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2 Tm 2.14-19

14. Continue a lembrar essas coisas a 
todos, advertindo-os solenemente 
diante de Deus, para que não se 
envolvam em discussões acerca de 
palavras; isso não tem proveito, e 
serve apenas para perverter os 
ouvintes.

15. Procure apresentar-se a Deus 
aprovado, como obreiro que não 
tem do que se envergonhar, que 
maneja corretamente a palavra da 
verdade.

16. Evite as conversas inúteis e profanas, 
pois os que se dão a isso prosseguem 

cada vez mais para a impiedade.
17. O ensino deles alastra como câncer; 

entre eles estão Himeneu e Fileto.
18. Estes se desviaram da verdade, 

dizendo que a ressurreição já 
aconteceu, e assim a alguns 
pervertem a fé.

19. Entretanto, o firme fundamento de 
Deus permanece inabalável e 
selado com esta inscrição: "O Senhor 
conhece quem lhe pertence" e 
"afaste-se da iniquidade todo 
aquele que confessa o nome do 
Senhor".



2 Pe 1.20,21
20. Antes de mais nada, 

saibam que nenhuma 
profecia da Escritura 
provém de 
interpretação pessoal,

21. pois jamais a profecia 
teve origem na 
vontade humana, mas 
homens falaram da 
parte de Deus, 
impelidos pelo Espírito 
Santo.



Os 5 “Solas” 
da Reforma 
Protestante

Sola Scriptura = Somente a Escritura 

Solus Christus = Somente Cristo

Sola Gratia = Só a Graça

Sola Fide = Só a Fé

Soli Deo Gloria = Somente a Deus a Glória



A Bíblia é o nosso único 
fundamento doutrinário

• A Bíblia – a transmissão 
escrita do Evangelho

• A tradição – a transmissão 
oral do Evangelho

Catolicismo 
Romano

• A Bíblia
• Livro de Mórmon
• Doutrina e Convênios, 

revelações de Joseph Smith 
e de presidentes mórmons

• A Pérola de Grande Valor, 
escritos atribuídos a Moisés, 
Abraão e Joseph Smith

Mormonismo

• A Bíblia

Evangélicos

Fontes: https://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s1c2_50-141_po.html
https://noticias-br.aigrejadejesuscristo.org/artigo/por-que-e-de-que-maneira-os-mormons-sao-diferentes



! Deísmo: existe um Deus criador, mas a 
partir daí Ele deixaria o mundo regido 
pelas leis naturais, sem sua interferência

! Ao contrário, cremos que Deus não 
apenas a tudo criou, mas também a tudo 
governa e tem propósitos eternos que Ele 
fará acontecer

!Mt 10.29,30: “Não se vendem dois pardais 
por uma moedinha? Contudo, nenhum 
deles cai no chão sem o consentimento 
do Pai de vocês. Até os cabelos da 
cabeça de vocês estão todos contados.”

! I Co 14.3: “quem profetiza o faz para a 
edificação, encorajamento e consolação 
dos homens.”

A Bíblia é a 
autoridade 
doutrinária
Mas Deus 
continua 
falando pelos 
dons



O que é Doutrina?

!Ensino, instrução
!Estruturação da nossa confissão 

de fé
!Credos
!Confissões/Declarações de fé

!Precisa ser vivenciada em nosso 
dia a dia



Cuidados 
com 
modismos

!O que está “na 
moda”

! É tudo 
passageiro

!Mais estratégia 
de marketing 
sem fundamento 
bíblico



A Palavra é nosso
fundamento sólido
! “Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que 

não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a 
palavra da verdade.”

2 Timóteo 2:15

Grego “orthotoméo” – Fazer o corte 
correto de algo

Precisão, fundamento, seriedade, 
solidez



Próxima lição:
Vivendo o fervor espiritual


