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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Ef 5.11 

PALAVRAS CHAVE: Disciplina, Arrependimento, Igreja. 

OBJETIVO: Apresentar biblicamente quando é necessário o uso da disciplina eclesiástica. 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da lição o aluno deverá compreender a quando 

devemos aplicar a disciplina eclesiástica; Avaliar o nível de compromisso com a prática 

cristã do discipulado e da disciplina; Empenhar-se para que aqueles que estão sob seus 

cuidados venham a compreender a importância dessa doutrina; Experimentar e praticar, 

sempre que necessária, visando a glória do testemunho de Cristo.  

 

 

Para entender a passagem 

“Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita.” 

Hebreus 12:6 

 

INTRODUÇÃO:___________________________________________________________ 

Durante esta série temos mostrado que a palavra disciplina é de origem cognata da 

palavra discípulo. Isso implica dizer que essas duas realidades estão intimamente 

relacionadas. Portanto, se partimos do entendimento que ser um discípulo de Cristo 

significa:  

 

1. Ter um relacionamento com Jesus;  

2. Um relacionamento entre aluno e professor; 

3. Estar sob a instrução de seu Mestre e Senhor.  

 

Então, poderíamos afirmar que: ser discípulo é estar “sob disciplina”. Diante 

disto, o discipulado na igreja local requer que cada membro possa ajudar a outros na tarefa 

de seguir a Jesus através da instrução e da correção. Os membros ensinam o que é bom 

e corrigem o que é mau – Isto é: discipulado implica na prática da disciplina. Assim, 

cada membro encoraja o outro a seguir na direção certa ao mesmo tempo que se ajudam 

mutuamente a evitarem o mau caminho. Nesse sentido, a necessidade de como cristãos 

sermos corrigidos não deveria nos causar estranheza, pois trata-se de algo vital na vida 
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cristã, no ato de “ser discípulo”. A disciplina, desta feita, deve ser encarada como um 

aspecto básico e necessário para a manutenção do ser cristão. Ela nos faz entender quem 

deveríamos ser e também reconhecer que somos seres finitos e caídos. Contudo, sabemos 

que por vezes, podemos estar desapercebidos ou até mesmo enganando-nos a nós 

mesmos, andando vacilantes e conformados em um padrão de vida contrário as Escrituras. 

Para isso, precisamos de que outros crentes nos ajudem a saber quando nos 

desviamos do caminho do discipulado, e é aqui propriamente “quando” a disciplina 

deve ser aplicada. Isto sumariado quer dizer que: 

 

1. Na igreja temos a Palavra – Que nos orienta na verdade; 

2. Na igreja temos irmãos - Que nos lembram quem realmente somos; 

 

I. QUANDO APLICAR A DISCIPLINA? 

 

Agora que compreendemos que o fato de estarmos sob disciplina é fundamental no 

“ser discípulo”, podemos então prosseguir e compreender: “quando a disciplina na igreja 

é necessária?”  

 

Em termos gerais, a disciplina é necessária sempre que um discípulo de Cristo se afasta 

do caminho ao pecar, ou seja, sempre que um discípulo falha em estar sob a instrução 

do Mestre. A disciplina é essencial sempre que um abismo se abre entre a vida do 

cristão e sua profissão de fé, sempre que os representantes de Jesus deixam de 

representá-lo.  

 

a) Disciplina Geral 

Na maioria das vezes, a disciplina ocorre de maneira particular - conforme a 

instrução de Jesus em Mateus 18.  Podemos chamar de disciplina geral (cf. Mt. 18. 15-

16). Isto é, quando um irmão ou irmã em Cristo peca, outro irmão ou irmã o aborda com 

amor a fim de defender a justiça de Deus dentro do corpo de Cristo. Precisamos exercitar 

essa prática no seio da igreja. A disciplina de fato deve ser intencional, pois trata-se de 

uma prática salutar que visa o aperfeiçoamento e santificação do corpo de Cristo. O 

verdadeiro cristão só tem uma atitude diante da confrontação do pecado, o arrependimento. 

