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APOSTILA 01 

 

Seminário: Doutrina Bíblica 

Pastor: Samuel França de Sant`Ana 

Início: 19/07/2020 

 

1 DOUTRINA  

Definação: da palavra doutrina significa ensino ou instrução. 

Doutrina bíblica essencialmente é a revelação de Deus de Si Mesmo e do Seu 

plano de redenção para o homem pelo sacrifício de JESUS, como está na Sua 

Palavra, nos 66 (sessenta e seis) livros da bíblia; 39 (trinta e nove) no Antigo e 

27 (vinte e sete) no Novo Testamento. Esse ensino é normativo, suficiente, 

absoluto e final. 

Algumas palavras nas Escrituras que remetem a doutrina: 

• Mandamentos (Sl 119.47; Jo 14.21), 

• Leis (Sl 119.7; Is 8.20), 

• Juizos (Dt 4.1) 

• Preceitos (Sl. 119.56; Ml 3.14), 

• Estatutos (Sl 119.119; Ml 3.7), 

• Escrituras (At 17.11; Gl 3.8), 

• Palavra (Sl 119.11; Mt 7.24), 

• Decretos (Sl 119.54, 71), 

• Letras (2Tm 3.15). 

 

Doutrina bíblica é a base fundamental e eterna em que a igreja deve apoiar-se. 

(Is 8.20). “À lei e ao testemunho! Se eles não falarem e procederem segundo 

esta Palavra, nunca verão a alva” (luz). 

(Mt 22.29) “Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus”. 

(At 2.42) “E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do 
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pão e nas orações”. 

(Os 4.6a) “O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento” (doutrina). 

“Nenhum caminho para o inferno, jamais reuniu tantas pessoas como a falsa doutrina”. 

(Mt 23.15) “Ai de vós mestres da lei e fariseus, hipócritas. Percorreis o mar e a 

terra para converter alguém [com sua falsa doutrina] e depois de o terdes feito, 

o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós”. 

 

1.1 JESUS LEVOU 1/3 DO SEU MINISTÉRIO ENSINANDO (DOUTRINANDO) 

(Mt.9.35) “E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando (doutrinando) 

nas sinagogas, pregando o evangelho do Reino e curando todas enfermidades 

e doenças entre o povo”. 

(Mc 10.1b) ”e Ele tornou a ensiná-las, conforme era seu costume”. 

(Mc 14.49) “Todos os dias Eu estava ensinando (doutrinando) no templo, e não 

me prendeste. Contudo é para que as Escrituras se cumpram”. 

(At.1.1) “Fiz o primeiro tratado ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não 

só a fazer, mas também a ensinar (doutrinar)”. 

Ensinando, nestas referências é literalmente “doutrinando”. 

Doutrinar é um imperativo do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Mandamento. 

(Ed 7.23,25,26) “Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, 

prontamente se faça para a casa do Deus do céu; pois, para que haveria grande 

ira sobre o reino do rei e de seus filhos? 25 E tu, Esdras, conforme a sabedoria 

do teu Deus, que possues, nomeia magistrados e juízes, que julguem a 

todo o povo que está dalém do rio, a todos os que sabem as leis do teu 

Deus; e ao que não as sabe, lhe ensinarás. 26 E todo aquele que não observar 

a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente; quer seja morte, quer 

desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão”. 

(Mt 28.19,20) “Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os 

em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando (doutrinando-os) a 

obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estarei 

convosco todos os dias, até a consumação do século”. 
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Não existe uma só doutrina que apareça sistematizada na Bíblia; isto é, 

organizada, desdobrada e esboçada. 

Também, nenhuma delas aparece num só lugar na Bíblia. 

Quanto mais completa for a sistematização de uma doutrina, mais completo será 

o estudo dessa doutrina. 

O termo doutrina em nosso idioma, vem de docere (latim), donde docente, doutor, 

dócil, documento, indouto, etc. 

Alguém disse: “O homem não precisa expor sua espinha dorsal, no entanto, para 

estar bem aprumado, deve possuí-la. Da mesma forma, o cristão precisa de uma 

definição doutrinária para não ser um cristão volúvel, deformado e sem direção!”. 

Certo pregador francês unitarista fez a seguinte declaração: “A pureza de 

coração e de vida importa mais que a opinião correta”. Outro pregador francês 

respondeu a essa declaração: “A cura também é mais importante que o remédio; 

mas sem o remédio não haveria cura!”. Sem dúvida é mais importante viver a 

vida cristã que apenas conhecer as doutrinas cristãs, porém não pode haver 

experiência cristã enquanto não houver conhecimento das doutrinas cristãs. 

“Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertara”. (Jo 8.32) 

 

1.2 A DOUTRINA É DIVINA 

(Jo 7.16,17) “- Jesus lhes respondeu, e disse: A minha doutrina não é minha, mas 

daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma 

doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo”. 

(2Tm 3.16) “Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, 

para repreender, para corrigir, para instruir em justiça”. 

Ela nos coloca em contato com a mente divina, pois a doutrina procede da bíblia, 

a Palavra de Deus. Ensina-nos aquilo que é necessário e suficiente sobre a fé 

cristã e a vida cristã. 

 

1.3 A DOUTRINA SALVA 

(Sl 119.155) “A salvação esta longe dos ímpios, pois não buscam os teus 

decretos”. 
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(2Tm 3.15) “- E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras 

(Letras), que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo 

Jesus”. 

(Tg 1.18) “- Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela Palavra da verdade, 

para que fôssemos como primícias das suas criaturas”. 

(Tg 1.21) “- Por isso, rejeitando toda a impureza e todo vestígio do mal, recebei 

com mansidão a Palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas”. 

(Lc 8.12) “E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem; depois vem 

o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo”. 

 

1.4 A DOUTRINA É ETERNA 

(Sl 119.89) “Ó Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada no céu”. 

 

1.5 A DOUTRINA É VIVA 

(Hb 4.12) “- Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que 

espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e 

das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do 

coração”. 

 

1.6 A DOUTRINA PRODUZ FÉ 

(Rm 10.17) “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus”. 

 

1.7 A DOUTRINA PRECISA SER ENSINADA 

(Ed 7.25) “E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possues, nomeia 

magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está dalém do rio, a todos 

os que sabem as leis do teu Deus; e ao que não as sabe, lhe ensinarás”. 

(Ne 8.8) “E leram no livro, na lei de Deus; declarando-a, e explicando o sentido, 

de modo que o povo pudesse entender o que se lia”. 

(Sl 119.130) “A simples exposição das tuas palavras da luz; dá entendimento aos 

simples”. 
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(At 8.31) “E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E 

rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse”. 

 

1.8 A DOUTRINA JÁ É REVELADA- NÃO PODEMOS IR ALÉM DELA 

(1CO 4.6) “E eu, irmãos, apliquei estas coisas, por semelhança, a mim e a Apolo, 

por amor de vós; para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, 

não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro”. 

(2Jo 8-10) “Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes 

recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e 

não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, 

esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, e não traz 

esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis”. 

 

1.9 A DOUTRINA É COMPLETA E SUFICIENTE, NADA A ACRESCENTAR OU 

A SUBTRAIR 

(Dt 4.2) “Nada acrescentarei ao que vos ordeno e nada diminuireis, para que 

guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno”. 

(Ap 22.19) “E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe 

tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste 

livro”. 

 

1.10 A DOUTRINA (VERDADE) É UM BALUARTE CONTRA O ERRO 

(HERESIA) 

(Lc 4.4) “Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão vive o homem, mas de 

toda palavra de Deus”. 

(Gl 2.5) “Não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora, para que a 

verdade do evangelho (doutrina) permanecesse entre vós”. 

 

1.11 A DOUTRINA DEVE SER ENSINADA DE MANEIRA COMPLETA, E NÃO 

PARCIAL 

(At 5.20) “Ide e apresentai-vos no templo, e contai ao povo a mensagem completa 
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desta nova vida”. 

(At 20.20,27) “Sabei que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar 

publicamente e nas casas; Pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de 

Deus”. 

 

1.12 A DOUTRINA PODE SER FALSIFICADA 

(2Co 2.17) “Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de 

Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de 

Deus”. 

(Hb 13.9) “Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que 

o coração se fortifique na graça, não com alimentos que não trouxeram proveito 

nenhum aos que com ele preocuparam”. 

 

1.13 A DOUTRINA PODE SER DE HOMENS 

(Mt 1612) “Então compreenderam que não dissera que tomassem cuidado com o 

fermento do pão, mas com os ensinos (doutrina) dos fariseus”. 

(Mc 7.7) “Em vão porem me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de 

homens”. 

 

1.14 A DOUTRINA PODE SER DE DEMÔNIOS 

(1Tm 4.1) “O Espírito porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns 

apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de 

demônios”. 

 

1.15 A DOUTRINA É INSPIRADA POR DEUS 

(2Tm 3.16) “Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, 

para repreender, para corrigir, para instruir em justiça”. 

