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Comentário lição 11

Recebemos uma herança doutrinária dos apóstolos. Estes receberam-na do próprio Senhor
Jesus. Por isso, o nosso desa�o é perseverar nesse santo ensinamento e praticá-lo com todo
zelo. Não podemos renunciar ao verdadeiro Evangelho. Num contexto em que há muitas
falsi�cações, urge estar alertas quanto à pureza da preciosa doutrina .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

ORTODOXIA VERSUS HETERODOXIA

Ortodoxia é a “qualidade de uma declaração doutrinária que se acha de acordo com o ensino
revelado no Antigo e no Novo Testamentos. Ortodoxia é, também, o conjunto de doutrinas
provindas da Bíblia, e tidas como verdadeiras de conformidade com os credos, concílios e
convenções da Igreja” .3

Ser ortodoxo é ser verdadeiro, �el aos ensinos bíblicos e zelador da sã doutrina, abstendo-se de
qualquer heresia que venha tentar modi�car o real sentido da Palavra de Deus. Fomos
chamados para transmitir o real ensino contido na Bíblia de igual modo como nos foi passado
pelo Espírito Santo. Assim, entender a real missão de todos os cristãos no chamado para viver
o evangelho, é saber que, como novas criaturas transformadas pela Palavra de Deus, fomos
comissionados para transmitir e defender a verdade contida nas Escrituras.

Indo na contramão da ortodoxia temos a heterodoxia. Um cristão heterodoxo é aquele “que se
opõe aos princípios da ortodoxia bíblica. Herético” . É o que emite uma opinião divergente e
não condizente com a verdade. É aquele que tenta manipular a verdade com opiniões
humanas, adaptando a mensagem do evangelho às suas intenções de vida.
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Paulo adverte que a ortodoxia da fé cristã deveria sempre ser fortalecida com o ensino sadio e
não aceitar a quebra da unidade doutrinária. Por isso, o apóstolo lançou um “anátema” sobre
o falso evangelho. Para ele, os falsos ensinos eram doutrinas de demônios para corromper a sã
doutrina de Cristo (1 Tm 4.1) .2

Ser ortodoxo não é ser quadrado, mas sim verdadeiro, perseverante, �el aos ensinos de Deus.
No presente século nos deparamos, infelizmente, com muitos homens e mulheres que foram
chamados para serem defensores do verdadeiro evangelho, contudo, emitiram
posicionamento divergente à sã doutrina. São manipulações ideológicas que tentam incutir
um pensamento herético nas mentes daqueles fracos e que não estudam.

Ideias como como a reformulação da Bíblia, a�rmarem que textos bíblicos amparam o
relacionamento homo afetivo; são exemplos de como heterodoxias tentam in�ltrar-se dentro
das igrejas. Como servos de Deus, devemos nos posicionar �rmemente quanto a pureza e
preservação da sã doutrina.

Destaque

No sentido de mostrar o que queremos dizer com “zelo doutrinário”, é importante conhecer
o que é ortodoxo e heterodoxo. Assim, ortodoxo é todo ensinamento que está de acordo com
o que Jesus Cristo ensinou e os apóstolos transmitiram aos novos seguidores de Cristo. E
heterodoxo é todo ensino que escapa a ordem e o contexto do que Jesus e seus apóstolos
ensinaram .1

Paulo adverte que a ortodoxia da fé cristã deveria sempre ser fortalecida com o ensino sadio e
não aceitar a quebra da unidade doutrinária. Por isso, o apóstolo lançou um “anátema” sobre
o falso evangelho. Para ele, os falsos ensinos eram doutrinas de demônios para corromper a sã
doutrina de Cristo (1 Tm 4.1) .2

A AMEAÇA DE CORRUPÇÃO DOUTRINÁRIA
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Sete anos antes de Paulo escrever a epístola à Timóteo, advertira os presbíteros de Éfeso de que
os falsos mestres procurariam distorcer a verdadeira mensagem de Cristo (At 20.29). Agora
que isso já estava acontecendo, Paulo exorta Timóteo a confrontá-los com coragem. Este
jovem pastor não devia transigir com esses falsos ensinos que corrompiam tanto a lei quanto o
evangelho. Ele devia travar contra eles o bom combate mediante a proclamação da fé original,
conforme o ensino de Cristo e dos apóstolos (2 Tm 1.13,14). A expressão “outra doutrina”
vem do grego  e signi�ca “estranha”, “falsi�cada”, “diferente” .heteros 4

A igreja vive em constantes ataques de pessoas desejando alterar sua pureza doutrinária. São
multidões de ensinos hereges conduzidos por pessoas tentando barganhar status, riquezas e
poder. Constantemente vemos pessoas apresentando modi�cações do real entendimento
bíblico, a �m de satisfazerem uma parcela de público com seus interesses particulares.

