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Doutrina é vida 

“Não havendo profecia, o povo perece; porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado.” 

     (Provérbios 29:18) 

 Estamos enfatizando a doutrina neste mês, seguindo o princípio norteador de Atos 2:42:  

“E perseveravam na doutrina dos Apóstolos...” Algumas pessoas têm a tendência de pensar que 

a doutrina é algo que nos prende, limita; que nos engessa e nos torna dogmáticos. Já ouvi alguns 

dizerem, ao se referir à doutrina, que “a letra mata, mas o espírito vivifica” (2 Cor. 3:6). Mas isso 

não passa de um grande equívoco! Primeiro porque Paulo não se referia à doutrina nesse texto 

e, também, porque o próprio Paulo aderia e ensinava a permanência na “sã doutrina” (veja 1 

Tim. 1:10; Tito 2:1). 

 Doutrina é vida! É ensinamento salutar para o relacionamento com Deus. Salomão, com 

toda a sua sabedoria, certamente entendia assim. Para ele, “o temor do Senhor é o princípio da 

sabedoria” (Prov. 9:10). Esse conhecimento que traz sabedoria vem da Palavra do Senhor. Não 

teríamos acesso pleno ao conhecimento de Deus se Ele mesmo não tivesse se revelado a nós 

por meio de Sua Palavra. 

 No texto em questão, a palavra “profecia” é usada não em sentido restritivo, 

concernente a uma predição específica. Seu uso aqui reflete uma aplicação mais ampla da 

palavra, referindo-se à Palavra de Deus como um todo. É uma referência à Palavra revelada de 

Deus.  A Palavra do Senhor é o guia, o norte para o povo que confia Nele. Se não há profecia, 

isto é, se não há uma Palavra revelada de Deus para orientar, para dirigir, o povo (no caso, nós, 

Seu povo) irá perecer. 

 Sem a Palavra de Deus, não temos a luz do Senhor (veja Salmo 119:105). Sem Sua 

Palavra, somos cegos, ignorantes e tolos (veja Provérbios 1:1-9). Sem a Palavra de Deus, estamos 

perdidos: “perecemos”! Enxergo nessa palavra o mesmo sentido que encontramos em João 

3:16: perecer é mais que morrer fisicamente: é perecer eternamente, sem Deus. Sem a presença 

e o conhecimento de Deus, por meio de Sua Palavra, estamos condenados! 

 Mas, lembre-se, a doutrina e o ensinamento são vida! O texto diz que o povo que 

“guarda a lei... é bem-aventurado.” “Guardar” tem a conotação de observar, obedecer. 

Estamos falando de guardar a lei do Senhor como Davi disse: “Escondi a Tua palavra no meu 

coração para eu não pecar contra Ti” (Salmo 119:11). O resultado de guardar a lei é sermos 

“bem-aventurados.” Essa expressão, encontrada também no Salmo 1, significa, literalmente, 

“Oh, quão feliz!” ou “Oh, a felicidade...” e refere-se à alegria, ao gozo produzido em nós pela 

observância da Palavra de Deus. Somos abençoados em guardar os mandamentos, os 

ensinamentos, as doutrinas da Santa Palavra do Senhor. 

REFLITA: Você tem a correta compreensão da função da doutrina para nós? Você crê que esses 

ensinamentos, com base na Palavra de Deus, são benéficos? Desejo que sua reflexão leve você 

a pensar na seriedade de termos, como igreja, uma doutrina saudável e bíblica, que produza 

bênção e vida em nosso meio. Ore por isso! 

 


