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10/5/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor:  

TEXTO BASE:  1 Co 5.1-13 

PALAVRAS CHAVE: Disciplina, Exortação, Ensino. 

OBJETIVO: Expor a razão pela qual a prática da disciplina deve ser efetuada nos dias de hoje.  

 

Para entender a passagem 

“Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a 

vossa maneira de viver; 

Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo.” 

(1 Pedro 1:15-16) 

 

INTRODUÇÃO:______________________________________________________________________________ 

A disciplina na igreja é o instrumento pelo qual o corpo de Cristo estabelece seu 

bom testemunho, evidencia sua saúde e se diferencia dos valores mundanos. A 

presente lição visa contribuir com o entendimento da necessidade de se 

compreender esta prática. O caminho que percorreremos abordará: 1. Por que a 

igreja deve disciplinar; 2. O que significa biblicamente não julgar; 3. Qual a 

perspectiva paulina de disciplina; 4. Qual o propósito da disciplina  na igreja. 

 

I. POR QUE A IGREJA DEVE DISCIPLINAR? 

 

Na lição anterior, vimos que uma das marcas essenciais de uma Igreja centrada 

na Palavra é o exercício da disciplina eclesiástica. Além disso, compreendemos o 

conceito de disciplina bíblica, e ainda, vimos como Jesus instruiu a respeito de 

como proceder adequadamente com os irmãos faltosos (cf. Mt. 18. 15-17).  

Entendemos até aqui o que é; agora buscaremos compreender o porquê de a 

igreja disciplinar.  

 

A igreja deve aplicar a disciplina para o bem dos cristãos, para o bem dos não 

cristãos, para o bem da igreja e para a glória de Cristo.  

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: POR QUE UMA IGREJA DEVE PRATICAR DISCIPLINA? 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/1/15,16+
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a) Para o bem dos cristãos 

A disciplina é uma medida que a igreja toma para ajudar os membros faltosos a 

corrigirem os seus caminhos e voltarem aos caminhos de Deus. Ela visa corrigir o 

pecado conduzindo esse membro à reconciliação, restauração e 

arrependimento. A igreja aplica a disciplina porque ama verdadeiramente. Pois, 

sabe que o maior bem pro outro é uma vida reta diante do Santo Deus e que, a 

verdadeira liberdade, encontra-se em submeter-se ao Senhorio de Cristo. (cf. Jo 

15.10; 1Jo 5.3a).   

 

b) Para o bem dos não cristãos  

Pode parecer improvável que a disciplina eclesiástica promova o bem dos não 

cristãos. Entretanto, ela serve para mostrar a eles o caráter Santo, reto e justo de 

Deus – Podendo levá-los ao arrependimento. A prática da disciplina é como um 

luzeiro em meio à um mundo em trevas, trazendo ordem e evidenciando o quanto 

levamos a Palavra de Deus a sério em nossas vidas. Serve para o bem dos não 

cristãos à medida que o mundo inteiro, pela graça de Deus, é beneficiado pela 

Igreja santa de Deus (cf. Gn 18. 23-33, Mt 24.22). Contrasta com essa verdade, o 

fato de que a disciplina é, no presente, uma pequena figura que adverte sobre 

um julgamento maior que está por vir (cf. 1 Co 5.5).  

 

c) Para o bem da igreja 

A disciplina eclesiástica é um instrumento de Deus para a redenção do seu povo – 

a igreja. Quando a disciplina é aplicada, ela não somente leva uma única pessoa 

ao arrependimento, fazendo o bem a esta, mas, coloca a igreja toda como 

agente e paciente no projeto de restauração do povo caído. Quando Adão e 

Eva pecaram em refletir a imagem de Deus foram exilados do Jardim (cf. Gn 3.23), 

assim como, a falha da nação de Israel em refletir a imagem de Deus resultou 

também em exílio (cf. Jl 1. 13-20; Am 1. 3-15). Em outras Palavras, a disciplina é o 

meio pelo qual Deus retira o povo de um “estado” e o aproxima, cada vez mais, 

para onde sua igreja refletirá sua imagem.   

