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Disciplina na Igreja:
Princípios, Processo e Prática

Igreja Presbiteriana do Campo Belo
EBD - Curso de Verão 2018

Duas disciplinas proveitosas:
1.

A que é aplicada diretamente pelo Senhor

Hebreus 12.4-13
“Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não
tendes resistido até ao sangue e estais esquecidos
da exortação que, como a filhos, discorre
convosco: Filho meu, não menosprezes a correção
que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele
és reprovado; porque o Senhor corrige a quem ama
e açoita a todo filho a quem recebe. É para
disciplina que perseverais (Deus vos trata como
filhos); pois que filho há que o pai não corrige? Mas,
se estais sem correção, de que todos se têm
tornado participantes, logo, sois bastardos e não
filhos”.
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Duas disciplinas proveitosas:
2.

A que é aplicada pelo Senhor mediante a sua
Igreja (Disciplina Eclesiástica)

Gálatas 6.1-2
“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. Levai as cargas uns dos outros e, assim,
cumprireis a lei de Cristo ”.

Meios para a proteção do rebanho de Deus
o Pregação da Palavra

o Ministração dos sacramentos

o O exercício bíblico da disciplina
eclesiástica
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Quais falhas?
o Foro íntimo (consciência)
o Opiniões, crenças e perspectivas que
escapam à jurisdição de outros

o Foro público
o Aquilo que pode ser observado e atestado,
o que ocorre no contexto social e afeta
outros (Deus e a comunidade)

Disciplina: Uma atividade em extinção
o Mark Denver - O verso de Mateus 7.1 (Não julgueis, para
que não sejais julgados) quase tem obscurecido João
3.16 (Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna) como o versículo
mais citado entre os cristãos atuais.
o Albert Mohler - “A ausência da disciplina na igreja não
é mais algo notável – na verdade ela nem é mais
notada”.

o Júlio Zabatiero – “Uma das áreas em que (a igreja) mais
manifesta essa distância do ideal divino é a aplicação
da disciplina na igreja local”.
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Por que falta a disciplina?
o A acomodação cultural
o A ética da promoção pessoal
o O sucesso do “marketing” na
igreja

o A crise da liderança
o Os argumentos pragmáticos dos
evangélicos

Como o vazio é preenchido?
1. A disciplina da indiferença

Russell P. Shedd – “Evitar a disciplina dilui, barateia e
finalmente destrói a igreja. Encoraja a adesão de
indivíduos que não mostram interesse genuíno nos altos
alvos e padrões do Reino de Deus, mas buscam
vantagens mundanas”.

2. A disciplina controladora

Ex. Colossenses 3.21
. A implicância ou zombaria que gera desânimo,
desencorajamento e falta de esperança

3. A disciplina excomungatória

Em alguns casos, fruto do “autoritarismo”,
“discriminação” e até mesmo “arbitrariedade”.

4

2/15/2018

A Disciplina Bíblica
o Princípios
o Processo
o Prática

Os Princípios Bíblicos
▪

A disciplina é uma instituição do
Senhor (não uma opção)
Jesus deixou claro que o faltoso impenitente deve ser
tratado publicamente
Mateus 18.16-17 – “Se, porém, não te ouvir, toma ainda
contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo
depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se
estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja; e, se
recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e
publicano.”

▪

A disciplina é fundamental para a
manutenção da pureza da igreja
Uma igreja sem disciplina corre o risco de ser confundida
com uma instituição do mundo, pois alimenta a
carnalidade e rebeldia contra o Senhor
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Os Princípios Bíblicos
▪

A disciplina é essencial para a
santificação do servo de Deus
(recuperação)

Paulo: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na
justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e
perfeitamente habilitado para toda boa obra” (2Timóteo
3.16-17).

▪

A disciplina é vital para evitar que o
incrédulo blasfeme contra Deus

Romanos 2.23-24 – “Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela

transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é
blasfemado entre os gentios por vossa causa”.
Tito 2.4-5 – “ . . .a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem
ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de
casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus
não seja difamada.”

Os Princípios Bíblicos

▪

A disciplina é útil para desmotivar
outros a insistirem no pecado

1Coríntios 5:7 – “Lançai fora o velho fermento, para que sejais
nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois
também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado”.
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O Processo da Disciplina
F. Solano Portela: “Às vezes o problema está
contido no processo, na maneira pela qual a
igreja exercita disciplina”.
Russell P. Shedd: “Quando um irmão errado se
confronta com seu acusador crente, ele tem
dois caminhos na frente: arrependimento ou
auto-defesa”.

