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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Mateus 18.15-20 

PALAVRAS CHAVE: Disciplina, Exortação, Arrependimento. 

OBJETIVO: Apresentar a doutrina bíblica da disciplina eclesiástica  

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da lição o aluno deverá compreender que uma das 

marcas essenciais de uma Igreja Verdadeira é o exercício da disciplina eclesiástica; 

apresentar a definição de disciplina eclesiástica; avaliar o nível de compromisso com a 

essa verdade bíblica; empenhar-se para que aqueles que estão sob seus cuidados 

venham a compreender a importância da disciplina para a maturação da igreja; 

experimentar e praticar as recomendações de Jesus sobre como devemos proceder com 

os irmãos faltosos (Mat. 18.15-17). 

 

Para entender a passagem 

“Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, 

restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para 

que não seja também tentado. ”  

(Gálatas 6:1) 

INTRODUÇÃO 

Uma nova série de estudos bíblicos se inicia e nesse mês falaremos sobre a 

disciplina eclesiástica. O nosso objetivo nessa série é provar que uma das marcas 

essenciais de uma Igreja Verdadeira é o exercício da disciplina eclesiástica. A igreja 

verdadeira, portanto, possui três marcas: (1) A pregação fiel da Palavra; (2) A correta 

administração das ordenanças: batismo e ceia e (3) a Disciplina Eclesiástica. Nossa 

atenção estará voltada para essa terceira marca: A disciplina na igreja. A nossa primeira 

lição irá abordar as seguintes questões: (1) O que é disciplina eclesiástica? (2) De que 

maneira a Bíblia trata desse assunto? (3) Quais as aplicações dessa doutrina para a vida 

da Igreja? 

 

 

03/07/2022 

TEMA: Amando a igreja 

LIÇÃO: O que é a disciplina eclesiástica? 
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I. O QUE É A DISCIPLINA? 

 

A. Termo chave: Antes de prosseguirmos em nosso estudo, é necessário que entendamos 

o significado do termo “disciplina”. Esta palavra, assim como os vocábulos cognatos 

“discípulos” e “fazer discípulos”, tem sua ideia original, como indica a raiz no grego, na 

prática da Antiguidade de um aluno seguir um mestre ou pensador, sendo assim, os 

discípulos manifestavam a disposição em ter moldados seus pensamentos e ações. 

Nos evangelhos os “doze” seguiram Jesus com esse mesmo objetivo. 

 

Toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas a Bíblia ensina que, se 

não somos corrigidos pelo Senhor, então não somos seus filhos. Hebreus 12.19 diz que: 

 

 “[Deus] Nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes 

da sua santidade”.  

 

Ou seja, a disciplina não é Deus torcendo o rosto para nós. Ela é um convite de Deus para 

que possamos nos achegar mais perto d´Ele e compartilharmos da sua santidade. Afinal, o 

Senhor repreende e disciplina aqueles que Ele ama (cf. Ap 3.19). 

 

A disciplina então visa  MOLDAR a pessoa em conformidade com o caráter e com a 

mente do mestre. Disciplina e discipulado são sinônimos: A palavra disciplina evoca em 

nós o quadro de um mestre seguido por discípulos, que prestam muita atenção ao que ele 

diz, e que tem o desejo profundo de imitá-lo (cf. 1 Co 11.1; Fp 3.12-14). Tudo que o mestre 

é eles procuram ser. A disciplina cumpre o papel de informar os discípulos e corrigir os 

conceitos errados que eles imaginam caracterizar seu mestre. A igreja que é capaz de viver 

um retrato fiel de Jesus Cristo, no que se refere ao ensino e a ação, pode ser considerada 

uma igreja bem disciplinada.  

 

B. Conceito de disciplina: A disciplina eclesiástica é tudo o que a igreja faz (pregação, 

discipulado, aconselhamento etc.)  a fim de evitar “o engano do pecado” (cf. Hb 3.13). 

Dentro desse contexto a disciplina está intimamente ligada ao exercício da mutualidade, 

podendo implicar em admoestação particular ou, em último caso, exclusão do membro. 

