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EXERÇA DOMÍNIO PRÓPRIO 

Provérbios 25.28 

 

1. Leitura inicial: Salmo 117.1-2 

2. Cântico: Exultação 

IBSPLAY: https://youtu.be/RrA_A_eMQCM 

3. Confissão/Gratidão – Ó Deus, todo eterno, ajuda-me a compreender que 

todas as coisas são sombras, mas que Tu és a substância, todas as coisas são 

areias movediças, mas Tu és a rocha, todas as coisas estão mudando, mas Tu 

és a âncora, todas as coisas são ignorância, mas Tu és sabedoria. 

4. Leia Provérbios 25.28  – Esse provérbio nos apresenta a necessidade de 

observamos atentamente o exercício do domínio próprio. Não devemos ser 

como uma cidade sem muros, mas sim pessoas guiada pelo Espírito Santo, que 

vive cercado do domínio próprio, revestidos do novo homem. 

O cerco era uma estratégia militar muito comum: o exército inimigo cercou 

os muros de Jerusalém, impedindo a entrada de suprimentos, com vistas ao 

enfraquecimento do povo e/ ou sua rendição. Mas pense o seguinte: imagine 

que, nesse momento, os muros erigidos (2Cr 32: 5) repentinamente 

despencassem, como as muralhas de Jericó (Js 6: 20)? 

Uma cidade sem muralhas está totalmente desprotegida e pronta pra ser 

invadida e toma.  O Senhor quer que saibamos que somos assim quando não 

temos domínio próprio. 

Assim, a vida cristã só é possível andando no Espírito, fora dEle, a nossa 

vida é como a de qualquer pessoa natural e não espiritual. Temos que ter o 

Autocontrole, dominar nossos sentimentos, e saber conduzir nossas fraquezas. 

Ter domínio próprio é fazer com que os sentimentos bons sejam 

fortalecidos. O Domínio Próprio faz parte do Fruto do Espírito (Gálatas 5:22). A 

palavra usada no grego é “egkrateia” que significa domínio próprio, autocontrole, 

temperança. Domínio próprio, portanto, é o mesmo que autocontrole. 

https://youtu.be/RrA_A_eMQCM
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Não há benefício maior do que ser controlado pelo poder Espírito: 

"Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que 

o que toma uma cidade". (Pv 16.32). 

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

Peça ao Espírito Santo que lhe dê domínio próprio, você precisa querer 

isto em todas as áreas da sua vida! 

A temperança vem de uma vida controlada pelo Espírito Santo em 

constante comunhão com o Senhor, e isto, por sua vez, através de oração, leitura 

da Palavra de Deus e jejum. 

6. 60 dias orando em prol da Igreja Perseguida no Oriente Médio 

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 11 

Em 2014, muitos cristãos deixaram casas e aldeias e perderam 

empregos. Após a libertação do Estado Islâmico, em 2017, os cristãos 

começaram a voltar para recomeçar a vida nas aldeias. A família de Mimi, de 

Shikhan, recebeu apoio de igrejas parceiras da Portas Abertas para iniciar alguns 

projetos agropecuários. Mimi é uma estudante de 13 anos que ama cuidar de 

animais.  

Ore pelo futuro de Mimi e para que a família dela permaneça firme em 

meio a dificuldades e lutas na região. 

 
 

 
Acompanhe: https://missao.portasabertas.org.br/esperanca 
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