
A Igreja Hoje: 

Propósito e Valor  



Aula IV: 

  

Deus ama Sua Igreja e deseja  

mantê-la saudável através da 

disciplina bíblica. 
  

 



  

Definição de Disciplina:  

 

“Todos os meios e medidas pelas 

quais a igreja busca a sua 

santificação e boa ordem 

necessária para a sua edificação 

espiritual e a eliminação de tudo o 

que ameaça o seu bem-estar” 

(D.S.Chaff).  

  

 



I. PROPÓSITO E NECESSIDADE  

DA DISCIPLINA 

  

 



15 “Se o seu irmão pecar contra você, vá e, 

a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o 

ouvir, você ganhou seu irmão. 16 Mas se 

ele não o ouvir, leve consigo mais um ou 

dois outros, de modo que ‘qualquer 

questão seja decidida pelo depoimento de 

duas ou três testemunhas’. 17 Se ele se 

recusar a ouvi-los, conte à igreja; e se ele 

se recusar a ouvir também a igreja, tratem-

no como pagão ou publicano.        Mt 18 



“A Igreja não tem o direito de 

ignorar um comportamento 

persistentemente pecaminoso 

entre os seus membros. Nosso 

Senhor não deixou aberta diante 

de nós essa opção.”  
(Daniel E.Wray). 

  

 



Quais são os PROPÓSITOS da 

disciplina bíblica? 

  

 



 

Mt 18:15-19: Disciplina e perdão  

Rm 16.17: Separação 

I Co 5: Exclusão 

I Tes 5.14: Admoestação 

I Tm 5.20: Repreensão 

Tt 1.13: Repreensão 

Tt 3.10: Separação 

Ap 2.14: Exortação à santidade 

Ap 2.20: Condenação 

1.  GLORIFICAR A DEUS. 



2.  Recuperar o ofensor 

Se o seu irmão pecar contra você, vá e, 

a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele 

o ouvir, você ganhou seu irmão.                                      

Mt 18.15 

...contudo, não o considerem como 

inimigo, mas chamem-lhe a atenção 

como irmão.                           II Ts 3.15 



3.  Manter a pureza e evitar a 

profanação da Ceia 

Portanto, todo aquele que comer o pão 

ou beber o cálice do Senhor 

indignamente será culpado de pecar 

contra o corpo e o sangue do Senhor.  

                                              I Cor 11.27 



4.  Exigir a integridade e a honra 

de Cristo e da Sua Palavra 

9 Eu lhes escrevi com o propósito de saber 

se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam 

obedientes em tudo. ...17 Ao contrário de 

muitos, não negociamos a palavra de Deus 

com o intuito de lucro; antes, em Cristo 

falamos diante de Deus com sinceridade, 

como homens enviados por Deus.                                        

II Cor 2 



5.  Evitar dar causa a Deus para 

Ele se voltar contra a Igreja 

Lembre-se, portanto, do que você 

recebeu e ouviu; obedeça e arrependa-

se. Mas se você não estiver atento, 

virei como um ladrão e você não 

saberá a que hora virei contra você.                             

Ap 3.3 



“Deve-nos impressionar profundamente o 
quadro que estas igrejas do primeiro século 
apresentam. Todas elas começaram bem, 
mas no decorrer dos anos o ensino falso e 
vínculos estreitos entre membros desejosos 

de proteger os errados e a influência do 
mundo, conduziram a igreja para um 

comodismo que o Senhor não tolera. Por 
isso Ele anuncia medidas sérias para 

purificar o seu povo e reorientá-lo para 
tomar o caminho da justiça.”                    

Dr. Russell Shedd 



6.  Impedir que outros caiam em   

pecado. 

Os que pecarem deverão ser 

repreendidos em público, para que os 

demais também temam.  

                                           I Tm 5.20 



II. TIPOS DE DISCIPLINA NO 

NOVO TESTAMENTO 

  

 



1. Exortação (paraklesis) 

Exortar significa “exercer 

influência sobre a vontade e as 

decisões de outrem com o intuito 

de encorajá-lo a observar certas 

instruções.  

 



O ministério da exortação não se 

restringe ao Espírito.  

   

 - Rm 12.1  

  - Gl 1.7-9  

 - Gl 3.10; 5.1  

 - 1 Tm 4.13 

 - Ef 4.1 

 



2. Admoestação (nouthesia) 

Estas coisas aconteceram a eles como 

exemplos e foram escritas como 

advertência para nós, sobre quem tem 

chegado o fim dos tempos.                             

