
 A Importância da doutrina 
Bíblica 

 

 

“Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina”. (Tt 
2.1). 

 



1) Conceito de Doutrina: 

*Doutrina, estritamente falando, é o ensino bíblico 
normativo, terminante, final, derivado das Sagradas 
Escrituras, como regra de fé e prática de vida, para a Igreja 
através de seus membros. T t 2.10  

*O crente como "ornamento da doutrina” . A doutrina 
bíblica, como vista na Bíblia Sagrada, carece de expressão 
prática na vida do crente, e isso inclui as práticas, usos e 
costumes. As doutrinas da Bíblia são santas, divinas, 
universais e imutáveis.  



A palavra doutrina se origina do grego: “didache”, 
que significa ensino ou instrução dos apóstolos. 
Entendemos que a sã doutrina é a revelação do 
Eterno Deus por meio das sagradas escrituras e 
representa o alicerce e o sustentáculo da verdadeira 
fé cristã. 



COSTUME:  
Significado: Substantivo masculino; Maneira de 
pensar ou de se comportar própria de uma pessoa 
ou sociedade: costumes brasileiros. Prática comum 
aos membros de um grupo social; hábito. Modo de 
agir habitual; rotina: tenho o costume de me levantar 
cedo. O que está sendo usado; moda: é normal o 
costume dos celulares? Traço característico; 
comportamento: tinha o costume de falar alto. 
Roupa própria para ser utilizada em espetáculos de 
teatro.[Por Extensão] Traje masculino ou feminino; 
indumentária, vestimenta. 



 DOUTRINA BÍBLICA E COSTUME 

 Há pelo menos quatro diferenças básicas entre doutrina 
bíblica e costume puramente humano. Há costumes bons e 
maus. A doutrina bíblica conduz aos bons costumes.” 

a) A doutrina é de origem divina, o costume é de origem 
humana. A doutrina é divina pois está baseada na inspirada 
Palavra de Deus. O costume é imposto por convenções 
humanas de maneira espontânea ou obrigatória, sendo 
assim, o costume é humano. Há muitos que tentam achar 
textos bíblicos para justificar a perpetuação de sua 
tradição, mas normalmente praticam a eisegese, ou seja, 
dizem o que bem querem e tentam justificar na Bíblia; 



b) A doutrina é imutável, o costume muda. A doutrina é 
permanente, ela nunca muda. A doutrina da “justificação 
pela fé”, exposta principalmente nos primeiros capítulos 
de Romanos, nunca mudou e nem deve ser mudada. 
Doutrina (bíblica) mudada é heresia. O costume não é 
imutável. No Brasil era comum os cidadãos andarem pelas 
ruas de chapéus, tanto homens como mulheres, passados 
os anos não há mais esse costume no país. Antigamente, 
os pais escolhiam com quem a sua filha casaria, mas 
também esse costume mudou. É necessário que o costume 
mude, pois ele está ligado à cultura local, e toda cultura é 
dinâmica; 



c) A doutrina é universal, o costume é local. A doutrina é universal no 
sentido que é para todos os povos em todas as culturas. Proclamar 
Jesus como Salvador faz sentido no Brasil em 2021, como para os 
indianos que foram evangelizados pelo apóstolo Tomé. O costume é 
local. Os homens na Escócia usam um tipo masculino de saia. No Siri 
Lanka é, também, costume para homens a vestimenta com saias. 
Enquanto a saia, na maior parte do Ocidente, é uma roupa 
exclusivamente feminina. No Brasil é comum comer peixe cozido ou 
frito, mas no Japão se come peixe-cru; d) A doutrina santifica, o 
costume não santifica. A doutrina bíblica santifica o crente mediante 
a Palavra de Deus. Jesus disse: “Santifica-os na verdade; a tua 
palavra é a verdade” (Jo 17.17). O costume não pode santificar. Quem 
acredita na santificação por meio dos costumes, normalmente, é um 
escravo do legalismo. 



“O CRENTE NÃO SE TORNA SANTO POR PRATICAR BONS 
COSTUMES; AO CONTRÁRIO, ELE DEVE PRATICAR BONS 
COSTUM ES PORQUE É SANTO”. 



5) Necessidade da doutrina: 

 “Se alguém ensina alguma doutrina diversa, e não se conforma com 
as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo, e nada 
sabe”. (1 Timóteo 6:3) 

O ensinamento doutrinário na igreja deve estar de acordo com a 
Bíblia. O que não estiver nas Sagradas Escrituras, não pode ser 
considerado como “Doutrina”. O apóstolo Paulo afirmou: “Mas ainda 
que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho 
além do que já vos pregamos, seja anátema”.(Gálatas 1:8) Sendo 
assim, o que está na Bíblia deve ser observado e respeitado. E o que 
não está na Bíblia, ou seja, outro evangelho, deve 
ser anátema (traduzindo: expulso do nosso meio). É o que nos ensina 
a Palavra de Deus! 

