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Retendo a sã doutrina (2) 

“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). 

 A polícia canadense tem uma divisão especializada para combater a falsificação do dólar 

canadense. Os policiais que fazem parte dessa divisão são experts em falsificação. Mas seu 

treinamento não envolve conhecer todo tipo de falsificação possível. Eles são levados à Casa da 

Moeda, para conhecer o processo de fabricação do dinheiro verdadeiro. Eles manuseiam as 

folhas, sentem sua textura, sentem o cheiro da tinta e conhecem minuciosamente cada etapa 

do processo de fabricação do dinheiro autêntico. Assim, quando em contato com o dinheiro 

falsificado, eles conseguem detectá-lo mais facilmente.  

O texto em questão fala da importância crucial da doutrina saudável e do papel da 

Palavra de Deus na vida da Igreja. Eu creio que a aplicação dos princípios deste texto serve para 

todos nós e não apenas para pastores. Paulo desejava que Tito entendesse a importância vital 

de crer corretamente na Palavra de Deus. Por isso a instrução geral inicial: “retendo firme a fiel 

palavra.” O verbo “reter” sugere um estudo cuidadoso e a internalização da Palavra de Deus e 

de seus conceitos, pois eram verdadeiros, fiéis. Para retermos, é preciso conhecer com maior 

detalhe e, portanto, para isso precisamos nos deter na Palavra do Senhor, lendo-a e estudando-

a. 

 Paulo sabia muito bem que o conhecimento da Palavra precisava ser transmitido com 

fidelidade, para que outros entendessem e cressem em Jesus. Por isso a primeira parte de 

“reter” é tão importante: ela coloca a ênfase no estudo da Bíblia com o propósito de solidificar 

internamente o seu conhecimento. Só então Tito poderia “admoestar.” 

 Os Batistas defendem um princípio importante advindo da Palavra de Deus: o sacerdócio 

universal do crente. Isso significa que cada um de nós é diretamente responsável perante Deus 

por nossa fé e ninguém pode fazer isso por nós. Mas isso também representa que podemos, e 

devemos, examinar a Palavra por nós mesmos para aprender dela. Nós também (e não só os 

pastores) precisamos “reter a fiel palavra.” 

 A “sã doutrina” a que Paulo se refere eram os ensinamentos genuínos da Palavra de 

Deus à luz de Cristo. O Cristo que se revelou a Paulo na via para Damasco fez toda a diferença 

para o conhecimento que ele já tinha do Antigo Testamento. Da mesma maneira, nosso 

conhecimento é todo centrado em Cristo e Sua pessoa. Paulo escreveu extensivamente sobre 

isso nas chamadas “cartas da prisão” (Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon). 

 Finalmente, Paulo diz que Tito poderá “convencer os contradizentes” com a sã doutrina. 

Tito deveria usar a “sã doutrina” para combater os falsos ensinamentos. Esse é o melhor 

remédio contra as falsas doutrinas: o conhecimento firme e consistente da doutrina verdadeira. 

Doutrinas falsas surgem a cada dia e a melhor maneira de identificá-las não é simplesmente 

conhecer seu conteúdo. É preciso conhecer a genuína “sã doutrina” advinda da Bíblia. 

REFLITA: Como está o seu conhecimento da fiel Palavra de Deus? Como está o seu conhecimento 

de seus principais ensinos sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Igreja, sobre a salvação? Precisamos 

conhecer a sã doutrina para podermos ficar firmes diante dos ventos de doutrina que assolam 

a Igreja a todo instante. Ore por isso! 