Caso contrário, ele não é um convertido.  

 

b) Disciplina para o pecado público  

Eventualmente, o processo ocorre de maneira pública, sendo justamente, de um 

modo geral, o que as pessoas querem dizer quando mencionam a “disciplina na igreja”, 

e é sem dúvida ao que se referem quando falam sobre excomunhão (cf. 1 Co 5: 1-6). A 

disciplina para o pecado público é adequada 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 então deve revogar sua confirmação da profissão 

de fé. 
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c) A disciplina para o homem faccioso 

Em Tito 3. 4-11, Paulo instrui a Tito para que exerça sua autoridade, como líder da 

igreja, ensinando, exortando e repreendendo os membros para que não sejam 

difamadores e briguentos. Antes, devem ser obedientes, cordatos, corteses, não somente 

para com os crentes mas para com os descrentes também. Ele lembra a Tito e a nós que 

características condenáveis já fizeram parte da personalidade e do modo de vida de muitos 

de nós, antes da salvação, mas pela graça e misericórdia de Deus fomos regenerados pelo 

Espírito Santo e transformados para as boas obras. Devemos, portanto, evitar discussões 

fúteis e sobre assuntos secundários que não levam a lugar algum. A pessoa facciosa, que 

quer causar divisão, deve ser admoestada uma e duas vezes, mas depois disso deve ser 

evitada, ou seja, excluída, por recusar as advertências e por preferir viver em pecado. (cf. 

Rm 16.17-20; Ap 2. 12-16). 

 

d) A disciplina aos oficiais da igreja 

Em 1 Tm 5. 19-20, lemos que não se deve aceitar qualquer acusação contra um 

presbítero, a não ser que seja endossada pelo testemunho verbal de duas ou três 

pessoas, as quais devem ter credibilidade. William Hendriksen comenta que “não se deve 

prejudicar desnecessariamente a reputação de um presbítero, e sua obra não deve sofrer 

uma interrupção desnecessária.” Mas cabe aqui a seguinte pergunta: Por que Paulo 

entende como indispensável a presença de testemunhas para se acusar um presbítero? 

Este é um direito de todo crente, tanto na antiga como na nova Aliança (Nm 35:30; Dt 17:6; 

Mt 18:16; Jo 5:31; 8:14).  

 

Calvino ao comentar estes versos argumenta:  

“ninguém é mais exposto a calúnias e insultos do que os mestres piedosos. E 

isso provém não só das dificuldades de seus deveres, os quais são às vezes tão 

volumosos que, ou vão a pique, ou cambaleiam, ou param hesitantes, ou dão 

um passo em falso, de maneira que os perversos encontram muitas ocasiões de 

deparar-se com algum defeito deles; mas também que, mesmo quando 

executam corretamente todos os seus deveres, e não cometem nem sequer um 

erro mínimo, jamais conseguem evitar mil e uma críticas. (...) Satanás faz com 

muitas pessoas, na verdade quase todas, sejam tão crédulas que, sem qualquer 

investigação, pressurosamente condenam seus pastores, cujo bom nome 

deveriam esforçar-se a defender.”  

Os pecados dos presbíteros e dos diáconos são como os de qualquer outro membro 

da igreja local. Mas, por causa da sua posição dentro do corpo de Cristo e a sua 

responsabilidade de ser exemplo dos fiéis, o seu escândalo tem maior repercussão. 

Cautela é prescrita especificamente para as denúncias contra os oficiais (v. 19 – 

"duas ou três testemunhas"), mas o princípio de que deve haver substância e provas, nas 

denúncias, é genérico. O outro ensino deste trecho é que a disciplina dos que "vivem no 

pecado" (v. 20) se exerça "na presença de todos". Isso significa que ela não deve ser alvo 

de uma resolução velada. Paulo dá uma razão para isso – "para que também os demais 
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temam". A disciplina tem essa característica didática de proclamar e provocar o temor 

do Senhor, livrando membros do pecado para uma vida em santidade e conformidade com 

a pureza de Cristo. 