 

 

d) Para a glória de Cristo 

À medida em que a igreja e seus líderes lidam com essas questões complexas, têm 

de lembrar que a igreja é chamada, acima de tudo, a guardar o nome e a glória 

de Cristo. Fundamentalmente a disciplina bíblica diz respeito à reputação de 

Cristo e à posição da igreja em continuar ou não afirmando a profissão verbal de 

alguém cuja vida descaracteriza flagrantemente a Cristo. O pecado e as 

circunstâncias do pecado variam grandemente, mas esta pergunta precisa 

sempre estar entre os principais pensamentos da igreja: “Como o pecado desta 

pessoa e a nossa resposta a ele refletirá o amor santo de Cristo?”  
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Além disso, preocupar-nos com a reputação de Cristo é ao mesmo tempo 

preocupar-nos com a pessoa apanhada em pecado, com cristãos, não cristãos e 

com a igreja. Conforme 1Co 5, Paulo sabia que o procedimento mais amoroso era 

excluir o homem da congregação, “a fim de que o espírito fosse salvo no dia do 

Senhor” (1Co 5.5). 

II. O QUE SIGNIFICA BÍBLICAMENTE “NÃO JULGUEIS”?  

Apesar dos pontos acima que revelam o caráter benigno da disciplina, 

lamentavelmente, hoje em dia, quando mencionamos qualquer tipo de disciplina 

ou simples crítica, muitos pensam “não julgueis, para que não sejais julgados” (cf. 

Mt 71). Contudo, parece que a essência do que Jesus proíbe nestas palavras não 

é o sermos críticos, mas fazermos aquilo que não temos autoridade; não é o 

sermos críticos, mas sim inventarmos fatos; não é o sermos críticos, mas sim julgar 

de forma desonesta.  Por exemplo, a vingança é errada (Mt 5.40), mas a justiça 

final é correta (Mt 19.28). É errado pedir às pessoas que se avaliem segundo nossos 

caprichos e desejos, mas é completamente apropriado Deus exigir de suas 

criaturas que reflitam o seu caráter santo. Não temos em nós mesmos o direito ou 

habilidade de condenar de modo final, mas um dia Deus pedirá aos seus 

seguidores que pronunciem seus juízos – terríveis, admiráveis e temerosos - sobre 

sua criação (1 Co 6.2). 

Igrejas verdadeiras entendem a luz das Escrituras, que quando aceitos como 

membro de uma igreja local, somos visivelmente incluídos na aliança, no pacto de 

graça, e isso serve não somente para nossa santidade pessoal, mas também para 

a santidade de nossos irmãos e irmãs em Cristo. Será que em nossos dias, um 

entendimento errôneo de Mt 7.1, tem sido para muitos uma proteção para o 

pecado e contribuído negativamente para impedir o tipo de vida congregacional 

que era conhecido pelas igrejas dos séculos passados e que infelizmente é 

desconhecido no tempo atual? 

Certamente, uma atitude de julgamento do tipo: “sou mais santo que você”, 

indica um coração ignorante de sua própria dívida com a graça e a misericórdia 

de Deus. Mas, pessoas que não se preocupam com o pecado em sua própria 

vida e na vida de seus amados estão distantes do tipo de amor santo que Jesus 

disse que caracterizaria seus discípulos. Aqui, a prática da disciplina é exercício de 

amor – enquanto muitos pensam o contrário.  

Não disciplinamos porque desejamos vingar-nos de alguém. Disciplinamos em 

humildade e amor a Deus e à pessoa disciplinada. Muito pelo contrário, somente 
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em último caso excluímos alguém da igreja, motivados pela preocupação de que 

ele esteja vivendo de um modo que desagrada a Deus - até mesmo a exclusão 

visa o arrependimento.  

III. A DISCIPLINA APOSTÓLICA DE PAULO 

 

Vejamos esse princípio presente nos escritos do apóstolo Paulo em 1 Co 5.1-13. Ele 

diz que certa pessoa havia cometido um pecado sexual que até mesmo a 

promíscua cidade de Corinto estaria escandalizada. 

 

O que você esperaria que a igreja fizesse neste caso? Alguns acham que a igreja 

deveria ser “graciosa” e tolerar o pecado não arrependido. O apóstolo, porém, 

não estava nada feliz! Ele condena a passividade orgulhosa daquela igreja e diz 

que a ação dela estava permitindo uma catástrofe na vida daquela pessoa e na 

vida da própria igreja. Paulo dirigiu-se especialmente a toda a congregação ao 

ordenar a exclusão imediata do “malfeitor” (cf.1 Co 5.13). O apóstolo tomou tais 

palavras de Deuteronômio, em que o Senhor instruiu seu povo por meio de Moisés 

a expulsar aqueles que adoravam outros deuses, davam falso testemunho, 

praticavam sexo pré-marital, adultério ou certos tipos de escravidão (Dt 17.7; 

19,19; 22.21;24; 24.7). 

