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LIÇÃO 9 
Auto-Controle: Fruto da Disciplina 

 
     Na noite de 8 de Outubro de 1871, uma mulher chamada O’Leary acendeu um pequeno candeeiro e 
levou-o para o estábulo, para ordenhar uma vaca. A vaca deu um coice no candeeiro e as chamas logo 
se espalharam por todo o estábulo, impelidas por um forte vento. O incêndio continuou por mais de 
vinte e quatro horas, queimando o distrito central e comercial da grande cidade de Chicago, destruindo 
dezassete mil e quatrocentas e cinquenta construções, numa área de mais de nove mil quilómetros 
quadrados. Pelo menos trezentas pessoas morreram no incêndio, noventa mil ficaram desalojadas e 
houve um prejuízo de cerca de 200 milhões de euros em propriedades. Tudo porque um animal bateu 
num pequeno candeeiro aceso. 
     O fogo é algo muito necessário, e é usado de muitas maneiras nos nossos lares e fábricas, quando 
mantido sob controle. Porém, quando foge ao nosso controle, torna-se um terrível inimigo, capaz de 
destruir tudo que estiver por perto. O controle apropriado é essencial no uso que fazemos do fogo 
como uma grande fonte de energia. 
     O homem também foi criado cheio de energias mentais, físicas, emocionais e espirituais, que 
precisam de ser devidamente usadas e controladas, para serem benéficas. Não é de admirar, portanto, 
que essa energia deve estar sob o controle do Espírito Santo. Nesta lição vamos estudar o último dos 
nove aspectos do fruto do Espírito Santo: o auto-controle ou auto-domínio como fruto da disciplina. A 
pessoa que permitir que o Espírito Santo a molde segundo a imagem de Jesus, desenvolverá auto-
domínio em todas as áreas da sua vida. 
     Precisa de ser mais disciplinado na sua vida cristã? A solução para isso é o fruto do auto-controle, o 
qual consiste no controle do Espírito: total submissão à orientação do Espírito Santo sobre tudo quanto 
fazemos. 
 
Sumário da Lição 
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     Requisitos para Líderes 
 
Objectivos da lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de:  
1. Citar definições bíblicas e seculares sobre o auto-controle. 
2. Explicar o que deve ser feito para termos o fruto do auto-controle produzido pelo Espírito Santo. 
3. Definir os termos temperança, moderação, ascetismo e abstenção. 
4. Citar textos bíblicos que ensinam os princípios da moderação e do auto-controle. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Estude esta lição da maneira como estudou as lições anteriores. Leia todos os textos bíblicos 
    recomendados no desenvolvimento da lição. Responda às perguntas de estudo e aprenda as  
    definições das palavras-chaves, cujo sentido desconheça. 
2. Como complemento desta lição, leia Romanos 8. 
3. Faça o auto-teste e confira as suas respostas. 
 
Palavras-chave 
ascetismo           
indulgência          
temperança 
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O AUTO-CONTROLE IDENTIFICADO 
 
Definições Bíblicas 
Objectivo 1. Escolher definições sobre o conceito bíblico do auto-controle. 
 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 
temperança” (Gálatas 5:22). 
 
