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Marca 7 – DisciplinaMarca 7 Disciplina

 Devemos falar honestamente sobre as 
faltas, erros, afastamentos, pecadosfaltas, erros, afastamentos, pecados
específicos, de nossos irmãos?

 É lh é d   É nossa escolha ou é de nossa
responsabilidade?

 A quem queremos, em primeiro lugar, 
agradar? A Deus ou aos homens?

 Qual a motivação correta da disciplina?



Marca 7 – DisciplinaMarca 7 Disciplina

 7 perguntas:
T d  d l é ?1) Toda disciplina é negativa?

2) O que significa “disciplina eclesiástica”?
3) O que a Bíblia fala sobre isso?
4) Como era a disciplina antiga?4) Como era a disciplina antiga?
5) Temos na nossa igreja?
6) Porque devemos praticá-la?
7) O que acontecerá se não houver a prática?) q p



Marca 7 – DisciplinaMarca 7 Disciplina

“Disciplina eclesiástica é um termo em risco de 
extinção no atual vocabulário cristão ... O medo da extinção no atual vocabulário cristão ... O medo da 
impopularidade leva muitos líderes à cumplicidade e 
pecados são justificados em nome de uma atitude pecados são justificados em nome de uma atitude 
mais "humana." ”  Valdeci da Silva Santos

“Hoje em dia, a questão da correta administração da 
disciplina eclesiástica é urgente e desconcertante”

D. Downham



João Calvino

“Assim como a doutrina de Cristo é a vida da Igreja, 
também a disciplina é semelhante aos nervos da 
Igreja, porque dela depende a coesão dos membros 
do corpo, estando cada um no seu próprio lugar”. A 
disciplina é “um tipo de rédea para conter e domar 
os que lutam contra a doutrina de Cristo...um tipo de 
aguilhão para acordar os indiferentes”



Toda disciplina é negativa?Toda disciplina é negativa?

Necessitamos de Disciplina?
ÉÉ presunção de quem disciplina?

A disciplina pode ser positiva, isto é, formativa. 
T d ó i d l  i tTodos nós precisamos dela para o nosso crescimento.

A disciplina pode ser negativa, quando nos
referimos à disciplina, correção.



O que significa “disciplina eclesiástica”?O que significa disciplina eclesiástica ?

Mateus 18:15-17

A igreja tem que “julgar” os que estãog j q j g q
dentro dela.

1 Coríntios 5:12-13



O que significa “disciplina eclesiástica”?O que significa disciplina eclesiástica ?

“ Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não 
l    d  d ?  O  d  f   D   l  

Caso de um filho que mantinha relações sexuais com a madrasta !

julgais vós os de dentro?  Os de fora, porém, Deus os julgará. 
Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor.” (1 Coríntios 5:12-13 
RA)RA)

“ Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a 
submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos?  
Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o 

d  d á  j l d   ó  i   i di  d  mundo deverá ser julgado por vós, sois, acaso, indignos de 
julgar as coisas mínimas?  Não sabeis que havemos de julgar os 
próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida?” (1 Coríntios próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida?  (1 Coríntios 
6:1-3 RA)



O que significa “disciplina eclesiástica”?O que significa disciplina eclesiástica ?

Se alguém reinvindica ser cristão e se recusa a 
i   t l  d    Gló i  d  viver como tal, devemos, para a Glória de 

Deus e o bem daquela pessoa, excluí-la da 
membresia da igreja.

N bNovos membros

Se formos cuidadosos no que diz respeito a comoSe formos cuidadosos no que diz respeito a como
reconhecer e receber novos membros, teremos menos
necessidade de praticar, posteriormente, a disciplina.



O que significa “disciplina eclesiástica”?O que significa disciplina eclesiástica ?

Novos membros
“Em muitas congregações [puritanas], ser recebido

b ã t i l i

Novos membros

como membro não acontecia logo nem era coisa
automática. Em geral isto demorava, e uma
i ti ã id d d d Oinvestigação cuidadosa de cada caso era a regra. Os
candidatos tinham que demonstrar sinais de
regeneração tinham q e ter ontade de p blicamenteregeneração, tinham que ter vontade de publicamente
professar o que Deus lhes fez, e tinham de estar
dispostos para prestar completa obediência a Cristodispostos para prestar completa obediência a Cristo
e a seus mandamentos”

G R CraggG.R. Cragg.



