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O DOMINIO PRÓPRIO É SABEDORIA 

Provérbios 21.29 

 

1. Leitura inicial: Salmo 135.1-2 

2. Cântico: O grande amigo 

IBSPLAY: https://youtu.be/WLou1T3Kn34 

3. Confissão/Gratidão – Guarda-me do engano ao fazer-me habitar na 

verdade; do mal, ajudando-me a andar no poder do Espírito. Dá-me mais 

intensidade de fé nas verdades eternas, ardendo dentro de mim pela 

experiência das coisas que eu conheço; faça-me nunca ter vergonha da 

verdade do Evangelho, que eu possa suportar a sua reprovação, vindicá-lo, ver 

a Jesus como em Tua essência, conhecendo-O no poder do Espírito. 

4. Leia Provérbios 21.29 – Esse provérbios nos ensina a exercer o domínio 

próprio produzido pelo Espírito Santo.  

Salomão faz uma comparação entre o justo e o ímpio. Aqui, o sábio 

parece colocar os dois no mesmo cenário, mas apresenta que resposta dada 

por cada um deles são diferentes.  

A grande questão é que o ímpio não sabe lidar com as adversidades. 

Sua afeição logo denuncia seu desespero. O autor explica como o tolo reage 

às circunstâncias adversas, dizendo que “o ímpio mostra no rosto a sua 

arrogância”. 

Imagine, portanto, o seguinte e hipotético cenário: uma fechada no 

trânsito. O tolo logo se enfurece diante daquela circunstância evidenciado 

assim sua falta de controle. Imagine mais um pouco: ser mal atendido em 

uma loja. O tolo logo reagirá com ira, desafeição, desafeto.  Em se tratando 

desse tipo de gente descrito pelo escritor, haverá uma reação turbulenta com 

direito a expressões de raiva, gestos corporais intensos e palavras 

agressivas. A postura de “arrogância” se deve à visão orgulhosa que tem de 

si, como se fosse melhor que as demais pessoas. Sendo assim, uma ofensa 

a ele é pior que uma ofensa a terceiros e o preço de ofendê-lo é caríssimo. 

https://youtu.be/WLou1T3Kn34
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Além do mais, domínio próprio é algo que o tolo desconhece. 

Por outro lado, o sábio não procede assim. Há uma tranquilidade e 

uma segurança no sábio que o faz permanece inabalável. O sábio age de 

modo diametralmente oposto, não porque ele não sofra afrontas como o tolo, 

mas por saber que a maneira de reagir a situações adversas produz 

consequências que transcendem a ocasião. Dessa forma,  “o justo mantém 

em ordem o seu caminho” 

O que esse provérbio quer nos dizer na prática? 

O sábio Literalmente, “considera seu caminho” avaliando aonde irá 

chegar dependendo do modo como reagirá.  Ele preza seu futuro, a paz do 

dia a dia e os benefícios que pretende construir ao longo da vida. Ele não 

estraga seu testemunho futuro por um instante de ira. Ele, sim, sabe o que é 

domínio próprio e o utiliza sempre que for garantir sua tranquilidade e o bem-

estar dos seus. 

 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

1) Promova as virtudes do céu - antes de irar-se com alguém ou alguma 

situação lembre-se de perguntar se isso é sábio e vale a pena ou se custará o 

bom testemunho de Cristo. 

2) Exerça domínio próprio nos momentos mais difíceis – lembre-se que essa é 

uma marca do cristão verdadeiro. 

3) Fuja dos tolos – Não se confunda entre aqueles que buscam sempre causar 

confusões e calúnias.  

6. Pedidos de oração – Iraque 

 

ORE 

Ore pelos cristãos que estão sem perspectiva de vida no país. Clame 

para que sejam socorridos por Deus e entendam o impacto que farão ao 

escolherem ficar e testemunhar o amor de Jesus no território. 


