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24/5/2020  

EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr.Célio Bezerra 

TEXTO BASE:  2 Ts 3.6-15 

PALAVRAS CHAVE: Disciplina, Arrependimento, Igreja. 

OBJETIVO: Expor biblicamente como uma igreja centrada na palavra pratica a disciplina. 

 

Para entender a passagem 

“Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para 

falar, tardio para se irar”. 

Tiago 1:19 

INTRODUÇÃO:______________________________________________________________________________ 

A disciplina pública formal funciona melhor numa igreja cuja cultura de disciplina 

particular e informal é bem recebida e praticada. Se tentarmos erguer a longa e 

afiada espada da excomunhão antes que os membros reconheçam a 

necessidade geral de um chamar o outro à responsabilidade, causaremos brigas. 

 

A prestação de contas dentro da igreja é uma implicação do evangelho e deve 

fundamentalmente ser praticada durante toda a vida da igreja, tanto em caráter 

público quanto em particular. Mas, quando as pessoas não estão acostumadas a 

responder pelo próprio pecado, certamente é mais fácil começar com a 

cobrança particular do que com a pública. A prestação de contas em público 

deve ser uma extensão do que já acontece na vida particular dos membros da 

igreja. 

 

A disciplina na igreja formal tem o melhor resultado quando os membros já fazem-

na em casa – é o que fazem durante o almoço. É o que fazem com delicadeza, 

cuidado e sempre visando o bem da outra pessoa em mente. Não distribuem 

palavras de correção de modo egoísta – apenas para “por para fora o que já 

estava entalado na garganta” 

 

 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: COMO UMA IGREJA PRATICA A DISCIPLINA? 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/1/19+
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Portanto, apresentaremos cinco princípios para a condução da disciplina na 

igreja baseado no Novo Testamento.  

 

I.  COMO PRATICAR A DISCIPLINA? 

 

I.I O processo deve envolver o menor número possível de pessoas.  

 

Um princípio claro extraído de Mt 18.15-20 é que Jesus pretendia que o processo 

de correção do pecado envolvesse o número mínimo de pessoas necessário 

para produzir arrependimento. Se um encontro pessoal, resulta em contrição, 

ótimo. Se é preciso duas ou três pessoas, então que seja assim. Um assunto deve 

ser levado a igreja inteira apenas quando todas as alternativas tiverem sido 

esgotadas. 

 

O processo de Mt.18, naturalmente, presume que o círculo maior de pessoas 

ainda não saiba do pecado em questão. Pecados cuja natureza já é pública, 

como em 1 Co 5, podem exigir que os líderes digam algo a igreja inteira. 

Situação semelhante a essa é vista em Fp 4, quando Paulo, perante toda a 

igreja, implora a Evódia e Síntique que entrem em acordo (Fp 4.2,3). Presume-se 

que a igreja já estava a par do desentendimento. 

 

EX: Quando uma jovem engravida fora do casamento, a igreja poderá julgá-la 

juntamente ao parceiro (se ele estiver na igreja). Caso se mostrem 

genuinamente arrependidos, a igreja pode instruí-los em conformidade com as 

escrituras e, com isso, decidirem não avançar para a disciplina formal. Ainda 

sim, podem abordar ternamente a questão com a igreja, com o intuito de: 

 

A) Ensinar de forma positiva sobre a visão cristã da sexualidade com base no 

exemplo do casal e em contraste a eles. 

B) Para testificarem da graça de Deus no arrependimento do casal, enquanto 

chamam também a igreja para servir aos dois e a criança. 

 

I.II Os líderes da igreja devem conduzir o processo. 