O que significa “disciplina eclesiástica”?O que significa disciplina eclesiástica ?

“Baxter recomendava um período de três dias de oração anterior à 
excomunhão; durante estes dias a congregação tinha de reunir-se e 
orar intensamente pelo impenitente  Porções das Escrituras como orar intensamente pelo impenitente. Porções das Escrituras como 
Levítico 17 e 1 Coríntios 5 seriam lidas e comentadas. Após uma 
declaração detalhada dos pecados do transgressor e dos meios em 
vão usados para corrigi-lo, declarava-se: “ele não é mais membro 
desta congregação a partir de agora, mas tem que ser expulso 
para o mundo e não pode mais ter parte conosco nos santos pa a o u do e ão pode a s e  pa e co osco os sa os 
mistérios do Senhor, nem na comunhão conosco, e nem gozar dos 
privilégios da Casa de Deus; — que o Senhor tenha compaixão da 
l  d l ”  A ã   d d   á l   “  alma dele” . A congregação era admoestada a tratá-lo como “um 

gentio e publicano” até que fosse recebido de novo, e orar pela 
alma dele durante esse período. Às vezes esse ato era p
acompanhado de um jejum congregacional” G.R. Cragg.



O q e a Bíblia fala sobre disciplina?O que a Bíblia fala sobre disciplina?

Hebreus 12:1-14
“ Filho meu  não menosprezes a correção que vem do Senhor   ...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 g q ç q p
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”



O q e a Bíblia fala sobre disciplina?O que a Bíblia fala sobre disciplina?

Hebreus 12:1-14
 Deus  porém  nos disciplina para aproveitamento  a fim de ... Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de 

sermos participantes da sua santidade.  Toda disciplina, com 
efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de , p g ,
tristeza; ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm 
sido por ela exercitados, fruto de justiça.  Por isso, restabelecei as 
mãos descaídas e os joelhos trôpegos;  e fazei caminhos retos 
para os pés, para que não se extravie o que é manco; antes, seja 
curado ”curado.



O q e a Bíblia fala sobre disciplina?O que a Bíblia fala sobre disciplina?

Pv 3: 11-12

Filho meu, não rejeites a disciplina do SENHOR, nem te 
enfades da sua repreensão.
Porque o SENHOR repreende a quem ama, assim 
como o pai, ao filho a quem quer bem.

“ Como um homem disciplina o seu filho, da mesma  Como um homem disciplina o seu filho, da mesma 
forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina” 
(Deut. 8:5, NVI).(Deut. 8:5, NVI).



Ausência de disciplina…Ausência de disciplina…

1 Co. 5:1-11

“ .... Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa 
toda?  Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova 
massa, como sois, de fato, sem fermento.

.... Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com 
alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou 
idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; com 
esse tal, nem ainda comais.”



O que a Bíblia fala sobre disciplina?O que a Bíblia fala sobre disciplina?

“ Irmãos, se alguém for surpreendido 
l  f lt  ó   i  i it i  nalguma falta, vós, que sois espirituais, 

corrigi-o com espírito de brandura; e g p
guarda-te para que não sejas também 
tentado ” (Gálatas 6 1 RA)tentado.  (Gálatas 6:1 RA)



O que a Bíblia fala sobre disciplina?O que a Bíblia fala sobre disciplina?

“ Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que 
vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não 
segundo a tradição que de nós recebestes; .... Porque, quando 
ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, 
também não coma.  Pois, de fato, estamos informados de que, entre 
vós, há pessoas que andam desordenadamente, não 
t b lh d  t   i t t   id  lh i    C  trabalhando; antes, se intrometem na vida alheia.  ... Caso 
alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta 
epístola, notai-o; nem vos associeis com ele, para que fique epístola, notai o; nem vos associeis com ele, para que fique 
envergonhado.  Todavia, não o considereis por inimigo, mas 
adverti-o como irmão.” (2 Ts 3:6-15 RA)



O q e a Bíblia fala sobre disciplina?O que a Bíblia fala sobre disciplina?

