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RAZÕES DA DISCIPLINA DIVINA 
Hebreus 12.4-13 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o segundo 
parágrafo do capítulo doze de Hebreus. Hoje, vamos estudar o texto de 
Hebreus 12.4-13, e nesse texto vamos considerar um dos temas que tem dado 
margem a muitas polêmicas entre os filhos de Deus.  

 
Vamos tratar sobre a disciplina do Senhor, a disciplina a que Deus 

nos submete, visando transformar-nos à imagem de Jesus Cristo seu Filho, 
nosso Senhor e Salvador. 

 

RAZÕES DA DISCIPLINA DIVINA 
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INTRODUÇÃO 

 
Para ganhar a coroa de glória, a obediência perseverante da fé 

em Cristo era a carreira colocada diante dos hebreus leitores dessa carta. Para 
conquistarem a vitória deveriam se disciplinar ou se submeterem à disciplina 
que Deus mesmo exerce para que conquistemos o alvo que tanto ansiamos.  

 
Alguns, diante das pressões e da dureza da disciplina desanimam 

e desistem. Muitos dos primeiros leitores dessa carta estavam querendo 
retroceder. Mas, o autor chama-lhes a atenção, pois o que eram aquelas 
pressões em comparação com os sofrimentos de tantos outros? Os cristãos não 
devem desmaiar sob suas provações. Apesar dos inimigos e perseguidores 
serem instrumentos para infligir sofrimentos, de alguma maneira fazem parte 
da disciplina divina.  

 
Deus, o nosso pai tem tudo em sua mão. Os cristãos que almejam 

entrar pelo novo e vivo caminho e continuarem na presença de Deus devem 
considerar seriamente suas aflições, porém não devem entristecer-se debaixo 
delas, porque são a mão e a vara de Deus, agindo para nos tirar o nosso 
pecado.  

 
Não podemos nos deprimir nem nos afundar nas provações, mas 

sim, suportar com fé e paciência. Deus pode deixar os outros em seus pecados, 
mas corrigirá o pecado dos seus próprios filhos. 

 
Dessa forma ele age como um pai. Muitos pais terrenos castigam 

seus filhos às vezes para retribuir um ato desagradável do filho, que o ofendeu; 
outros castigam para satisfazer suas próprias paixões mais do que para 
reformar as más maneiras dos filhos.  

 
Mas o Pai de nossas almas nunca deseja apenas afligir seus filhos. 

A disciplina sempre é para o nosso proveito. Toda a nossa vida aqui é um 
estado infantil e imperfeito. Por isso, devemos nos submeter à disciplina 
visando à maturidade.  

 
Quando chegarmos ao estado perfeito, estaremos plenamente 

reconciliados com Deus. A correção de Deus não é condenação; o castigo pode 
ser suportado com paciência, pois ele gera a santidade.  

 
Então, aprendamos a considerar as aflições que muitas vezes vem 

das pessoas ao nosso redor como correções enviadas por nosso bondoso Pai, 
pois elas servem para o nosso bem espiritual. 

 
Por isso o princípio deste texto para nós aplicarmos, pode ser 

assim considerado: 
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SOMENTE QUANDO ENTENDEMOS AS RAZÕES PELAS QUAIS 
DEUS NOS DISCIPLINA, PODEMOS ENFRENTAR O SOFRIMENTO 
COM FIRMEZA. 

 
Neste texto encontramos sete razões pelas quais Deus somos 

disciplinados por Deus. Antes de verificarmos essas sete razões pelas quais 
somos disciplinados, vamos ler o texto para confirmarmos esse princípio: 

 

Hebreus 12.4-13 
 
4 Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido 
até ao sangue 
 
5 e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre 
convosco: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do 
Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado;  
 
6 porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a 
quem recebe. 
 
7 É para disciplina que perseverais (Deus vos trata como filhos); 
pois que filho há que o pai não corrige?  
 
8 Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado  
participantes, logo, sois bastardos e não filhos. 
 
9 Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos 
corrigiam, e os respeitávamos; não havemos de estar em muito 
maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos?  
 
10 Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes 
parecia; Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim 
de sermos participantes da sua santidade.  
 
11 Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser 
motivo de alegria, mas de tristeza; ao depois, entretanto, produz 
fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de 
justiça.  
 
12 Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos;  
 
13 e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie 
o que é manco; antes, seja curado. 

