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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: 2 Co 2.6-8 
PALAVRAS CHAVE: Disciplina, Arrependimento, Igreja, Restauração. 
OBJETIVO: Expor biblicamente os critérios para restauração de membros disciplinados. 
COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da lição o aluno deverá compreender como funciona a 
restauração de pecadores disciplinados; Avaliar o nível de compromisso com a Palavra de Deus 
no que diz respeito ao cuidado com os membros faltosos; Empenhar-se para que aqueles que 
estão sob seus cuidados venham a compreender a importância da prática disciplinar; Experimentar 
e praticar, com o coração aberto, a restauração quando esta for requerida.  

Para entender a passagem 

“Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito 
de brandura; e guarda-te para que não sejas também tentado.” (Gl 6.1) 

 

INTRODUÇÃO 

Chegamos ao final da nossa sequência de estudos sobre a disciplina eclesiástica. Neste tempo 
agradável de estudos aprendemos: 
 

• O que é a disciplina Eclesiástica: Nesta lição, percebemos que, devido ao pecado, a 
disciplina é uma necessidade também para nossos dias. Cristo nos ensinou e ordenou a sua 
prática (Mt 18.15-20). Vimos o conceito, bem como a relação da disciplina com o discipulado.  

• Porque a igreja deve aplicar a disciplina: Nesta lição, vimos uma igreja que não exerce a 
disciplina aos membros faltosos, destrói a si mesma e perverte o ensino do Evangelho de 
nosso Senhor Jesus. Vimos que a disciplina deve ser aplicada pelo bem do indivíduo, o bem 
dos não-cristãos, o bem da igreja e a glória de Cristo. 

• Quando Aplicar a Disciplina: Aprendemos que a aplicação da disciplina deve ocorrer 
sempre, pois discipular é disciplinar. Contudo, ocorrerá principalmente, quando um discípulo 
falha em estar sob a instrução do seu mestre, isto é, sempre que um abismo se abrir entre 
a vida cristã e a profissão de fé de alguém. Vimos também que a publicidade da disciplina 
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, mas não lenta 
demais. Contudo, 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: suspensão do direito de membresia ou exclusão. A restauração à 
comunhão da igreja ocorre quando há sinais de verdadeiro arrependimento. O modo como o 
verdadeiro arrependimento se apresenta depende da natureza do pecado. Assim, devemos levar 
em consideração as seguintes perguntas: o que a restauração envolve? E quando ela ocorre? 
 
 
I.  COMO FUNCIONA A RESTAURAÇÃO? 
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Em primeiro lugar, devemos compreender que clamar por restauração é uma tarefa e uma 
disposição extremamente cristã. Devemos, portanto, confessar os nossos pecados a Deus, mas 
também clamar a Ele por restauração. Perceba como o pedido de restauração deve fazer parte da 
vida da igreja (cf. Sl 80.3; 85.4).  
 

A informação mais importante que devemos ter sobre restauração é o fato de que ela está 
intimamente ligada ao arrependimento (cf. Jr 15.19). A restauração é sobretudo o ato de Deus 
desviar sua ira (cf. Os 14.4). A restauração, por ser um ato de Deus, lança no mar do esquecimento 
todas as transgressões (cf. Mq 7.19). A restauração é um ato divino de transformar pecadores em 
remanescentes (Mq 4.6-7). Dessa forma, por ser um ato primeiramente divino, a restauração é 
requerida aos Santos da Nova Aliança (cf. Gl 6.1).  

O que é restauração?  

A restauração constitui-se como um de Deus, instrumentalizado pela igreja, onde os 
membros do corpo de Cristo declaram perdão e reafirmam a cidadania no reino de Deus. Depois 
que alguém é suspenso ou excomungado da igreja, a restauração nada mais é do que um 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.  

 

UM ATO DA IGREJA 

O chamado para perdoar o indivíduo remonta às palavras de Jesus no Evangelho de João, 
que são paralelas à menção das “chaves do Reino” 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, ele faz uma confissão e volta ao seu lugar no corpo com a 
missão de cuidar do rebanho de Cristo (cf. Jo 21.15-17) – uma restauração genuína devolve o lugar 
do membro ao corpo (cf. Jó 33.26). 

Uma vez que a igreja decide restaurar um pecador arrependido à comunhão e à ceia do 
Senhor, não se 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), ratificar seu amor pelo indivíduo 
arrependido (cf. 2 Co 2.8) e celebrar - tal como o pai do filho pródigo celebrou (cf. Lc 15.24). A graça 
de Deus, em Jesus, é maior do que o nosso pecado, e qualquer pecado de qualquer pessoa será 
perdoado se confessado e arrependido. A graça de Deus, em Jesus, não apenas perdoa os 
pecadores, mas também os restaura.  

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? 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/2/6,7+
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A resposta é simples: quando o pecador se arrepende e a igreja estiver convicta quanto 
aos 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 não são tão nítidas: 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. 
 

Como sabemos se uma pessoa que foi excluída está verdadeiramente arrependida? 
 

As Escrituras nos dizem que Deus faz com que a chuva caia sobre bons e maus (Mt5.45). 
Exatamente como ele faz com a sua palavra (a livre oferta do Evangelho). Contudo, é a presença 
do fruto em última instância que apontará para a veracidade da nossa fé. Jesus disse: “não pode a 
arvore boa produzir frutos maus” (Mt 7.18-20). 

Os sinais de arrependimento serão os frutos. Contudo, os frutos são 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 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.   
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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. 

 
APLICAÇÃO 

 
1. Sejamos prudentes: A restauração de um membro excomungado da igreja deve observar 

os sinais de arrependimento e a submissão dele diante da igreja. 
2. Exerça o caráter de Cristo: O processo de restauração deve ser cuidadoso e amoroso. 
3. Adote uma postura cristã diante do mal: 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.  

4. Adote uma postura cristã diante do bem: A igreja tem as chaves do reino, a pessoa 
excomungada poderá ser restaurada quando o pecado se mostrar arrependido e disposto a 
repara os danos causados.  

 
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. 
Uma igreja que pratica a disciplina no temor do Senhor: 
 

• Impedirá a propagação do mal na Igreja - “Lançar fora o velho fermento” (1 Co 5.6-7). 

• Vindicará a honra de Jesus Cristo e a boa reputação do Evangelho (2 Co 6.3). 

• Evitará que o juízo de Deus caia sobre a Igreja (Ap 2.18-29). 

• Levará ao arrependimento e recuperará a ovelha. (2 Co 2.5-11). 
 
 

   EXERCITANDO 

Que lições importantes você destaca do estudo dessa série? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