 

1.16 A DOUTRINA PRESCRITA POR DEUS 

(Jo 12.49) “Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai, que me enviou, 

me prescreveu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar”. 
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(Jo 12.50) “Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu 

falo, falo-o como o Pai me disse”. 

 

1.17 A DOUTRINA DITADA POR DEUS 

(Ex 34.27) “Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras; porque 

conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel”. 

 

1.18 A DOUTRINA É LIBERTATORA 

(Jo 8.32) “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. 

(Rm 6.17,18) “Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes 

de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, 

fostes feitos servos da justiça”. 

(Rm 6 8.2) “Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do 

pecado e da morte”. 

 

1.19 A DOUTRINA JULGA 

(Jo 12.48) “Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem 

quem o julgue; a Palavra que tenho pregado essa o há de julgar no último dia”. 

 

1.20 A DOUTRINA É PODEROSA 

(At 19.20) “Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia”. 

 

1.21 A DOUTRINA É LUZ E LAMPADA 

(Sl 119.105) “Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu 

caminho”. 

 

1.22 A DOUTRINA SANTIFICA 

(Jo 17.17) “Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade”. 

 

1.23 A DOUTRINA ENSINA A LOUVAR A DEUS 

(Sl 119.7) “Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido as tuas 

justas leis”. 
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1.24 A DOUTRINA DEPOIS DE CONHECIDA E PRATICADA ME FAZ 

DISCIPULO DE JESUS 

(Jo 8.31) “Disse Jesus aos judeus que criam nEle: Se permanecerdes no meu 

ensino (doutrina), verdadeiramente sereis meus discípulos”. 

 

1.25 A DOUTRINA DEVE SER ANUNCIADA COM INTEGRIDADE 

(Tt 2.1) “Tu porem fala o que convém a sã doutrina”. 

(Tt 2.7b) “Na doutrina, mostra integridade e reverencia”. 

 

1.26 A DOUTRINA PURIFICA 

(Sl 119.9) “Como que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme 

a tua palavra”. 

 

1.27 A DOUTRINA É INDISPENSÁVEL PARA SALVAÇÃO 

(Lc 8.12) “Os que estão à beira do caminho são os que ouvem; depois vem o 

Diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo”. 

 

1.28 A DOUTRINA É MELHOR DO QUE RIQUEZAS 

(Sl 119.14) “Folgo mais no caminho dos teus estatutos, do que com todas as 

riquezas”. 

 

1.29 A DOUTRINA ALIMENTA 

(1Tm 4.6) “Transmitindo essas coisas aos irmãos, serás bom ministros de Cristo 

Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido”. 

 

1.30 A DOUTRINA LAVA 

(Jo 15.3) “Vós já estais limpos, pela Palavra que vos tenho falado”. 

 

1.31 A DOUTRINA DEVE SER ENSINADA, ENTENDIDA E PRATICADA 

(Dt 4.1) “Agora, ó Israel, ouve os estatutos e Juízos que eu vos ensino, para o 

cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor, o Deus 

de vossos pais, vos dá”. 
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(Mt 7.24) “Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será 

semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha”. 

(Jo 13.17) “Agora que já sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as 

praticardes”. 

(Tg 1.22) “E sede praticantes da Palavra e não somente ouvintes, enganando-

vos a vós mesmos”. 

(Ap 1.3) “Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as 

palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o 

tempo está próximo”. 

 

2 CONCLUSÃO 

Se houver omissão e corrupção na doutrina, haverá também corrupção no culto; 

isto é, no seu conteúdo e no seu procedimento, e igualmente, no crente e na 

igreja. 

Ver os trágicos exemplos, 

Israel (Dt 28.1) “Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo 

o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno o Senhor, 

o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da Terra”. 

 

(Dt 28.15) “Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, se não 

cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, 

então virão sobre ti todas estas maldições, e te atingirão”. 

 

Igreja de Pérgamo (Ap 2.14,15) “ Todavia tenho algumas coisas contra ti: Tens 

aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar 

tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas 

aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a 

doutrina dos nicolaítas”. 

 

Igreja de Tiatira (Ap 2.20) “Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher 

que se diz profetisa. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-

os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas ao ídolos”. 



Doutrina Bíblica - Doutrina do Senhor 10 
 

 

(Ap 2.24) “Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos 

não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de 

satanás, que outra carga não porei sobre vós”. 

 

Em Cristo Jesus, 

Pr. Samuel Franca de Sant`Ana 
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