     Faz parte do plano de Deus que, começando pela salvação, o crente seja levado a ter uma vida de 
auto-controle ou auto-domínio. “Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos 
os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos, 
neste presente século, sóbria, e justa, e piamente” (Tito 2:11-12). O auto-domínio, como fruto do 
Espírito Santo, consiste em renegar a impiedade e os prazeres pecaminosos. 
     O auto-domínio ou auto-controle contrasta com as duas últimas “obras da carne” (Gálatas 5:21), ou 
seja: bebedices e glutonarias – as quais descrevem uma excessiva indulgência para certos apetites 
carnais. 
     O termo grego original traduzido na nossa versão por “temperança” é enkrateia, que na sua forma 
de substantivo aparece só três vezes no Novo Testamento: Gálatas 5:22, Actos 24:25 e   2 Pedro 1:6. 
Em Gálatas 5:22 é usado para designar o último dos nove aspectos do fruto do Espírito. Em          
Actos 24:25, Paulo empregou o vocábulo quando falava ao governador Félix acerca da justiça, auto-
domínio e do juízo vindouro. E em 2 Pedro 1:5-6, a palavra é usada dentro da lista de virtudes cristãs: 
“... acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude, a ciência, e à ciência, temperança...”. 
     A ideia básica da palavra enkrateia é força, poder, auto-domínio sobre nós mesmos. É o auto 
governo, o auto-controle. Isso é o que deveríamos fazer: dominar-nos a nós mesmos com a ajuda do 
Espírito Santo. O auto-domínio como fruto do Espírito consiste na autodisciplina. 
     A forma verbal do termo auto-controle é enkrateuomai, usada em 1 Coríntios 9:25 para descrever o 
treino rigoroso e disciplina dos atletas no seu esforço para ganhar o prémio da competição. As 
analogias do atleta e do soldado são frequentes nos escritos de Paulo. Ambas falam da auto disciplina, 
algo essencial nos desportos e nas actividades militares. Paulo encorajou os crentes de Corinto desta 
maneira:  
 
“Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prémio? 
Correi, de tal maneira que o alcanceis. E, todo aquele que luta, de tudo se abstém; eles o fazem para 
alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa 
incerta; assim combato, não como batendo no ar; antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, 
para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado”                   
(1 Coríntios 9 24-27). 
 
     Paulo não estava aqui a dizer que se espancava com alguma vara, mas referia-se metaforicamente 
ao facto de manter o seu próprio corpo em sujeição, controlando os desejos que não agradassem a 
Deus. 
     Um atleta que só disciplina o seu corpo, quando o seu treinador o está a observar nunca vence uma 
competição. Um condutor, que só obedece aos sinais de trânsito na presença de um polícia, não tem 
auto-controle. O operário que diminui o ritmo da sua produção só porque o chefe da secção está 
ausente, não é um homem auto disciplinado. 
     Todas essas ilustrações mostram o cuidado da aparência exterior apenas para satisfazer as 
expectativas das pessoas, sem contudo haver qualquer transformação autêntica no homem interior. 
     A forma verbal enkrateuomai também é usada em 1 Coríntios 7:9, em referência ao domínio do 
crente sobre os seus desejos sexuais: “Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar 
do que abrasar-se”. Na nossa última lição, aprendemos que praotes (mansidão) é palavra que envolve 
a ideia de auto-controle no campo da ira; irar-se nos momentos certos e nunca nos momentos errados. 
Mas o termo grego enkrateia refere-se mais ao controle sobre as paixões sensuais e não tanto sobre a 
ira. O ponto principal é o domínio sobre os desejos sexuais, ou a moderação no comer e no beber. 
Noutras palavras, o auto-controle ou auto-domínio é o domínio dos desejos do próprio “eu”. 
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1. Quais destas definições representam o conceito bíblico do auto-controle? 
a) Abrasar-se de paixão. 
b) Recusar comer ou beber só por prazer. 
c) Autodisciplina nos hábitos diários. 
d) O domínio sobre os desejos maus ou egoístas. 
e) Punir o próprio corpo por causa dos seus fortes desejos.  
f) Capacidade de vencer as tentações. 
g) Auto governo através da orientação do Espírito Santo. 
 
2. O apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios 9:25-27 que nós, que somos seguidores de Jesus Cristo: 
a) devemos conservar os nossos corpos em sujeição, através de várias formas de punição tais como  
    evitar experiências agradáveis.  
b) devemos aprender a controlar os nossos desejos para sermos dignos da aprovação do Senhor. 
 
Definições Seculares 
Objectivo 2. Seleccionar uma definição secular semelhante à descrição de Paulo do homem não 
espiritual. 
 
