
CULTO 9 – DOMÍNIO PRÓPRIO
 02 dezembro de 2018

OBJETIVO
As crianças entenderão a importância do domínio próprio para agradar a Deus.

BASE BÍBLICA
Provérbios 16.32; 1Samuel 24,26; Gálatas 5.22-23

VERSÍCULO 
"…o  fruto  do  Espírito  é:  amor,  alegria,  paz,  longanimidade,  benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio…" Gálatas 5.22-23

CONHECENDO MELHOR O ASSUNTO
Hoje  em dia  não  se  pratica  muito  a  autodisciplina  ou  domínio  próprio.

Alguns psicólogos dizem que devemos dar razão à nossa raiva, aos nossos
sentimentos, buscar nossos interesses, defender nossos direitos, lutar pelo que
é nosso, passar por cima de tudo e de todos, que isso vale a pena.

Mas a Bíblia ensina que o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito.
No livro de Gênesis, lemos o que Deus disse a Caim:  “…o  seu desejo será
contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo" (Gn 4.7).

Paulo, em 1Coríntios 9.25, compara o crente com um atleta que em tudo
se domina. "Para que seja vitorioso e obtenha a coroa, na luta contra o mal, o
crente precisa de uma completa autodisciplina e de um total autocontrole.

Mas isso só pode ocorrer com a ajuda do Espírito Santo. Maior é aquele
que se domina do que aquele que conquista uma cidade, no dizer de Pv 16.32"
(Champlin).

Podemos verificar,  infelizmente,  que desde a mais tenra  idade,  nossas
crianças são alimentadas em seu egocentrismo para fazer o que querem, na
hora e do jeito que querem. Elas precisam aprender desde cedo que nem tudo
é permitido (lCo 6.12), que devem ser submissas e tomar decisões acertadas,
para que desenvolvam o domínio próprio.

Dirigente, suas atitudes falam mais alto que suas palavras. Se você quer
que suas crianças tenham domínio próprio, precisa dar o exemplo.

MENSAGEM (1Samuel 24 e 26)
Davi não faz mal a Saul
Crianças, quando alguém fica brigando, dizendo que não gosta de você e até
querendo lhe bater, o que você faz? [Aguarde participação.]  Dá vontade da
gente fazer a mesma coisa, brigar, bater, não é verdade?
Vocês se lembram que o rei Saul queria matar Davi, mas Jônatas, seu grande
amigo, o ajudou a fugir. Porém, Saul não desistiu e foi atrás de Davi. Que será
que  Davi  fez?  Será  que  ele  brigou,  lutou  com  o  rei  Saul?  [Deixe  que  as
crianças deem opiniões.] Na história de hoje, veremos o que Davi fez. Preste
atenção!
Saul foi procurar Davi, levando muitos soldados para que ele não escapasse.
Isso aconteceu mais de uma vez.
Davi se escondeu com alguns amigos bem lá no fundo de uma grande caverna.
De repente, alguém entrou na caverna.  Quem era? [Deixe que as crianças



participem.] Era o rei Saul entrando sozinho na caverna. Os amigos de Davi
falaram baixinho: Vá lá, meu senhor, Deus mandou o rei Saul para ser morto;
aproveite a oportunidade.
E agora, o que será que Davi vai fazer? [Deixe que as crianças participem.]
Aproveitando que lá  estava bem escuro,  Davi  foi  devagarinho e  cortou  um
pedaço da capa de Saul. Saul nem percebeu e saiu da caverna. Davi foi logo
atrás e gritou: Rei Saul, olha aqui na minha mão. Deus deixou o senhor bem
perto de mim, e eu não fiz nada de mal para o senhor. Acredite, sou seu servo,
quero estar sempre ajudando o senhor.
Olhem só! Que legal! Davi teve domínio próprio. Ele poderia ter matado o rei,
seu inimigo, mas se controlou e não fez nenhum mal a Saul.
Seja como Davi! Cultive o domínio próprio para evitar brigas e discussões.
Naquele momento, o rei Saul viu que Davi não era seu inimigo, e foi embora
para sua casa.
Algum tempo depois, Saul tomou a perseguir Davi, querendo matá-lo. Dessa
vez,  o  rei  Saul  estava  acampado  com  seus  soldados,  e  Davi  foi  ao
acampamento deles, durante a noite, enquanto dormiam. Um amigo de Davi foi
com ele e lhe disse: Deixe que eu mate Saul com a lança dele. Deus colocou o
seu inimigo nas suas mãos.
Davi respondeu a seu amigo: Não o mate. Vamos pegar a lança e o jarro de
água dele (ou cantil) e vamos embora.
Quando  estavam  longe,  Davi  gritou  bem  alto  até  que  Saul  e  os  soldados
ouvissem: Vocês não protegeram o rei. Escutem! Onde está a lança do rei?
Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele?
O rei ouviu a voz de Davi e perguntou: Davi, é você?
Ele respondeu: Sim, senhor! Aqui está a sua lança. Que um de seus homens
venha buscá-la!
Viram,  novamente  Davi  teve  domínio  próprio  e  não  deixou  que  seu  amigo
matasse o rei Saul, seu inimigo.

