
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. As crenças doutrinárias têm alguma importância,  
ou apenas ser um crente sincero?  



Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, 
irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido  

desde o princípio para a salvação,  
em santificação do Espírito, e fé da verdade; 

 
2 Tessalonicenses 2:13 



2. Como Josué servia ao Senhor? 



Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade  
e com verdade; e deitai fora os deuses aos quais serviram 

vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. 
Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, 

escolhei hoje a quem sirvais; se aos deuses a quem  
serviram vossos pais,...; porém eu e a minha casa  

serviremos ao Senhor. 
 

Josué 24:14,15 



3. O que devemos fazer para não assimilarmos 
ou retermos falsas doutrinas e enganos? 



Examinai tudo. Retende o bem. 
 

1 Tessalonicenses 5:21 



4. Por que meio devemos provar toda doutrina? 



À lei e ao testemunho! 
Se eles não falarem segundo esta palavra, 

é porque não há luz neles. 
 

Isaías 8:20 



5. Contra que espécies de doutrinas nos devemos  
precaver? 



Para que não sejamos mais meninos inconstantes, 
levados em roda por todo o vento de doutrina, 

pelo engano dos homens que com astúcia  
enganam fraudulosamente. 

 
Efésios 4:14 



6. O que é vento de doutrina? 



E até os profetas serão como vento, 
porque a palavra não está com eles;  

assim se lhes sucederá. 
 

Jeremias 5:13 



7. Para que proveito serve as Escrituras Sagradas? 



Toda a Escritura é divinamente inspirada, 
e proveitosa para ensinar, para redarguir,  

para corrigir, para instruir em justiça; 
Para que o homem de Deus seja perfeito,  

e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 
 

2 Timóteo 3:16,17 



8. Que advertência foi dada a Timóteo enquanto ele  
se preparava para o ministério evangélico? 



Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. 
Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado  

por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 
Medita estas coisas; ocupa-te nelas, para que  
o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 

Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.  
Persevera nestas coisas; porque, fazendo isto,  

te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 
1 Timóteo 4:13-16 



9. Que solene advertência lhe foi feita  
em relação a obra pública? 



Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo,  
que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda  

e no seu reino, que pregues a palavra,  
instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, 

exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 
 

2 Timóteo 4:1,2 



10. Por que disse o apóstolo Paulo que esse dever  
era tão imperioso? 



Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; 
mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si 
doutores conforme as suas próprias concupiscências; 

E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 
 

2 Timóteo 4:3,4 



11. Que idêntica instrução também foi dada a Tito? 



Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. 
Em tudo te dá por exemplo de boas obras;  

na doutrina mostra incorrupção,  
gravidade, sinceridade, 

 
Tito 2:1 e 7 



12. A que sã doutrina habilitará o fiel mestre? 



Retendo firme a fiel palavra, 
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, 

tanto para admoestar com a sã doutrina,  
como para convencer os contradizentes. 

 
Tito 1:9 



13. Que perigo acompanha o perigo da falsa doutrina? 



Os quais se desviaram da verdade, 
dizendo que a ressurreição era já feita, 

e perverteram a fé de alguns. 
 

2 Timóteo 2:18 



14. Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus e que 
preciosa obra opera a verdade pelos que a recebe? 



Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele:  
Se vós permanecerdes na minha palavra,  
verdadeiramente sereis meus discípulos; 

E conhecereis a verdade,  
e a verdade vos libertará. 

 
João 8:31,32 



15. Por meio de que serão eles santificados? 



Santifica-os na tua verdade; 
a tua palavra é a verdade. 

 
João 17:17 



16. Que espécie de culto vem em resultado do  
falso ensino? 



Mas, em vão me adoram, 
ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 

 
Mateus 15:9 



17. Podemos nós fechar os ouvidos e continuar  
inocentes diante de Deus? 



O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei,  
até a sua oração será abominável. 

 
Provérbios 28:9 



18. Que diz Cristo dos que querem fazer a vontade  
de Deus? 



Se alguém quiser fazer a vontade dele, 
pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, 

ou se eu falo de mim mesmo. 
 

João 7:17 



19. Que permitirá Deus que sobrevenha sobre aqueles 
 que rejeitarem a verdade? 



E com todo o engano da injustiça para os que perecem, 
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 

E por isso Deus lhes enviará a operação do erro,  
para que creiam a mentira; para que sejam julgados  

todos os que não creram a verdade,  
antes tiveram prazer na iniquidade. 

 
2 Tessalonicenses 2:10-12 



20. Por quais doutrinas hão de se desviar alguns  
nos últimos dias? 



Mas o Espírito expressamente diz  
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, 

dando ouvidos a espíritos enganadores,  
e a doutrinas de demônios; 

 
1 Timóteo 4:1 



21. Que sorte aguarda os guias cegos e seus  
seguidores? 



Deixai-os; são cegos condutores de cegos. 
Ora, se um cego guiar outro cego, 

ambos cairão na cova. 
 

Mateus 15:14 



22. Para quem serão abertas as portas da cidade  
celestial? 



Bem-aventurados  
aqueles que guardam os seus mandamentos, 

para que tenham direito à árvore da vida, 
e possam entrar na cidade pelas portas. 

 
Apocalipse 22:14 
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