por meio de Jesus?

Curiosidade: A Reforma Protestante foi responsável  
pela criação de várias igrejas que professavam a fé em Cristo  

como Salvador e Mediador entre Deus  
e os homens, e se declararam fora da autoridade do Papa.



DIA 4

Sola Fide = Somente a Fé

“Porém continuem a crescer na graça e no conhecimento  
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo”. 

2 PEDRO 3:18

V ocê já viu uma planta crescer? O que ela precisa? Terra, água, sol, ar, adu-
bo e cuidados. Uma sementinha plantada cresce firme e forte quando é 
bem alimentada e cuidada.

Se você já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, existe algo em você 
que precisa crescer também: a sua fé, essa certeza de que Deus existe mes-
mo que você não consiga vê-lo. Mas, do mesmo jeito que cuidamos das plan-
tas, precisamos também fazer a nossa fé em Jesus crescer cada dia mais. Sabe 
como você pode fazer isso? Não é comendo terra nem bebendo água, mas len-
do a Palavra de Deus todos os dias, falando com o Senhor sempre que quiser 
e puder, indo à igreja, falando de Jesus aos seus amigos, obedecendo ao que a 
Bíblia diz. 

Quando você faz essas coisas você alimenta a sua fé e cresce firme e forte 
com Jesus.

Curiosidade: Durante muitos anos, as pessoas viveram no  
engano de que podiam comprar o perdão de Deus  

com dinheiro, e também não liam a Bíblia, pois era proibido.  
Então, Martinho Lutero protestou contra tudo isto.



DIA 5

Soli Deo Gloria = Somente a Deus a Glória

“Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o Universo, 
tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro”.  

SALMO 90:2

E sses dias, fiquei observando um relojoeiro trabalhando: ele coloca uma 
lente de aumento e, com ferramentas bem pequenas, abre o mecanis-
mo, mexendo naquelas inúmeras pecinhas. Em pouco tempo, ele coloca o 

relógio para funcionar novamente.
Usamos o relógio para tudo, para controlar a hora da escola, de comer, de 

brincar, de tomar banho, de dormir, ufa! E as horas vão passando e o relógio 
trabalhando.

Nós podemos ser donos de relógios, mas o nosso Deus é o dono e o Senhor 
do tempo. Ele controla o passado, o presente e o futuro e sabe exatamente a 
hora certa de cada situação em nossa vida. Além disso, Ele nunca se cansa ou 
para de trabalhar. Ele é eterno, sempre existiu. Como é bom saber que esse Deus 
tão grandioso cuida de nós e que Seu amor é para sempre. Obrigado, Senhor!

Curiosidade: SOMENTE A DEUS A GLÓRIA – Havia muitos objetos  
que eram adorados, Deus não era o centro da adoração.  

“Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui 
embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra” (ÊXODO 20:4).



Proibida a reprodução total ou parcial, sem prévia autorização, por escrito, da editora. 
Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. 
Permissão para reprodução: permissao@paodiario.org

Exceto quando indicado o contrário, os trechos bíblicos mencionados são da edição 
Nova Tradução na Linguagem de Hoje © 2000 Sociedade Bíblica do Brasil.

www.paodiario.org
Telefone: (41) 3257-4028


