Mensagem 21.02.16
Tema Missões - I Timóteo 4:16
Titulo – Escola Dominical e discipulado
Introdução: Por que a Escola Dominical e Discipulado ?
Qual importância disso para nossas vidas ?

1. Talvez você já notou qual a resposta para estas duas perguntas a partir do
versículo que lemos. Sim a resposta é DOUTRINA . A doutrina irá determinar
sua forma de crer em Deus e seu destino final. Você pode acreditar em Jesus,
mas se sua doutrina não te leva a seguir Jesus, você não chegará onde ele está e
para onde quer te conduzir. Quero aprofundar um pouco mais considerando o
que Paulo instruiu Timóteo.
2. Doutrina no grego ( didaskalia ) : Ensino, instrução, aquilo que é ensinado.
Dicionário: O conjunto coerente de ideia fundamentais a serem transmitidas,
ensinadas. Conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político e
religioso e econômico.
O tema para o apostolo Paulo foi enfatizado nas duas cartas escrita ao seu
discípulo Timóteo.
- I Timóteo 1:3 – Exorte para que não ensinem outra doutrina;
- I Tim.- 1:10 Corrija tudo que se opõe à sã doutrina (instruções);
- I Tim. 4:6 – Expões estas coisas ... da boa doutrina;
- I Tim. 4:16 – Texto base;
- I Tim. 6:1 – Vergonha para nome de Deus e da doutrina não sejam blasfem...
- I Tim. 6:3 - Se alguém ensina outra doutrina e não sã palavras de Jesus...
- II Tim. 4:3 – Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina ...
Vemos a preocupação de Paulo com Timóteo para que estive se dedicando no
ensino e na pratica da doutrina, pois assim salvaria tanto a si mesmo , como aos
seus ouvintes. Nesta carta Paulo dá uma série de instruções sobre como tratar as
famílias, como escolher lideres para igreja, como permanecer firme durante
batalhas da fé: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Ele citou nome de pessoas que não guardaram a doutrina e se perderam , fala
para Timóteo não se deixar levar pelas paixões da mocidade mas seguir caminho
da fé, amor, paz.
A doutrina foi ensinada a Timóteo e Paulo fez dele um discípulo a serviço de
Jesus Cristo.
3. E para nossos dias? Doutrina é importante? (veja algumas imagens )
Respeitar é dever de todo cidadão, mas a escolha da doutrina é uma resposta
pessoal. A bíblia mostra pessoas seguindo Jesus sem guardar sua doutrina.
Mostra pessoas que o abandonaram. Mostra pessoas que o traíram.

Na experiência de Paulo , judeus que se converteram ao cristianismo, mas não à
doutrina de Cristo. Para tanto Paulo exorta a Timóteo : “Toda Escritura é
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça (II Tim. 3:16) .
Sim doutrina é importante. Onde aprendemos doutrina ? Na escola Dominical.
Hoje muitos cristãos estão perdidos, seguem qualquer balada que fale de Jesus,
se apegam aos símbolos (litúrgicos) mais que a Cristo. Pulam de igreja em igreja
e não sabem mais os fundamentos essenciais da fé, não estão disponíveis para
praticar porque estão procurando show, passatempo, e não se incomodam em
conferir as Escrituras com a doutrina de Cristo. Buscam vantagens pessoais.
Onde praticamos a doutrina ? No discipulado. O pequeno grupo é uma estratégia
utilizada por Jesus, mas a doutrina foi passada na pratica, no dia a dia com os
discípulos. Estar num PG não é o mesmo que ser discípulo.
Na ED. Aprendemos, no discipulado, praticamos .
4. Conclusão:
Voltando às perguntas iniciais por que a Escola Dominical e discipulado?
Para que você aprenda a doutrina e a coloque em prática, pois estamos à
serviço de Deus, nossa missão é salvar vidas e para isso perdemos nossa
vida neste mundo, como Cristo, e a guardamos para vida eterna. A doutrina
não tem fim em nós mesmos, mas em servir os propósitos do reino de Deus.
É por Ele , para Ele que são todas as coisas !
Qual importância disso para nossas vidas ?
A importância é que salvarás tanto a ti, como aos que te ouvem, conduzindo
todas pessoas aos pés de Cristo!

5. Desafio : Mantenha-se firme no proposito de valorizar a Escola Dominical e
o discipulado, não abra mão disso, lutem, batalhe, não deixe que ninguém
roupe sua benção por vento de doutrina, não deixe que ninguém tire a sua
comunhão com Deus , com o próximo, por conta de tirar a importância da
doutrina que abraçamos, à qual Jesus deus sua vida para que nós
pudéssemos ser alcançados! Em nome de Jesus!

