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Práticas doutrinárias do primeiro século – Parte I
A devocional de hoje será dividida em duas partes em virtude de seu
extenso conteúdo. Trata-se de um período extremamente desafiador, o estudo
doutrinário da igreja em formação.
O rompimento com o judaísmo era inevitável e necessário para o avanço
do evangelho de Jesus Cristo. O caráter universal da mensagem cristã precisava
se tornar uma característica indispensável para que fosse acolhida nos quatro
cantos da terra. Gradualmente os laços foram sendo desfeitos rumo ao
estabelecimento do pleno evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da Graça.
Com o estabelecimento da igreja no primeiro século, alguns ensinos foram
se tornando comuns e essenciais para os novos membros das comunidades
cristãs. Ainda que Cristo não tenha deixado nenhum corpo doutrinário definido,
conforme observa Earle E. Cairns, em seu livro “O Cristianismo através dos
séculos,” coube a Paulo e a alguns apóstolos, a tarefa de formulação das
doutrinas básicas da fé e de uma sistematização da teologia bíblica.
Vejamos alguns exemplos de doutrinas e ensinos observados nesta
época que permanecem, até hoje, na igreja de Cristo:
1) A crença na salvação somente em Jesus Cristo – “E em nenhum outro há
salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre
os homens, pelo qual devamos ser salvos.” Atos 4:12 . A igreja em formação
desenvolveu, por meio dos apóstolos, a doutrina da salvação somente em Cristo
Jesus.
2) A salvação pela Graça e não pelo cumprimento da Lei ou da prática das
boas obras, conforme padrão firmado em Efésios 2.8-9. Havia uma discussão
contundente entre os judeus de formação farisaica e entre os gentios que se
convertiam, sobre o cumprimento ou não da Lei de Moisés. O cristianismo não
poderia ficar refém, como seita particular do judaísmo, destaca Earle E. Cairns.
No primeiro e mais importante concílio da igreja no período de sua formação,
realizado em Jerusalém, 49-50, foi colocado um ponto final na controvérsia,
destacando o caráter totalmente independente da doutrina cristã, face ao
judaísmo dominante na época.
3) A doutrina da missão e do discipulado cristão, que está descrita na
“Grande Comissão”. Mateus 29-19-20.
4) O estabelecimento de um governo humano representado por lideres,
como pastores e diáconos, na igreja em Jerusalém.
5) O problema da imoralidade pagã fez surgir algumas orientações de Paulo
para com a vida social do cristão, ressaltando o caráter monogâmico do
casamento e o manter-se incontaminado com a idolatria pagã, além de uma vida
pura e santa.
6) A afirmação absoluta e derradeira contra os ascéticos gnósticos que
sustentavam que o corpo era mau e o espírito era bom, formando uma hierarquia
entre seres celestiais, fazendo-os adorar anjos. Paulo é firme ao negar tais

afirmações dizendo ser Cristo plenamente capaz de salvar o homem pela obra
da redenção.
Amanhã, daremos continuidade a este período tão importante para a
igreja do Senhor de nossos dias, pois as bases fundamentais foram fincadas
naquele período. Não deixe de ler e compartilhar estas devocionais no ano do
sexagenário da Igreja Memorial Batista. Que Deus nos oriente.