 

O pecado é ardiloso e complexo. Por isso, não é a toa que Paulo Escreve 

“Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma ofensa, vós, que 

sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão; olhando por ti 

mesmo, para que não sejas também tentado” Gálatas 6:1. O apóstolo sabe 

que as ovelhas mais jovens são facilmente enganadas, tentadas a se juntar ao 

pecador no pecado ou pelo menos persuadidas pelos argumentos dele de que 

o pecado é aceitável. Por isso, Paulo roga aos “espirituais” que estejam à frente 

do resgate. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/6/1+
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A referência de Paulo aos “espirituais” não diz respeito necessariamente aos 

presbíteros da igreja, caso contrário ele teria dito “presbíteros”. O que ele sugere 

é que os membros fazem bem ao se aproximarem dos irmãos e das irmãs na fé 

que são mais velhos e mais sábio quando um confronto pessoal não leva a 

lugar nenhum. De maneira geral, é provável que os presbíteros sejam 

consultados e, mais tarde, convocados para conduzir o processo da disciplina, 

principalmente quando ele se expandir para círculos cada vez maiores de 

pessoas.  

 

I.III A extensão do processo depende do tempo necessário para se determinar o 

não arrependimento genuíno. 

 

Uma das perguntas mais difíceis na prática da disciplina, sem dúvida, deve ser: 

será que é a hora de avançar para o próximo nível? As  Escrituras apresentam a 

disciplina como um processo lento em MT 18 onde requer três advertências 

antes da pessoa ser removida, e também apresenta como sendo um processo 

rápido como em 1 Co 5, onde Paulo ordena remoção imediata. Mas há 

também a disciplina conforme Tito 3.10, que parece ficar entre os dois extremos, 

recomendando após duas ou três advertências a exclusão. 

 

Do ponto de vista teórico, portanto, é bem simples descrever quanto tempo o 

processo disciplinar deve demorar: o tempo que for necessário para que a 

igreja conclua que o indivíduo não costuma evidenciar arrependimento. Porém, 

a questão referente “a quanto tempo” não é difícil por motivos teóricos; é difícil 

por motivos práticos. Não podemos verificar o coração da pessoa por dentro. 

Portanto, devemos ser extremamente cautelosos sempre que somos chamados 

a avaliar os frutos e julgar uma questão tão importante quanto: a igreja poder 

ou não continuar testificando alguém pertencente ao reino de Deus. 

 

O texto de Mt 18.8-9 nos oferece uma ajuda para detectar se um indivíduo 

demonstra, ou não, arrependimento autêntico: essa pessoa estaria disposta a 

cortar uma mão ou arrancar um olho? Ou seja, ela está disposta a fazer o que 

for possível para lutar contra o pecado? Aquele que se arrepende geralmente 

é zeloso em abrir mão do pecado. Ele ouve conselhos, muda sua agenda, 

confessa pecados embaraçosos, ou até mesmo está disposto a terminar 

relacionamentos. 

 

A extensão do processo é totalmente determinada pelo tempo que se leva 

para convencer as partes envolvidas a apresentarem características de um 

genuíno arrependimento ou de uma convicta impenitência. A igreja não deve 

examinar as circunstâncias do pecado a partir de um dos lados da balança 

somente, mas perceber também indícios de arrependimento do outro - e vice-

e-versa. Em alguns casos, novas informações surgirão, fazendo pender a 
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balança para um lado ou outro. Mas, quando a igreja está convencida de que 

possui todas as informações relevantes dos dois lados e de que a balança 

deixou de se mover, ela é chamada para agir na direção do lado mais pesado, 

seja ele qual for. Esse processo deve levar minutos ou um ano inteiro. 

 

I.IV OS INDIVÍDUOS DEVEM RECEBER O BENEFÍCIO DA DÚVIDA. 

 

Como já observamos, Jesus prescreve algo parecido com um processo judicial 

cuidadoso em Mt 18, “para que toda acusação se confirme pelo depoimento 

de duas ou três testemunhas” (V16). A acusação deve ser definida. Provas 

devem ser apresentadas. Testemunhas devem ser envolvidas.  

 

Isso significa que os cristãos agirão de forma lenta e cuidadosa, mas também 

que as igrejas devem abordar os casos de disciplina partindo do princípio legal: 

“um inocente até que se prove o contrário”. 

