


• SOLA SCRIPTURA 
• Na Igreja e seu Repensar  



•  Conjuro-te, perante Deus e Cristo 
Jesus, que há de julgar vivos e 
mortos, pela sua manifestação e 
pelo seu reino: prega a palavra, 
insta, quer seja oportuno, quer não, 
corrige, repreende, exorta com toda 
a longanimidade e doutrina. (2	Tm	
4.1,2)	



•  Paulo: 
– Encarcerado do Senhor (1.8) 
– Acorrentado (1.16) 
– Sofrendo como se fosse malfeitor 

(2.9) 
– Sofre enfado, frio e solidão (4.9-13) 
– Aguarda a sua morte (4.6-8)		



• Qual é a 
preocupação de 

Paulo? 
• Prega a Palavra 



•  O Assunto é muito sério: 
– Conjuro-te   
– Perante Deus 
– E Cristo Jesus 

•  PREGA A PALAVRA (Kerikso) tem como 
objetivo a mudança completa dos 
ouvintes para Deus .(S. Kistemaker) 

 



•  Esta	palavra	(kerikso)	aparece	em	Romanos	
10:14	

•  “Como,	porém,	invocarão	aquele	em	quem	
não	creram?	E	como	crerão	naquele	de	quem	
nada	ouviram?	E	como	ouvirão,	se	não	há	
quem	pregue?”	



•  “Aquele que prega a Palavra descobrirá 
que a ninguém a pregou em vão…se 
porventura alguém presume que a 
Palavra de Deus ecoa no vazio, ao ser 
proclamada, esse tal está fazendo 
grande confusão. Essa Palavra é algo 
vivo e cheio de poder secreto, a qual não 
deixa nada no homem que não seja 
tocado” João	Calvino	



•  “Quanto	mais	aquilo	que	acumulamos	
(conhecimentos,	valores,	emoções)	puder	ser	
comparLlhado,	mais	nos	senLmos	bem.	
Somos	inconLdos;	parece	que	não	cabemos	
em	nós	mesmos	e	é	preciso,	sempre,	
transbordar”	Mario	Sergio	Cortella.	



•  A Escritura exige trabalho: 
•  “Insta quer seja oportuno quer não”. 
•  Insta = Estar de prontidão 
•  “parece ter sentido não somente 

de alerta e zelo mas de 
insistência e urgência” John Stott 



•  A Escritura nos dá 
condições para 
enfrentar os 
problemas: 

•  “Corrige e repreende” 



•  “se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo 
(corrige) entre ti e ele só. Se ele te ouvir, 
ganhaste a teu irmão” Mt 18.15 

•  “te ouvir”o que garante que você está 
certo?  

•  A Bíblia.  



•  Repreende	é	uma	expressão	carregada	de	
autoridade.	Esta	palavra	aparece	em	Lc.	8.24	

•  “despertando	Jesus,	repreendeu	o	vento	e	a	
fúria	da	água.	Tudo	cessou,	e	veio	a	bonança”.	

•  Esta	repreensão	tem	que	ser	amorosa	
(loganimo)	e	bíblica	(doutrina)	



•  A Palavra de Deus é o instrumento 
doutrinário que deve guiar a Igreja 

em sua jornada missionária. 



•  “Boa parte do sucesso dos 
movimentos (que prejudicam as 

igrejas) deve-se à superficialidade 
das igrejas, aos dias de 

mediocridade espiritual em que 
estamos vivendo, em que as 

pessoas não tem mais interesse nas 
grandes doutrinas da graça”. Augustus 

Nicodemus 



•  “A razão não precisa morrer, só 
precisa dobrar de joelhos. A razão 
que se sujeita a Deus não deve se 
envergonhar da sua sujeição, nem 

se inferiorizar pelo fato de 
reconhecer sua dependência da 

revelação” Jonas Madureira 