 



Doutrina é o que está na Bíblia. Usos e Costumes são dogmas, 
tradições de uma cultura local, de um povo ou nação, e não se 
encontram nas Escrituras. Por exemplo: a uns anos atrás, algumas 
igrejas proibiam: Ouvir rádio; beber refrigerantes; mascar chiclete; 
usar perfume; mulher não podia andar de bicicleta; mulher não podia 
ser vista conversando com homem algum; Calça jeans era sinal de 
fraqueza espiritual e a pessoa estava prestes a sair da igreja. E além 
do paletó e a gravata, tinha que usar um chapéu! Pergunta: Onde 
foram parar estas “doutrinas”? Não eram de Deus? E se eram, 
porque acabaram? Se não eram de Deus, porque permaneceram por 
tanto tempo, suspendendo e excluindo irmãos da igreja? Acabaram, 
porque não passavam de costumes locais e de homens! 



d) Necessária para ensinar a Palavra Divina: Principais 
Doutrinas que devem ser Estudadas: 

AS DOUTRINAS DA SALVAÇÃO 
Algumas dessas doutrinas: 
1) A Doutrina do Pecado 2) A Doutrina Geral da Salvação 
Alguns capítulos dessa grandiosa doutrina: 
- A Graça de Deus/- A Expiação Pelo Sangue/- A Propiciação Pelo 
Sangue/- A Justificação Pela Fé/- A Regeneração Pelo Espírito Santo 
/3) A Doutrina do Discipulado Cristão 
4) A Doutrina do Arrependimento e Confissão de Pecado 
5) A Doutrina do Batismo em Águas. /6) A Doutrina da 
Santificação/7) A Doutrina da Eleição e Predestinação dos Salvos 
8) A Doutrina da Evangelização e Missões 
 



AS DOUTRINAS DA FÉ CRISTÃ 
Algumas dessas doutrinas: 
9) A Doutrina das Sagradas Escrituras 
10) A Doutrina do Deus Triúno: o Pai, o Filho, e o Espírito 
11) A Doutrina da Fé 
12) A Doutrina da Criação de Todas as Coisas 
13) A Doutrina dos Anjos Bons e Maus e os Demônios 
14) A Doutrina do Homem (isto é, acerca do homem) 
15) A Doutrina da Família 
16) A Doutrina da Consciência Como Faculdade Humana 
17) A Doutrina da Lei e da Graça 
18) A Doutrina de Israel (isto é, acerca de Israel) 
 



Continua: 
19) A Doutrina da Igreja 
20) A Doutrina da oração e do jejum 
21) A Doutrina do Louvor e da Adoração a Deus 
22) A Doutrina do Ministério Evangélico 
23) A Doutrina do Batismo Com o Espírito Santo 
24) A Doutrina dos Dons do Espírito Santo 
25) A Doutrina do Fruto do Espírito Santo 
26) A Doutrina do Perdão 27) A Doutrina da Ceia do 
Senhor 28) A Doutrina da Cura Divina 
29) A Doutrina da Unção dos Enfermos Com Óleo 
30) A Doutrina da Imposição de Mãos s/as Pessoas 
31) A Doutrina do Testemunho do Crente 
(=0 crente falar de Cristo com a sua vida) 
 



Continua: 
(=A vida cristã manifesta pelo testemunho do crente) 
32) A Doutrina da Contribuição Financeira, etc. 
33) A Doutrina das Duas Naturezas do Crente 
34) A Doutrina do Sofrimento do Cristão Nesta Vida 
35) A Doutrina do Crente Como Cidadão do Estado 
36) A Doutrina da Ação Social da Igreja 
37) A Doutrina da Disciplina Bíblica na Igreja 
38) A Doutrina Concernente ao Desviado 
39) A Doutrina dos Tipos Bíblicos (Tipologia Bíblica) 
40) A Doutrina da Encarnação e Deidade de Cristo. 
41) A Doutrina das Promessas de Deus 
 



 III) AS DOUTRINAS DO PORVIR 
Algumas dessas doutrinas: 
42) A Doutrina da Morte e do Estado Intermediário dos 
Mortos 
43) A Doutrina da Ressurreição dos Justos e dos Injustos 
44) A Doutrina dos Juízos (ou Julgamentos) 
45) A Doutrina da Grande Tribulação Sobre Israel e os 
Gentios 46) A Doutrina Concernente ao Anticristo 
47) A Doutrina da Vinda de Jesus 
48) A Doutrina do Milênio de Cristo Sobre a Terra 



Continua: 
49) A Doutrina do céu Para os Salvos, e do Inferno Para 
os Per¬didos 
50) A Doutrina do Conhecimento e Relacionamento dos 
Salvos na Outra Vida 
51) A Doutrina do Futuro de Israel e dos Gentios Corno 
Povos Na¬turais 
52) A Doutrina do Perfeito Estado Eterno (ou A Doutrina 
da Eter¬nidade) 
53) A Doutrina das Dispensações e Alianças da Bíblia. 



