Lição 18

ENTENDENDO ALGUMAS DOUTRINAS

Introdução
No Reino de Deus há um modo de vida completamente diferente da maneira como vivíamos antes quando estávamos no
pecado. O ensino desse modo de vida se chama DOUTRINA.
O ensino ou doutrina do Senhor é simples e clara, não exige interpretações complicadas. Por exemplo, é muito simples o
ensino do Senhor: “Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo” (Colossenses 3:20). Não há problemas para entender e
praticar essa ordem. Assim é a doutrina do Senhor.
Entretanto, alguns ensinos requerem uma atenção maior para que sejam corretamente entendidos e por causa de
diversas interpretações que os diversos grupos religiosos fazem dos textos bíblicos. Vejamos alguns desses ensinos que
precisamos entender corretamente.

1. Há algum dia da semana que devemos guardar?
Quando o Evangelho começou a se espalhar pelo mundo, surgiu uma questão a ser resolvida: Os não-judeus (os
gentios) que se convertiam ao Senhor Jesus deviam se sujeitar a praticar todos os rituais exigidos pela Lei de Moisés,
todos os preceitos do Antigo Testamento para ser salvos? (Atos 15:1-6).
Como lemos nesse texto de Atos, um dos preceitos era a circuncisão. A circuncisão era uma cerimônia religiosa em que
era cortada a pele, chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Os meninos israelitas eram
circuncidados no oitavo dia após o seu nascimento. A circuncisão era sinal da aliança que Deus fez com o povo de
Israel. Os apóstolos se reuniram na cidade de Jerusalém para resolver esse problema.
Outro preceito da lei judaica que causava problemas era a guarda do sábado como um dia especial para Deus. O
Senhor Jesus teve problemas com os fariseus, pois ele trabalhava no dia de sábado curando os enfermos. Os fariseus
queriam prende-lo dizendo que ele estava profanando o dia do descanso. Diante dessas acusações, o Senhor deu essa
resposta com palavras e mais uma cura:
E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado;
de sorte que o Filho do Homem é senhor também do sábado.
De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos.
E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem.
E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio!
Então, lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal?
Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio.
Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão.
Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada.
Marcos 2:27,28; 3:1-5
Leia Atos 15:22 a 29. Aí nesse texto você viu a conclusão da reunião dos apóstolos para tratar aquele assunto da
circuncisão. Eles decidiram que os cristãos gentios não estavam obrigados a guardar os preceitos da lei de Moisés para
ser salvos. A salvação é pela graça. Apenas colocaram quatro preceitos que deviam ser obedecidos:
•
•
•
•

Não comer coisas sacrificadas a ídolos;
Não comer sangue;
Não comer carne de animais mortos por sufocamento;
Não se envolver em relações sexuais ilícitas.

Portanto, assim como a circuncisão e os outros preceitos da Lei, o guardar o sábado como um dia especial não foi uma
obrigação imposta para a igreja de Jesus.
Paulo, o apóstolo, nos ensina que mais importante que guardar ou não guardar um dia especial é ter Jesus como Senhor
e fazer tudo para ele (Romanos 14:5-9). Por isso, para nós não há um dia especial ou um dia santo. Em todos os dias
nos oferecemos inteiramente ao Senhor. Mas não nos consideramos melhores do que aqueles que guardam um dia
especial. Tanto eles como nós somos do Senhor Jesus e vivemos para ele. Aleluia!

