


As Escrituras existem para a sã doutrina, a sã doutrina existe para a 
vida real e a vida real existe para que a igreja verdadeira cresça. Isso 
é o que Jamieson afirma, e ele acerta em cheio e de forma brilhante o 
tempo todo.

J. I. Packer, professor de Teologia na Regent College e membro 
do Conselho Diretivo

“Fique atento à sua doutrina.” Tal imperativo a um cristianismo fiel 
soa, para muitos cristãos, algo abstrato e distante da vida da igreja. 
Bobby Jamieson tem outra visão sobre isso, e Sã doutrina é uma argu-
mentação magistral em favor da doutrina que não apenas tem raízes 
profundas na própria igreja, mas também produz uma igreja que exibe 
tanto a graça quanto a glória de Deus.

R. Albert Mohler Jr., diretor do Southern Baptist Theological 
Seminary

Uma verdadeira experiência cristã vai além da sã doutrina, entretanto 
não é nada sem ela. Bobby nos ajuda a enxergar que uma sã doutrina 
não apenas molda todos os ministérios na igreja local, mas os capacita 
— desde uma evangelização eficiente até grupos pequenos genuínos. 
Esse livro pode servir de ponto de partida para refletirmos acerca de 
uma filosofia do ministério.

J. D. Greear, pastor líder da igreja The Summit Church, Durham, 
Carolina do Norte, e autor de Stop asking Jesus into your heart

A verdade existe para a vida. O ensino existe para o viver. A sã 
doutrina existe para o amor, a unidade, a adoração, o testemunho 
e a alegria. Esse livro trata exatamente disso. Os cristãos precisam 
compreender como um ensino bíblico sólido — uma doutrina fun-
damentada nas Escrituras Sagradas e extraída delas — permeia 
todos os aspectos da vida e da experiência cristã. Bobby Jamieson 
defende essa tese em Sã doutrina. Sua argumentação é concisa,  
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bíblica, interessante e irrefutável. Você não demorará muito para ler 
esse livro, mas o conteúdo dele renderá dividendos para cristãos e 
igrejas por um longo tempo.

J. Ligon Duncan, ministro titular da igreja First Presbyterian 
Church, em Jackson, Mississippi, e professor da cátedra John 
E. Richards de Teologia Sistemática e Histórica no Reformed 
Theological Seminary

Você é daqueles que acreditam que a doutrina no mínimo não tem 
uma dimensão prática ou, na pior das hipóteses, carece de amor? 
Conceda a esse autor alguns minutos, e ele vai ajudá-lo a repensar 
seus conceitos. Bem escrito, preciso, provocativo e prático — Jamieson 
criou uma joia.

Mark Dever, pastor titular da igreja Capitol Hill Baptist Church, 
em Washington, DC

Eu faço um curso no seminário ao lado de Bobby Jamieson e por isso 
posso afirmar que ele é um sujeito bastante esperto, um verdadeiro 
nerd, teologicamente perspicaz e — para minha surpresa — um 
surfista entusiasmado. Antes da minha conversão, eu costumava me 
sentar atrás de caras como o Bobby para poder colar, mas agora faço 
isso para aprender — e há muito para aprender com o Bobby! Se você 
não compreende por que uma sã doutrina é relevante nem percebe a 
diferença que ela pode fazer, Bobby tem algo a lhe ensinar. Nesse livro, 
você aprenderá que a sã doutrina sólida é tanto prazerosa quanto útil, 
seja em nosso dia a dia, seja na igreja. Venha e sente-se comigo ao 
lado de Bobby.

C. J. Mahaney, Sovereign Grace Churches

Uma doutrina que seja fiel biblicamente e relevante de um ponto de 
vista prático é essencial para a saúde e para a vida da igreja. Sem isso, 
as igrejas ficam anêmicas e acabam morrendo. Sã doutrina é uma 
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pequena cartilha sobre as doutrinas-chave da santidade, do amor, da 
unidade, da adoração e do testemunho. Em um tratado cuidadoso 
e bem escrito, Bobby Jamieson nos conduz por essas doutrinas 
fundamentais, revelando sua importância para nossa mente e nosso 
coração, em nossa vida pessoal e na comunidade da fé.

Daniel L. Akin, diretor do Southeastern Baptist Theological 
Seminary

Se você já foi algum dia tentado a pensar que doutrina é algo maçante, 
desagregador ou simplesmente sem sentido, esse livro é para você. 
Bobby Jamieson nos mostra que a sã doutrina é bela, vivificante e pro-
fundamente desejável. Espero que essa mensagem alcance todos os 
cantos da terra.

