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Assim como não se deve separar a Graça do Apostolado, da mesma maneira a Doutrina vem acompanhada de um Proceder, 
e um não pode ser separado do outro sob pena de não funcionar. 

ENCARGO APOSTÓLICO COM RELACAO À DOUTRINA

Porque ainda que eu esteja ausente em corpo, não obstante em 
espírito estou convosco, gozando-me e vendo vossa boa ordem e a 
firmeza de vossa fé em Cristo. Portanto, da maneira que haveis 
recebido ao Senhor Jesus Cristo, andai nele. Arraigados e sobre 
edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, 
abundando em ações de graças. COLOSSENSES. 2: 4 – 7.

* O zelo do apostolo Paulo com a Doutrina era algo constante, em
suas cartas a seus colaboradores, o mesmo sempre utilizava um
tom firme, para adverti-los.

Despreza as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te na piedade. 1 
TIMOTEO 4: 7. 

Retentor da palavra fiel tal como foi ensinada, para que
também possa exortar com a sã doutrina e convencer aos que
contradizem. TITO 1: 9.

“Mas rogo-vos irmãos, que noteis os que causam divisões e tropeços 
contra a doutrina que vós aprendestes, e
que vos aparteis deles. ROMANOS 16: 17.

ENCARGO APOSTÓLICO COM RELACAO AO PROCEDER

* Paulo chama para si, a total responsabilidade de ser um exemplo
para os demais. Em toda trajetória de seu apostolado, ele foi
irrepreensível.

Mas naquilo a que já chegamos, sigamos uma mesma regra, sintamos 
uma mesma coisa. FILIPENSES 3: 16 .

E vós, chegastes a ser nossos imitadores e do Senhor, recebendo a 
palavra em meio a grande tribulação, com gozo do Espírito Santo. De 
tal maneira que haveis sido exemplo a todos os da Macedônia e da 
Acaia que creram. 1 TESSALONICENSES 1: 6, 7.

Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para 
que não caia em descrédito e em laço do diabo. 2ª TESSALONICENSES 
3: 7.

Por isso eu fui recebido em misericórdia, para que Jesus Cristo 
mostrasse em mim, o primeiro, toda sua clemencia, para exemplo dos 
que haveriam de crer para vida eterna. 1ª TIMÓTEO 1: 16.

CONCLUSÃO: Este é o chamado a que estamos submetidos.
Embora estejamos em um corpo de pecado, se observarmos as
instruções deixadas por nosso Pai, Reinaremos em Vida!
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