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INTRODUÇÃO:INTRODUÇÃO: 
 
“Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que 
nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que 
por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela 
concupiscência, há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a 
virtude, e à virtude, a ciência, e à ciência, a temperança, e à temperança, a paciência, e à paciência, a 
piedade, e à piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Porque, se em vós houver e 
aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.” 
(2 Pe 1.3-8). A temperança, ou auto-disciplina, advém de uma vida equilibrada, vivida no Espírito. 
 
 
ESBOÇO: 
 

1. AUTO-DISCIPLINA NA VIDA 
 

 Nas necessidades do corpo: 1 Co 7.5; 1 Ts 4.4 
 Nos anseios das emoções: Pv 25.28; Sl 43.5 
 Na dinâmica do espírito: Gl 5.7; 1 Co 14.32 

 
2. AUTO-DISCIPLINA NA SOCIEDADE 

 
 Moderação no falar – ética: Tg 3.2 
 Moderação no agir – hábitos: Pv 22.20,21 
 Moderação no andar – tempo: Lc12.15-21 

 
3. AUTO-DISCIPLINA NO MINISTÉRIO 

 
 No tempo da chamada: Ec 3.7; 1 Sm 1.22 
 No valor da chamada: At 20.24; 1 Co 7.17 
 No desempenho da chamada: 1 Tm 3.2; Tt 1.8 

 

 
CONCLUSÃO: 
 
A Palavra de Deus está repleta de exemplos como esses, da prática da auto-disciplina. Uma vida cristã 
pobre em domínio próprio produz crentes tolos, crentes sem profundidade, que caminham um passo 
para frente, mas dois para traz. É o cristão gangorra! Em suma, o segredo de uma vida frutífera em auto-
disciplina é através da ascenção da natureza espiritual sobre a carnal, gerada através de uma constante 
comunhão com Deus; e, a prática da mesma, através da contínua vigilância.  
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