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A IGREJA E A DISCIPLINA 

 

Existe uma necessidade de ordenar a igreja.  

Pode ser que abandonamos a disciplina, pelas questões de abusos do passado.  

Pelo excesso de autoridade, ou “sobregoverno” 

Algumas vezes falamos do passado nos culpando, ou dizendo das experiências ruins; e agora 

estamos estacionados, inertes, diante de alguns fatos que nos expõe.  

Em algum tempo existia uma crítica aberta no coração de alguns que diziam:  

Vocês só tratam adultério, mas não tratam a mentira, fofoca, o egocentrismo (Eu), e tantos 

outros pecados que acontecem na congregação, …  

Por isso cometem faltas, injustiças, enfim suportam uns e penalizam outros, …  

Alguns mais “almáticos" dizem que não podemos julgar, …  

Alguns dizem que é falta de amor  

 

ALGUNS PENSAM 

Isto é algo muito pessoal:  

Deus e eu, Deus me trata, Deus me fala, …  

Conheço situações absurdas de pastores, ou maridos que caem em adultério e quando uma das 

partes se arrepende; ele diz:  

Já confessou para Deus, agora para mim (Assunto encerrado)  

Na verdade, estas coisas nos fazem parar, ...  

Temos dificuldade de aplicar estas verdades, ou este ensino e "deixamos a igreja à deriva"  

Somos uma comunidade de confrontação em amor, e tem um aspecto comunitário nisto.  

Somos chamados para viver na terra um novo estilo de vida! Isto não pode ser espiritualizado 

(Tem um sentido prático e de aplicação), e não é uma regra para excomungar alguém, mas para 

santificação, para poda ou purificação.  

Podemos dizer que é um tipo de "MEDICINA PREVENTIVA"  

Não somos deste mundo, e os que aceitaram viver a vida da igreja do Senhor “MUDARAM DE 

VIDA”  

SOMOS CORPO E MEMBROS UNS DOS OUTROS!  

Vemos muitos exemplos de correções na palavra.  

Disciplina é algo que Deus nos deu; para conferirmos a vida um do outro; a luz da palavra:  

I Jo. 1 5.7 “Deus é luz e Nele não há nenhuma treva.”  

Temos que resgatar algumas verdades que foram perdidas 
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VAMOS ENTENDER O CONTEXTO 

Paulo tinha deixado Tito na ilha de Creta, e deu muitas instruções sobre a ordenação de 

presbíteros e na ordenação da igreja.  

Eles enfrentavam naquela época o legalismo dos judeus; que queriam impor práticas judaizante 

aos gentios.  

Era o pessoal da circuncisão impondo a lei, …  

 

VAMOS ABRIR O LIVRO DE TITO:  

Tt. 1 9.14  

“apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar 

pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos 

insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão.  

É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, 

por torpe ganância.  

Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta, que disse: Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, 

ventres preguiçosos.  

Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não 

se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade.“ 

São versículos muito fortes, com correções duras, e eu mesmo sei que devemos ter limites ao 

ler o texto; porque em cada situação temos que aplicar a verdade em amor  

(Ef. 4.15)  

“Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,” 

Como cuidar de homens facciosos, ou passíveis de repreensão?  

Vers. 11 É preciso fazê-los calar,  

Vers. 11 Andam pervertendo casas inteiras,  

Vers. 13 Repreende-os severamente, …  

Vers. 14 usam mandamentos de homens desviados da verdade, …  

Insistem com conceitos tão alto de radicalismo que impõe posições na de homens; extrapolando 

a palavra.  

Amados nada é novo; porque Tito foi alvo disto na questão da circuncisão:  

Gl. 2. 3  

“Contudo nem mesmo Tito que estava comigo, sendo Grego foi constrangido a circuncidar-se.”  

Falamos do contexto Judaico; mas temos podemos lembrar do comportamento pecaminoso, 

ilícito, pecaminoso, com uma crença errada, que traz confusão para igreja, e se torna passivo de 

disciplina. Paulo está orientando Tito sobre estes pontos.  

VAMOS MEDITAR SOBRE 5 PONTOS IMPORTANTES:  

A) ALVO/PROPÓSITO  

B) ESTRUTURA/SUPORTE  

C) AMBIENTE  

D) SABEDORIA  

E) PROCESSO 
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A) ALVO/PROPÓSITO 

O bem estar da igreja e do pecador arrependido.  

Tt. 1 1.2 Fé, esperança, e amor (Esta é a base inicial para nossa meditação)  

Tt. 1.13 Mostra que disciplina não é o contrário de fé/É AMOR.  

O propósito é que vivamos na luz, em comunhão, com pureza de espírito.  