 

Assim, devemos compreender que: Disciplina é um instrumento eficaz em moldar 

os eleitos e os aproximar ainda mais do propósito para o qual foram chamados; 

devendo ser aplicada sempre que há falhas, leves ou graves por parte de qualquer 

membro, na representação da pessoa de Jesus. 

 

II. PECADOS QUE ESPERAMOS E PECADOS QUE NÃO ESPERAMOS. 

 

 Há, em certo ponto, uma linha divisória entre pecados que se esperam dos cristãos 

e pecados que nos levam a pensar que a pessoa talvez não seja um cristão verdadeiro. A 

disciplina informal e particular acontece em ambos os lados dessa linha, não há dúvida. 

Mas, a disciplina na igreja formal ou excomunhão é aconselhável, de maneira geral, 

quando o indivíduo ultrapassa essa linha do primeiro quadrante para o segundo, ou seja, 

de pecados que se esperam para os pecados que não se esperam. 

 

Há evidentemente diferença, por exemplo, entre uma mentira corriqueira da qual a 

pessoa confessa e se arrepende, e uma mentira sobre a qual alguém constrói uma vida 

inteira e nunca a abandona.  

 

Ex: Um homem se vangloria de ter recebido uma prestigiosa oferta de emprego que ele 

nunca recebeu; algum tempo depois, ele confessa a mentira – Neste caso há restauração. 

Um outro homem constrói toda a sua carreira sobre informações falsas; mais tarde, quando 

confrontado, persiste nas invenções e não se arrepende. 

 

Neste segundo caso, a disciplina formal ou excomunhão é recomendada pois o 

indivíduo parece insistir com todo o gosto em um pecado conhecido. Não há indícios de 

que ele esteja sendo incomodado pelo Espírito de Deus; pelo contrário, a obediência aos 

desejos do pecado é a marca dele. 

 

No entanto, há certos pecados ou hábitos pecaminosos que levam toda uma 

assembleia de pessoas a perder a confiança na profissão de fé de alguém. Em dado 

momento, as palavras podem perder a credibilidade. A igreja, então revoga a confirmação 

pública de fé do faltoso ao excluí-lo da mesa do Senhor (cf. 1 Co 5). 

III. SENSIBILIDADE PASTORAL E SITUACIONAL. 

As escrituras devem ser sempre nosso guia sobre o que conta como pecado, 

portanto, é necessário cuidado pastoral para discernir quais pecados demandam 

disciplina e em que medida. Duas pessoas diferentes podem cometer o mesmo pecado, 

mas um sem número de situações afetará como o pastor e a igreja encaram aquele pecado. 
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Ex: Um contador que escapou do pagamento de imposto representa um problema muito 

maior do que outras pessoas que talvez façam a mesma coisa, mas por ignorância, pois o 

contador sabe exatamente o que está fazendo e o faz de propósito. Um casal de noivos 

que é pego praticando ato sexual pela quinta vez é provavelmente merecedor de disciplina. 

Além disso, em geral pode-se esperar que os neófitos tropecem em grandes pecados com 

mais frequência do que os cristãos maduros. 

Dessa forma, o pastor e a igreja devem escolher qual o pecado que irá disciplinar? 

Obviamente que não, o que se espera de todo o cristão é que trave batalhas continuamente 

contra o pecado a fim de assemelhar-se ao seu Senhor. Dessa forma a disciplina na igreja 

nunca é apenas uma questão de “qual é o pecado? ”, como se houvesse uma balança para 

nos dizer se um pecado é pesado o bastante para justificar a disciplina. 

Na verdade, imagine como uma balança de duas medidas. Os pecados são pesados 

em um prato e no outro os sinais de arrependimento na vida da pessoa. Avaliar um caso 

de possível disciplina, portanto, sempre envolve avaliar a dinâmica da disciplina entre a 

declaração de arrependimento geral da pessoa e os pecados que pesam contra sua 

declaração, colocando-a à prova. 

