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31/5/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Célio Bezerra 

TEXTO BASE:  2 Co 2.6-8 

PALAVRAS CHAVE: Disciplina, Arrependimento, Igreja, Restauração. 

OBJETIVO: Expor biblicamente os critérios para restauração de membros 

disciplinados.  

 

Para entender a passagem 

“Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo 

modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu 

amor” João 15:10. 

 

INTRODUÇÃO:______________________________________________________________________________ 

Estamos chegando ao fim da nossa sequência de estudos sobre a disciplina 

eclesiástica  neste tempo agradável de estudos, aprendemos: 

 

• O que é a disciplina Eclesiástica:  Nesta lição, vimos o conceito bem como 

a relação da disciplina com o discipulado. Pudemos compreender também 

como se dava a aplicação da disciplina tanto no Antigo Testamento 

quanto no Novo Testamento, juntamente ao modelo de disciplina deixado 

por Jesus Cristo. 

• Porque a igreja deve aplicar a disciplina: Nesta lição, vimos que a disciplina 

deve ser aplicada para o bom testemunho da igreja no mundo e em 

obediência e amor a Deus. Vimos também a aplicação da disciplina no 

contexto neotestamentário tanto no modelo deixado por jesus quanto na 

aplicação Paulina.   

• Quando Aplicar a Disciplina: Aprendemos que a aplicação da disciplina 

deve ocorrer sempre que um discípulo falha em estar sob a instrução do seu 

mestre, isto é, sempre que um abismo se abre entre a vida cristã e a 

profissão de fé de alguém. Vimos também que a publicidade da disciplina 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: COMO FUNCIONA A RESTAURAÇÃO? 
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está relacionada com a natureza do pecado que pode se apresentar em 

um nível mais interpessoal ou em um grau público, grave e impenitente.   

• Como aplicar a disciplina: Percebemos nesta lição que a disciplina deve ser 

feita de forma sigilosa e discreta; sendo acompanhada pelos líderes da 

igreja sem pressa, isto é, não se preocupando com o tempo da disciplina 

em si, mas identificando e considerando o quanto que o pecador se 

apresenta inclinado ao arrependimento. 

 

 

Nesta lição, abordaremos “como funciona a restauração?” - Haja vista que a 

disciplina formal na igreja significa a exclusão da membresia da igreja e da ceia 

do Senhor, devemos levar em consideração as seguintes perguntas: o que a 

restauração envolve? E quando ela ocorre? 

 

 

I.  COMO FUNCIONA A RESTAURAÇÃO? 

 

Depois que alguém é excomungado da igreja, a restauração nada mais é do que 

o ato de a igreja declarar perdão à pessoa e confirmar novamente a cidadania 

dela no reino de Deus. Em sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo aborda 

outro caso de disciplina na igreja, mas dessa vez descreve a restauração da 

seguinte maneira: 

“Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. 

De maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não 

seja de modo algum devorado de demasiada tristeza” 2 Coríntios 2:6-7 

A maior parte da congregação havia agido (votado?) deliberadamente em favor 

da punição da pessoa. Agora Paulo pede a eles que perdoem, consolem e 

reafirmem seu amor por ela. 

O chamado para perdoar o indivíduo, aliás, remonta às palavras de Jesus no 

Evangelho de João, que são paralelas à menção das chaves no Evangelho de 

Mateus “Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados; se os retiverdes, 

serão retidos”(Jo20.23). Pouco depois dessa afirmação Jesus restaura Pedro (cf. Jo 

21.15-17). 

Uma vez que a igreja decide restaurar um pecador arrependido à comunhão e à 

ceia do Senhor, não deve falar de um período de avaliação ou cidadania de 

segunda classe. Em vez disso, a igreja deve declarar publicamente o perdão (cf. 

Jo 20.23), ratifica seu amor pelo indivíduo arrependido (cf. 2 Co 2.8) e celebra, tal 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/2/6,7+
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como o pai do filho pródigo celebrou (cf. Lc 15.24). 

Cabe, neste momento, uma pergunta: Restauração significa necessariamente 

reintegração à membresia da igreja? Na maioria dos casos, podemos dizer que 

sim. O arrependimento necessário para que haja restauração deve ser indicado, 

entre outros fatores, pela disposição da pessoa de se reintegrar à igreja e 

submeter-se à supervisão dela.  

II. Quando a restauração deve ocorrer? 

 

Quando a restauração à igreja deve ocorrer? A resposta é simples: quando o 

pecador se arrepende e a igreja estiver convicta pelos frutos de arrependimento 

demonstrados na vida do indivíduo. A restauração ocorre quando a igreja está 

disposta a, mais uma vez, se colocar perante as nações e atestar a profissão de fé 

daquela pessoa. 

 

 

EX: Às vezes, as evidências do arrependimento são nítida e em outros casos 

não: um homem que porventura tenha abandonado a esposa, retorna para ela 

e ainda assim as evidências não se tornam claras. 

