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A igreja é chamada a exercer 

não só um ministério de pregação 

e reconciliação, mas também um

ministério de cuidar dos que estão

dentro de suas portas. Parte desse 

cuidado inclui a disciplina. 
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O ato de disciplinar é igual ao

da apresentação das boas novas 

aos nãos convertidos. É oferecida

uma oportunidade da pessoa ser

libertada do poder do pecado em 

todas as suas formas, entrando

debaixo do governo de Cristo

e andando em Seu caminho.

A igreja que é negligente em confrontar e corrigir

em amor os membros faltosos, não está mostrando

bondade. Uma igreja sem disciplina é uma igreja 

sem pureza, poder e progresso.



PERGUNTAS A CONSIDERAR

O que é disciplina?

 Por que é necessário disciplina na igreja?

Quando se deve aplicar disciplina na igreja?

Quais os passos para a disciplina?

Qual é o propósito da disciplina?

Que lugar tem o perdão na disciplina?

Quais são os perigos da disciplina na igreja?



DISCIPLINA NA IGREJA

• A disciplina é necessária.
(Atos 5:1-11 – Rom. 16:17-18)

• A disciplina é uma bênção. (I Cor. 5)

• Jesus falou sobre disciplina.
(Mateus 18 15-17)

• Disciplina no lar  X  igreja.
(Heb. 12:5-11)



DEFINIÇÃO

A disciplina eclesiástica é um plano amoroso

de Deus para restaurar os cristãos 

que cometem pecado. 

São medidas tomadas por uma congregação

para confrontar e corrigir um membro 

que cometeu alguma falta. 



PROPÓSITO

O propósito  de Deus ao disciplinar 

Seus filhos não é o de destruir suas

vidas, mas restaurá-los a comunhão 

e utilidade no corpo de Cristo.

Educativa

Curativa

Redentiva



PROPÓSITO

Corrigir uma situação errada. (II Cor. 7:9)

Livrar alguém do erro. (II Tess. 3:14)

Restaurar o caído. ( Heb. 12:12-13)

Produzir uma fé saudável. (Tito 1:13)

Manter o bom nome da igreja. (I Tim. 3:7)

Advertência aos membros da igreja. (I Cor. 5:6 -7)

Conscientizar o culpado do erro. 

Restaurar a condição anterior. (Gal. 6:1-2)



OBSTÁCULOS NA APLICAÇÃO
DA DISCIPLINA

1. A igreja não está segura de que a 

disciplina surta o efeito desejado.

2. A igreja não tem claro quais pecados

são motivos para disciplina.

3.  A igreja teme pelos resultados.

4. A igreja associa a disciplina com exclusão.

5. A igreja tem poucos modelos de disciplina

positiva para imitar.



Pelo menos 50% dos pastores reconhecem que 
enfrentaram casos de membros que deveriam

ser disciplinados, porém nada foi feito.

TRÊS RAZÕES

1. Temor pelas consequências.

2.Ignorância quanto aos procedimentos.

3. Preferiram evitar o confronto.



A comissão da igreja precisa 

entender que a  disciplina 

eclesiástica cumprirá seu

objetivo unicamente quando 

todos apoiarem a decisão.

Deve-se evitar os extremos nesse assunto. 
Nenhum extremo é bom. Para algumas igrejas 

a disciplina tem o sabor da inquisição medieval.



PASSOS PARA DISCIPLINAR

MATEUS 18:15-17

1. Repreensão em particular – V.15

2. Conferência particular – V.16

3. Anúncio público – V.17 

4. Exclusão pública – V.17  



ATITUDE CORRETA 

AO DISCIPLINAR

1. Ministra com espírito de humildade e amor.

2.Não faz da disciplina um castigo.

3. Busca  redimir e restaurar.

4. Aplica a disciplina com 
imparcialidade.

5. Não transforma a disciplina em 

uma arma para exercer autoridade. 



PECADOS QUE MERECEM 

DISCIPLINA

 Violação do Amor

 Violação da Unidade

 Violação da Verdade

 Violação da Lei.