 



3 
 

De forma estrita, a disciplina eclesiástica pode ser definida como: “[...] o caminho adequado 

quando a falha de um membro em sua representação de Jesus se torna tão marcante e 

habitual que a igreja deixa de acreditar que ele é cristão. A igreja deve, então revogar sua 

confirmação da profissão de fé dessa pessoa (Leeman, 2016,p.31)”.  

 

Diante disso, devemos estar certos de que o cristão peca, pois não é perfeito. Todos na 

igreja pecam. A questão é se a pessoa está se arrependendo do seu pecado, lutando contra 

ele e colocando sua confiança em Jesus. Caso contrário, viver de forma marcante e habitual 

no pecado, implicará com a igreja não podendo mais afirmar que aquela pessoa é cristã.  

 

Resumidamente:  

 

1. Quando dizemos o que a disciplina eclesiástica é: Queremos dizer que ela tem 

o propósito de ajudar o crente individual e a congregação a crescerem em piedade 

– em semelhança a Deus. Por exemplo: se um membro da igreja é dado a fofocas 

ou calúnias, outro membro deve corrigir o pecado para que o fofoqueiro pare de 

fofocar, usando as palavras em amor.  

 

2. Quando dizemos o que a disciplina eclesiástica é: Queremos dizer que ela 

resplandece a luz da verdade de Deus sobre o erro e o pecado. Ela expõe a 

“patologia” em uma pessoa ou na vida do corpo, isso, para que o problema 

identificado seja erradicado. O pecado é o mestre do disfarce, mas a disciplina 

eclesiástica descortina o pecado como ele é. A disciplina expõe o pecado tanto para 

o pecador como para todos os envolvidos, para que todos aprendam e sejam 

beneficiados. 

 

3. Quando dizemos o que a disciplina eclesiástica é: Queremos dizer que ela é, no 

presente, uma pequena figura que adverte sobre um julgamento maior que está por 

vir (1 Co 5.5). Lembre-se: a advertência não tem valor se não é ministrada com 

graça. 

 

 Contudo, é bom ressaltar que a disciplina não deve ser uma opressão apressada 

por parte da igreja. O ambiente eclesiástico não deve ser de legalismo policial, em que as 

pessoas inventam pecados para expulsar os outros. Assim como, em último caso: 



4 
 

excomunhão; esta, não deve ser entendida como enviar pessoas para o inferno. O juízo 

final pertence a Deus. Nosso trabalho hoje é de proclamação. Nós alertamos, rogamos, 

suplicamos que as pessoas se reconciliem com Deus. Esse é o alvo. 

 

Disciplina, portanto, é: 

 

1. Amor pelo indivíduo, para que seja alertado de seu estado e engano. 

2. Amor pela igreja, para evitar contaminação e proteger as ovelhas mais fracas. 

3. Amor a Deus, para preservar o testemunho da igreja de Cristo. 

4. Amor por Cristo, para que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa 

(Rm2.24). 

 

II. A DISCIPLINA É BÍBLICA? 

 

A) Disciplina no Antigo Testamento:  

 

No Antigo Testamento, Deus chamou Abraão e seus descentes para ser o seu povo 

especial. Todavia, a presença santa de Deus com o seu povo exigia uma santidade especial 

da parte deles; “Disse o senhor a Moises: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e 

dize-lhes: Santo sereis, porque eu, o Senhor, Vosso Deus Sou santo” Lv 19.1-2. A 

santidade deles deveria refletir a santidade de Deus. Deus continuou a preservar esse 

testemunho para si mesmo entre as nações por intermédio do estabelecimento da aliança 

no Monte Sinai – detalhada em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e até o tempo dos 

profetas escritores.  

Durante os séculos entre Moisés e Esdras, Israel existiu como um testemunho da 

fidelidade de Deus às suas promessas feitas a Abraão. Indivíduos eram excluídos da 

comunidade por meio do código levítico, se a sua vida ficasse muito poluída. Um indivíduo 

era excluído temporariamente do povo de Deus por diferentes ações. Para pecados mais 

sérios, a pena capital era exigida (cf. Lv 17.10; 20.3-5), isto, porque era um desligamento 

divino com as promessas feitas a Abraão (ser eliminado do povo de Deus; cf. Lv 7. 20-21). 

Portanto sabemos o quão honroso é pertencer ao povo de Deus; e ser membro desse povo 

tem obrigações e privilégios. 