Contudo existem elementos situacionais que devem influenciar as deliberações de uma 

igreja: 

• Há quanto tempo o indivíduo é cristão?   

• Que ensinamentos ele recebeu? 

• O pecador admite que sua atitude foi errada? 

• Ele aparece estar genuinamente abatido com o próprio pecado ou há um tom de 
contrariedade em sua confissão? 

• Ele confessou de prontidão ou tivemos que “arrancar” as informações dele? 

• Ele se predispõe a correção? 

• Enquanto conversamos sobre seu pecado, ele parece estar do nosso lado, contra o 
pecado, ou se coloca na defensiva?  

Essas questões podem ajudar e direcionar o julgamento da igreja ou do líder, 

analisando todos os fatores, chegando a uma percepção se alguém ainda é cristão, mesmo 

quando peca. 

IV. A DISCIPLINA PÚBLICA (NÃO) DEVERÁ OCORRER QUANDO: 

Há uma situação específica em que a disciplina pública não poderá ocorrer devido a 

natureza com que o pecado se acometeu: pecados que não podem ser confirmados.  

Independentemente de serem falhas menores ou mais graves, pecados que não 

podem ser confirmados são os que somente um membro tem conhecimento, além dos 

envolvidos na culpa. Além disso, são de uma natureza tal que se caracterizam como 

ofensas para as quais nada pode ser apresentado como prova. Por exemplo: insultos 

proferidos em particular, agressão física ou furto dos quais não se pode encontrar qualquer 

evidencia física ou circunstancial; quebra de um trato verbal sem testemunhas, 

conhecimento pessoal do comportamento ilícito de um membro da igreja. Em tais casos, 

pode ser necessário que a pessoas ofendida ou a única testemunha repreenda o pecado 

em particular. Contudo, se tal repreensão não for bem sucedida, e o indivíduo culpado não 
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estiver disposto a admitir seu pecado aos demais, nada mais poderá ser feito pela igreja. O 

caso terá que ser entregue a Deus; não deve ser exposto a mais ninguém (Mateus 18. 16, 

Deuteronômio 19.15, Provérbios 25.8-10).  

Nota:  

Exceções a essa regra incluem a denuncia de ofensas criminosas as autoridade 

competentes, quando for o caso ou quando exigido por lei, e/ou alertando quaisquer 

individuo que precisam saber da ofensa por motivos de sua segurança. Porem mesmo em 

tais casos deve-se evitar divulgação desnecessárias entre os membros igreja.    

A disciplina em uma igreja bíblica ocorre constantemente em qualquer ação da igreja 

em moldar em seus membros o caráter de Cristo. Entretanto, a disciplina pública, portanto 

formal, deve ocorrer quando o pecado for visível, grave e impenitente. 

A) Visível: As igrejas não devem empunhar as bandeiras vermelhas da expulsão sempre 

que suspeitarem que há ganância ou orgulho no coração de alguém; o pecado deve ser 

algo que possa ser visto e ouvido. 

B) Grave: A igreja e seus líderes não devem perseguir todos os pecados à exaustão. É 

necessário haver lugar na vida da igreja para que o amor cubra “um grande número de 

pecados” (1 Pe 4.8).  

C) Impenitente: A pessoa envolvida já foi confrontada com as ordenanças de Deus nas 

Escrituras, mas se recusa a abandonar o erro. Ao que tudo indica ela dá mais valor ao 

pecado do que a Jesus.  

 

V.  UMA PROFISSÃO DESQUALIFICADA 

 

A igreja não pode acreditar nas palavras de um membro que vive intencionalmente 

em um pecado habitual. A natureza de alguns pecados deve ser encarada com seriedade, 

como se “desativasse” a habilidade da igreja de continuar confirmando o “arrependimento” 

da pessoa; e desta forma, a igreja não tem outra escolha a não ser suspender por hora 

essa confirmação. 