 

Ex: Alguém pego em um ciclo de vício pode não ter tido bons resultados 

anteriores, no entanto, com o devido aconselhamento sobre seu pecado ele 

poderá reagir positivamente e não mais vir a praticar o vício de outrora. 

 

Os sinais de arrependimento serão diferentes para cada pecado, e nem sempre 

será fácil discernir se o arrependimento é verdadeiro. Pode acontecer que na 

igreja haja um dilema, vejamos: Um homem foi excomungado da igreja por ter 

praticado uma atividade criminosa vexatória. Graças a Deus, ele logo 

abandonou tal atividade ao ser exposto – um bom sinal. Mas outros pecados 

relacionados a ele persistiram – um mal sinal. Ele se dispôs a se reunir com dois 

dos líderes da igreja dezenas de vezes para aconselhamento – um bom sinal. 

Porém, sua frequência às programações e sessões de aconselhamento eram 

esporádicas – um mal sinal. Os líderes esperavam uma maior frequência nos 

encontros, porém não obtiveram o devido resultado, eles decidiram orar ao 

Senhor para que ele pudesse restaurá-lo, eles esperavam que a restauração 

acontecesse mais cedo, no entanto entenderam que a restauração é uma 

ação de Deus na vida do pecador. 

 

Devemos ter sabedoria em avaliar os indícios de arrependimento, requer 

equilíbrio entre cautela e compaixão. Isso significa que muitas vezes o processo 

deve ser lento – mas não lento demais. No entanto, a intenção do Senhor é que 
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as igrejas aprendam o que significa confiar na sabedoria que ele promete 

conceder mesmo em meio aos dilemas mais difíceis, para nos lembrar da nossa 

dependência dele. 

 

III. A DECISÃO É VALIDA PARA OUTRAS IGREJAS? 

 

As outras igrejas são obrigadas pela decisão da igreja original a excomungar 

alguém? Isto é, pode uma igreja receber como membro alguém que foi 

disciplinado por outra igreja? Tradições diferentes têm respostas diferentes para 

essa pergunta. Algumas delas existem, em parte, devido à convicção de que a 

igreja institucional se estende para além da igreja local. 

 

Alguns Batistas históricos já argumentaram que, quando uma igreja excomunga 

alguém, a pessoa continua sob a autoridade daquela igreja, pelo menos até 

que a “condenação” seja revogada. Enquanto isso, outra igreja batista não 

deve usurpar a autoridade da primeira e receber o indivíduo como membro. 

 

Segundo Leemam este posicionamento é equivocado, as igrejas têm sim 

autoridade para receber aqueles que foram disciplinados por outra 

congregação. Talvez não seja sábio da parte delas fazerem isso de forma livre, 

e de forma imprudente, o processo se dá na investigação junto à igreja anterior.   

 

Quando uma igreja exclui alguém, ela o entrega a Satanás (1 Co 5.5). Isto é, ela 

revoga seu conhecimento público de que aquela pessoa pertence ao reino de 

Deus - onde impera a autoridade redentora de Deus. Ela declara, em vez disso, 

que a pessoa deve pertencer ao reino de Satanás, onde ele governa (Mt 4.8-9; 

Jo 12.31; 14.30). Por isso, Jesus diz que devemos tratá-lo “como se fosse um 

pagão ou publicano”, alguém que não pertence à comunidade da aliança de 

Deus.  

 

 

IV. Isso é uma recomendação para que as igrejas ajam de forma 

absolutamente autônoma uma em relação à outra? 

 

De maneira nenhuma. É nítido que as igrejas do Novo Testamento são 

interdependentes. Elas cuidam para que as outras igrejas tenham suas 

necessidades supridas, recebam ensino sólido e trabalhem juntas pela verdade 

(At 11.28-30; Cl 4.16; 3 Jo 5-8). Elas também avisam umas às outras sobre falsos 

profetas e figuras desagradáveis (1 Jo 4.1-3; 3 Jo 9-10). Parte dessa 

interdependência deve incluir a ajuda mútua no recebimento entre igrejas 

sobre questões disciplinares, de tempos em tempos e dentro dos limites da 

prudência. Porém, cada igreja é, em última instância, responsável diante de 

Deus pelas próprias decisões. 
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I.V Aplicação 

 

1. A restauração de um membro excomungado da igreja deve observar os 

sinais de arrependimento e a submissão dele diante da igreja. 

2. O processo de restauração deve ser cuidadoso e amoroso. 

3. A igreja tem as chaves do reino, a pessoa excomungada pertence à 

Satanás, logo, a igreja deve tratá-lo como ímpio com o intuito de 

evangelização.  

 

V. Conclusão 

 

A disciplina na igreja, portanto, é fundamentalmente uma questão de amor. O 

senhor disciplina aqueles a quem ama (Hb 12.6) - O mesmo vale para sua 

igreja. Jesus nos diz que se guardarmos os mandamentos d´Ele, 

permaneceremos em seu amor (Jo15.10). Uma igreja que compreende o amor 

de Deus, compreenderá a disciplina bíblica. 

 