     Platão chamava enkrateia ao “auto-domínio”. Trata-se do controle que a pessoa exerce sobre os 
seus próprios desejos, sobre o seu amor aos prazeres. Ele também dizia que isso é o oposto do excesso 
quanto à comida e ao sexo. Certo estudioso da Bíblia adverte-nos que exagerar nesta regra leva ao 
ascetismo, que é a prática de se abster de certos alimentos como a carne, e, também do casamento. Ele 
sugeriu também que o ascetismo é um desvio do padrão do Novo Testamento do auto-domínio. 
Discutiremos melhor esse conceito mais adiante, nesta mesma lição. 
     Aristóteles descreveu a pessoa auto controlada como alguém dotado de fortes paixões, embora 
conservadas sob o seu controle. Ele considerava a pessoa sem auto-domínio, como alguém que não 
escolhe propositadamente o que é errado, mas que não tem forças para resistir à tentação. 
     No grego secular o termo enkrateia é usado para descrever a virtude de um imperador que nunca 
permite que os seus interesses pessoais influam no seu modo de governar o povo. 
 
3. Leia Romanos 7:14-20. A descrição que Paulo dá do homem não espiritual é semelhante a qual das 
seguintes? 
a) O conceito de ascetismo. 
b) O imperador que não se deixa influenciar por desejos pessoais.  
c) A descrição de Aristóteles, da pessoa que não tem o auto-controle. 
d) A ilustração de Platão sobre os excessos quanto a comida e sexo. 
 
O Segredo do Auto-controle 
Objectivo 3. Baseado em Romanos 8:5-9, explicar o segredo para conseguir o controle dos maus 
desejos. 
 
     No texto de Efésios 5:18, o apóstolo Paulo faz um contraste entre ficar bêbado com vinho e ser 
cheio com o Espírito Santo: “E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos 
do Espírito”. A falta de auto-domínio leva a excessos, a dar vazão à satisfação dos desejos 
pecaminosos da carne. O melhor antídoto contra isto consiste em ser cheio do Espírito Santo, pois a 
pessoa cheia do Espírito fica sob o controle do Espírito de Deus e isso constitui uma ajuda para 
domínio das fraquezas da pessoa. O apóstolo Paulo explicou como é da seguinte maneira: 
 
“Porque, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são segundo o 
espírito, para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do espírito, é 
vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, 
nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, 
não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós...” (Romanos 8:5-9). 
     Pode ver a semelhança entre essa explicação de Paulo e as palavras de Jesus, em João 3:6: “O que é 
nascido da carne, é carne; e o que é nascido do Espírito é espírito”. Sem a ajuda do Espírito Santo, as 
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nossas tendências naturais acabam por ceder aos nossos desejos pecaminosos. Mas quando nascemos 
do Espírito, a nova natureza divina em nós leva-nos a querer aquilo que o Espírito quer para nós. O 
apóstolo Paulo salienta a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para mortificarmos 
diariamente os nossos desejos pecaminosos e podermos satisfazer os desejos do Espírito. 

 
4. Explique, com as suas próprias palavras, qual o segredo da obtenção do controle dos nossos maus 
desejos: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
O AUTO-CONTROLE DESCRITO 
 
Uma Vida Equilibrada 
Objectivo 4. Identificar as descrições correctas de uma vida equilibrada ou com auto-domínio. 
 
     O princípio do equilíbrio é uma das leis naturais do universo. O perfeito controlo de Deus sobre a 
natureza é mencionada no livro de Job: 
 
“... considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera, e faz resplandecer a luz 
da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas de aquele que é 
perfeito nos conhecimentos?” (Jó 37:14-16). 
 