      I Cor 10.11 



24 E consideremo-nos uns aos outros 

para incentivar-nos ao amor e às boas 

obras. 25 Não deixemos de nos reunir 

como igreja, segundo o costume de 

alguns, mas encorajemo-nos uns aos 

outros, ainda mais quando vocês vêem 

que se aproxima o Dia.                                     

       Hb 10 



 “Não vos escrevo estas cousas para 

vos envergonhar; pelo contrário, 

para vos admoestar como a filhos 

meus amados”  

                                          I Cor 4.14 



Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de 

que vocês estão cheios de bondade e 

plenamente instruídos, sendo capazes de 

aconselhar-se uns aos outros. 

                                                       Rm 15.14  

Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; 

ensinem e aconselhem uns aos outros com 

toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e 

cânticos espirituais com gratidão a Deus em 

seus corações.     Col 3.16 



3. Repreensão - (elegchos) 

Quando ele vier, convencerá o mundo do 

pecado, da justiça e do juízo.                                                               

       Jo 16.8 



Se teu irmão pecar [contra ti], vai 

argui- lo entre ti e ele só. Se ele 

te ouvir, ganhaste a teu irmão. 

     Mt 18.15  



Toda Escritura é inspirada por Deus e 

útil para o ensino, para a repreensão, 

para a correção e para a instrução na 

justiça...                             II Tm 3.16 



4. Exclusão. 

Se ele se recusar a ouvi-los, conte à 

igreja; e se ele se recusar a ouvir 

também a igreja, tratem-no como 

pagão ou publicano.          Mt 18.17 



18 “Digo-lhes a verdade: Tudo o que 

vocês ligarem na terra terá sido ligado 

no céu, e tudo o que vocês desligarem 

na terra terá sido desligado no céu. 19 

“Também lhes digo que se dois de 

vocês concordarem na terra em 

qualquer assunto sobre o qual pedirem, 

isto lhes será feito por meu Pai que está 

nos céus.                           Mt 18 



“A igreja local tem a 

responsabilidade de manter a 

disciplina, excluindo quem recusa 

admitir que pecou e rejeita o único 

caminho para a restauração pela 

confissão e arrependimento”. 
Dr. Russell Shedd 

  

  

 



III. QUEM DEVE SER 

DISCIPLINADO? 

  

 



1)  Quando o amor cristão for 

violado por ofensas.  



2) Quando a unidade cristã for 

violada por aqueles que formam 

facções e dividem a igreja local  



10 Irmãos, em nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo suplico a todos vocês que 

concordem uns com os outros no que falam, 

para que não haja divisões entre vocês, e, 

sim, que todos estejam unidos num só 

pensamento e num só parecer.  

11 Meus irmãos, fui informado por alguns da 

casa de Cloé de que há divisões entre 

vocês.                    I Cor 1 



3)  Quando a lei cristã for violada 

por aqueles que vivem 

escandalosamente 

No tocante a Deus, professam 

conhecê- lo; entretanto, o negam 

por suas obras; é por isso que são 

abomináveis, desobedientes e 

reprovados para toda boa obra.  

      Tt 1.16  



4) Quando a verdade cristã for 

violada por aqueles que negam 

as doutrinas essenciais da fé 

19 mantendo fé e boa consciência, 

porque alguns, tendo-a rejeitado, 

naufragaram na fé. 20 Entre eles estão 

Himeneu e Alexandre, os quais 

entreguei a Satanás, para que 

aprendam a não blasfemar.  I Tm 1 



   3 Se alguém ensina falsas doutrinas e não 
concorda com a sã doutrina de nosso 
Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é 
segundo a piedade, 4 é orgulhoso e nada 
entende, mostrando um interesse doentio 
por controvérsias e contendas acerca de 
palavras, que resultam em inveja, brigas, 
difamações, suspeitas malignas 5 e atritos 
constantes entre homens de mente 
corrompida, privados da verdade, os quais 
pensam que a piedade é fonte de lucro.  

        I Tm 6.3-5 



5)  Quando o nome de Cristo for 

blasfemado por aqueles que 

“naufragaram na fé” 



Devemos observar que a causa de 

medidas disciplinares mais severas 

será sempre a ausência de 

arrependimento. O indivíduo que 

não quer se arrepender do seu 

pecado, não está vivendo como um 

crente. É devido à sua impenitência 

que ele vem a tornar-se merecedor 

da disciplina punitiva.  



CONCLUSÃO: 

  

Negligenciar a disciplina bíblica 

significa correr o risco de cair na 

posição de confundir a igreja com o 

mundo e vice-versa. Como crentes 

devemos nos disciplinar a nós 

mesmos e como igreja temos o dever 

de seguir a ordem bíblica:  

“Tudo seja feito com ordem e 

decência” (I Cor 14.40). 

 