ORIENTAÇÕES DO

MANUAL DA IGREJA

1. Como tratar os membros que erram

2. A igreja é responsável pela correção do pecado 

3. Os não consagrados resistem à disciplina da igreja

4. Razões para a disciplina dos membros

5. Prontidão e sensatez no processo disciplinar

6. Deve-se ter cuidado ao disciplinar membros

Regimento

Interno



ATITUDES CORRETAS

1. Reconheça que a disciplina expõe um aspecto

muito intimo e pessoal da vida do membro.

2.  Mantenha confidência e seriedade

3.  Demonstre simpatía pelo pecador

4. Visite e ore com a pessoa



CONSELHOS

“Os membros de igreja não têm o direito de seguir

seus próprios impulsos e inclinações

no trato com os irmãos 

que têm cometido faltas.” 

“Não devem nem mesmo manifestar 

qualquer preconceito em relação a eles, 

porque assim fazendo implantam no 

espirito de outros o fermento do mal.”



CONSELHOS

“Não toleres  o pecado do teu irmão; mas 

também não o exponha ao opróbrio, aumentando

assim a dificuldade, de sorte a parecer a repreensão

uma vingança. Corrige-o do modo proposto na 

Palavra de Deus.”



CONSELHOS

“Tenham os pastores terno cuidado pelo rebanho do 

pastoreio do Senhor. Falem ao extraviado da perdoadora

misericórdia  do Salvador. Animem o pecador a 

arrepender-se e a crer nAquele 

que pode perdoar.” 



AUTORIDADE PARA DISCIPLINAR

A igreja tem autoridade bíblica para

disciplinar seus membros?

De onde vem esta autoridade? 

Da Bíblia? Do Manual da Igreja? Dos Anciãos?

O poder das chaves – Mateus 16:19

As chaves representam a autoridade 

administrativa com relação ao

programa do reino de Deus.



AUTORIDADE PARA DISCIPLINAR

Jesus fala da autoridade para disciplinar

Sua declaração em Mateus 18:18-20 mostra que

Deus deu autoridade a igreja para exercer 

disciplina corretiva e redentiva.



AUTORIDADE PARA 

DISCIPLINAR

“À igreja foi conferido o poder de agir em

lugar de Cristo. Ela é a instrumentalidade de 

Deus para a conservação da ordem e da 

disciplina entre Seu povo.Sobre ela

impôs a responsabilidade de excluir de sua 

comunhão aos que são indignos dela, que pela sua 

conduta anticristã acarretam desonra à causa da verdade.

Tudo quanto a igreja fizer de acordo com as orientações 

dadas na Palavra de Deus será sancionado no Céu.” 



AUTORIDADE PARA DISCIPLINAR

A autoridade para disciplinar não 

reside em nenhuma pessoa ou cargo. 

A autoridade repousa em Cristo. 

Só com base em Sua autoridade.

I cor. 5:4-5  

II Tess. 3:6,12



LEMBRE-SE!

DEUS TEM INTERESSE NAQUELE 

QUE SE ARREPENDE E DEIXA

O PECADO!

AUTORIDADE PARA DISCIPLINAR



“O redentor do mundo conferiu grande

poder a Sua igreja. Ele declara as

regras a serem aplicadas em casos de 

demanda entre seus membros. …a 

autoridade celeste ratifica a disciplina 

da igreja…uma vez que tenha sido 

seguida a regra bíblica.”

AUTORIDADE PARA 

DISCIPLINAR



DEPOIS DA DISCIPLINA

Deve-se perdoar, consolar e amar.

Deve-se comunicar a decisão da igreja.

Deve-se trabalhar para o seu retorno

Deve-se evitar comentários



QUANDO A  DISCIPLINA 

TEM ÊXITO

1. O temor é renovado.

2. A unidade é fortalecida.

3. A pureza é preservada.

4. Crescimento é estimulado.

5. O pecador é restaurado.



O êxito na disciplina se define desde

a perspectiva de Deus e não do homem.

Um disciplina de êxito ocorre quando os

princípios bíblicos são seguidos. Independe

dos resultados – se o pecador se arrepende 

ou não, se é restaurado ou não.



A DISCIPLINA TEM ÊXITO 

QUANDO…

1. Se observa o procedimento bíblico.

2. O errante é advertido das consequências

de sua conduta?

3. Há unidade na decisão por parte 

da comissão e da igreja.

4. Um trabalho espiritual de visitação

e ajuda é realizado.



O QUE É IGREJA MESMO?