     O princípio do equilíbrio também é um dos temas abordados em Eclesiastes (3:1-8). Diz ali o autor 
sagrado: “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu” 
(Eclesiastes 3:1). 
     Deus deseja que os crentes tenham vidas equilibradas. Isso inclui o equilíbrio espiritual, físico, 
mental e emocional. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 12-14 para sublinhar a 
importância do bom equilíbrio na Igreja, no exercício dos dons do Espírito e para enfatizar a 
necessidade desses dons serem equilibrados pelo amor. Na igreja em Corinto havia abusos no 
exercício dos dons do Espírito. Já na igreja de Tessalónica havia demasiado controle, o que produzia 
um certo desequilíbrio. Aqueles crentes estavam a impedir a operação do Espírito e até mesmo 
desprezando os dons espirituais, principalmente o mais estimado de todos, a profecia                                     
(1 Tessalonicenses 5:19-20). Estes dois exemplos ilustram a necessidade de equilíbrio em todas as 
áreas da nossa vida. 
     Todas as faculdades humanas que Deus nos concedeu como a capacidade de raciocinar, de sentir e 
de exercer a nossa vontade, têm a possibilidade de ser mal empregadas. Eis a razão pela qual 
precisamos da ajuda do Espírito para exercermos o auto-controle e para que haja o devido equilíbrio 
na nossa vida no exercício dessas poderosas forças. 
     Uma vida equilibrada é uma vida de temperança ou moderação. Estas palavras indicam que 
devemos evitar os extremos de comportamento ou de expressão, e permanecer nos limites normais. 
Conforme já mencionámos, isso não significa ascetismo, que é a total abstenção de coisas como carne 
ou casamento. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo advertiu Timóteo a não dar ouvidos aos ensinamentos 
de mentirosos hipócritas que ensinavam o ascetismo. 
 
“Proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para os 
que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com acções de graças; porque toda a criatura de Deus é 
boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com acções de graças, porque pela palavra de Deus e 
pela oração é santificada” (1 Timóteo 4:3-4). 
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     Certamente que há coisas que o crente deve abster-se totalmente, como os actos pecaminosos, que 
enumerámos na primeira lição (Gálatas 5:19-21; Romanos 1:29-31; 3:12-18 e Marcos 7:22-23). 
Porém, Deus criou muitas coisas boas para nós gozarmos com moderação, sob a orientação do Espírito 
Santo e de acordo com as limitações expressas na Palavra de Deus. Examinemos o que as Escrituras 
dizem sobre o auto-controle quanto a áreas específicas das nossas vidas. 
 
1. O controle da língua. O auto-controle começa pela língua. Ensina-nos o texto de Tiago 3:2: “... Se 
alguém não tropeça em palavra, o tal varão perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo”. E 
Tiago prossegue, para descrever quão difícil nos é controlar a própria língua. 

 
5. Leia Tiago 3:2-12. Quais palavras nos mostram que precisamos da ajuda do Espírito Santo para 
controlar a língua? 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
     A pessoa que verdadeiramente deseja ter o fruto do auto-controle na sua vida, deve começar a 
permitir que o Espírito Santo controle a sua língua. Se Ele controlar a nossa língua, então conseguirá 
controlar todos os outros aspectos das nossas vidas. A língua que é posta sob o controle do Espírito 
Santo, não pode ao mesmo tempo louvar o seu Senhor e Pai e amaldiçoar os homens, que foram feitos 
à semelhança de Deus. 
 
2. Controle dos desejos sexuais. A Bíblia tem muito a dizer sobre este assunto. A união física entre 
marido e mulher é honrosa e abençoada por Deus. Em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo dá instruções 
quanto ao controle apropriado dos desejos sexuais dentro do casamento. E ele prossegue dizendo que 
se os solteiros e as viúvas não se dominam, então “... casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-
se” (1 Coríntios 7:9). A palavra “dominam” é tradução do vocábulo grego enkrateuomai, o mesmo 
verbo usado para indicar o auto-domínio como fruto do Espírito Santo. As pessoas que preferem 
permanecer solteiras precisam de enkrateia (controle) do Espírito Santo, para controlarem os seus 
desejos sexuais, que são normais. Paulo fala da importância desse controle. 
 
“Porque esta é a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição; que cada 
um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra; não na paixão de concupiscência, como os 
gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o 
Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vo-lo dissemos e testificámos. Porque não 
nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza 
ao homem, mas, sim, a Deus, que nos deu, também, o seu Espírito Santo” (1 Tessalonicenses 4:3-8). 