6) Tipos de doutrinas existentes: 
 

a) Doutrinas de homens: (Mc 7.6-9; Mt 15.6-9).  

Ele respondeu: "Bem profetizou Isaías acerca de vocês, 
hipócritas; como está escrito: Este povo me honra com os 
lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me 
adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas 
por homens'. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e 
se apegam às tradições dos homens". E disse-lhes: "Vocês 
estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado 
os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas 
tradições!” 



b) Doutrinas de hereges: (Ap. 2.6,15)  
 
“Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos 
nicolaítas , como eu também as odeio. De igual modo você tem 
também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas”.  
 
Nicolaítas: “Os nicolaítas eram pessoas que procuravam 
difundir ensinos contrários ao verdadeiro Evangelho. Objetivo 
dessas pessoas era o de corromper a Igreja de Cristo e 
perverter o genuíno culto ao Senhor. Por isto, o significado de 
“nicolaítas” na Bíblia está relacionado ao fato de serem pedra 
de tropeço na Igreja de Deus.” 
 
 



Os nicolaítas são mencionados apenas duas vezes no Novo 
Testamento no livro do Apocalipse. Essas duas passagens 
enfatizam a verdade de que Deus odiava suas obras 
(Apocalipse 2:6.15).  
 
A seguir, vamos entender melhor quem eram os nicolaítas e 
qual era a doutrina que eles ensinavam. Alguns entendem que 
os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Nicolau era um 
prosélito de Antioquia que foi designado diácono na Igreja em 
Jerusalém (Atos 6:5).  
 



Esta interpretação foi defendida por Irineu e Hipólito (séculos 
2 e 3 d.C.), mas não há qualquer evidência concreta a seu 
favor. Por este motivo é correto considerá-la com 
desconfiança. Outros entendem que os nicolaítas formavam 
uma seita gnóstica que procurava se infiltrar nas 
comunidades cristãs com o objetivo de semear seus ensinos 
heréticos. 
 
Por último, há quem entenda que os nicolaítas eram 
simplesmente aquelas pessoas que seguiam e divulgavam os 
ensinamentos dos falsos apóstolos e falsos profetas.  
 
Esta última alternativa tal Qual era a doutrina dos nicolaítas?  



Considerando que os nicolaítas eram pessoas que seguiam os 
falsos apóstolos e profetas, podemos ter alguma ideia do tipo 
de coisa que eles ensinavam.  

Devemos notar que o Senhor Jesus parece estabelecer um tipo 
de paralelismo entre os nicolaítas e Balaão (Apocalipse 2:14). 
Balaão aparece no Antigo Testamento como alguém que 
tentou conquistar pessoas através da fraude e do engano.  

Assim, da mesma forma com que Balaão tentou prejudicar o 
povo de Israel com profecia enganadora, os nicolaítas 
tentavam destruir a Igreja de Cristo através de doutrinas 
falsas.  

Além disso, o nome grego Nikolaos significa “ele conquista 
pessoas”.  

https://estiloadoracao.com/o-que-e-igreja/


c) Doutrinas de demônios: (I Tm 4. 1-2) 

“O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns 
abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e 
doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens 
hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada”. 



d) Doutrina de Deus:   

Jesus respondeu: “O meu ensino não é de mim mesmo. Vem 
daquele que me enviou” (Jó 7.16). 

“Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus 
senhores, a procurarem agradá-los, a não serem 
respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são 
inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem 
atraente, em tudo, o ensino de Deus, nosso Salvador”. (Tt. 
2.10,11) 



7) Considerações essenciais acerca da sã 
doutrina: 
 
a) Precisamos cuidar da sã doutrina. (I Tm 4.16) 
 
“Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, 
perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você 
salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem”. 
 
b) Devemos nos afastar dos que vivem em desacordo com a sã 

doutrina. (Rm 16.17) 
 
“Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que 
causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm 
recebido. Afastem-se deles”. 
 



c)   Devemos nos afastar dos opositores a sã doutrina. 
(I Tm 1.9-11) 

“Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas 
para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e 
pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que 
matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam 
imoralidade sexual e os homossexuais, para os 
sequestradores, para os mentirosos e os que juram 
falsamente; e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. 
Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi 
confiado, o evangelho do Deus bendito”. 



d)   O motivo da existência de falsas doutrinas. (I Tm 
6.3-5) 

“Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã 
doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é 
segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal 
mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas 
acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, 
difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre 
aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da 
verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro”. 



e) Não devemos recebê-los nem cumprimentá-los. (II 
Jo 7-11)  

 
“De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais 
não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o 
enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que vocês 
não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam 
recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece 
no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus; quem 
permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém 
chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em 
casa nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante 
das suas obras malignas”. 



f) Haverá tempos em que não suportarão a sã 
doutrina. (II Tm 4.3) 

“Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; ao 
contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres 
para si mesmos, segundo os seus próprios desejos”. 
 

g) Cuidado com os ventos de Doutrina. (Ef 4.14) 

“O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados 
de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e 
para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza 
de homens que induzem ao erro”. 



