
  
 

 

 

 

ROTEIRO 011 – DOMÍNIO PRÓPRIO 
 

Quebra-gelo: Compartilhe com o grupo uma experiência em que você quisesse algo com tanta força que 

não conseguiu se dominar. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore agradecendo pelo ciclo de estudos que está se concluindo hoje; 

 Ore pelos amigos que temos queremos ter aqui conosco no PGM – HOPE. 

 Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

Salmo 9. 1 e 2 - “Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti 

quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.” 
 

Tempo da Palavra (25 min) – Gálatas 5. 22 / II Coríntios 5.7 
 

Gálatas 5.22 – “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio.”  
 

Proverbio 16.32 - “Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do 

que conquistar uma cidade”  
 

Hoje será o nosso último encontro sobre o tema: Fruto do Espírito. Que alegria poder ver o quanto 

estamos crescendo neste encontros. Antes de entrar no tema de hoje que é o “Domínio Próprio”, você pudesse 

compartilhar como foi para você saber amis sobre o Fruto do Espírito?  

Já aprendemos sobre o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade e na 

última semana a mansidão e hoje o Domínio Próprio. 

A ideia da palavra usada por Paulo aqui é “auto-controle”. Paulo usa esta palavra em contextos 

diferentes, em 1º Co. 7.9, refere-se ao controle do impulso sexual, mas em 1º Co. 9.25 refere-se a toda forma 

de “autocontrole” e “autodisciplina” que um atleta precisa exercer para ser bem sucedido em suas tentativas 

de obter a coroa da vitória. Paulo parecer usar esta palavra neste contexto, para que sejamos vitoriosos na 

corrida da vida, na luta contra o mal, o crente necessita desta autodisciplina e de total autocontrole. Mas isso 

só pode ocorrer com a ajuda do Espírito Santo. Proverbio 16.32 - “Melhor é o homem paciente do que o 

guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade”   
 

Perguntas para Reflexão:  
 

 

1. Aristóteles disse: "Considero mais corajoso aquele que domina seus próprios desejos do que aquele 

que conquista seus inimigos; pois a vitória mais difícil é a vitória do próprio 'eu'." – O que voce acha 

sobre esta frase? Compartilhe 
 

2. Você se acha alguém, que com facilidade, tenha “domínio próprio”, “autocontrole” nas situações que 

te envolve? Compartilhe com o grupo. 
 

3. Qual área da sua vida você acha mais difícil exercer o autocontrole? Compartilhe como o pequeno 

grupo pode orar por você! 

Tempo de Oração: No momento de oração em duplas, gostaria de desafiar a cada dupla de oração a 

compartilhar um com outro as seguintes perguntas: 

 

1 – Como está o seu relacionamento com Deus? Seu tempo devocional, leitura da Palavra e Oração? 
 

2 – Compartilhou o amor de Jesus e da mensagem do evangelho nos últimos dias com pessoas não cristãs? 
 

3- Tem se preocupado demais com a opinião dos outros? 
 

Existe algo importante que você queira compartilhar para que eu ore com você durante esta semana? 

 
 

Tempo da Igreja (5 min):  Compartilhar sobre o desafio dos encontros dominicais de oração na segunda 

quinzena do mês de Julho. 