CONCLUSÃO (Deve ser falado em todas as salas)
Crianças, assim como Deus ajudou Davi a ter domínio próprio e não fazer nada
de mal ao rei Saul, Ele também pode e quer muito ajudá-lo.
Então você deve orar sempre pedindo domínio próprio, para controlar a sua
raiva, a sua vontade de brigar e ter forças para dizer: não vou brigar. Quando
você fizer isso, mostrará a seus amigos, parentes e até àqueles que estão
brigando  com  você,  que  já  aceitou  Jesus  como  seu  Salvador  e  que  tem
domínio próprio.
E Deus ficará muito feliz com você!

CÉLULA
Será feito uma ilustração antes, para levar as crianças a entender melhor sobre
“domínio próprio”.
Imagine um pote  cheio  daqueles  biscoitos  caseiros,  que sua mãe costuma
fazer e são os seus favoritos. Imagine que ela acabou de fazer e você chega e
diz:  “Mamãe! A senhora fez meus biscoitos favoritos!  Obrigada!”.  Sua mãe,
então, lhe diz que vai servir os biscoitos para as visitas que vão chegar, mas
que você pode pegar um ou dois biscoitos. Entretanto, você, isto é, o seu “eu”,
gostaria de comer muitos biscoitos. Ou todos!



Agora pense comigo: se a sua mãe precisa vigiar para que você só pegue dois
biscoitos, isto não é domínio próprio, é o domínio dela! Mas, se a sua mãe sai
da cozinha e você só pega dois biscoitos, mesmo que ela nunca tivesse como
saber se você pegasse mais, isto é domínio próprio. Em vez de fazer o que seu
“eu” deseja, você se lembra do que Deus disse (“Filhos, obedecei a vossos
pais”) e faz o que é certo. O domínio próprio é mais um aspecto do fruto do
Espírito Santo faz você lembrar de qual é a coisa certa e boa a ser feita.
Reflexão e aplicação: Explique para as crianças que domínio próprio,  é  o
controle  que  devemos  ter  do  nosso  “eu”.  Converse  com  elas  de  como  é
importante controlar o gênio, a vontade de brigar e gritar um com o outro.
Comunhão:  Perguntar para as crianças se elas têm algum pedido de oração
ou de agradecimento, anotar os pedidos e agradecimentos, e orar por eles.
Encorajar as crianças também, a orarem umas pelas outras.

FAZENDO A ARTE
As crianças vão colorir o desenho. É importante o líder da sala explicar para
as crianças sobre a atividade que será feita.

CONTANDO A HISTÓRIA
Cada líder vai usar o seu recurso para contar a história.

VIVENDO O DESAFIO
Objetivo: Nesta sala será feito um jogo. Haverá um dado gigante, onde uma
criança por vez irá jogar. Cada número do dado será representado por uma
cor,  cada cor  terá um saquinho pra representar,  dentro dos saquinhos terá
ações que levarão a criança a entender que exercer domínio próprio significa
não fazer a sua “primeira vontade” (a primeira coisa que vem à cabeça) quando
algo desagradável acontece, mas parar e pensar o que Jesus gostaria que eu
fizesse agora? Quem tem domínio próprio é parecido com Jesus.
Situação 1:  Você está jogando bola no parquinho. Uma criança menor que
você quer jogar e fica chutando a bola para longe quando você joga para ela.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece?
Como você pode controlar sua raiva? O que Jesus faria no seu lugar?