“ Não aceites denúncia contra presbítero, senão 
exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas.  
Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença 
de todos, para que também os demais temam.” (1 Timóteo 
5 19 20 RA)5:19-20 RA)

Observem que é para NOTAR, 
REPREENDER, EVITAR A PRESENÇA, 
CONSIDERAR COMO GENTIO, LEVAR À 
IGREJA.



Hoje a disciplina é negligenciada.Hoje a disciplina é negligenciada.

“O abuso da disciplina é repreensível e destrutivo; pior ainda
é o abandono da disciplina. À duas gerações, as igrejasp g ç , g j
aplicavam a disciplina de um modo vindicativo e arbitrário
que apenas causava divisão. Hoje o pêndulo balança para o 
outro extremo – a disciplina é quase totalmente
negligenciada. Este é o tempo para que uma nova geração de 
pastores restaure essa importante função da igreja ao seupastores restaure essa importante função da igreja ao seu
legítimo lugar e significado”  H.E.Dana

O exagero numa pseudodisciplina (dança, 
bebida) levou ao abandono delabebida) levou ao abandono dela.



Como os pastores de hoje procedem?Como os pastores de hoje procedem?

A igreja mudou e passou-se somente a 
disciplinar os casos mais sérios, aqueles quedisciplinar os casos mais sérios, aqueles que
traziam embaraço público à igreja.

A função do pastor mudou, e passou a ser 
preocupar mais com a igreja pública, com a 
instituição, com as reuniões, deixando de lado
o cuidado mais pessoal e individual de cada
membro.membro.



Richard Baxter (1615 – 1691)

“Se os ministros fossem escrupulosos fazendo este dever 

[FALANDO SOBRE DISCIPLINA…]

Se os ministros fossem escrupulosos fazendo este dever 
inteiramente, negando-se a si mesmos, eles poderiam ter 
algum resultado e esperar uma bênção sobre seu trabalho. g p ç
Mas se recuamos diante de tudo o que for perigoso ou ingrato 
em nosso trabalho, e nos livramos de tudo o que for custoso ou 
incômodo, nós não podemos esperar que tal uso carnal dos 
meios produza alguma coisa eficaz. Não podemos esperar 
que o evangelho avance e seja glorificado  se fazemos nosso que o evangelho avance e seja glorificado, se fazemos nosso 
dever de modo tão falho e defeituoso”.

Li  “O  d ” PESLivro: “O pastor aprovado” – PES



CASOS DE DISCIPLINA  (PURITANOS)CASOS DE DISCIPLINA  (PURITANOS)

 A f A falta aos cultos públicos;
A escolha de companhia de pessoas de fora da 

d d  comunidade cristã;
 Por causa de seu vestuário;
 P  f  lú   l   (“   Paixões fortes, calúnia ou insulto, raiva (“sem 
provocação”), um espírito irritadiço e contencioso, 
i b di ã   di h i  d   ã  insubordinação, tomar dinheiro emprestado e não 
devolvê-lo, tratamento duro contra outros membros, 

id dvaidade.

http://www.monergismo.com/textos/igreja/disciplina_congregacao_puritana_downham.htm



Temos na nossa igreja.Temos na nossa igreja.

A Igreja de Capitol Hill segue Mateus 18 em casos de:

1. Abandono da igreja
2. Defender idéias fora da confissão de fé
3. Ameaçar a igreja
4. Negligencia em contribuir financeiramente
5. Divulgar às pessoas de fora da igreja o que se 

decide nas assembléias
6. Violação externa de uma lei moral
7. Agir de maneira a desonrar o corpo, a igreja
8. Seguir conduta imprópria ao nome de Cristão.



Porque devemos praticá-la?Porque devemos praticá la?

A disciplina é como um sistema de defesa do organismo, que
ataca/defende/preserva o mesmo organismo de que faz parte.

1  É para o bem da pessoa disciplinada

Não é porque “sou mais santo do que tu”
Não é uma condenação eterna ou separação do céuç p ç
Não é por vingança.