 
Muito bem, agora podemos considerar essas razões pelas quais 

somos disciplinados pelo Senhor. Quando detalhamos o texto encontramos 
essas sete razões da disciplina de Deus: 
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Somos disciplinados em 1º lugar para vencer a luta contra o 
pecado, vs. 4-6: 

 

4 Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido 
até ao sangue 
 
5 e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre 
convosco: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do 
Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado;  
 
6 porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a 
quem recebe. 

 
Aqui, temos uma passagem muito interessante que fala do amor 

paternal de Deus para com os seus filhos. No verso 4, o autor nos mostra que 
na luta dos cristãos hebreus, a quem esta epístola foi endereçada, 
primeiramente não estavam lutando contra o pecado, resistindo ao pecado 
até o sangue.  

 
Eles não estavam numa agonia, como aquela de Cristo no 

Getsêmani, onde chegou a transpirar sangue, nem como o sofrimento do 
Calvário onde derramou o seu sangue.  

 
Eles não estavam lutando contra o pecado ao ponto de sofrerem 

o martírio como tantos no Antigo Testamento. O autor diz que aqueles cristãos 
com o coração dividido entre o cristianismo e o judaísmo, não podiam dizer 
que estavam sofrendo muito pois se tratava de uma situação até certo ponto 
cômoda, pois nenhum preço estava sendo pago pela verdadeira fé.  

 
Estas palavras são muito atuais porque essa é a situação de 

muitos cristãos. O que está ocorrendo é exatamente esta acomodação, esta 
contemporização com as ideias e as práticas do mundo.  

 
Poucos estão tomando a cruz de cada dia para seguir a Cristo. 

Ninguém está resistindo seriamente ao pecado, a não ser aqueles que 
passaram por uma experiência de salvação.  

 
Quase todo mundo por aí diz que é cristão, que é evangélico, mas 

ninguém está pagando o preço da cruz, do negar-se a si mesmo e de seguir a 
Jesus. No verso 5, o autor lembra aos cristãos de seu tempo e de todas as 
épocas, que a mão do Pai celestial não se estende apenas para nos segurar a 
mão e para nos proteger, mas também para aplicar a disciplina nos seus filhos, 
o que, na verdade também representa proteção. 

 
Porque proteção é a disciplina do pai de amor, sobre seus filhos. 

Aqueles crentes estavam passando por alguma provação, por algum 
sofrimento, porque o comportamento deles não era muito bom como já 
frisamos.  

 



 

      

 

5 
 

A provação é aplicada como disciplina. O autor cita então a 
passagem em que se exorta a não menosprezarmos a correção que vem do 
Senhor, e, que não desmaiemos quando por Deus formos reprovados, porque 
Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, conforme 
Provérbios 3.11-12: 

11. Meu filho, não fique revoltado 
quando for castigado pelo Senhor. 
Não fique desanimado quando Ele o 
corrigir. 
 
12. O castigo do Senhor é uma prova 
do Seu amor por você; Ele faz à 
mesma coisa que um pai cheio de 
amor faz por seu filho. 

 
Você percebe o amor de Deus em sua vida? Você o valoriza ou 

menospreza? 
 
Somos disciplinados em 2º lugar para aprendermos a 

perseverança, vs. 7: 
 

7 É para disciplina que perseverais (Deus vos trata como filhos); 
pois que filho há que o pai não corrige?  

 
Nesse verso, o autor diz que é para disciplina que perseveramos, 

porque Deus nos trata como a filhos, pois todos os filhos são submetidos a 
correção do pai, principalmente dos pais que querem o melhor para seus 
filhos, conforme Deuteronômio 8.5: 

 

5. É bom que entenda de uma vez que, 
assim como um homem castiga o filho 
dele, assim o Senhor castiga você para 
o seu bem. 

 
Então ele pergunta: Será que há filhos a quem o pai não corrige? 

Esta pergunta é muito importante: Que filho há a quem o pai não corrige? Você 
já agradeceu a Deus pelas provas a que tem sido submetido? Você reconhece 
o amor de Deus nessas ocasiões? Deus está querendo forjar em você um caráter 
firme e perseverante! 

 
Somos disciplinados em 3º lugar para que nos identifiquemos 

como filhos, vs. 8: 
 

8 Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado  
participantes, logo, sois bastardos e não filhos. 
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No verso 8, temos essas palavras muito importantes e deveríamos 
dar muitas graças a Deus pela correção do nosso Pai celestial, pela sua 
disciplina, pelo seu castigo, por pelo menos duas razões:  

 
1) Deus nos disciplina com muito amor;  
2) Deus nos disciplina porque somos seus filhos.  
 