Situação 2: Seu amigo (ou amiga) não quer emprestar o brinquedo dele para 
você.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:



O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Pegar o brinquedo à 
força? Bater no amigo? Chorar?
Como você pode controlar sua raiva? O que Jesus faria no seu lugar?

Situação 3:
Você está brincando com um amigo e ele que brincar de uma coisa que você 
não quer.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece?
Como você pode controlar sua raiva?

Situação 4:
Seu amigo estava brincando com seu brinquedo e o quebrou.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Quebrar o brinquedo 
dele também? Bater no amigo? Chorar?
Como você poderia ter domínio próprio e conversar com ele?

Situação 5:
Você cai do balanço bem dentro de uma poça de lama. As outras crianças 
começam a rir de você e a chamar de bobo.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Bater nelas? Chorar?
Como você pode controlar sua raiva e demonstrar domínio próprio?

Situação 6:
Seu irmãozinho come o último doce que você estava guardando para depois do
jantar.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Bater nele? Chorar?
Como você pode controlar sua raiva e conversar com seu irmão sobre o que 
aconteceu?

Situação 7:
Sua mãe não quer deixar você ver televisão até mais tarde porque já está na 
hora de dormir, mas você quer ver.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Fingir que não ouviu 
e continuar assistindo TV? Dar um grito e dizer que não vai? Chorar?
Como você pode controlar sua raiva e obedecer rápido à sua mãe?

Situação 8:
Sua mãe chama você para tomar banho, mas você está no meio de uma 
brincadeira muito divertida e não quer parar.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Fingir que não ouviu 
e continuar brincando? Dar um grito e dizer que não vai? Chorar?
E se você tiver domínio próprio e obedecer rápido à sua mãe?



Situação 9:
Seu pai chama você para escovar os dentes, mas você está desenhando e não
quer parar.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Fingir que não ouviu 
e continuar desenhando? Dar um grito e dizer que não vai?
E se você tiver domínio próprio e obedecer rápido?

Situação 10:
Você está caprichando muito no seu desenho e o seu amigo vem e risca.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Riscar o desenho 
dele também? Bater nele? Chorar?
E se você tiver domínio próprio e não fizer isso?

Situação 11:
Você está sentado no seu lugar na Igreja e de repente, o seu amigo o machuca
sem querer.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Machucar o amigo 
também?
E se você tive domínio próprio e não fizer isso?

Situação 12:
Você foi passear no shopping com sua família. Você sai correndo na frente. 
Sua mãe chama você e pede para lhe dar a mão, mas você quer continuar 
correndo.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Fingir que não ouviu 
e continuar correndo?
E se você tiver domínio próprio e obedecer rápido à sua mãe?

Situação 13:
Você está na escola e sua professora está ensinando uma coisa importante. 
Você começa a conversar com um amigo do seu lado. A professora pede para 
você ficar em silêncio e prestar atenção.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Fingir que não ouviu 
e continuar conversando?
E se você tiver domínio próprio e obedecer rápido à professora?

Situação 14:
Sua mãe está falando ao telefone e você quer falar uma coisa com ela. Em vez
de esperar ela terminar, você começa a falar bem alto para ela ouvir. Ela faz 
sinal de silêncio (psiu!) com o dedo e pede pra você esperar.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Gritar mais alto ainda 
até que ela pare de conversar no telefone e escute o que você quer falar?



E se você tiver domínio próprio e esperar ela terminar a ligação?

Situação 15:
Você está numa festa de aniversário. O bolo está em cima da mesa com uma 
cara deliciosa. Você tem vontade de provar. Você pensa em enfiar o dedo no 
bolo só para provar um pouquinho.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
É certo fazer isso?
E se você tiver domínio próprio e esperar o bolo ser servido para todos?

Situação 16:
Uma criança xinga você: chama de chato, de bobo e até de idiota ou coisa pior.
FAÇA UM TESTE DA PRIMEIRA VONTADE:
O que você tem vontade de fazer quando isso acontece? Xingar ela também?
E se você tiver domínio próprio e não fizer isso?