2. Há algum tipo de comida que não podemos comer?
Esse problema também havia no tempo de Paulo. Havia irmãos que se proibiam de comer determinados tipos de comida
e outros que se permitiam comer de tudo. O problema maior é que uns ficavam acusando os outros. Hoje também há
grupos cristãos que proíbem que se coma determinado tipo de comida.
Vamos tratar esses assuntos em três pontos importantes:
a) Coisas sacrificadas a ídolos não devemos comer
Não há como andar em comunhão com o Senhor e manter práticas e hábitos do passado. Não podemos nos
misturar com festas idólatras e suas comidas sacrificadas aos ídolos (demônios) – I Coríntios 10:14-22.
b) Podemos comer de tudo
No nosso dia a dia, se viermos a comer comidas sacrificadas a ídolos, sem saber, não precisamos ficar
preocupados, pois maior é o que está em nós que o que está no mundo. Não precisamos ficar perguntando em
cada lugar se aquela comida é sacrificada a ídolo – I Coríntios 10:25-27 e I Timóteo 4:1-5.
Lembre-se que comer de tudo não é o mesmo que comer tudo. Glutonaria é pecado. Esse assunto que muitas
vezes é levado na brincadeira deve ser tratado com muita seriedade. Pessoas que comem até passar mal, ou
até ser empanturrar, ou sem controle, ou já como um vício, precisam tratar essas coisas como pecado,
confessar, orar por isso e sujeitar-se à disciplina para abandonar essa obra da carne (Gálatas 5:19-21).
c) Amar o irmão é mais importante que comer ou não comer determinada comida
A nossa vida no Reino não consiste em detalhes sobre o que se pode comer ou não. O mais importante no
Reino é a vida de justiça, paz e alegria em Deus (Romanos 14:17). De nada adiantam as regras religiosas se
vivemos no pecado, em conflito com os irmãos e sem a alegria própria de quem tem Jesus.
Por isso Paulo nos mostra o que é mais importante:
•
•

Romanos 14:1-4 – Não nos desprezemos e nem nos condenemos uns aos outros por causa de práticas
diferentes. O importante é se fazemos para o Senhor.
Romanos 14:13-22 – Não viva para impor aos outros o que você pensa. Ao contrário, se por causa de
alguma coisa que você come seu irmão vai cair da fé, deixe de comer aquilo. Seu irmão vale mais que a
sua liberdade de comer qualquer coisa. Leia também I Coríntios 8:5-13. Não busque o seu próprio
proveito, mas o de outros – I Coríntios 10:23-33.

3. Para as mulheres é permitido cortarem o cabelo, usar calça comprida e pinturas e
jóias?
•

Cabelo

Há grupos evangélicos que proíbem as mulheres de cortar o cabelo por causa do texto de I Coríntios 1:2 a 16. Vejamos
alguma coisa sobre isso:
a) O assunto do texto não é comprimento de cabelo, mas a cadeia de autoridade que temos no Reino de Deus
(Verso 3). O que é importante aqui é como a mulher é submissa ao seu marido.
b) O texto não fala sobre cortar cabelo, mas sobre tosquiar ou ter a cabeça raspada, dizendo que isso é uma
desonra para a mulher. Mas em nenhum lugar ensina que a mulher não pode aparar ou cortar o cabelo.
(Versículos 5 e 6).
•

Roupa

O que a Bíblia ensina sobre roupa é que devemos nos vestir com simplicidade e decência, ou seja, podemos usar
qualquer tipo de roupa, desde que seja decente e modesto. Há quem diga que calça comprida é só para homem. No
Brasil isso não é verdade. O fato é que, assim como vestido era roupa de homem no tempo de Jesus, hoje no Brasil e
em muitos países, calça é roupa de mulher também. Há inclusive calças com corte feminino que um homem não gostaria
de usar. É claro, portanto, que não usaremos roupas que são próprias para o sexo oposto.

Precisamos ter muita atenção com a roupa que usamos quanto à decência. Roupas colantes, transparentes e curtas,
que apelam para a sensualidade, não devem fazer parte do nosso uso, mesmo que estejam na moda ou tenha virado
coisa “normal”.
Precisamos estar atentos para a falta de simplicidade. Nossas roupas não precisam ser suntuosas e escandalosas.
Também não precisamos gastar valores altos com determinadas roupas só por causa da marca ou da moda.
•

Pinturas e jóias

Deus não é contra a beleza. Ele é contra viver de aparência e se basear nos valores exteriores e não nos valores
interiores que são o amor, a misericórdia e a fé.
Os únicos textos que mencionam a questão dos enfeites da mulher são os seguintes: I Timóteo 2:9 e I Pedro 3:1-6.
Esses textos não proíbem o uso, mas o exagero e o gasto de muito dinheiro com essas coisas. Eles também ensinam
que o verdadeiro enfeite (beleza) da mulher é o interior do coração. O que deve se destacar e estar acima do enfeite é a
beleza interior, ou seja, as irmãs devem procurar se enfeitar por dentro (no seu espírito), mais do que sejam ser belas na
aparência. No entanto não se está proibindo o uso de qualquer enfeite, mas somente está se dizendo o que é mais
importante para Deus.