Mas é visando que a pessoa volte ao Senhor
Que abandone seus pecados e coração endurecidoQue abandone seus pecados e coração endurecido
É feito com amor e humildade.



Porque devemos praticá-la?Porque devemos praticá la?

2  É para o bem de outros cristãos

Mostrar o perigo do pecado
Mostrar a natureza grave do pecado
T t d  DTrazer temor de Deus

 É3  É para a saúde da igreja como um todo

A igreja deve ser puraA igreja deve ser pura
Não deve ter fermento, mas lançar fora o fermento velho



Porque devemos praticá-la?Porque devemos praticá la?

4  É para o testemunho coletivo da igreja
É um poderoso instrumento na EVANGELIZAÇÃO

5  É para glória de Deus, quando refletimos a sua

É um poderoso instrumento na EVANGELIZAÇÃO

santidade

“ pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos p , g q q ,
também vós mesmos em todo o vosso procedimento,  porque escrito está: Sede 
santos, porque eu sou santo.” (1 Pedro 1:15-16 RA)

Não a nossa reputação, mas a de Deus! Nossas vidas 
são a vitrine que expõe o caráter de Deus no mundo. 
Deus nos chamou à santificaçãoDeus nos chamou à santificação



O que acontecerá se não houver a 
?prática?

É  l    b l d d      É um privilégio e uma responsabilidade ver a igreja se 
tornando santa.

Precisamos, por amor a Deus e aos irmãos, irmos até o 
ponto da confrontação, concentrando-nos na seriedade ç
da disciplina, no pacto que existe de “seguir ao Senhor”, 
nos relacionamentos entre nós.



O que acontecerá se não houver a 
?prática?

“Todos os que desejam que a disciplina seja
b l d dabolida, ou que impedem sua restauração, 

seja por descuido seja de propósito, 
   b   l  certamente têm como objetivo a completa 

devastação da Igreja”



Marca 7 – Disciplina Bíblica (Resumo)Marca 7 Disciplina Bíblica (Resumo)

O que é?
No sentido mais amplo, a disciplina na igreja é tudo o que a 
Igreja faz para ajudar os membros dela buscarem a santidade 
e lutar contra o pecado. Pregação, ensino, oração, adoração 
corporativa  responsabilidade de relacionamentos  e supervisão corporativa, responsabilidade de relacionamentos, e supervisão 
de pastores piedosos e idosos são todas as formas de 
disciplina.p
Num sentido mais restrito, a disciplina da igreja é o ato de 
corrigir o pecado na vida da pessoa, incluindo a possibilidade 
da etapa final da exclusão de um professo cristão da Igreja e 
à participação na Ceia do Senhor por causa do graves 
pecados impenitentes  (ver Mat  18:15 20  1 Co  5:1 13)pecados impenitentes. (ver Mat. 18:15-20, 1 Co. 5:1-13).



Marca 7 – Disciplina bíblica (Resumo)Marca 7 Disciplina bíblica (Resumo)

Onde isso está na Bíblia? 
O Novo Testamento ordena a disciplina correta (excluindo-os 
da comunhão da igreja), em passagens como Mateus 18:15-17, 
1Coríntios 5:1-13, 2 Coríntios 02:06 e 2 Tessalonicenses 3:6-15.

O Novo Testamento fala sobre a disciplina de formação (os 
nossos esforços para crescer em santidade juntos) em inúmeras ç p j )
passagens sobre a santidade e ajudando outros na edificação 
da fé, como Efésios 4:11-32 e Filipenses 2:1-18.



Marca 7 – Disciplina bíblica (Resumo)Marca 7 Disciplina bíblica (Resumo)

Por que isso é importante?

Pense na disciplina como o alimento que ajuda a árvore crescer 
na vertical, o conjunto extra de rodas na bicicleta, ou as horas , j ,
intermináveis do músico durante a prática. Sem disciplina, não 
vamos crescer como Deus quer. Com disciplina, nós vamos, pela 

f fgraça de Deus, gerar fruto pacífico de justiça (Hebreus 12:5-
11).


