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5. Domínio Próprio e Emoções 
 
 

Conceito chave – Domínio Próprio 
Leia e marque com “?” se você não entendeu algo, e com “!” se compreendeu bem. 

 
No Novo Testamento, domínio próprio é a tradução da palavra grega egokratia (1 Co 7:9, 9:25; 
Gl 5:23), que literalmente significa auto-governo, auto-controle.  
 

• Domínio próprio é ter poder sobre nossas emoções e desejos, ao invés de permitir que 
eles nos subjuguem.  

• A falta de domínio próprio hoje pode ser percebida na grande variedade de vícios que 
afligem a humanidade. Todos nós temos sérios problemas com a falta de domínio 
próprio em alguma área – seja no controle do nosso tempo, da nossa língua, ou dos 
nossos pensamentos.  

• Se não aprendermos a dominar nossas ações, então medo, raiva, tristeza, inveja, ambição 
e desejo sexual acabarão por nos afastar dos empregos, casamentos, amizades, e até nos 
levar a morte.  

 
Antigamente, emoções e desejos eram vistos como sentimentos “inferiores”, ligados à natureza 
física; enquanto que a razão, considerada como algo “superior”, era ligada ao espírito. 
 

• As culturas antigas recomendavam domínio próprio como um ato da vontade de seguir 
nossa natureza superior (razão) e reprimir a inferior (emoções). 

• No entanto, a sociedade moderna recomenda a “auto-realização” ao invés de domínio 
próprio. 

a. A sociedade vê a repressão como a causa de vícios descontrolados, e não como 
cura; 

b. A sociedade aconselha identificarmos nossos desejos mais profundos e 
reorganizarmos nossas vidas, de forma a realizarmos nossos desejos, e assim 
atingirmos nosso potencial máximo. 

 
A abordagem bíblica sobre domínio próprio é diferente das abordagens da sociedade antiga e 
moderna. A Bíblia não diz que o corpo é mais depravado e pecador do que a razão ou o espírito, 
nem divide o ser humano em “natureza superior” (razão) e “natureza inferior” (sentimentos). 
 

• Em uma forma mais holística (que lida com o todo), a Bíblia reconhece que o nosso 
pensamento (Gn 6:5; Rm 1:21), nossa vontade (Pv 6:14, Rm 2:5), e os nossos 
sentimentos (Pv 14:13, Rm 9:2) estão enraizados no “coração” de onde fluem todas as 
coisas de nossa vida (Pv 4:23). 

• Por quê? Porque nossos pensamentos, sentimentos e ações provêm daquilo que o nosso 
coração mais ama. E também são controlados por aquilo que consideramos melhor, mais 
bonito e mais valioso.  
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• Santo Agostinho disse que vida cristã é “corrigir nossa escala de valores”. A falta de 
domínio próprio aparece quando amamos o prazer pessoal, o reconhecimento etc., mais 
que o bem comum ou o próprio Deus. 

• Então, domínio próprio na área X não surge da repressão do nosso amor por X, mas sim 
quando se ama mais a Deus do que a X. 

 
Domínio próprio cristão não consiste na repressão dos sentimentos em favor do pensamento. 
Loucura, luxúria, ambição, inveja, desespero são tanto uma questão de razão quanto de emoção, 
e tudo isso se origina naquilo que está no coração. A abordagem bíblica sobre domínio próprio é, 
então, muito mais “holística”. 
 

• A abordagem bíblica implica em cultuar e adorar a Deus. 
• A abordagem bíblica requer mudanças no pensamento – identificar falsas crenças (“se eu 

não conseguir o que quero a minha vida será um fracasso!”). 
• É preciso prestar contas do nosso comportamento aos outros. A Bíblia não vê o caráter 

cristão como algo que desenvolve por meio de esforço individual e força de vontade. O 
caráter cristão se desenvolve por meio de uma comunidade cheia do Espírito Santo. 

• Por último, o domínio próprio cristão requer uma abordagem muito diferente para com os 
nossos sentimentos. 

 
a. Enquanto a cultura tradicional nos diz simplesmente para reprimirmos os 

sentimentos e a cultura moderna nos incentiva a expressá-los, os Salmos (em 
particular) não sugerem nem uma coisa nem outra, mas sim a orarmos a Deus a 
respeito de nossos sentimentos. 

b. Muitas vezes somos surpreendidos com a intensidade emocional expressada pelos 
salmistas, mas devemos crer que estas manifestações são orações. Os sentimentos 
não são negados, mas “processados” perante Deus. 

c. Na adoração, confissão e súplica a Deus, nossos sentimentos devem ser 
assumidos com honestidade. E esta nossa atitude produz mudanças e nos ajuda a 
experimentá-los. 