 

No antigo Israel, essa exclusão poderia ter sido realizada por meio da pena 

capital. Em sua exortação à congregação em Corinto, Paulo queria dizer apenas 

que o ofensor deveria ser excluído da comunidade, à semelhança do 

mandamento de Jesus (cf. Mt 18.17), a fim que o pecador impenitente fosse 

tratado como um gentil ou Publicano. Embora o ofensor afirmasse ser um cristão, 

sua afirmação não tinha credibilidade por causa de sua evidente falta de 

arrependimento. 

 

A natureza da exclusão de Paulo é a excomunhão, que significa, tipicamente, 

excluir da comunhão (Ceia do Senhor) as partes em questão. Em essência, isto é 

uma remoção da membresia da igreja. Enquanto outras situações disciplinares 

podem exigir uma abordagem gradual, algo como uma advertência seguida de 

suspensão temporária de certos privilégios da membresia, Paulo, não 

contemplava nenhum passo intermediário em 1 Co 5.  

 

III.I Porque Paulo tratou diferente de Jesus em Mt 18? 

 

Jesus utiliza o exemplo de um pecado interpessoal – relativo a duas ou mais 

pessoas, enquanto Paulo fala de um pecado grave e público. Nós, da mesma 

forma, deveríamos adotar o primeiro processo nos casos de natureza particular (cf. 

Mt 18) e o segundo nos casos de natureza pública onde reconhecidamente não 
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há arrependimento (cf. 1 Co 5). Poderíamos dizer que é necessária uma disciplina 

formal quando o pecado é exterior, sério e impenitente. 

 

No caso de 1 Coríntios 5, a ofensa foi horrorosa e pública, e a resposta da igreja 

deveria ser igualmente pública e decisiva. Por isso Paulo ordenou a excomunhão, 

nessa circunstancia, além de mera negação da ceia do Senhor ao impenitente 

(cf. 1 Co 5:11). Paulo reagiu fortemente porque a vida do pecador impenitente 

contrastava tão claramente com sua afirmação de ser um cristão. Se a igreja 

permitisse que ele permanecesse na membresia da igreja, estaria sendo conivente 

com a sua prática pecaminosa e, ao mesmo tempo, dando ao mundo um retrato 

distorcido do que é um cristão. 

 

O pecado originalmente pertencia ao casal que cometeu, mas o pecado que 

suscitou a ira e o tom severo de Paulo foi à inatividade da igreja. O fracasso deles 

em agir foi potencialmente desastroso para o seu testemunho do evangelho o 

que é, em si mesmo, um pecado sério.  

 

III.II Vamos analisar o texto: 

A) Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem 

ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de 

seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não 

ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda 

que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se 

estivesse presente, que o que tal ato praticou”(1 Coríntios 5:1-3).  

 

Paulo já estava decidido sobre esse pecador impenitente. Não há necessidade 

de se conversar qualquer coisa a mais com este homem pois era mais que 

evidente sua permanência na prática do pecado e sua falta de arrependimento.  

Na atitude do apóstolo é possível identificar como ele coincide com o 

ensinamento de Jesus em Mt 18 mesmo que alguns vejam aqui  uma suposta 

desigualdade. Vejamos, assim como Jesus, Paulo incentiva a igreja a exercer uma 

função judicial; ele chega até a usar o termo “julgar” diversas vezes (1 Co 

5.3,12,13). Da mesma forma como Jesus, Paulo lida com um cenário em que 

alguém que professa o nome de Jesus poderia ser removido da igreja. No entanto, 

neste caso, Paulo não diz a igreja que advirta o homem e o chame ao 

arrependimento, como Jesus faz em Mt 18; ele simplesmente recomenda que ele 

seja removido -  sem direito a discussão.  

 

Paulo tinha mais informações que nós sobre o sujeito? Talvez. Não fica totalmente 

claro para nós como Paulo chegou a essa conclusão sobre o indivíduo, mas, 

ainda assim, a conclusão foi esta: ele não é um cristão.  