Diante dessas afirmações não deveríamos somente nos 

identificarmos como filhos de Deus, mas deveríamos aprender como pais, ou 
até avós, que a correção é uma auto afirmação para os nossos filhos. Deus 
disciplina porque somos seus filhos.  

 
Então agradeça a Deus por essa identificação e submeta-se ao 

tratamento divino. 
 
Somos disciplinados em 4º lugar para que sejamos 

participantes da sua santidade, vs. 9-10: 
 

9 Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos 
corrigiam, e os respeitávamos; não havemos de estar em muito 
maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos?  
 
10 Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes 
parecia; Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim 
de sermos participantes da sua santidade.  

 
É interessante percebermos como a santidade é destacada nesse 

capítulo doze. Já vimos no verso 7 que Deus nos disciplina porque somos seus 
filhos. E se somos seus filhos ele quer que tenhamos o seu caráter.  

 
O caráter de Deus é santo. Portanto, como diz o verso 10, a 

disciplina é para o nosso aproveitamento, para que possamos participar da sua 
santidade. 

 
Deus ordenou a Josué que preparasse o povo para receber a sua 

bênção, mas para isso Josué instruiu claramente:  
 

... santificai-vos, porque amanhã o 
Senhor fará maravilhas no meio de vós 
... (conf. Js 3.5).  

 
E ainda no verso 14, como veremos no próximo estudo, a 

santificação é o caminho para vermos e permanecermos na presença de Deus. 
É através da disciplina que Deus vai nos santificando! Agradeça a Deus por 
isso! 

 
Somos disciplinados em 5º lugar para que produzamos fruto de 

justiça, vs. 11: 
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11 Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser 
motivo de alegria, mas de tristeza; ao depois, entretanto, produz 
fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de 
justiça.  

 
Nesse verso 11, o autor mostra que Deus, através das provações 

pelas quais passamos, produz em nós um efeito positivo.  
 
Quando enfrentamos as provações e as dificuldades ficamos 

tristes, não as entendemos, nem as queremos. É claro que ninguém quer a 
provação, e todos procuram escapar delas.  

 
Mas, diz o texto que elas produzem o fruto da justiça em nossas 

vidas. Elas produzem dentro de nós a santificação. Que fruto maravilhoso a 
provação produz dentro de nós! Ela produz o caráter de Deus em nosso 
interior.  

 
Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor e muito mais. Portanto, 

é através dessas provações que vamos nos assemelhando cada vez mais com 
Jesus. Você tem parecido mais com Jesus? 

 
Somos disciplinados em 6º lugar para ficarmos firmes em nossa 

corrida, vs. 12: 
 

12 Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos;  

 
Aqui temos uma palavra de ânimo, de encorajamento para 

aqueles que se encontram em dificuldade. Conhecendo o propósito da 
provação, é bem mais fácil suportá-la e vencê-la. 

 
Mãos descaídas são mãos fracas que não podem mais trabalhar. 

São as mãos caídas dos que estão desanimados. As mãos dos que estão 
desanimados não trabalham não funcionam, são mãos que não operam. O 
desânimo paralisa o homem.  

 
Creio que não existe doença maior do que a do desânimo, é uma 

enfermidade paralisante. O autor também nos encoraja a restabelecermos os 
joelhos trôpegos. Uma pessoa anda tropegamente, quando os seus joelhos não 
lhe dão firmeza.  

 
Uma pessoa entusiasmada, animada anda com firmeza, corre 

com segurança. Porém, o desanimado, se conhece, se identifica pelo andar, 
ele é trôpego, é cambaleante. Mas, como é que podemos combater o 
desânimo, a tristeza, o complexo, o medo, a dúvida?  

 
Creio que o meio mais eficaz, senão o único meio, é a Palavra de 

Deus. Quantos caídos não se levantaram pelo poder da Palavra? Quantos caídos 
já não se firmaram nos pés para andar graças a mensagem viva e poderosa do 
evangelho? A mensagem do evangelho transmite vida e encorajamento para 
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todos que estão sofrendo de desânimo e de falta de firmeza no 
desenvolvimento da sua corrida cristã.  