 
6. De acordo com esta passagem, o maior perigo para aquele que não controla os seus desejos sexuais 
é que venha a pecar contra 
a) Deus. 
b) o seu próprio corpo. 
c) outra pessoa. 
 
3. A moderação nos hábitos diários. Em 1 Coríntios 6:12-20, o apóstolo Paulo enfatizou a importância 
de honrarmos o Senhor nos nossos corpos. Ele estava a falar não só da imoralidade sexual nessa 
passagem, mas também sobre qualquer outra prática que viesse a desonrar os nossos corpos, e assim 
desonrar Deus 
 
“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm; todas as coisas me são lícitas; mas 
eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares; 
Deus, porém, aniquilará, tanto um como os outros...” (1 Coríntios 6:12-13). 
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7. Que palavras neste texto bíblico mostram que devemos exercer controle de cada área da nossa vida? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     A embriaguez e a glutonaria são hábitos pecaminosos resultantes de descontrole acerca dos quais 
somos advertidos nas Escrituras: “Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de 
carne. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza...” (Provérbios 23:20-21). Como podemos 
condenar alguém por motivo de embriaguez se nós mesmos comermos de mais e prejudicarmos os 
nossos corpos com excesso de peso? Muitos de nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, para 
aprendermos a controlar e a moderar os nossos hábitos alimentares. 
 
4. A moderação no uso do tempo. Talvez o melhor exemplo de exagero nos apetites, na Bíblia, seja o 
do rico insensato, que disse para si mesmo: “... tens em depósito muitos bens, para muitos anos: 
descansa, come, bebe, e folga” (Lucas 12:19). Jesus destacou a importância da prudência no uso do 
tempo, no ensino sobre a vigilância, em Lucas 12:35-48. Um cristão equilibrado saberá distribuir bem 
o seu tempo entre o trabalho, o estudo bíblico e a oração, o descanso e o lazer. A pessoa que se entrega 
de tal maneira ao trabalho que chega a negligenciar a sua família, ainda não aprendeu a controlar 
devidamente o seu tempo. E a pessoa preguiçosa, ou que desperdiça o seu tempo em actividades sem 
proveito, não tem auto-controle. O apóstolo Paulo exorta-nos:  
 
“Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios; porque, os que dormem 
dormem de noite, e, os que se embebedam embebedam-se de noite; mas nós, que somos do dia, 
sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da 
salvação” (1 Tessalonicenses 5:6-8). 
 
5. O auto-controle da mente.  
 
“Mas, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências” 
(Romanos 13:14).  
 
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é 
puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso 
pensai" (Filipenses 4:8).  
 
     Estes dois versículos da Bíblia dizem-nos como podemos controlar as nossas mentes: não devemos 
pensar nas coisas más; devemos pensar nas coisas boas. No mundo actual há muitas atracções que 
querem desviar as nossas mentes da nossa responsabilidade perante Deus. Aquilo que lemos, aquilo 
que vemos, aquilo que ouvimos e aquilo a que nos expomos – tudo exerce o seu impacto sobre o auto-
controle das nossas mentes. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para que só admitamos 
pensamentos que agradem ao Senhor. 
 
8. Quais destes termos são usados para descrever o conceito bíblico do auto-domínio? 
a) Exagero na conduta ou expressão. 
b) Temperança. 
c) Ascetismo. 
d) Equilíbrio. 
e) Excessos. 
f) Moderação. 
g) Excesso na satisfação dos apetites. 
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9. Quais destas afirmações são descrições VERDADEIRAS de uma vida cristã equilibrada ou com 
auto-domínio? 
a) Uma vida equilibrada não tem controle de mais nem tem controle de menos. 
b) O ascetismo é parte necessária do auto-controle, porque a Bíblia ensina que devemos evitar  
    qualquer forma de prazer.  
c) Há certas coisas das quais o crente precisa de se abster, se quiser ter uma vida com auto-domínio. 
d) Quando observamos a vida de uma pessoa descontrolada, o controle da sua língua é o que parece de  
    menor importância. 
e) Um dos segredos do auto-controle é não nos deixarmos dominar por coisa alguma. 
f) A solução apresentada pela Bíblia para quem não tem controle sexual é o casamento.  
g) Qualquer actividade é permitida, se for exercida com moderação.  
h) É possível termos auto-controle da mente, evitando pensar em coisas que podem conduzir-nos ao  
    pecado. 
i) O nosso auto-controle do tempo, significa mantermos o devido equilíbrio entre o trabalho, o culto, a  
    família e o lazer. 
j) O glutão tem mais auto-controle do que o bêbado. 
 