 

B) Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo 

poder de nosso Senhor Jesus Cristo, Seja, este tal, entregue a Satanás para 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/5/11+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/5/1-3+
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destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 

(1 Coríntios 5:4,5) 

 

Entregar o homem a satanás é, nas palavras de Jesus, tratá-lo como gentio ou 

publicano; é tratá-lo como alguém que não pertence mais à comunidade da 

aliança. Afinal, a igreja é um destacamento do reino de Deus. Todo aquele que 

não pertence ao reino de Deus, portanto, pertence ao reino de Satanás. Satanás 

é o príncipe deste mundo, e os reis deste mundo pertencem temporariamente a 

ele ( Jo12.32;14.30;Mt 4.8-9). Mesmo aqui, a disciplina é amorosa. Pois, o propósito 

da exclusão é para que o espírito fosse salvo. Este homem estava imerso em um 

lamaçal de pecado e vivia como se não, ele precisava se arrepender. 

 

C) Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz 

levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais 

uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa 

páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o 

fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com 

os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que 

não vos associeis com os que se prostituem; Isto não quer dizer 

absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou 

com os roubadores, ou com os idólatras; porque então vos seria necessário 

sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele 

que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, 

ou beberrão, ou roubador; com o tal nem ainda comais. 

Porque, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais 

vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai pois 

dentre vós a esse iníquo. (1 Coríntios 5:6-13) 

 

 

Paulo observa que o não afastamento daquele homem colocaria toda a igreja 

em risco, e reitera o fato de que a igreja tem um papel judicial a desempenhar na 

vida daquele homem. O apóstolo traz a memória a festa dos pães ázimos (cf. Êx 

12.15, 39; Lv 23.6). Na ocasião da celebração não era permitido comer-se pão 

levedado, isto é, de massa envelhecida – o que Paulo compara ao pecado 

capaz de afligir toda a igreja.  

A disciplina é necessária para manter a pureza da igreja, para ajudar os irmãos a 

se reconciliarem com Deus e para dar um bom testemunho da imagem de Cristo. 

 

IV. O propósito da disciplina na igreja:  

 

O capítulo 5 de 1 Coríntios é particularmente útil por discernir os propósitos da 

disciplina na igreja. Podemos observar 5 pontos, sendo eles: 

 

1) A disciplina tem como objetivo “expor”. O pecado como um câncer ama 

se esconder. A disciplina expõe o câncer para que ele possa ser removido 

rapidamente  

2) A disciplina tem como objetivo “advertir”. Uma igreja não decreta a 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/5/4,5+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/5/6-13+
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retribuição de Deus pela disciplina; ela, na verdade, encena uma 

pequena peça que retrata o grande julgamento que há de vir (v.5). A 

disciplina é uma advertência cheia de compaixão. 

3) A disciplina tem como objetivo “salvar”. As igrejas empregam a disciplina 

quando veem um membro tomar o caminho em direção à morte e 

nenhum dos apelos e acenos que fazem leva essa pessoa a retornar.  

4) A disciplina tem como objetivo “proteger”. Assim como o câncer se 

espalha de uma célula para a outra, o pecado rapidamente se espalha 

de uma pessoa para a outra (v.6). 

5) Para apresentar um bom “testemunho” de Jesus, é estranho dizer isto, mas 

a disciplina na igreja, na verdade, faz bem aos não cristãos, já que ajuda 

a preservar a atraente distinção do povo de Deus. 

 

V.  Aplicação 

 

1. A igreja deve praticar a disciplina para manter-se pura. 

2. A disciplina deve ser aplicada para exortar os crentes a uma vida de 

santidade. 

3. A disciplina julga o pecado e o torna visível, para o bom testemunho da 

igreja em relação ao mundo. 

4. A disciplina é um ato de amor pelo evangelho, por Deus e pelas pessoas. 

 

 

VI. Conclusão 

 

A disciplina bíblica deve ser praticada a fim de levar pecadores ao 

arrependimento, ser uma advertência para outros membros da igreja, trazer 

saúde a toda congregação, ser um testemunho coletivo para o mundo e , em 

última análise, para a glória de Deus, quando seu povo manifesta seu caráter 

de amor santo. 