 

Ex: Uma igreja descobriu recentemente que um jovem que mantinha uma regularidade nos 

cultos e outras reuniões havia sido preso por um crime vergonhoso. O caso chegou a 

aparecer no noticiário local. Ele esteve envolvido secretamente em uma atividade criminosa 

durante mais de um ano enquanto servia de maneira ativa na igreja. Quando a igreja soube 

do pecado do rapaz, ela agiu rapidamente para tirá-lo da membresia. Ele chorou e disse 

estar arrependido, mas, como havia vivido uma vida dupla terrível até então, a igreja não 

podia confiar nas suas palavras de arrependimento, pelo menos por um tempo, até que 

comprovasse seu arrependimento com suas atitudes. 

 

VI. PUREZA OU POBREZA DE ESPÍRITO 
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Se a disciplina na igreja é a medida aconselhável sempre que um representante de 

Jesus deixa de representá-lo, então, as igrejas devem esperar perfeição moral? 

 

Jesus em Mateus 5, no sermão do monte, nos diz que a justiça do cristão deve 

exceder a dos escribas e dos fariseus, caso contrário, ele jamais entrará no reino do céu 

(cf. Mt 5.20). Mais adiante, Ele nos diz que o cristão deve ser perfeito como o Pai 

celestial é perfeito (v.48). Neste caso, as igrejas devem esforçar-se para representar a 

perfeição de Jesus. 

Porém, em um mundo caído, os filhos de Deus são também aqueles que reconhecem a 

própria pobreza de espírito, que choram pelo próprio pecado abrindo mão dos próprios 

desejos e que demonstram fome e sede de justiça.  

 

Os verdadeiros representantes de Jesus terão duas qualidades: serão cada vez 

mais puros e cada vez mais pobres de espírito em meio a impureza remanescente.   

 

 

VII.  APLICAÇÃO 

 

1. Igreja, promova o caráter Santo de Cristo por meio da disciplina: a disciplina 

deve ser aplicada a todo cristão que deixa de ser testemunha Cristo. 

2. Demonstre a glória de Deus por meio da disciplina: a aplicação da disciplina deve 

ser verdadeiramente para a glória de Deus, manifestando seu amor para um pecador 

arrependido. 

3. Demonstre o amor de Deus por meio da disciplina: Deus ama seus filhos por isso 

os corrige, e da mesma forma a igreja que ama a Deus disciplina seus membros em 

um gesto de amor. 

4. Oportunize arrependimento por meio da disciplina: O Arrepender-se pelos 

pecados é fundamental para continuar em uma caminhada de santidade. 

 

 

VIII. CONCLUSÃO 

Ser membro de uma igreja é ter a confirmação que é uma testemunha de Cristo. A 

igreja local assegura a credibilidade da profissão de fé do cristão por meio do batismo e da 

ceia de Senhor e mantém essa segurança dia após dia por meio do discipulado. A disciplina 

entra em cena sempre que essa credibilidade é questionada, visando a saúde da igreja e o 

bom testemunho dela no mundo. 
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   EXERCITANDO 

MARQUE A OPÇÃO ADEQUADA:  

A disciplina geral é: 

(   ) Formal/Pública 

(    ) Informal/Particular 

A disciplina pública é: 

(    ) Formal  

(    ) Informal  

A disciplina na igreja deve ser: 

(    ) Ocasional 

(    ) Intencional 

Facciosos, difamadores e briguentos: 

(    ) Não carecem de disciplina 

(    ) Também são passíveis de disciplina  

A acusação de presbíteros precisa: 

(    ) De uma única testemunha 

(    ) De u duas ou três testemunhas 

A excomunhão está reservada para pecados de natureza: 

(    ) Visível, grave e impenitente  

(    ) Suspeita, grave e impenitente  

Em caso de pecados notórios, públicos e recorrentes onde o membro se diz 

arrependido a igreja deve: 

(    ) Suspender a confirmação do testemunho público de fé do membro envolvido até que 

se prove seu arrependimento  

(    ) Aceitar prontamente sua declaração e arrependimento lhe concedendo um voto de 

confiança 

 


