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DOMÍNIO PRÓPRIO 
Provérbios 19.19 

 

1. Leitura: Salmo 100.1-5 

2. Cântico: Ele vive 

IBSPLAY: https://youtu.be/nQjBY3YCX4g 

3. Confissão/Gratidão – Grande Deus, em público e privado, no santuário e em 

casa, seja minha vida imersa em oração, cheia do espírito de graça e de súplicas, 

cada oração perfumada com o incenso do sangue expiatório. Ajude-me, 

defende-me, até que do orar no chão eu passe para o reino de louvor incessante. 

Instado pela minha necessidade, convidado por Tuas promessas, chamado pelo 

Teu Espírito, eu entro em Tua presença, adorando-Te com piedoso temor, 

impressionado com Tua majestade, grandeza, glória, todavia incentivado por 

Teu amor. 

 

4. Leia Provérbios 19.19 – Este provérbio convida os crentes ao exercício do 

domínio próprio, virtude cristã que é fruto do Espírito Santo de Deus. 

O  destempero emocional é como o rompimento de uma represa (cf. 

Pv 17.14): provoca inundações e grande devastação. Um indivíduo que não 

tem  domínio  próprio, que está sempre demonstrando explosões de ira, 

jogando estilhaços nas pessoas à sua volta, não pode ficar livre dos danos 

de sua atitude insensata. Proteger tais pessoas apenas lhes dá mais 

combustível para repetirem suas tolices. Apenas as encoraja a seguir pelo 

mesmo caminho de morte.  

A  Palavra de Deus fala sobre Caim, irmão de Abel. Seu coração 

estava cheio de ira. Deus o repreendeu e o alertou acerca dos perigos desse 

sentimento (cf. Gn 4.3-7). Cabia a ele dominar esse ímpeto furioso. Caim 

tapou os ouvidos à repreensão, e o resultado foi que ele planejou e executou 

a morte de seu irmão, para depois tentar evadir-se da responsabilidade. Caim, 

porém, foi apanhado pelas próprias cordas de seu pecado.  

https://youtu.be/nQjBY3YCX4g
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Toda a história foi carimbada pelas loucas consequências de seu 

temperamento desgovernado. Não tente blindar pessoas de mau gênio. Não 

tente proteger aqueles que, como um vulcão em erupção, lançam de si lavas 

inflamadas que espalham sofrimento à sua volta. Tais pessoas precisam sofrer 

as consequências de seus atos para não serem encorajadas a prosseguir 

nesse caminho de loucura. 

Temos este grande exemplo na Bíblia, em que mostra a falta de domínio 

próprio e a sua grave consequência. Não seja este tipo de pessoa, 

destemperada, desequilibrada emocionamente e que responde com ira as 

frustrações. Busque em Deus a maturidade para resolver seus problemas, 

desanimos e desafios que este mundo caido lhe impõe.  

Portanto, olhe para Cristo na cruz e veja o quanto ele sofreu por erros 

que ele não cometeu. Exerça o mesmo comportamento de Cristo, seja um 

imitador, assim como Paulo (cf. 1 Co 11.1). 

5. Aplicação:  

a) Busque em Deus sabedoria para responder as frustações e fuja das 

mesmas ações de Caim; 

b) Arrependa-se caso você em algum momento não exerceu o domínio 

próprio; 

c) Aproveite este momento para ensinar seus filhos sobre esse fruto do 

Espírito, e se possível peçam para que eles compartilhem um exemplo 

de falta de domínio próprio. Caso não tenha filhos o casal poderá 

realizar uma avaliação/reflexão pessoal da importância desse fruto no 

casamento. 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão 

 

DIA 7: ORE PELAS FAMÍLIAS SEPARADAS 

Samad não é um cristão secreto, mas um homem muçulmano que fugiu 

do Afeganistão para um país da Ásia Central. Ele foi separado de sua esposa e 

filhos. 
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Quando nossos parceiros da linha de frente se encontraram com ele, eles 

o apoiaram da melhor forma que puderam, mas nada machuca mais Samad do 

que suportar a atual separação de sua família. Nosso parceiro de linha de frente 

diz: “Samad não conseguiu conter as lágrimas quando nos contou sobre sua 

família e sobre como era difícil a situação no país. Ele compartilhou que seu 

maior desejo é salvar sua esposa e seus filhos das mãos do Talibã e voltar para 

cá com eles também”. 

Ore para que Samad seja reunido à família e ore por todas as famílias que terão 

que resistir à separação por tempo indefinido ou mesmo permanente por causa 

da crise do Talibã. 


