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"doutrina com proceder - 2” 
Da mesma maneira que vimos na Primeira Parte desse interessante tema, veremos o Apóstolo Paulo dando seguimento às 
instruções para uma Congregação sã. 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. No estudo a 
seguir veremos as evidências claras que são à base do evangelho e as ferramentas que nos fazem reinar em vida!

ENCARGO APOSTÓLICO COM RELACAO À DOUTRINA

Nos versos a seguir, veremos o Apostolo Paulo mostrando e
admoestando as igrejas, assim como a seus colaboradores, que 
não permitissem, divisões quanto à doutrina. Ele enfatiza; Este
aprendizado, vocês bem o sabem quem vos ensinou!!!

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

Assim que, irmãos, estais firmes e retende a doutrina que 
aprendestes, seja por palavra ou por carta nossa. 2ª 
TESSALONICENSES. 2:15.

Mas tu persiste no que aprendeste e foste persuadido, sabendo 
de quem aprendeste. 2ª TIMÓTEO. 3:14.

ENCARGO APOSTÓLICO COM RELAÇÃO AO PROCEDER

A missão de um iluminado; é dar testemunho deste evangelho, 
com zelo e proceder, em tempo e fora de tempo.

Ninguém faça pouco caso de tua juventude, senão, sê tu 
exemplo dos crentes em palavra, conduta, amor, espirito, fé e 
pureza. 1ª TIMÓTEO. 4:12.

Exorta também aos jovens a que sejam prudentes,  
apresentando-te tu, em tudo, como exemplo de boas obras; no 
ensino mostrando integridade, seriedade; palavra sã e 
irreprovável, de modo que o adversário se envergonhe e não 
tenha nada de mal. que dizer de vós. TITO. 2: 6, 7, 8.

1 CORINTIOS. 4: 17 - Por isto mesmo vos enviei Timóteo que é
meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos recordará meu
proceder em Cristo e da maneira que ensino em todas partes e 
em todas as igrejas.

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! 
Você é um abençoado!
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"ESTAIS FIRMES E RETENDE 
A  DOUTRINA"

2ªTESSALONICENSES. 2: 15
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