4. Podemos tomar bebida alcoólica?
O vinho fazia parte da cultura dos nossos irmãos na Bíblia. O Senhor Jesus chegou a transformar água em vinho (João
2:1-11). Em nenhum lugar a Bíblia diz que tomar bebida alcoólica é pecado. Vejamos, portanto, o que mais o Senhor nos
fala sobe isso.
a) Embriagar-se é pecado – Efésios 5:18.
b) A Bíblia diz que se alguém se diz nosso irmão e é beberrão, não devemos ter contato com essa pessoa - 1
Coríntios 5:11.
c) Pessoas que têm uma história de alcoolismo devem se abster totalmente - Provérbios 23:31-35.
d) É preciso conhecer os perigos da bebida alcoólica – Provérbios 20:1.
Temos uma tradição no meio evangélico brasileiro de não fazermos uso de vinho ou qualquer bebida alcoólica. Essas
bebidas não fazem parte das nossas festas, por exemplo. Encaramos isso como uma tradição boa que só nos tem
trazido benefícios. Isso não nos faz mais espirituais que aqueles que tomam vinho ou cerveja, senão seríamos mais
espirituais que Jesus. Mas escolhemos manter essa tradição como um legado positivo dos nossos pais espirituais.

Conclusão
É bom repetir o que vimos no início: os mandamentos do Senhor são simples e objetivos. Esses assuntos precisaram de
explicações por causa de complicações que os homens fizeram.
Precisamos estar sempre lembrados também que a vontade de Deus não tem a ver com detalhes da religião, mas com
um coração santo e cheio de amor.
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo.
Romanos 14:17

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
1. Coloque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas:
( ) O domingo é o nosso dia santo. É o dia em que oramos, lemos a Bíblia e louvamos ao Senhor.
( ) Consideramos todos os dias iguais e consagramos a nossa vida totalmente ao Senhor. Todos os dias buscamos a
Deus em oração, na Palavra, na comunhão com os irmãos e pregamos a Palavra aos que ainda estão perdidos.
( ) Consideramos aqueles que guardam o sábado cristãos inferiores a nós.
( ) Não comemos comidas sacrificadas a ídolos e nem participamos de festas idólatras.
( ) Somos livres para comer de tudo, mas se isso vai prejudicar algum irmão, então não comeremos, pois o amor ao
irmão é mais importante que a minha liberdade.

2. Marque a segunda coluna de acordo com os versículos da primeira:
(1) Atos 15:22 a 29
(2) Romanos 14:1-9
(3) I Coríntios 10:14-22
(4) I Coríntios 14:23-33
(5) I Pedro 3:1-6
(6) Efésios 5:18

( ) O enfeite da mulher é a santidade e a mansidão, mas não é proibido enfeitarse fisicamente, desde que isso não seja o principal ou com exagero.
( ) Não vos embriagueis.
( ) Os cristãos não precisam praticar os rituais da Lei de Moisés para ser salvos,
por isso não precisam se circuncidar e guardar o sábado.
( ) Posso comer de tudo, mas se isso prejudica meu irmão não devo comer, pois
só devo fazer coisas que edificam e que sejam para a glória de Deus.
( ) Não participamos de comidas e festas dedicadas a ídolos (demônios).
( ) Não decidimos o que praticamos pelos nossos próprios interesses, mas pela
vontade do Senhor e pelo que vem a colaborar com a salvação das outras
pessoas.
( ) O que fazemos é para agradar ao Senhor Jesus e não por causa do nosso
próprio gosto, pois para isso ele morreu e ressuscitou: para ser Senhor.

APLICAÇÃO
Talvez você precise de correção em alguma área dessas que tratamos. Marque as afirmações abaixo que correspondem
a alguma coisa que precisa se corrigida na sua vida:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Costumo criticar os irmãos de outros grupos que têm práticas diferentes das nossas.
Faço as coisas sem ter cuidado se estou sendo tropeço para alguém. “Cada um que cuide de si.”
Tenho participado de festas idólatras.
Passo a semana toda vivendo só para mim mesmo e uso o domingo para fazer as coisas de Deus.
Tenho usado roupas indecentes, curtas, transparentes, coladas no corpo.