 

Esse princípio se aplica não apenas a questões de disciplina formal, mas 

influencia também como o cristão deve confrontar um irmão ou irmã no 

particular. É preciso dar as pessoas o beneficio da dúvida. Perguntas devem 

anteceder acusações. Deve-se buscar clareza antes de pronunciar certezas. 

 

I.V Os líderes devem envolver e instruir a congregação 

 

A disciplina eclesiástica, sobretudo em seus estágios finais, é um evento 

profundamente significativo na vida do corpo em virtude da união 

compartilhada em cristo. Teologicamente, Paulo diz a todas as partes do corpo 

que se identifiquem com as experiências umas das outras e se apropriem delas, 

sejam elas experiências de luto ou júbilo (1Co 12.21-26; Ef 4.16) 

 

Pastoralmente, esse é um evento importante do qual todas as partes devem se 

apropriar. Todos aprenderão. Todos serão advertidos e desafiados. Todos 

poderão contribuir de alguma forma. 

 

Em um regime congregacional, a igreja será convidada a votar (em alguns 

contextos) ou chegará a um consenso (em outros) para decidir o ato final de 

excomunhão, uma atividade que parece ter precedentes nas Escrituras. Repare 

o termo “maioria” em 2 Co 2.6. 

 

A seguir, apresentamos quatro pontos em que se mostra necessário o 

envolvimento da igreja em alguns processos: 

 

A) Antes de excluir alguém, é necessário consultar a igreja (Mt 18.17). Supondo 

que o membro não esteja em condição de exclusão imediata, presume-se 
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que esse passo dá aos membros da igreja, que têm um relacionamento com 

o indivíduo não arrependido, a oportunidade de tentar levá-lo ao 

arrependimento. É a oportunidade de ela agir e fazer perguntas antes da 

decisão final.  

 

B) Os líderes devem comunicar a igreja quando alguém é disciplinado. A igreja 

deve ser informada sobre a decisão de excluir um indivíduo. As Escrituras 

dizem aos cristãos que seu relacionamento com os excluídos deve mudar 

significativamente. As interações devem ser caracterizadas não pela 

casualidade, mas por conversas intencionais sobre arrependimento. 

Obviamente, os familiares devem continuar cumprindo suas obrigações 

domésticas (Ef 6.1-3; 1 Tm 3.5; Tt 3.10; 2 Jo 10) 

 

C) Os líderes devem instruir e pastorear a congregação no sentido de como 

enxergar os atos de excomunhão possíveis ou vigentes. Os jovens cristãos, 

em geral, são suscetíveis à empatia ingênua e mal direcionada. Os líderes 

ajudam a impedi-los de tropeçarem ao lhes explicar os textos bíblicos 

pertinentes e personificar um modelo de compaixão contrita e amante da 

verdade. 

 

D) Os líderes devem conduzir a congregação a uma atitude de oração pelo 

arrependimento e de esperança de que ele ocorrerá, deixando-a pronta 

para receber de volta o pecador e se reconciliar com ele. Essa condução 

ocorre por meio da instrução cuidadosa e do exemplo pessoal. 

 

I.V Aplicação 

 

1. O processo deve envolver o menor número de pessoas possível para produzir 

arrependimento. 

2. A igreja deve estar devidamente prepara e madura o suficiente para excluir 

um membro – observando devidamente o bom testemunho dele perante o 

mundo. 

3. A extensão do processo depende do tempo necessário para determinar se a 

pessoa arrependeu-se verdadeiramente.  

4. Os líderes devem envolver e instruir a congregação conforme for apropriado 

para o amadurecimento todos - observando que o pecado não é banal, 

mas “um pouco de fermento leveda toda a massa”. 

 

II. Conclusão 

 

A prática da disciplina deve sempre levar o amadurecimento de toda a igreja, 

visando o ensino e repudiando o pecado. O processo de disciplina deve ser 

feito com bastante zelo e amor a Deus, visando sempre com singeleza de 
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coração o arrependimento do pecador, para o bom testemunho corpo de 

Cristo. 

 


