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Retendo a sã doutrina (1)
“Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para
admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes” (Tito 1: 9).
Lee Strobel escreveu o primeiro livro de uma série, intitulado “Em defesa de Cristo,”
(Editora Vida) recontando como ele, sendo um repórter investigativo criminal, lidava com seus
casos. Por diversas vezes, ele esteve nos tribunais procurando por pistas e fatos para suas
reportagens. Acostumado a ouvir muitas “versões” sobre histórias, como ele mesmo afirma, a
verdade sempre aparecia e dissipava os falsos testemunhos a respeito de um caso, elucidandoo por completo. Afinal, as provas eram apresentadas uma a uma, trazendo a verdade sobre os
fatos.
Após a conversão de sua esposa, o então repórter investigativo e ateu convicto iniciou
a jornada para investigar, refutar e destruir a principal doutrina da fé cristã: a ressurreição. O
livro reconta a jornada de entrevistas a diversos experts acadêmicos, cada um em sua área de
expertise, para que eles lhe dissessem por que e como defendiam a ideia de que Cristo havia
ressuscitado dos mortos: evidência de testemunhos, dos textos bíblicos, evidência médica, a
questão da tradição da Igreja, dos documentos históricos, dentre outros aspectos. Sempre, ao
final, seus entrevistados diziam por que criam pessoalmente na ressureição de Cristo.
Após cada entrevista, após examinar os argumentos e evidências apresentadas pelos
entrevistados em cada aspecto que era investigado, Lee, aos poucos, foi reconstruindo o “caso
da ressurreição de Cristo”. A cada aspecto revisado, ele admitia mais e mais a veracidade da
ressurreição. Ele simplesmente não conseguia refutar a verdade, isto é, que a ressurreição era,
na verdade, um fato histórico contundente e historicamente irrefutável. Ele simplesmente se
rendeu ao ditado: “Contra fatos não há argumentos.”
Como o texto acima indica, a verdade da “fiel palavra” convenceu o “contradizente”.
Lee, convencido da ressurreição e tocado pela fé genuína de todos os seus entrevistados, se
rendeu a Cristo e o confessou como Senhor e Salvador! Ele foi gloriosamente salvo ao examinar
e verificar que a Bíblia é a verdade e que a doutrina da ressurreição é autêntica. Após sua
conversão, Lee se dedicou ao estudo teológico e à apologética, e hoje é professor na “Talbot
School of Theology”.
A verdade sempre prevalece. No caso da Bíblia, o próprio Jesus diz que ela é a verdade:
“Santifica-os na Tua verdade; a Tua palavra é a verdade” (João 17:17). Assim como o texto nos
diz, a Bíblia é a “fiel palavra,” que temos que conhecer e “reter”. Ela provê o conteúdo sólido do
que nós podemos considerar “sã doutrina,” isto é, o conjunto de ensinamentos corretos que
devem orientar nossa vida cristã. Assim como para Lee Strobel, só a Palavra da verdade pode
fazer diferença em nós. Ainda amanhã estaremos mais uma vez refletindo sobre o tema
“Retendo a sã doutrina.”
REFLITA: Você realmente crê que a Palavra de Deus é a verdade? Então, você deve viver de
acordo com esse fato. A Bíblia não contém simplesmente a verdade, ela é a verdade! Como
igreja do Senhor, precisamos entender que a Palavra de Deus é a fonte preciosa do nosso corpo
de doutrinas. Por isso as doutrinas são tão importantes para nós. Você deve buscar conhecer e
“reter a fiel palavra.” Ore por isso!