 
O evangelho tem vida e tem poder. A Palavra do Senhor é viva e 

poderosa. Quando Elias ficou assim com as mãos descaídas e os joelhos 
trôpegos, vencido, derrotado, ele caiu desanimado debaixo de uma árvore, 
depois desceu para uma caverna.  

 
Mas, quando se achava ali na caverna, Deus foi ao encontro dele. 

Elias ao ouvir a voz de Deus se reanimou, e se levantou, e voltou ao seu 
ministério profético. 

 
Você está desanimado e cambaleante? Permita que Deus fale ao 

seu coração! 
 
Somos disciplinados em 7º lugar para corrermos sem nos 

desviarmos, vs. 13: 
 

13 e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie 
o que é manco; antes, seja curado. 

 
Nesse verso: ... fazei caminhos retos para os pés ... é o 

imperativo de Deus. Devemos andar retamente, fugir dos desvios, dos erros, 
dos pecados, dos desencaminhamentos. 

 
Devemos ser corretos, viver dentro da retidão, e da santidade. 

Devemos notar que não se diz que devemos andar pelos caminhos retos, nem 
que devemos seguir as veredas justas e retas do Senhor.  

 
Estes ensinos nós encontramos em outros textos. É claro que é 

preciso andarmos nos caminhos do Senhor, por suas veredas justas, mas, a 
ordem aqui é esta: ... fazei caminhos retos para os vossos pés... O sentido 
aqui não é determinar no coração, mas abrir trilhas novas e retas para andar.  

 
São os seus e os meus caminhos que devemos abrir e fazê-los 

diante do Senhor. Andar por caminhos de outros não está em cogitação. 
Quando o nosso coração está dominado pela verdade de Deus, pelo poder de 
Deus, então fazemos caminhos que só poderão ser caminhos retos.  

 
Um coração em trevas não oferece condições de alguém fazer 

caminhos retos. O nosso coração determina o nosso caminho. Mas qual a razão 
dessa ordem? A razão desse imperativo é muito importante, e o encontramos 
no próprio verso 13: ... para que não se extravie o que é manco; antes seja 
curado... O sentido aqui é que o manco pode referir-se aos cristãos que está 
espiritualmente fraco, ou então pode referir-se a um novo convertido, uma 
pessoa que ainda não está firme na fé. 

 
Uma pessoa assim pode ser grandemente prejudicada se vê um 

crente praticando algum tipo de pecado ou transgressão.  
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Portanto, devemos fazer caminhos retos, não somente porque 

isto é nosso dever mas, também, porque agindo e andando corretamente não 
seremos pedra de tropeço para os fracos, para os vacilantes.  

 
O nosso bom testemunho cristão pode curar as deformidades, os 

defeitos dos fracos, daqueles que estão vacilando na fé. Esta é a grande 
responsabilidade que temos diante de Deus e diante dos homens, de fazermos 
caminhos retos, para ajudar aqueles que necessitam de encorajamento em 
suas vidas cristãs, em suas carreiras cristãs. 

 
Se o que eu faço não fere a minha consciência, mas fere a 

consciência do meu irmão, então eu devo pensar seriamente no meu 
procedimento. O meu comportamento pode curar o meu irmão fraco e 
vacilante ou pode extraviá-lo.  

 
A ordem divina para todos nós aqui é que andemos corretamente 

e apoiemos aqueles que necessitam de ajuda.  
 

CONCLUSÃO 

 
Ao concluirmos nossa reflexão sobre esse assunto tão polêmico, 

temos que nos lembrar que a disciplina do Senhor revela o seu amor paternal 
para conosco e, por isso, devemos ser perseverantes, mesmo diante das 
dificuldades.  

 
Deus está nos treinando, nos capacitando através da dureza da 

disciplina tendo em vista a transformação do nosso caráter, no caráter de 
Jesus Cristo.  

 
Deus quer que Jesus Cristo seja o irmão “mais velho”, o filho ... 

primogênito entre muitos irmãos. (conf. Rm 8.29). 
 
Minha oração é que você não se entristeça, não desista e não fuja 

da disciplina do Senhor. 
 
Suporte-a com firmeza, pois aquele que começou a boa obra em 

nós há de completá-la até o Dia de Cristo Jesus (Fl 1.6). 
 
Um grande abraço. Até o próximo programa. 

 
Que o Senhor te abençoe! 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/razoes-da-disciplina-divina/ 

 

 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/razoes-da-disciplina-divina/
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