Michael Reeves, diretor de Teologia no UCCF, no Reino Unido, 
e autor de Delighting in the Trinity e The unquenchable flame
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De que adianta conhecer a verdade em palavras,
se o corpo é profanado e realizam-se ações deploráveis?
E que lucro pode vir da santidade do corpo, se a verdade

não habitar a alma? Pois ambas se regozijam unidas
e se aliam para levar o homem à presença de Deus.

Ireneu de Lião, 
Sobre a pregação apostólica1

1Irenaeus of Lyons [Ireneu de Lião], On the apostolic preaching (Crest-
wood: St. Vladimir’s Seminary, 1997), p. 40. 
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PREFÁCIO DA 
SÉRIE 9MARCAS

Você acredita ser sua responsabilidade ajudar a construir 
uma igreja saudável? Se você é cristão, cremos que é o que 
deve fazer.

Jesus ordena que você faça discípulos (Mt 28.18-20). Judas 
manda que você se edifique na fé (Jd 20,21). Pedro o conclama 
ao uso de seus dons para servir às pessoas (1Pe 4.10). Paulo 
o chama a dizer a verdade em amor, a fim de que sua igreja 
amadureça (Ef 4.13,15). Percebe aonde estamos chegando?

Seja você membro ou líder da igreja, a série 9Marcas: 
Construindo Igrejas Saudáveis tem como alvo ajudá-lo a 
cumprir esses mandamentos bíblicos e, assim, desempenhar 
sua parte na construção de uma igreja saudável. Em outras 
palavras: esperamos que esses livros o ajudem a crescer em 
amor por sua igreja, assim como Jesus a ama.

O Ministério 9Marcas planeja produzir um livro peque-
no e de fácil leitura sobre cada uma das características que 
Mark Dever chamou “as nove marcas da igreja saudável”, 
com um volume extra sobre a sã doutrina. Leia também os 
livros sobre pregação expositiva, teologia bíblica, o evange-
lho, conversão, evangelização, membresia na igreja, dis-
ciplina bíblica na igreja, discipulado e liderança bíblica na 
igreja (presbíteros).

As igrejas locais existem para demonstrar a glória de 
Deus às nações. Fazemos isso ao fixar os olhos no evangelho 
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de Jesus Cristo, confiando nele para sermos salvos e amando 
uns aos outros com a santidade, a unidade e o amor de 
Deus. Oramos para que este livro o ajude.

Cheios de esperança,

Mark Dever e Jonathan Leeman,
organizadores da série.
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INTRODUÇÃO

O que você pensa sobre doutrina? Ela serve apenas para causar 
desavenças e divisões entre os cristãos? Trata-se de algo que nos 
afasta do mundo real da evangelização? Ela é importante para 
pastores, mas não tão fundamental para as demais pessoas?

Talvez você tenha uma atitude mais positiva em relação 
à doutrina. Talvez você ame aprender acerca de Deus, mas 
às vezes parece que o que está em sua mente está se desen-
volvendo bem mais rápido do que o que há em seu coração. 

Qualquer que seja sua posição em relação à doutrina, 
o objetivo deste livro é convencê-lo de que a sã doutrina é 
essencial para que tenhamos uma vida piedosa e construa-
mos igrejas saudáveis. Por quê? Porque a sã doutrina existe 
para a vida — a vida da igreja.

Há duas ideias principais que perpassam este livro de 
capa a capa. A primeira é a de que a sã doutrina existe para 
a vida. Ou seja, ela é prática; não se resume a um conjunto 
de fatos abstratos, mas é um roteiro que nos mostra quem 
somos, onde estamos e para onde estamos indo. A sã dou-
trina é, portanto, essencial para que a vida que vivemos e as 
igrejas que construímos glorifiquem a Deus.

A segunda ideia principal deste livro é que a sã doutrina 
existe para a vida da igreja, isto é, ela produz vidas moldadas 
conforme uma igreja local saudável. Os frutos nutridos pela 
sã doutrina não são só individuais, mas coletivos. Assim, a sã 
doutrina é essencial para cada aspecto da vida institucional 
de nossas igrejas.
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Isso significa que, à medida que estudamos a sã dou-
trina como cristãos individualmente, devemos aplicar o que 
aprendemos em nossas igrejas locais. E isso significa que os 
pastores devem alimentar com fidelidade seus rebanhos com 
uma doutrina sólida e moldar cada aspecto de suas igrejas 
em torno da sã doutrina. A doutrina não se presta apenas a 
uma confissão de fé, que fica oculta em uma página secun-
dária do website da igreja; ela deve ser aplicada em sermões, 
grupos pequenos, conversas individuais, orações, hinos e 
muito mais. A sã doutrina deve correr nas veias de nossas 
igrejas e nutrir cada aspecto de nossa vida em comunhão.