O Processo da Disciplina
1. Identificar as falhas
a. Falhas menores
b. Pecados que não podem ser
confirmados
c. Ofensas de natureza pessoal
d. Desobediência pública
e. Iniqüidade intolerável
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O Processo da Disciplina
2. Agir com espírito de brandura
Gálatas 6.1: “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”.
Filipenses 4.1-2 (Evódia e Sítique)

O Processo da Disciplina
3. Atuar como mediador dos casos
entre indivíduos
Mateus 18.15-20 e o gradus admonitionis
(degraus de admoestação)

4. Agir com ligeireza quando a
ofensa exigir
1Coríntios 5.1-13
Dois exemplos:
Gálatas 2.11-21

8

2/15/2018

O Processo da Disciplina
5. Examinar-se a si mesmo ao longo de
todo o processo
Atos 20.28 – “Atendei por vós e por
todo o rebanho sobre o qual o
Espírito Santo vos constituiu bispos,
para pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou com o seu
próprio sangue.
1Coríntios 10.12 – “Aquele, pois, que
pensa estar em pé veja que não
caia”.

A Prática da Disciplina
John L. Dagg - “. . . tem sido notável
que quando a disciplina deixa de ser
usada na igreja, o Senhor também se
afasta da igreja juntamente com ela”
F. Solano Portela – “Quando existe
negligência nessa área, a igreja passa
a abrir mão da identidade peculiar
dos seus membros perante o mundo,
eles passam a se confundir, em
caráter e procedimento com os
descrentes”
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A Prática da Disciplina
1. O Caso de 1Coríntios 5 – Um
pecado moral
o

O caso era público – geralmente se houve que há entre
vós, v 1
O caso era escandaloso – como nem mesmo entre os
gentios, v 1
O caso levava a igreja a se orgulhar de sua liberalidade
– vós andais ensoberbecidos, v 2
O caso poderia contaminar outros como o fermento, v 6
O caso comprometia a pureza da igreja – v 9-13

o
o
o
o

➢

O que devia ser feito?
o

Paulo sentencia o faltoso, mesmo à distância, v 3 (já
sentenciei . . .)

o

Paulo entrega o seu corpo a Satanás para que o espírito
seja salvo, v 5

o

Paulo exige a expulsão do malfeitor, v 13

A Prática da Disciplina
2. O Caso da confrontação de Pedro –
Um pecado doutrinário
o Gálatas 2.11-21.
o
o

o

Paulo e Cefas (Pedro) estão na igreja de
Antioquia;
Todos comiam juntos até que alguns
judaizantes chegaram e aí Pedro se
afastou dos gentios, “temendo os da
circuncisão”, v 12;
O afastamento de Pedro influenciou
Barnabé e outros judeus;
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A Prática da Disciplina
o

o

Gálatas 2.11-21 (continuação)

Paulo, entendendo que não procediam
corretamente segundo a verdade do
evangelho, repreendeu Pedro na
presença de todos, v 14.
o

Pedro era uma pessoa que conhecia a
mensagem do evangelho e havia sido
grandemente usado por Deus no passado;

o

Líderes não estão acima da possibilidade do
erro ou isentos da disciplina (cf. 1Tm 5.19);

o

Se Pedro permanecesse sem repreensão
poderia anular a graça de Deus por causa do
legalismo judaizante, v 21;

o

A verdade do evangelho deve ser preservada,
mesmo que isto implique na repreensão e
correção de líderes amados.

A Prática da Disciplina
John L. Dagg - “. . . tem sido notável
que quando a disciplina deixa de ser
usada na igreja, o Senhor também se
afasta da igreja juntamente com ela”
F. Solano Portela – “Quando existe
negligência nessa área, a igreja passa
a abrir mão da identidade peculiar
dos seus membros perante o mundo,
eles passam a se confundir, em
caráter e procedimento com os
descrentes”
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Meditação Conclusiva
o João 13.17 – “Ora, se sabeis estas coisas, bemaventurados sois se as praticardes”.

o Tiago 1.22-25 – “Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e
não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não
praticante, assemelha-se ao homem que contempla,
num espelho, o seu rosto natural; pois a si mesmo se
contempla, e se retira, e para logo se esquece de como
era a sua aparência. Mas aquele que considera,
atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela
persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso
praticante, esse será bem-aventurado no que realizar”.

Para estudos posteriores . . .
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Perguntas & Respostas
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