Uma Vida Santa 
Objectivo 5. Explicar o processo pelo qual o Espírito Santo aperfeiçoa em nós a santidade. 
 
     Mais do que qualquer outra coisa, Deus quer que sejamos santos! Isso é salientado muitas vezes nas 
Escrituras: 
 
“Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egipto, para que eu seja vosso Deus, e para que 
sejais santos; porque eu sou santo” (Levítico 11:45). 
 
“Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação... de 
conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e 
justiça, perante ele, todos os dias da nossa vida” (Lucas 1:68-69, 74-75). 
 
“Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do 
espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus” (2 Coríntios 7:1). 
 
“Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor” (Hebreus 12:14). 
 
     O Espírito Santo é o poder que opera em nós, aperfeiçoando-nos na santidade e fazendo com que 
Cristo seja uma realidade viva nas nossas vidas. Ele faz isso produzindo em nós o fruto do auto-
domínio. Ele mostra-nos que não podemos misturar as trevas com a luz (o mal com o bem). Ele cria 
em nós o desejo de nos separarmos deste mundo pecaminoso, vivendo de uma maneira que agrade a 
Deus. Já mencionámos nesta lição que o auto-controle, no caso do crente, é na realidade o controle do 
Espírito sobre nós. Disso falou o apóstolo Paulo: 
 
“Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no 
Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal 
não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o 
espírito vive, por causa da justiça” (Romanos 8:8-10). 
 
     Assim, o auto-controle como fruto do Espírito, contraria todas as obras da nossa natureza 
pecaminosa. Uma vez salvos e o Espírito Santo resida na nossa vida, já não estamos sob a servidão da 
nossa natureza pecaminosa. Contudo, por todo o decurso da nossa vida terrena teremos de exercer um 
controle disciplinado sobre os nossos desejos carnais. A carne (a nossa natureza pecaminosa) fará tudo 
o que puder para readquirir o controle da nossa vida. Mas, à medida em que deixarmos o controle do 
nosso ser a cargo do Espírito Santo, Ele mantém a carne sob o controle e assim ela não terá controle 
sobre nós. É deste modo que ocorre o auto-controle. 
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     Ser santo significa ser parecido com Cristo. As características chamadas de fruto do Espírito, em 
Gálatas 5:22-23, são as características de Cristo, que são produzidas em nós pelo Espírito Santo, à 
medida que nos submetemos ao Seu controle. O auto-controle é a característica que nos possibilita 
separar-nos do mundo e consagrarmo-nos a Deus. É o processo pelo qual a santidade é aperfeiçoada 
em nós. Ser santo é ter auto-controle. Ter auto-controle é ser controlado pelo Espírito! 
 
10. Explique de modo breve o processo pelo qual o Espírito Santo aperfeiçoa em nós a santidade: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
O AUTO-CONTROLE ILUSTRADO 
Objectivo 6. Fazer uma auto-avaliação para determinação de áreas da vida em que precisa da ajuda 
do Espírito Santo para ter auto-controle. 
 
O Exemplo de Jesus 
 A Bíblia diz-nos que Jesus foi “... como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado” (Hebreus 4:15). 
Este é um perfeito exemplo de auto-controle sob o poder do Espírito Santo. Examinemos a narrativa 
de Lucas sobre a tentação de Jesus por parte do diabo, a qual é encontrada no texto de    Lucas 4:1-13. 
 