 
 

ANOTAÇÕES 
 
 
 
 
 
 

1. Qual parágrafo lhe impressionou mais e por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Estudo Bíblico | 1 Coríntios 9:23-10:13 
 
1. Para o apóstolo Paulo, qual é a razão dos atletas serem tão auto controlados? E com relação 

ao domínio próprio, o que isto significa?  
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

2. Como a figura de um atleta pode ser uma analogia ao domínio próprio cristão? Qual é o 
nosso “prêmio” ou “coroa”?  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
3. Quais são algumas das orientações práticas sobre domínio próprio nos versos 11 a 13, do 
capítulo 13? 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

ANOTAÇÕES 
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Estudo Bíblico 2| Romanos 7:14-25 
 
 

1. Que assunto Paulo está tratando nos versos 14 a 25? A luta de um incrédulo com o 
pecado, ou a luta de um crente com o pecado? Qual é a evidência (no texto) da sua 
resposta? 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. O que Paulo nos diz nesses mesmos versículos (14-25)? a) o que mudou? b) o que não 

mudou? c) qual é a nossa necessidade? d) qual é a nossa esperança como cristãos? 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Se esta é a experiência do apóstolo, como isto nos adverte e, ao mesmo tempo, nos 

conforta em nossa luta pelo domínio próprio? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Leitura 
(Leia e marque com “?” se você não entendeu algo, e com “!” se compreendeu bem) 
 
   “Se o verdadeiro cristianismo é uma luta, devemos estar conscientes de que existem dois 
princípios que buscam dominar a nossa vida? (Gl 5:17). É como se estivéssemos em guerra? Se a 
resposta é sim, podemos agradecer a Deus por isso, pois é a evidência de que uma grande obra de 
santificação está acontecendo em nós. Qualquer coisa é melhor do que a apatia, a estagnação e a 
indiferença. Vivemos numa situação melhor do que muitos. A maior parte dos chamados cristãos 
não possui esse sentimento. Os filhos de Deus têm duas grandes marcas; eles podem ser 
conhecidos pela batalha e pela paz interior.” 

 J. C. Ryle – A Luta em Santidade 

 

  “Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar 
à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era 
presente, enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de nosso grande 
Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e 
purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.” 
            Tito 2: 11-14 
 

   “A salvação pela graça, a salvação não por obras, mas segundo a misericórdia de Deus, é 
indispensável para a piedade. Retenha um único fragmento de legalidade com o Evangelho e 
você removerá o poder do Evangelho de derreter e conciliar. Retenha a atitude do “faça isso e 
você viverá”, e um espírito de medo com certeza se instalará em sua vida, e o homem que se 
esforça para estar quites com o seu Criador estará, na verdade, o tempo todo, atrelado ao seu 
próprio egoísmo em vez da glória de Deus. É só quando, no Evangelho, a aceitação é recebida 
como um presente, sem dinheiro e sem preço, que ele então poderá descansar em Deus como um 
amigo descansa em outro amigo, e experimentar a alegria de ser grato ao despertar para os 
encantos de uma nova existência moral. E nunca um pecador é capaz de encontrar dentro de si 
uma transformação moral tão poderosa, quanto a quando ele crê que é salvo pela graça, sente-se 
constrangido a oferecer o seu coração em devoção, e a dizer não para a impiedade. 
 
  Por que este amor cheio de gratidão é tão importante? Não é comum que qualquer um dos 
nossos maus hábitos, ou falhas, desapareça como um mero processo de extinção natural. Pelo 
menos é quase improvável que isso seja feito por meio da instrumentalidade do raciocínio, ou 
por força da determinação mental. Mas os que não podem ser destruídos podem ser expropriados 
– e um gosto pode surgir para dar lugar a outro, e perder inteiramente seu poder, como a afeição 
que reina na mente. É assim que o menino deixa finalmente de ser escravo de seu apetite, pois 
um gosto melhor levou-o a subordinar-se novamente. Se um jovem deixa de idolatrar o prazer 
sexual, certamente outro ídolo tomará o lugar do primeiro. Até o amor ao dinheiro pode deixar 
de dominar alguém quando este é arrastado pelo turbilhão da ideologia e da política. Sendo 
assim, esse alguém passa a ser subordinado ao amor ao poder (superioridade moral). Mas em 
nenhuma dessas transformações o coração permanece sem um objeto de desejo. O desejo por um 
determinado objeto é conquistado, mas o desejo de se ter algo é invencível. A única maneira de 
livrar o coração de uma afeição antiga é por meio do poder expulsivo de uma nova afeição. E 
somente quando somos reconhecidos como filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, é que 
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o espírito de adoção será derramado sobre nós. O coração, dominado por uma grande afeição, é 
libertado da tirania dos desejos antigos. E esta, como disse anteriormente, é a única maneira de 
encontrar a liberdade. Por isso, não será suficiente mostrar ao mundo suas imperfeições, nem 
demonstrar a evanescência de seus prazeres, para ter consciência das suas loucuras. É preciso 
usar todos os métodos legítimos para alcançar, por meio daquele que é maior que o mundo, Jesus 
Cristo, o caminho do coração.”  
  Thomas Chalmers 
 

 

Perguntas para Aplicação 
 
1. Tito 2:12 nos diz que a graça de Deus nos ensina a rejeitar o que não é bom e a vivermos 

vidas auto-controladas. Explique com suas palavras como o conhecimento de que somos 
salvos pela graça nos ajuda a “dizer não” aos nossos maus hábitos? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
2. A citação de Thomas Chalmers é, na verdade, uma exposição de Tito 2:11-14. O que você 

acha que ele quer dizer com a expressão “poder do Evangelho de derreter e conciliar”? 
Tente fazer uma lista de “métodos que sejam legítimos para ter acesso ao seu coração pelo 
amor daquele que é maior que o mundo”.  

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu com este estudo? Como você pode 

colocá-la em prática? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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