Fruto do

Espírito

Domínio próprio

É autocontrole, autodisciplina, temperança
A palavra grega significa “senhorio forte”. Na Bíblia refere-se
à capacidade de dominar pensamentos, emoções e apetites.
Desde a “queda” (Gn 3), nosso pensamentos, emoções e
desejos físicos inclinam-se naturalmente para o mal.
Precisam ser dominados e forçados numa outra direção.
Leia Gn 4.3-7, notando a
frase final.
Caim não teve domínio
próprio! (Gn 3.8). O desejo
mal do seu coração seguiu
em frente, sem um “senhorio
forte” para o conter...

Ao contrário do que ensinavam os gregos antigos e
ainda crêem algumas filosofias e seitas modernas,
o corpo não é mal em si mesmo.
Nem são maus o apetite, a sede, os sentidos, o sexo...
Foram criados por Deus, e “era tudo muito bom” (Gn 1.31).
Mas estas coisas boas ficaram praticamente sem controle
quando o espírito do homem distanciou-se de Deus; e, mal
usadas, têm sido causa de muito sofrimento.
A mãe de J. Wesley lhe
escreveu, quando ele ainda
era um estudante:
“Tudo que aumenta a
autoridade do corpo sobre a
mente, é mau”

Se o homem volta para
Deus... Fruto do Espírito...

Antes de referir o “fruto do Espírito”, Paulo escreveu Gl 5.16-21
Note que a conversão e a habitação do Espírito em nós não
exclui a “carne” (inclinação para o mal).
Por toda esta vida, a “carne milita contra o Espírito, e o
Espírito contra a carne”

As obras
da carne
resultam da
falta de
domínio de

sexo

prostituição, impureza, lascívia

religião

idolatria, feitiçarias

emoções

inimizade, porfias, ciúmes, iras,
discórdias, facções, invejas

sede e
apetite

bebedices, glutonarias

O domínio ou controle destes desejos, sentimentos, emoções
e apetites é parte do chamado “fruto do Espírito”, resultado da
atuação do Espírito no crente.
Contudo, nós podemos e devemos cooperar com o Espírito,
como indica Gl 5.16.
“Andar no Espírito” é manter comunhão com o Espírito, ser
íntimo do Espírito, recorrer ao Espírito, depender do poder do
Espírito o tempo todo, passo a passo
Vamos ler Cl 3.5-8 e I Co 9.25-27
“Andai no Espírito...”
“Fazei morrer a vossa
natureza terrena”
“dominai-vos...”

Rígida disciplina
ou domínio sobre
o corpo e a
mente

Alguém disse:
“Existem homens que podem comandar exércitos,
mas não podem comandar a si mesmos. Existem
homens que com suas palavras inflamadas podem
cativar multidões, e que não conseguem ficar quietos
diante de provações e insultos. O maior sinal de
nobreza é o domínio próprio; ele é maior sinal de
realeza do que coroa e púrpura."
Pv 16.32; Pv 25.28
II Pe 1.5-6

Conclusão
• Que é domínio próprio?

•

Caim, cheio de inveja, despeito e raiva, estava ainda a
ponto de matar o irmão... Que foi que Deus lhe disse, em
tempo, para ajudá-lo?

• Quantas vezes tentamos justificar palavras impróprias,

atitudes equivocadas e até pecados mais graves, alegando
erros dos outros, provocações fortes, temperamento...
O que faltou, na verdade?

• Só para refletir: Em que áreas da sua vida pode
estar faltando “autodomínio”, “temperança”,
“disciplina”?

• Se é “fruto do Espírito”, podemos orar e pedir. Mas
podemos e devemos cooperar... Como?