1. Na ocasião em que Jesus foi tentado Ele estava cheio do Espírito Santo. 
2. O diabo procurou uma área de fraqueza em Jesus. Sabendo que Ele tinha jejuado quarenta dias, 
    Satanás sabia que Jesus estava com fome. Por essa razão, a tentação veio sob a forma de sugestão de 
    alimentos. 
3. Jesus não permitiu que a sua mente se ocupasse com desejos de alimentos, mas tirou proveito do seu 
    conhecimento das Escrituras para anular a tentação lançada pelo Seu inimigo. 
4. Continuando o diabo a tentá-Lo, em resposta Jesus relembrou-lhe o que a Palavra de Deus nos 
    ensina. 
5. Depois de o diabo ter terminado todas as suas tentações, Jesus regressou à Galileia no poder do 
    Espírito Santo. 
 
     Neste exemplo, poderá notar que o homem Jesus não tentou depender da Sua capacidade humana 
de resistência, para anular os ataques do diabo. Ele estava cheio do Espírito Santo e agia no poder do 
Espírito. Também poderá observar que Ele controlou os Seus pensamentos mantendo a Sua mente na 
Palavra de Deus. Nada que o diabo disse ou fez para O atrair teve o menor efeito. Jesus exercia total 
auto-controle pelo poder do Espírito Santo. 
 
Requisitos para Líderes 
 
     Na Igreja do Novo Testamento um dos mais importantes requisitos para os líderes era o auto-
domínio, conforme vemos nas seguintes passagens bíblicas. 
 
1. 1 Timóteo 3:1-2 – Um bispo ou supervisor deve ser comedido, com auto-domínio. 
2. 1 Timóteo 3:8 – Os diáconos não podem beber muito vinho. 
3. 1 Timóteo 3:11 – A esposa de um diácono deve ser mulher moderada. 
4. Tito 1:7-8 – Visto que o ministro tem o encargo do trabalho de Deus, ele deve ser... auto controlado,     
    santo e disciplinado. 
5. Tito 2:2-6 – Os homens mais idosos devem ser ensinados a terem temperança – e os mais jovens 
    devem ser despertados para tal. 
6. Tito 2:3-5 – As mulheres de mais idade devem ter auto-domínio para poderem ensinar as   
    mulheres mais jovens. 
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11. Quais lições vê no exemplo de Jesus, que o ajudam a ter auto-controle e resistir ao diabo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. Porque é importante que os lideres cristãos sejam auto controlados? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
13. Para concluir esta lição, avalie a sua própria vida para determinar em quais áreas necessita da 
ajuda do Espírito Santo, no exercício do auto-domínio. Faça da área mais carente motivo das suas 
fervorosas orações e prática diária. 
 
Tenho   
Auto-
Domínio 
Sobre… 

Sempre  Geralmente  Frequentemente  Raramente  

Preciso 
ajuda do  
Espírito 
Santo 

      
Hábitos 

Alimentares  
     

Álcool      

Drogas      

O Meu 
Tempo      

Sexo      

A Minha 
Mente 

     

Desejos 
Errados      

Maus 
Hábitos      

A Minha 
Língua 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA – Seleccione a melhor resposta para cada questão: 
 
1. Um outro termo para auto-controle é  
a) excesso nos apetites. 
b) ascetismo. 
c) abstenção. 
d) autodisciplina. 
 
2. Dois exemplos de excesso nos apetites são: 
a) comer e beber. 
b) embriaguês e glutonaria. 
c) temperança e moderação. 
d) treino severo e participação em corrida. 
 
3. Enkrateia refere-se ao controle:  
a) das paixões sensuais. 
b) da ira. 
c) de outras pessoas. 
d) dos dons do Espírito. 
 
4. O ascetismo é a prática: 
a) do auto-controle. 
b) de comer carne e beber em excesso. 
c) de se abster de coisas como carne, vinho e casamento.  
d) da imoralidade sexual. 
 
