INTRODUÇAO
Esta palavra regra (Kanwn) mencionada cinco vezes por
Paulo de onde vem a palavra canon, o conjunto de livros
do Novo Testamento significa:
-

Vara para medir
Guardar as coisas corretamente
Regular as acoes com o mesmo principio
Principio q guia so pela fe.

Paulo quer dizer que todos nos somos medidos pelo
mesmo principio de Deus, todos nos temos um ponto de
partida para nosso comportamento e etica cristiana. Assim
nos disse Filipenses 3:16: "Pois naquele que temos
chegado, sigamos uma mesma regra, sintamos uma
mesma coisa."
Em Galatas 6:16 Paulo nos recomenda que andemos
todos de acordo com a regra de Deus, dentro dos
parametros que o Ceu colocou para nossa edificacao e
ensino para a doutrina. Devemos notar que esta palavra e
aplicada para a edificacao espiritual, conduta do cristao,
viver do cristao, as boas obras do cristao que sao a
consciencia da salvacao do cristao.

"Adoçao, Juramento e Pacto"
Estudo da seguranca da salvaçao
"Porque nao recebeste o espirito de
escravidao para esta outra vez com
medo; mas recebestes o espirito de
adocao de filhos pelo qual clamamos,
Abba, Padre."
Romanos 8:16

"Porque quando Deus fez a promessa
a Abraao, como nao podendo jurar
por outro maior, jurou por si mesmo,
dizendo: Certamente, te abencoarei
abencoando, e
multiplicando te multiplicarei."
Hebreus 5:13, 14.
"Dizendo, "Novo pacto", deu por velho
o primeiro; e o que e dado por velho e
se envelhece, perto esta de
acabar." Heb. 8:13

Este e o motivo pelo qual temos colocado a nossa serie de estudos biblicos "A Regra de Paulo"
porque este homem escolhido por Deus e o que melhor nos
explica; a Palavra, o Verbo feito carne, a doutrina da salvacao, a doutrina da conduta ou etica. Paulo
apresenta ao mundo inteiro o evangelho e os resultados
de haver crido no evangelho. Nesta regra divina da Palavra de Deus, O apostolo marca as pautas das
boas obras, que sao o resultado da nossa salvacao.
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