O pecado de Israel se tornou, por fim, grande demais para que Deus o tolerasse; por 

isso, ele julgou toda a nação. Primeiramente a nação foi dividida, depois após séculos de 
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desobediência, as tribos do Norte caíram sob o domínio da Assíria, e, depois as tribos do 

sul caíram sob o poder da Babilônia. Se o povo de Deus não vivesse de maneira diferente 

das nações – então, eles seriam dispersos entre as nações. Deus não permitiria que 

continuassem levando o seu nome em vão.  

Em Ezequiel 20.13-14, Deus resumiu a história de sua fidelidade, apesar da infidelidade 

do povo. 

 

B) A disciplina no Novo Testamento: 

 

No Novo Testamento a igreja também deve exercer a disciplina, porque a 

expectativa de santidade permanece sobre o povo de Deus. “Como filhos obedientes, 

não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância; 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” (cf. 1 Pedro 1:14-16 

citando Lv 11.44-45; 19.2; 20.7). 

A igreja foi fundada por Cristo e seu sucesso foi prometido e garantido por ele 

mesmo (cf. Mt 16.17-19). Deus está comprometido em produzir santidade em seu povo 

por meio do seu Espírito. 

O Espírito de Cristo usa a igreja local para formar e manter a santidade especial 

do povo de Deus, em parte por meio da disciplina da igreja. Quem escreveu Hebreus, 

lembrou que um membro do corpo de Cristo se importa com o outro (cf. Hb 12.1-14). A 

mesma ideia repete-se com constância nas Escrituras (cf. Gl 6.1-2, 2 Ts 3.6, 14-15, 1 Tm 

1.20; 5.19-20). Damos destaque a instrução de Paulo à Tito, que diz: “Evita o homem 

faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez” (cf. Tt 3.10).  

 

 C. A visão de Jesus sobre a disciplina em Mt 18.15-17. 

 

Alguém poderia dizer que a ideia de exclusão não é bíblica e que é doutrina de 

homens ou legalismo. Contudo, essas pessoas teriam um problema sério com as 

Escrituras e com o próprio Jesus.  

Esse conceito de que disciplina eclesiástica pode culminar em exclusão, se originou 

no ensino do próprio Jesus em Mateus 18. Nesta porção bíblica, Jesus ensinou sobre a 

natureza de segui-lo, instruindo sobre o amor que busca o perdido e a misericórdia para 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/1/14-16+
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com os outros. No mesmo contexto, ele explicou o que deve ser feito quando um de seus 

seguidores peca contra o outro. 

Em uma análise mais superficial, Jesus parece ter duas preocupações: (1) que o 

pecador se arrependa; (2) que o número de pessoas envolvidas constitua o mínimo 

necessário para produzir arrependimento. Cristo oferece três passos para confrontarmos 

alguém que confessa ser seguidor dele e, apesar disso, se recusa arrepender-se do 

pecado. 

 

1) Confrontação particular: Se um problema de pecado pode ser resolvido entre as 

partes envolvidas, o caso está encerrado. Assim, o caso não precisa se tornar público 

e nem mesmo receber publicidade (fofoca).  

 

2) Confrontação em grupo pequeno: Se não pôde ser resolvido entre as partes 

envolvidas, o ofendido deve levar dois ou três outros irmãos, “para que, pelo 

depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça”. Deve-se 

observar neste momento que as testemunhas não podem ser pessoas que irão 

concordar com você ou simplesmente testemunhar a seu favor. Aqui, Jesus usa o texto 

de Dt 19.18, este texto exige uma investigação plena sempre que houvesse dúvida do 

erro, e de forma semelhante, tenciona que os cristãos se preocupem com a verdade e 

a justiça.  Envolver outras pessoas pode trazer o ofensor ao reconhecimento e 

ainda ajudar o ofendido a perceber que não deve sentir-se tão ofendido. 