Este livro nasceu de um estudo bíblico que escrevi cha-
mado The whole truth about God: biblical theology [Toda 
a verdade sobre Deus: teologia bíblica].3 Esse conteúdo 
cresceu e se desenvolveu, mas, se você quiser explorar parte 
desse material no contexto da escola dominical ou de um 
grupo pequeno, vale a pena conhecer esse estudo.

Começaremos no capítulo 1 estipulando que a sã dou-
trina existe para a vida — a vida da igreja. O capítulo 2 con-
centra-se em como a sã doutrina molda nosso modo de ler 
e ensinar a Bíblia, seja como indivíduos, seja como igreja. O 
restante do livro examina cinco frutos na vida da igreja que a 
sã doutrina alimenta e nutre: santidade, amor, unidade, ado-
ração e testemunho. 

Você está pronto? Ótimo! Eu também.

3The whole truth about God: biblical theology (Wheaton: Crossway, 
2012). Esse estudo bíblico faz parte de uma coleção em dez volumes chamada 
9Marks Healthy Church Study Guides [Guias de estudo 9Marcas para a igreja 
saudável], todos publicados pela Crossway.
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1

A SÃ DOUTRINA EXISTE PARA  
A VIDA — A VIDA DA IGREJA

Sempre tive interesse especial por mapas. Quando era pe-
queno e viajava de carro com minha família, ficava acom-
panhando nosso percurso no banco de trás, totalmente 
absorto em um enorme guia rodoviário Rand Mc Nally que 
abria sobre o colo. Pode me chamar de nerd, se quiser, mas 
isso é bem melhor que ficar perguntando “Já chegamos?” a 
cada cinco minutos. 

É claro que não só os mapas que trazem desenhos de 
estradas que são úteis. Todos fazemos mapas mentais que 
nos ajudam a realizar nossas tarefas — como fazer compras, 
passar no supermercado e devolver os livros na biblioteca, 
e tudo antes da soneca do caçula — ou a fazer as coisas de 
que gostamos.

Adoro surfar (embora atualmente more a uma distância 
absurda do litoral, no Kentucky!), e surfar se resume a pegar 
boas ondas. Mas pegar boas ondas pode ser complicado. 
Elas são o produto de uma delicada interação entre direção 
da elevação, tamanho, período (a distância entre ondas), 
maré, vento, deslocamento de bancos de areia e muito mais. 
Por isso, um surfista dedicado está sempre aprimorando 
um mapa mental de onde encontrar as melhores ondas e as 
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menos frequentadas. Para a região onde cresci surfando, no 
norte da Califórnia, a leitura desse mapa mental soaria mais 
ou menos assim: uma elevação noroeste de três metros que 
tenha um ponto de quebra ao norte será perfeita na seção 
central em certo ponto da cidade, assim que a maré baixar. 
E uma maré baixa negativa vai esvaziar os pontos no lado 
leste, mas agitará um recife instável na ponta da praia. A 
recompensa, claro, é um bom surfe — mas a perseguição da 
onda perfeita também faz parte da diversão.

Mapas servem a um propósito bastante prático: ajudam-
-nos a chegar aonde desejamos ir. Aliás, com um bom mapa 
e senso de direção, você simplesmente nunca se perderá. 
De vez em quando preciso lembrar minha esposa, diante 
de uma leve incerteza acerca da direção a ser tomada, que 
posso não saber o que fazer em seguida, mas não estou per-
dido — sei exatamente onde estou (os homens da família 
Ja mieson são famosos, pelo menos entre nós mesmos, pelo 
apurado senso de direção).

Essa é uma razão pela qual eu teimosamente me recuso 
a usar um GPS. É uma ferramenta que tem lá sua utilidade, 
mas não substitui um mapa e um bom senso de direção. Os 
mapas nos oferecem uma visão geral, permitindo que veja-
mos bem além da próxima saída. E até o próprio ato de usar 
um mapa nos ajuda a obter uma noção de onde estamos. 
Quando, porém, dependemos de um GPS, ficamos inteira-
mente à mercê de uma voz desencarnada chamada Estela 
que nos diz, com um sotaque fajuto, que, porque erramos 
aquela última curva, ela terá de passar os próximos minutos 
“recalculando”, enquanto ficamos rodando sem rumo pela 
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estrada. Já um mapa não apenas nos diz aonde ir, mas tam-
bém onde estamos.

A SÃ DOUTRINA É O MAPA DE DEUS PARA A VIDA CRISTÃ
Ora, o ponto que quero deixar claro é o seguinte: Deus nos deu 
um mapa chamado sã doutrina para vivermos a vida cristã.

