4º Trimestre de 2018 • Tema: Doutrinas Bíblicas

Lição 1: Estudando a Sã Doutrina
A utilização do estudo Bíblico para multiplicação
do Reino através das mídias digitas
Já ouviram falar no termo “Era da Informação ou Era Digital”? Estes são os termos
utilizados para intitular os avanços tecnológicos provenientes da Terceira Revolução
Industrial que desenvolveu um meio de
comunicação instrumentalizado pela informática e pela internet.
Atualmente, é difícil encontrar alguém
que não esteja parte do seu dia “conectado”. Segundo dados recentemente publicados pelo IBGE, o Brasil tem cerca de 116
milhões de pessoas conectadas à internet.
Esta facilidade de acesso rápido e prático
com a rede, nos permite o uso da internet
como fermenta. Tanto para aprofundamento nos conhecimentos bíblicos quanto para
propagação do evangelho de Cristo.
• Por que estudar a Bíblia?
Porque o homem erra por falta de conhecimento as Escrituras Sagradas, Mt 22.29.
A Bíblia é a palavra genuína do próprio Deus, Sl. 18.30. Esta palavra é viva e
poderosa. Ela tem o poder de penetrar nas
profundezas da alma e alcançar o corações
sedentos, Hb 4.12. A palavra de Deus tem
sobre o homem, o poder libertador, transformador, restaurador e abençoador.
É dever de todo cristão buscar o crescimento em conhecer da Palavra de Deus. 2
Pe 3.18 diz: “Cresçam, porém, na graça e
no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo...” quando buscamos o
crescimento espiritual através do estudo da
sã doutrina, conhecemos mais a Deus.
Neste estudo, a Bíblia deve ser sua
principal fonte de pesquisa, pois
ela é verdadeira e eficaz. Você

também pode se utilizar de
meios secundários, como livros e revistas para aprofundar seus conhecimentos.
E porque não a internet? Sim à internet é
uma ferramenta de pesquisa válida para
busca de conhecimento. Alerta! Certifique-se sempre, buscando as origens dos sites,
para que os conteúdos pesquisados sejam
fidedignos e estejam de acordo com ensinamentos da Escrituras.
• Como podemos multiplicar o
Evangelho de Cristo através das Mídias Digitais?
Jesus, através de seus ensinamentos,
doutrinou o homem a viver em retidão. O
evangelho de Cristo é a salvação para todo
aquele que crê em Deus como Único Senhor. E, através de Jesus, por seu sacrifício
na cruz, temos a vida eterna. Na parábola
do semeador, Jesus comparava a palavra
de Deus com as sementes. Que precisam
ser plantadas nos corações das pessoas
para que elas possam crescer e frutificar.
Nós somos os semeadores dos dias de hoje.
É de nossa responsabilidade distribuir a
“boa semente” para outras pessoas. A palavra de Deus é a própria verdade, e é esta
verdade que liberta!
“Disse Jesus aos judeus que haviam
crido nele: “Se vocês permanecerem firmes
na minha palavra, verdadeiramente serão
meus discípulos. E conhecerão a verdade, e
a verdade os libertará”. João 8:31-32
Como poderemos cumprir com nossa
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missão como discípulos de Jesus em propagar o reino de Deus, se não tivermos conhecimento em sua palavra? Observe que
uma coisa está completamente atrelada a
outra.
Muitas são formas de alcançar uma vida
através da evangelização. A Internet também pode ser utilizada para alcançar o
maior número de pessoas, principalmente
entre os jovens. Você já parou para pensar
nas inúmeras possibilidades que as mídias
digitais podem-lhe oferecer? Através destas
mídias, temos um alcance numeroso e um
público variado de pessoas. Que tal come-

çar a pensar melhor em como usar a internet para anunciar a salvação para quem
ainda não tem? Você é um auxiliador de
Jesus na terra, dedique-se à sua palavra e
busque novas possibilidades para cumprir a
determinação de Jesus.
No livro de Lucas 24. 45, diz: “Então
lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. “Peça
ao Senhor que abra seus olhos, seus
ouvidos, seu entendimento para você
desenvolva estratégias inovadoras e que
alcance o maior número de pessoas para
o Reino de Deus.
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