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INTRODUÇÃO
A grande importância para disciplina na igreja. A disciplina é necessária para que haja
ordem no corpo de Cristo. Ela pode ser coerciva como também educativa. Tanto no antigo
testamento como no novo testamento, o Criador sempre disciplinou os seus servos , para que
esses vivam em plena comunhão com Ele.
Numa igreja descompromissada com a sã doutrina, crentes como Ananias e Safira seriam
até homenageados por sua “liberalidade e altruísmo”. Mas numa igreja que prima pelo ensino,
não subsistiriam . haveriam de ser desmascarados, repreendidos e fulminados pelo próprio Deus,
pois Ele sonda-nos a mente e o coração. Falta de doutrina, pois, acaba por induzir toda uma
congregação a hipocrisia e a mentira; Lucas destaca o valor da disciplina na igreja de Cristo.
Símbolos da disciplina da vida Cristã
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1- Definindo a disciplina – o que é disciplina senão ensino? Mas possui ela também o seu lado
grave: a correção Pv15.10. seu objetivo e conscientizar-nos quanto as consequências de
nossas atitudes Gl6.7. a falta de disciplina pode conduzir a morte. Foi o que aconteceu a
Ananias e Safira.
2- A disciplina no antigo testamento- por intermédio de seus profetas, Deus mostra o seu
povo o valor e a imprescindibilidade da disciplina Jó5.17. Ele requer que todos os seus
filhos sejam ensinados na Lei e nos Profetas Sl25.8. a disciplina é tão preciosa quanto a
própria vida Pv6.23. eis o que diz Salomão Pv12.1. nestes tempos tão difíceis e trabalhosos,
nos pais somos coagidos a não aplicar a disciplina aos nossos próprios filhos.
3- A disciplina no novo testamento- embora vivamos sob os termos da Nova Aliança, Deus em
nada mudou quanto ao padrão disciplinar de seu povo. Haja vista o Sermão do Monte.
Agora, além de o Senhor ratificar o sétimo mandamento, por exemplo, requer tenhamos
nós um coração puro Mt5.27-28. Por conseguinte, viver sob a lei do Espirito requer uma
disciplina ainda maior. Por quebrarem a disciplina, Ananias e Safira foram severamente
punidos pelo Senhor.
CONCLUSÃO
O Tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se
haverá Pv15.5. A disciplina é uma prova do amor. Deus requer que seus filhos andem de
conformidade com sua Palavra. Se Errarmos, Ele certamente disciplinar. No entanto cuidado:
Deus não se deixa escarnecer. Ananias e Safira, simulando uma justiça que não possuíam,
mentiram para o próprio Deus. Por isso foram mortalmente punidos. Andemos, pois, no temor
do Senhor .