Tt. 1.9 É pelo reto ensino (Uma vida diferente, porque somos nascidos de novo)  

O contexto deles, era insistir numa tradição; num velho costume; e impor sobre os irmãos estas 

práticas “QUERIAM CIRCUNCIDAR A TITO QUE ERA UM GENTIO”  

O pecador deve ser confrontado; porque sempre vai resgatar o princípio da santidade/Exemplo: 

I Co. 5 Quando Paulo manda entregar aquele homem a satanás (era um pecado de incesto)  

Paulo fala do "fermento velho que pode levedar toda massa”  

Disciplina é temor do Senhor/Adverte e gera “TEMOR” em todos.  

At. 5 Fala de Ananias e Safira (Foi forte demais) Caíram mortos de uma forma fulminante, 

gerando temor em todos os que conheceram este fato; porque mentiram ao Espírito Santo.  

INFUNDIR TEMOR  

Vida limpa é coisa séria…  

Ter saúde espiritual e recuperar vidas dentro da congregação.  
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B) SUPORTE/ESTRUTURA 

A igreja tem que dar o amparo…  

Tem que estar formada para manter as pessoas...  

Não pode haver divisão entre nós…  

A liderança tem que ser saudável em tudo para pastorearmos uns aos outros…  

Lc. 21.34 Cuidai de vós mesmos...  

Ter uma estrutura vida na igreja, … Não estamos falando da organização; mas de um organismo 

vivo, …  

Estrutura é um esqueleto que SUSTENTA o peso, e mantém a vida do corpo…  

Isto traduz que a igreja é uma.  

O corpo é 1  

A família é uma.  

A fé é uma  

O reino é 1  

Vemos a igreja local; mas visualizamos também na igreja universal.  

Tt. 1.13 Repreende-os  

Tt. 3.10 Admoestá-lo  

Tem alguns que vão para outra congregação; ou em outra cidade nos abandonam; e alguns deles 

querem “Minar” a vida da igreja.  

Ampliando um pouco mais nossa reflexão; podemos falar do corpo:  

Deveríamos ter amizade, liberdade para corrigirmos uns aos outros, ou no mínimo “AVISAR”  

Sei que tem muitas “variantes” aqui; mas falo de um conceito errado, ou um engano que deixa 

muitas coisas soltas; e a igreja sofrendo pela “OBSTINAÇÃO DE ALGUNS” diante de um 

comportamento errado (Pecado)  

Não podemos trabalhar na independência, ou com partidos, blocos, grupinhos na comunidade, 

ou acepções de pessoas, que vivem como bem quer...  

Tt. 1 5.9 Paulo está ensinando aos líderes princípios, valores, e mostrando algo importante:  

Governamos através de um colegiado, e não sozinhos, com oração, acordos, e amor, …  

Carecemos todos de freios, pastoreio, e tudo que atinge o corpo, nos atinge, e pode 

comprometer nossas vidas, …  

Uma manifestação de vida com Deus; ou uma linda maquiagem que traduz a beleza da nossa 

vida interna, …  
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C) AMBIENTE 

O Ambiente é de Graça, e não de castigo!  

Jo. 1 14 E o verbo se fez carne e habitou entre nós; CHEIO DE GRAÇA, e de verdade e vimos a 

Sua Gloria como do Unigénito do Pai.  

O que nos protege do legalismo é este ambiente de graça, e de verdade.  

Temos filhos espirituais/Somos família; e toda disciplina tem que ser aplicada no contexto da 

família, da intimidade.  

Entendo que o Senhor tem nos dado vários ALERTAS.  

HB. 12 Diz que Deus disciplina todos que Ele ama, e ainda nos ensina a importância da disciplina.  

 

O ambiente é de amor!  

A expressão da disciplina é amar!  

Arrependimento é fruto de uma convicção do Espirito Santo.  

Não é um destempero de ira ou “Uma atitude justiceira” Maldosa ou com retaliações…  

"Não podemos ser gente que cospe fogo"  

Disciplina não é castigo, não é punição, posições judaizantes, …  

 

Exortação é trazer para perto.  

É GRAÇA, NÃO EXIGÊNCIA, INSISTÊNCIA, sem indignação, ou pecado, …  

Tg. 1. 20 A ira do homem não produz a justiça de Deus.  

Tt. 2 11.15 GRAÇA vem antes durante e em todo tempo da exortação.  

Paulo mostra disciplina a Tito; mas mostra que deve acontecer debaixo da graça de Deus.  

Jo. 1 5.7 Vivemos na luz, e temos comunhão uns com os outros...  

 

A lei foi dada por dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus.  