8) A importância da sã doutrina: 
 
a)   Jesus tinha uma Doutrina: (Mt 7.28; Mt 22.33; Lc 
4.32) 
 
“Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque 
falava com autoridade”.  
 
 
b) Os Cristãos primitivos tinham uma Doutrina a qual 

perseverava: (At 2.42) 
 
“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao 
partir do pão e às orações”. 
 



c) Os crentes de Roma pautavam sua vida por 
excelente doutrina: (Rm 6.17) 

“Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido 
escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma 
de ensino que lhes foi transmitida”. 
d)   Paulo recomendou a Tito e a Timóteo o cuidado 
com a doutrina: (I Tm 1.3-10; 4.6-16; 6.3; II Tm4.3; Tt 1.9; 
Tt 2.1) 

“Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse 
em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem 
doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e 
genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez 
de promoverem a obra de Deus, que é pela fé". 



O objetivo desta instrução é o amor que procede de um 
coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera.  

Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para 
discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não 
compreendem nem o que dizem nem as coisas acerca das 
quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a Lei é 
boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também 
sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os 
transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, 
para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e 
mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade 
sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os 
mentirosos e os que juram falsamente; e para todo aquele que 
se opõe à sã doutrina”. 



e)   João determinou a doutrina: (II Jo.7-11) 
 
“De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais 
não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o 
enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que vocês 
não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam 
recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece 
no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus; quem 
permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém 
chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em 
casa nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante 
das suas obras malignas”. 
 



f) João recomendou a doutrina: (II Jo 10) 
 
“Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o 
recebam em casa nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se 
participante das suas obras malignas”. 
 
 
G)   A doutrina proporciona comunhão com Deus: (II 
Jo 9) 
 



h)   A doutrina proporciona piedade: (I Tm 6.3-5)  

“Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã 
doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é 
segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal 
mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas 
acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, 
difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre 
aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da 
verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro”. 



9) A necessidade da sã doutrina: 
 

a) Preservar dos falsos profetas: (Mt 24.24; Mt 7.15) 
 
“Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que 
realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, 
enganar até os eleitos”. 
 
 
b) Preservar das heresias e apostasias: (II Ts 2.3; I Tm 

4. 1-2) 
 
“Sofre pois comigo os meus sofrimentos, como bom soldado 
de Cristo Jesus”. 
 



c)   Para não corromper nosso entendimento: (II Ts 2.2)  
 
“Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer 
por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente 
vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado”. 
 
 
d)   Devemos guardar as tradições: (II Ts 2.15) 
 
“Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às 
tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer 
por carta nossa”. 
 



e)   Proporciona-nos a segurança da salvação em 
Cristo: (I Tm 4:16) 

“Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, 
perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você 
salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem”. 
 

f)   Santifica-nos: (Jo 17:14-17) 

“Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são 
do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires 
do mundo, mas que os protejas do Maligno. Eles não são do 
mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade; a 
tua palavra é a verdade”. 



g) Tornar-nos sábios: (II Tm 3:15) 

“Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que 
são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé 
em Cristo Jesus”. 

 
h)   Tornar-nos obedientes: (Rm. 6.17) 

“Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido 
escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à 
forma de ensino que lhes foi transmitida”. 



10)   A suficiência da sã doutrina: 
 
a)   Ninguém poderá alterar a doutrina: (Gl 1.8) 

“Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um 
evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja 
amaldiçoado” 

 
b)   Ninguém poderá ensinar outra doutrina: (I Tm 
1.3) 

“Partindo eu para a Macedônia, roguei que você 
permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que 
não mais ensinem doutrinas falsas”. 



11)   A completude da sã doutrina: 
 
a)   A doutrina está completa e não precisa de 
nenhuma modificação: (Ap 22. 18-21) 

“Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste 
livro: Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará 
as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma 
palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte 
na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste 
livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: "Sim, 
venho em breve!" 
Amém. Vem, Senhor Jesus! A graça do Senhor Jesus seja com 
todos. Amém”. 



Por fim, enfatizamos a relevância do 
conhecimento doutrinário para a solidificação 
de uma fé autentica que combate as heresias e 
propaga veementemente a suprema verdade de 
Deus. 

  

Pr. José Martins de Calais Junior 
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