MINISTÉRIO KALEO – EBD NACIONAL
A disciplina como ato de Amor Divino
Provérbios 3: 1-12
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“Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem”
Provérbios 3:12
Disciplina para cura

Normalmente, não gostamos de falar muito sobre disciplina. Ninguém aprecia
ser repreendido. Porém, é um tema bíblico relevante que precisa ser
A disciplina, na perspectiva de Deus,
ocorre para curar e aprimorar, e não debatido. Vamos estudar nesta lição os benefícios da disciplina de Deus na
para destruir.
vida cristã, o amor de Deus quando disciplina seus filhos e como a igreja deve
aplicar este princípio.
O mandamento bíblico referente à
disciplina é encontrado
especialmente no ensino de Jesus
(Mateus 18:15-17) e nos escritos de
Paulo 1 Co 5:1-13.

I – O CARÁTER DISCIPULADOR DE DEUS

a) A disciplina é uma manifestação amorosa de Deus – Da mesma forma
como o pai, ao disciplinar seu filho, faz isso baseado no amor, assim é Deus,
Deus disciplina seus filhos, a fim de: agindo com Pai em nossas vidas (Provérbios 3:12). Deus, ao nos disciplinar
tem como objetivo nos curar, aprimorar e restaurar. Jamais devemos pensar
•
Purificar suas mentes
na disciplina como um ato retributivo de Deus, uma maneira que Deus
(Hebreus 12:10)
•
Que a fé produza mais fruto escolheu para mostrar como estamos errado e Ele está certo.
•

(João 15:2)
Preparar para participar dos
sofrimentos de Cristo (1
Pedro 4:13)

b) A disciplina como equilíbrio do amor. Deus nos corrige com perfeito
amor e sabedoria (Hebreus 12:10). Algumas pessoas sentem-se
profundamente perturbadas com essa ideia de Deus disciplinar alguém.
Como Ele, sendo um Deus de amor, pode disciplinar? Porém. Um Deus que
não se ira contra o pecado é um ser mutilado ou deformado. Falta-lhe alguma
coisa. Deus é perfeito em seu amor. Isso é verdade, mas o equilíbrio do seu
amoré a sua disciplina. O amo divino nos permite viver; sua disciplina nos
conduz à verdade e à comunhão com Ele.
II – OS BENEFÍCIOS DA DISCIPLINA (Provérbios 12:1)
Deus disciplina seus filhos com o objetivo de produzir algo bom. A disciplina,
vista do ponto de vista de Deus, é benéfica. Vamos analisar alguns dos seus
benefícios:
a. A disciplina que vem do Senhor é para o nosso bem (Hebreus 12:10)
b. A disciplina é dolorosa, mas produz paz e retidão (Hebreus 12:11)
c. O objetivo de Deus em disciplinar não é o de incapacitar
permanentemente o pecador, mas de restaurá-lo à saúde espiritual.
d. A disciplina nos instrui (Provérbios 1:8)
e. A disciplina nos corrigi e nos castiga (Provérbios 22:15)
Todas essas ações têm como finalidade nos beneficiar (Provérbios 23:13). Para
Salomão, a disciplina e a sabedoria estavam profundamente ligadas. A
correção torna-se fonte de vida para aqueles que mudam sua conduta
(Provérbios 19:18 e Provérbios 4:13). Deus sempre aplica sua disciplina com
amor (Provérbios 13:24).

LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA KALEO
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
A sabedoria e os jovens
A sabedoria e a mulher virtuosa
A sabedoria e o temor do Senhor
A sabedoria e a pureza sexual
A sabedoria e a preguiça
A sabedoria e a generosidade
A sabedoria e as palavras

VERSÍCULOS NA BÍBLIA
Provérbios 1:5-19
Provérbios 30:10-31
Provérbios 1:1-7
Provérbios 5:1-23
Provérbios 6:6-11
Provérbios 11:24-28
Provérbios 12:18-22