I Co. 3.10 Segundo a graça de Deus lancei o fundamento como prudente construtor…  

Tt. 3.7 Justificados pela graça…  

O ambiente é propício, acolhedor, tolerante, e de cuidado, e principalmente guiado pelo Espírito 

Santo.  

Zc. 4.6 Não por força e nem por violência; mas pelo Espírito Santo.  

Deus nunca perde o controle de nada; e eu não posso fazer o papel de Deus. 

Já vivemos muita lei, exigências, mas aprendemos que tem que ser graça sobre graça; sem 

abandonar os princípios.  
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D) SABEDORIA 

Tt 3 9.10 EVITAR Discussões insensatas, genealogias, contendas, debates EVITA, O HOMEM, 

faccioso, depois de admoesta-lo a primeira e segunda vez; porque não tem utilidade e são fúteis.  

FACÇÃO muitas vezes é ação tomada pela convicção do “EU” estou certo; e divide.  

NÃO DÊ ATENÇÃO PARA ELE.  

PARA Não nos confundirmos  

PARA Não gerarmos animosidade  

Cresça em sabedoria!  

"NÃO ENTRA NA DELES” Eles são reprováveis.  

TENHA DISCERNIMENTO, SABEDORIA, Tenha sensatez.  

Não precisa prevalecer, …  

O pessoal se divide dizendo que descobriram JESUS…  

Alguns dizem que é pelo “Zelo” da obra (isto é um engano)  

Sei que a doutrina não divide; mas o que divide é o orgulho; e isto tem causado um “Estrago” 

na igreja. Indignação, Autojustiça, obstinação separa os irmãos, e pode provocar divisão como 

o adultério, cobiça, mentira, e uma lista grande.  

 

JESUS É DOUTRINA; MAS NÃO DIVIDE.  

Não podemos vencer pelo argumento; mas na direção do Espírito Santo; ou temporariamente 

entregar, ceder, esperar em Deus…  

O orgulho doutrinário é passivo de disciplina; porque é pecaminoso…  

 

O ZELO DA DISCIPLINA SEMPRE VAI UNIR FIÉIS…  

PAULO sempre foi zeloso da sã doutrina; e mostra que tem gente orgulhoso do argumento, e 

corrige "pensando que carregam a verdade"  

Paulo está ensinando Tito a lidar com estas coisas (A igreja está sendo instruida)  

NÃO É O ZELO DA MINHA RAZÃO, Este ZELO é pecaminoso.  

Jesus doutrinava em todo tempo com paixão pela verdade.  

Paixão que divide não é verdade/É orgulho (POSTURA ORGULHOSA É PECADO)  

Não queremos ignorar o pecado; mas ter sabedoria para tratar o pecador.  

Tt. 3 9 .11 Mostra a igreja sobre postura errada.  

Sabedoria, ou discernimento é ver o está por trás de tudo (Estando em Cristo)  

HUMILDADE PARA TRANSMITIR A DOUTRINA; E DEPENDER DE DEUS, POR MAIS QUE VOCÊ 

ESTEJA SEGURO DA VERDADE.  
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E) PROCESSO 

Mt. 18 15.17 Vai você e Ele só e se ele te ouvir, …  

Segundo passo: Leva uma testemunha, … 

Terceiro passo: Leva para igreja, ...  

Paciência faz parte do processo porque vamos ter que amar, orar, discernir, chorar, ...  

É importante o sacerdócio dos santos.  

Creio que o grupo pequeno é de Deus para o tratamento (Claro que devemos analisar a 

extensão do pecado, as consequências etc., …)  

Perdão tem que ser dado mediante o arrependimento.  

Devemos ter cuidados sobre com quem falar.  

Em que circunstâncias falar...  

Tratamos as coisas em fóruns específicos; com isenção, sem comprometimentos, privilégios,…  

O remédio pode ser amargo; como diz a palavra em Tito, e em muitos outros textos da palavra; 

mas faz bem/SARA.  

TEM SER APLICADO AOS QUE PERSISTEM EM INSISTIR NO PECADO, …  

Mt. 18. 17(parte final) Se não houver arrependimento/Metanoia; considera-o gentio e 

publicano.  

 

Todos somos iguais a um prédio em obras, inacabado, …  

Deveríamos escrever para todos: "ESTAMOS EM OBRAS”  

 

HOJE QUEM SABE; NÃO TEMOS MUITAS COISAS PARA MOSTRAR; MAS QUANDO TERMINAR; 

VAMOS HABITAR NUMA CASA.  

Fl. 1.6 Aquele que começou boa obra; há de terminá�la até o dia de CRISTO JESUS!  

"SEGUIREMOS COM A AJUDA DO ESPÍRITO SANTO"                        

 

          Vinci Barros 

                                    Nov/2021 

 

 

 