 

3) Confrontação congregacional: Se a intervenção de duas ou três pessoas não 

resultar em uma solução, a parte ofendida é instruída a contar o fato à igreja. Este 

momento será conduzido pelos presbíteros - Visto que o Senhor os deu a igreja 

para oferecer supervisão em todas as coisas (cf. 1 tm 5.17; Hb 13.17; 1 Pe 5.2). Os 

presbíteros anunciarão o nome da parte acusada de pecado exterior, sério e 

impenitente. Em seguida, haverá uma descrição breve do pecado, sendo conduzido 

com sabedoria e cautela para não levar outros a tropeçarem ou causar embaraços 

indevidos aos membros de qualquer família. 

 

4) Exclusão da comunhão: Em último lugar, caso nenhum dos outros passos possam 

levar o ofensor ao arrependimento, a disciplina eclesiástica dará lugar à exclusão da 

comunhão e da membresia (cf. Mt 18.17). Isso significa essencialmente exclusão da 
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ceia do Senhor e de todas as atividades descritas como “direitos dos membros” 

prevista em estatuto. O ofensor deve ser tratado como alguém que está fora do povo 

da aliança de Deus, alguém que não pode participar da refeição da aliança de Cristo 

(cf. 1 Co 5.11). 

 

Dessa forma, vimos que: 

1. A aplicação da disciplina ilumina e aperfeiçoa o testemunho da igreja perante as 

nações. 

2. A disciplina alerta os pecadores sobre um julgamento ainda maior e que está por vir. 

3. A disciplina é uma implicação do evangelho e promove a saúde da igreja. 

4. A disciplina é o meio amoroso para promover a santidade dos filhos de Deus (Hb 

12.10). 

 

Por fim, vimos que a disciplina eclesiástica é uma marca de igrejas verdadeiramente 

saudáveis, este ponto ficará mais claro nas próximas lições. Em nossa próxima lição 

responderemos “por que uma igreja deve praticar a disciplina eclesiástica?”.  

 

III. APLICAÇÃO  

A) Esteja aberto a exortação: 

Quando pensamos em disciplina, nosso orgulho nos leva a pensar no pecado dos 

outros. Mas, primeiro precisamos cuidar da trave de nossos olhos a fim de não sermos 

adjetivados negativamente como hipócritas (cf. Mt 7.5). Precisamos ter postura humilde e 

estarmos abertos à correção pelos outros irmãos da igreja. Hb 3.12-13; ensina que o 

pecado é enganoso e que para isso precisamos que nossos irmãos nos exortem a cada 

dia. Considere graça de Deus o fato de pertencer a uma comunidade com pessoas 

que o amam tanto, a ponto de falarem a verdade em amor para você.  

 

B) Esteja disposto a buscar o seu irmão: 

Paulo nos instrui a buscarmos corrigir, em espírito de brandura, caso algum irmão for 

surpreendido nalguma falta (cf. Gl 6.1). Então, se alguém pecar contra nós ou se 

percebermos algum pecado na vida de um irmão, devemos ir até ele, fazendo isso com 

discrição e com sabedoria. Se o irmão não nos ouvir, devemos envolver mais pessoas 

(dependendo do caso, sempre é bom envolver pastores/presbíteros) para que ajudem no 

processo. 
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   EXERCITANDO 

 

I. V para “verdadeiro” e F para “falso” 

(    ) A disciplina eclesiástica não é bíblica, mas sim uma prática legalista  

(    ) A disciplina eclesiástica é prova de amor 

(    ) A disciplina eclesiástica visa excluir pessoas da comunhão  

(    ) A disciplina eclesiástica visa a restauração do pecador 

(    ) Devo me “chatear” quando o irmão me exortar em amor 

(    ) Devo me alegrar ao ser exortado em amor 

 

II. Decido (marque um “X” na decisão) 

(    ) Não me importar com os pecados que vejo no meu irmão  

(    ) Exortar o meu irmão a fim de que haja crescimento  

 

(    ) Me enfurecer quando eu for chamado atenção quanto ao meu pecado 

(    ) Entender que o Senhor me ama ao enviar alguém para me alerta quanto ao meu 

pecado 

 

(    ) Fofocar a respeito do pecado do meu irmão  

(    ) Tratar o pecado do meu irmão diretamente com ele  

 

(    ) Nutrir conversas paralelas sobre o que não gosto em alguém 

( ) Procurar crescer em santificação e comunhão e tratar problemas de relacionamentos 

direto com meu irmão 


