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A importância da doutrina para a vida da igreja 

Não há como a igreja de Cristo viver sem o precioso ensino das Escrituras. 
Sendo a Bíblia a principal fonte da fé cristã, a igreja de Cristo jamais poderá se 
apartar dos mandamentos nela contidos, direcionados ao seu rebanho. 

Quando Paulo escreve para Timóteo, aquele que seria um dos líderes da 
igreja, ele diz: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de 
Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16-17. 

Deus inspirou os autores sagrados a fim de guiar sua igreja. Soprou a sã 
doutrina para os escritores bíblicos para que pudessem escrever às igrejas dos 
primeiros séculos. Assim o Senhor estaria cuidando e protegendo sua igreja dos 
falsos apóstolos e das falsas doutrinas. Diante disto: 

Qual a importância da doutrina para a vida da igreja? 

1) A doutrina mantém a pureza do ensino cristão. Somos chamados a viver 
de acordo com os princípios e doutrinas bíblicas. 

2) A doutrina bíblica com sua correta interpretação combate as heresias, os 
erros, os falsos ensinos e os falsos mestres que se infiltram na igreja de 
Cristo causando dissenções, intrigas e confusão.  

3) A doutrina coloca em ordem a igreja de Cristo. Os membros saberão que 
existe disciplina a ser seguida. Um norte, uma meta, um foco em que 
todos estarão concentrados e firmados. 

4) A doutrina dirige o ensino aplicado à igreja por meio do estudo da Palavra 
na Escola Dominical, nos grupos de estudos, nos grupos multiplicadores, 
nos cultos domésticos, e em todo ambiente que se fizer necessária a 
aplicação da Palavra de Deus. 

5) A doutrina serve como escudo de proteção. Uma cerca que protege a 
igreja de falsas manifestações e práticas de nossos dias.  

6) A doutrina aviva a igreja e a faz cumprir a missão de pregar o evangelho 
a toda criatura. 

7) A doutrina ajuda nos processos de exortação e disciplina. Conforme o 
texto citado acima, serve para repreender, corrigir e instruir na justiça, 
para que toda pessoa seja apta e plenamente preparada para toda boa 
obra. 

8) A doutrina ajuda na ampliação do conteúdo bíblico. Por meio da teologia 
sistemática podemos adquirir bons e úteis conhecimentos da Palavra de 
Deus. 

9) A doutrina nos ajuda a aplicar o conhecimento em nosso viver diário. 
Traz-nos vida, ânimo e encorajamento e fé. 

10)  A doutrina une a igreja num só propósito, o de glorificar ao Senhor e 
anunciar sua mensagem de salvação ao perdido. 

11)  A doutrina une a igreja na comunhão, no partir do pão e nas orações. 
12)  A doutrina faz a igreja perseverar. 

A igreja que anda na doutrina demonstra ter zelo, cuidado e amor pelo 
Senhor. Que a igreja de Cristo continue sendo perseverante nesta doutrina bíblica 
para agradar Àquele que a regimentou e comissionou para ser luz para as nações. 


