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O que é doutrina?
Iniciamos nossas devocionais dos “60 anos” da Igreja Memorial, apresentado por meio
de nosso aplicativo institucional, com o conceito da palavra “perseverança.” Na
devocional de hoje refletiremos sobre o tema “O que é doutrina do ponto de vista
bíblico?”
A palavra doutrina significa “ensino”, vem do latim doctrina, cuja forma verbal é docere,
“ensinar.” Pode ser usada de forma geral ou de forma específica como, por exemplo,
doutrina da Igreja, doutrina do Espírito Santo, e outras.
Ainda neste sentido doutrina segundo o Dicionário Ilustrado da Bíblia, da editora Vida
Nova, doutrina “é o conjunto de crenças sobre Deus, a humanidade, Cristo, a igreja e
outros conceitos relacionados, dotados de autoridade e, assim, dignos de aceitação por
todos os membros de uma comunidade de fé”. Combatendo as heresias, as falsas
religiões e as perseguições do 1º século, necessário se fez estabelecer com clareza os
ensinos cristãos.
Durante os três anos de convivência com os discípulos, o Senhor Jesus pode transmitir
seus ensinos e diretrizes a respeito do Reino dos céus. Estes ensinos deveriam ser
comunicados e repassados também para as futuras gerações a fim de que servissem
de base estrutural para a igreja, estabelecendo os acostamentos sólidos e definidos
para a comunidade cristã.
Após o “Dia de Pentecoste”, a doutrina cristã começou a ser sistematizada (Atos
2.42) tendo como principal articulador o apóstolo Paulo juntamente com alguns
escritores evangelistas, como Lucas, Pedro e João.
Portanto, a igreja em formação precisava sistematizar os ensinos e fazê-los valer
para toda a comunidade cristã. Era fundamental responder algumas questões como:
 Em quem cremos?
 No que cremos?
 Por que cremos?
 Como cremos?
Os questionamentos levantados pela comunidade que aprendia sobre “o
Messias” precisavam de corpo doutrinário fiel aos ensinos de Cristo. Daí a importância
da doutrina para a vida da igreja. Os convertidos eram originários de vários sistemas
religiosos trazendo suas tradições, conceitos e práticas. Diante disto, a doutrina cristã
pôde redirecioná-los na pureza da fé, conduzindo-os na verdade que liberta.
Esta doutrina permearia toda a conduta individual dos crentes bem como de todo
o corpo de Cristo. Nos comentários de R. N. Champlin, “o propósito da doutrina cristã é
a mudança da vida dos cristãos, pelo que o termo não deve subentender meros
conceitos intelectuais e religiosos, que compõem algum sistema.” Perseverar na
doutrina é, portanto, perseverar nos ensinos dos apóstolos e praticar o que Paulo orienta

o jovem Timóteo quando o aconselha a “permanecer naquilo que aprendeste, e de que
foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido.” (II Tim.3.14).
Assim, a igreja de Cristo é exortada a permanecer na doutrina, lutando contra todo vento
estranho que, soprando, venha destruir o corpo de Cristo, atacando-o em suas bases
fundamentais. Que a nossa igreja, hoje e sempre, saiba responder, por meio da sã
doutrina, a todo aquele que pedir a razão da fé, e que nos leve à relevância no mundo
de hoje tão carente da Palavra de Deus.