A corrupção doutrinária é um perigo real do presente século, e à medida que o tempo avança,
a tendência é que a luta contra tais impostores se agrave de maneira estarrecedora, de modo
que aquele que permanecer defendendo a realidade e pureza da sã doutrina receberá duras
críticas em nome de um falso amor.

Movidos pela ambição de edi�car seus próprios impérios, ou por amor ao dinheiro, ao poder,
ou à popularidade, impostores na igreja “perverterão” o evangelho original segundo o Novo
Testamento: repudiando ou rejeitando algumas das suas verdades fundamentais;
acrescentando-lhe ideias humanistas, �loso�as, sabedoria ou psicologia; misturando suas
doutrinas e práticas com coisas como os ensinos malignos da “Nova Era” ou do ocultismo e
espiritismo; e tolerando modos de vida imorais, contrários aos retos padrões de Deus .4

Destaque
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Precisamos estar alertas quanto ao perigo da corrupção doutrinária. Ou seja, qualquer ensino
que escapa ao que Jesus e os apóstolos ensinaram. Na época apostólica, ensinamentos espúrios
ameaçavam as igrejas locais. Filoso�as pagãs eram disseminadas com vestimentas de
ensinamento cristão. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso em suas cartas, mostrando que a
igreja local deve ter cautela e prudência, rejeitando sempre qualquer ensinamento que
manche a pureza do santo Evangelho […] há um perigo real de corrupção doutrinária.
Muitos, infelizmente, dividiram igrejas por causa de modismos e vãos ensinamentos. É preciso
não ignorar o perigo de um falso ensinamento .1

A IGREJA COMO GUARDIÃ DA SÃ DOUTRINA

A Bíblia é a fonte genuína da doutrina cristã, e a sua base fundamental está nas Escrituras. Elas
não foram forjadas por mentes humanas, mas foram reveladas e inspiradas pelo Espírito
Santo. Cabe a nós, que cremos na Bíblia Sagrada, ensiná-la sem forçar interpretações que
fogem de nossa hermenêutica sagrada. A exemplo de Paulo, devemos zelar a sã doutrina para
edi�cação espiritual da igreja de Cristo .2

Como detentora da mensagem genuína de Deus, a igreja precisa examiná-la e zelar pelo �el
ensino de suas letras. Somos a pregação do evangelho de Cristo para o mundo com as nossas
vidas, palavras e ações. Somos aqueles pelos quais muitos ouvem a mensagem de Cristo e
como o Seu poder é capaz de transformar vidas.

Paulo declarou à igreja de Éfeso que o papel dela era de sustentar a verdade divina perante o
mundo (1 Tm 3.15). Portanto, o comportamento da igreja frente às heresias e doutrinas falsas
é o de “sustentar a sã doutrina”. A igreja é a demonstração viva e santa da verdade do
evangelho. Seu papel é o de sustentar, manter e defender a verdade contra todo erro e
oposição intelectual, religiosa e �losó�ca dos falsos mestres .2
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Desprezar a missão de guardar e preservar a sã doutrina é não compreender o papel da igreja.
Não estamos falando de rudimentos criados por homens para manterem uma falsa identidade
de santidade. Estamos falando do verdadeiro ensino bíblico contido no texto Sagrado, que é
capaz de trazer luz à uma mente dantes obscurecida pelo pecado.

Devemos combater veementemente os ensinos hereges que se levantam a �m de arrebanhar
pessoas para satisfazerem o desejo de poder de um grupo seleto. Tudo o que precisamos saber
e fazer está contido nas Escrituras Sagradas. Todo o ensino não precisa ser manipulado, mas
sim ensinado em sua essência. Não é a mensagem da igreja que precisa se moldar ao mundo
para atrair mais seguidores para seu seio. A mensagem da igreja deve ser plenamente e
puramente extraída da verdade das Escrituras, de modo que, sem manipulação, continue
transformando vidas continuamente.

Destaque

A Igreja é a guardiã da sã doutrina por excelência. O Senhor levantou ministros, pessoas
chamadas para zelar pela Palavra de Deus, bem como sua inerrância e su�ciência, a �m de que
o povo de Deus seja edi�cado de maneira saudável. Logo, a Igreja de Cristo deve exercer o seu
papel de “coluna e �rmeza da verdade” […] como Igreja de Cristo, que “é coluna e �rmeza da
verdade”, devemos perseverar na Sã Doutrina. Aquela doutrina legada pelo Senhor e seus
apóstolos .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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