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A importância da doutrina para a vida pessoal
Uma das evidências que os primeiros convertidos da era cristã demonstravam como
forma de identificação com Cristo era praticar e aplicar a doutrina recebida. Os
discípulos precisavam mostrar, verdadeiramente, que eram novas criaturas ou que
estavam em processo de mudança. Neste sentido a doutrina era indispensável na
experiência de cada membro da comunidade cristã que se estabelecia.
A vida dos primeiros cristãos era muito simples. O ambiente social em que se deu o
desenvolvimento inicial do evangelho era bastante comum. Os discípulos exerciam
profissões bem próprias para quem vivia nas margens dos lagos. Eram pescadores em
sua grande maioria. Alguns outros consertavam redes ou desenvolviam outra atividade
semelhante. Nem por isso deixavam de exercer influência positiva na economia dos
povoados. A pesca produzia renda, riqueza e sustento para as famílias, pois era uma
das principais atividades econômicas dos pequenos povoados que se desenvolviam às
margens dos rios e lagos.
Com toda simplicidade puderam compreender, ainda que de forma parcial, a mensagem
do evangelho ensinada por Cristo. Foi necessária uma convivência gradual e contínua
para que pudessem extrair e aprender as lições transmitidas pelo Mestre.
Aos poucos foram entendendo e aplicando os ensinos em suas vidas. A cada dia uma
nova experiência, um novo aprendizado, uma nova aplicação. Por meio de parábolas,
histórias e exemplos do cotidiano, Jesus aplicava seu projeto magnífico na vida dos
simples pescadores, ao ponto de abandonarem suas redes para se tornarem
pescadores de homens.
Este aprendizado já representou uma mudança extraordinária na vida dos apóstolos. À
medida que conviviam com o Mestre, tornavam-se aptos para fazer outros discípulos.
Eis o intento de Cristo, ensinar para que ensinassem a outros. Jesus, inclusive, disse
em certa ocasião, que os discípulos ainda fariam coisas maiores que Ele. Aplicar o
ensino em suas vidas em primeiro lugar para que servissem de exemplo, era essencial
para a credibilidade da mensagem.
Eles precisavam compreender e aceitar o ensino que recebiam. Uma vez compreendido,
precisavam aplicar as verdades na própria experiência. Transformação em primeiro
lugar. Não havendo mudança pessoal não haveria sinceridade e integridade na
comunicação do evangelho. A questão da autoridade estaria comprometida se os
discípulos não vivessem de acordo com os ensinos e doutrinas recebidas.
Por que a doutrina era importante?
a)
b)
c)
d)
e)

Transformava a vida e o caráter dos discípulos.
Moldava o comportamento para testemunharem da nova vida em Cristo.
Servia como norte trazendo-lhes direção e sentido para a fé cristã.
Permitia-lhes uma identificação com o Mestre ao seguirem seus passos.
Servia de testemunho para os que iam sendo salvos.

A aplicação pessoal da doutrina era algo tão essencial e indispensável que Jesus
confrontou duramente escribas e fariseus sobre atar fardos pesados às pessoas, sendo
que eles mesmos não podiam carregar. Exigiam de outros, mas eram transgressores
dos mandamentos. Foram duramente criticados por exigirem conduta que eram
incapazes de cumprirem.