Em última instância, a própria Bíblia é nosso mapa — e 
lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos 
(Sl 119.105). A sã doutrina, porém, simplesmente resume 
a mensagem da Bíblia; ela sintetiza o que as Escrituras têm 
a dizer sobre qualquer tópico, seja um tópico extraído da 
Bíblia, seja da vida no mundo. É como o que alguns pro-
fessores de português ensinam sobre novas palavras que 
passam a integrar nosso vocabulário: você não sabe o que 
uma palavra significa se não for capaz de defini-la com 
suas próprias palavras. Não se pode definir uma palavra 
com a mesma palavra. Com a doutrina é a mesma coisa: 
expressamos com nossas próprias palavras o ensino bíblico 
sobre determinado tópico. E uma doutrina será sã, sadia, 
sempre que nossas próprias palavras resumirem o conteúdo 
bíblico de forma correta ou fiel. É como tirar um 10 em 
uma prova de vocabulário: tiramos um 10 sempre que nossas 
palavras reproduzem o sentido das palavras da prova de 
forma correta e consistente.

Assim, como exatamente poderíamos definir a “sã dou- 
trina”? Eis uma definição que funciona: a sã doutrina é um 
resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia quanto 
úteis à vida. A doutrina não deve consistir na imposição de 
nossas ideias sobre a Bíblia; na verdade, não deve ser nem 
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mais, nem menos do que um resumo dos ensinos bíblicos 
acerca de um tópico. Ela apresenta os ensinamentos das 
Escrituras como uma unidade coerente, embora complexa 
— razão pela qual eu a chamo de mapa: a doutrina relaciona 
o todo às partes e as partes ao todo.

Como qualquer bom mapa, portanto, a sã doutrina  
serve a um propósito muito útil e prático: ela é para a 
vida. Instruções servem para guiar ações. Atentamos para 
os ensinamentos da Palavra de Deus com o propósito de 
viver de acordo com ela. A sã doutrina não é um arquivo de 
informações que serve apenas para apresentar fatos. É, na 
verdade, um mapa para nossa peregrinação neste mundo 
até o mundo vindouro.

Médicos precisam tomar decisões dif íceis com pouco 
tempo para pensar e com muita coisa em risco. O que 
capacita um bom médico a tomar decisões sábias é um vasto 
conhecimento do corpo humano. Não há como saber se 
um rim está falhando se não se sabe o que é um rim e como 
ele deveria funcionar. É por isso que os médicos passam 
longos anos estudando anatomia e fisiologia humana: para 
ser capazes de fazer diagnósticos precisos e prescrever os 
remédios corretos — muitas vezes resultando na salvação 
de vidas.

Em alguns aspectos, a vida cristã não é tão diferente 
disso. Precisamos tomar decisões dif íceis sem muito tempo 
para pensar; às vezes, com muita coisa em jogo. E, como na 
prática da medicina, não há uma fórmula fácil para essas 
decisões, de modo que precisamos de sabedoria. A base 
da sabedoria, tal qual a que fundamenta a decisão de um 
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médico, está assentada sobre um alicerce de conheci-
mento — o conhecimento das coisas que Deus revelou em 
sua Palavra. Nas Escrituras, Deus nos fala acerca de quem 
ele é, quem somos, de onde viemos, o que há de errado com 
este mundo, como Deus irá consertá-lo e muito mais. Se 
nossa intenção é ter uma vida que agrade a Deus, essas são 
as questões que mais precisamos conhecer.

As Escrituras não abrangem tudo, pois há muitas coisas 
verdadeiras que elas não dizem. As Escrituras são, contudo, 
suficientes. Em sua Palavra, Deus nos diz tudo o que pre-
cisamos saber para ser salvos e ter uma vida agradável a 
ele (2Pe 1.3). As Escrituras não nos dizem como fazer uma 
cirurgia cardíaca, mas expõem os desejos e os enganos do 
coração humano (Hb 4.12,13). As Escrituras não nos dizem 
como ir de Londres a Tóquio, mas instruem sobre como 
caminhar com sabedoria nos caminhos do Senhor e evitar 
as armadilhas do Diabo (Cl 4.5; 2Tm 2.26).

As próprias Escrituras ensinam que a sã doutrina existe 
para a vida. Em Tito 2.1, Paulo orienta seu colaborador: “Tu, 
porém, ensina o que está de acordo com a sã doutrina”. 
Depois, nos nove versículos seguintes, ele mostra como 
diferentes grupos de pessoas na igreja devem viver e se rela-
cionar entre si:

 Os mais velhos devem ser equilibrados, respeitáveis, 
sóbrios, sadios na fé (v. 2).

 As mulheres mais velhas devem ser reverentes, não 
caluniadoras nem dadas a muito vinho e devem ensinar 
as mais novas a ser mães e esposas fiéis (v. 3-5).
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