5. Quando a Bíblia ensina que os líderes cristãos devem ser comedidos, isto significa que: 
a) eles devem exercer autoridade sobre outras pessoas. 
b) eles não devem fazer nada em excesso. 
c) eles devem abster-se de actividades agradáveis. 
d) eles devem dedicar todo o tempo ao seu trabalho. 
 
6. O auto-controle começa pelo controle:  
a) da língua. 
b) dos desejos sexuais. 
c) do tempo. 
d) da mente. 
 
7. Qual das afirmações a seguir é a melhor explicação do que deve fazer para ter o fruto do auto-
controle, produzido pelo Espírito Santo? 
a) Deve entregar o controle da sua vida ao Espírito Santo, sendo sensível aos seus impulsos, para que  
    tenha uma conduta correcta na sua vida. 
b) Deve depender da sua própria capacidade humana de resistência para superar as tentações do diabo 
    que quer que perca o controle de si mesmo. 
 
8. Quando dividimos o nosso tempo entre o trabalho, o culto, a família e o lazer, a Bíblia ensina-nos 
que devemos: 
a) passar a maior parte do nosso tempo em actividades ligadas ao culto. 
b) ter uma vida equilibrada, dedicando o tempo necessário a cada uma dessas actividades. 
c) dar ênfase em primeiro lugar ao trabalho, em seguida à adoração, e evitar qualquer lazer. 
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VERDADEIRO-FALSO – Se a afirmação for VERDADEIRA escreva “V” no espaço em branco. 
Caso contrário, escreva “F”: 
 
_____ 9) Em Romanos 7, Paulo descreve o homem não espiritual como aquele que não quer resistir 
      às tentações. 
_____ 10) O segredo do auto-controle é o nosso controle pelo Espírito. 
 
_____ 11) Uma vida equilibrada caracteriza-se por um comportamento extremado. 
 
_____12) A palavra temperança significa abster-se de bebidas alcoólicas. 
 
_____ 13) A santidade é impossível sem o auto-controle. 
 
_____14) De acordo com a Bíblia, os líderes cristãos são os únicos que precisam do fruto do Espírito,  
                chamado auto-controle. 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
7. “... mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas”. 
 
1. c) Autodisciplina nos hábitos diários. 
    d) O domínio sobre os desejos maus ou egoístas. 
    f) Capacidade para vencer as tentações. 
    g) Auto governo através da direcção do Espírito Santo. 
 
8. b) Temperança.  d) Equilíbrio.   f) Moderação. 
 
2. b) devemos aprender a controlar os nossos desejos para sermos dignos da aprovação do Senhor. 
 
9. a) V          b) F          c) V          d) F          e) V          f) V          g) F          h) V          i) V          j) F 
 
3. c) A descrição de Aristóteles sobre a pessoa que não tem auto-controle. 
 
10. A sua resposta deve ser como esta: É através do fruto do auto-controle que somos capazes de nos 
separar do mundo e nos consagrar a Deus. Para tanto, precisamos de entregar o controle  das nossas  
vidas ao Espírito Santo, permitindo-Lhe produzir as características de Cristo em nós. 
 
4. A sua resposta. Diria que o segredo é ser cheio do Espírito Santo e permitir que Ele controle a nossa 
vida. E então faremos o que Lhe é agradável. 
 
11. A sua resposta. Este exemplo mostra-nos que precisamos continuamente do poder do Espírito 
Santo, e que precisamos de confiar na Palavra de Deus para podermos combater o inimigo. 
 
5. “... a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar” (v. 8). 
 
12. Porque os líderes cristãos são exemplos, e não poderão ensinar a outros sobre auto-controle se  eles 
mesmos não o têm. 
 
6. a) Deus. 
 
13. A sua resposta. Lembre-se que o Espírito Santo nunca lhe imporá à força o Seu controle –deve 
submeter-se ao Seu controle, para que Ele possa produzir em si o fruto do domínio próprio. 
 


