
 
 

 

DOMÍNIO PRÓPRIO – UMA 
CARACTERÍSTICA DE JESUS 

15 de agosto 2021 - MANHÃ 

BASE BÍBLICA: Marcos 14.44; Lucas 22.47-53; João 18.1-11; Gálatas 5.22-23; 2Pedro 1.6 

MÚSICA:  

OBJETIVO:  Ensinar a criança a ter domínio próprio, como Jesus, através do Espírito Santo. 
 
BASES DO CULTO 
Boas-vindas: Recepcionar as crianças com alegria e amor para que elas se sintam bem 
recebidas, amadas e seguras, dessa forma, desenvolver um bom relacionamento com elas. No 
momento da recepção, falar sobre o tema do dia e fazer perguntas objetivas sobre o tema. 
 

• ABERTURA  
Dar boas-vindas com muita empolgação, mostrando o valor de participar de um culto ao 
Senhor; 

• LOUVOR  
Explicar a letra, mensagem e ligação; estimular a terem uma vida de santidade; ensinar 
movimentos de rendição; chamar criança para fazer o louvor (se for o caso);  

• OFERTA 
Mostrar os conceitos e desafiar as Primícias; 

• VISITANTES 
Valorizar o visitante; dar lembrança; abordar os pais; Convidar. 

 
MENSAGEM 
 
Texto base: Gálatas 5: 22-23 
 
INTRODUÇÃO 
 
Você já ouviu falar sobre o fruto do Espírito? O fruto do espírito é produzido na vida de toda 
pessoa que tem um encontro com Cristo e vive uma vida guiada pelo Espírito Santo. Esse fruto 
tem várias características, mas existe uma delas que vamos falar hoje: o domínio próprio.  
 
Existem momentos na nossa vida em que perdemos o controle. Algumas situações difíceis 
aparecem e nosso desejo é simplesmente jogar tudo para o ar. Por exemplo, quanto um colega 
chato da escola chega e te dá um chute, na hora a vontade é de revidar, certo? Ou quando um 
amigo implica muito com você, a vontade é de implicar de volta. Porém, uma pessoa com 
domínio próprio não faz essas coisas.  
 



 
 

 

 
DESENVOLVIMENTO 
 
Quando temos o domínio próprio, nós nos controlamos e agimos de forma correta, mesmo que 
a situação seja favorável a revidar ou fazer algo sem pensar. Mas, o domínio próprio, como 
falamos no início, é gerado pelo Espírito Santo nas nossas vidas, e só através Dele nós 
conseguimos ser pessoas que agem com esse controle.  
 
Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas cheias do Espírito Santo que tiveram domínio 
próprio. Um desses exemplo foi o próprio Jesus. Lá no Evangelho de Marcos 14:14 vai contar 
uma história um pouco triste. A história da traição de Judas. Judas era um dos 12 discípulos de 
Jesus, ele andava com Jesus e se dizia amigo dele. Um dia, porém, Judas traiu Jesus, ele 
entregou o Senhor por 30 moedas de prata para aqueles que não gostavam de Jesus. 
 
A Bíblia diz que quando Judas chegou no Jardim onde Jesus estava, ele o beijou. Um beijo 
naquela época era como um abraço hoje, era algo normal. Um beijo na bochecha, é claro. E 
isso foi o sinal de Judas para os que queriam prender Jesus. Imagine se você é traído por 
alguém próximo, como Judas era de Jesus. Na hora provavelmente você iria querer bater nessa 
pessoa, falar algumas palavras ruins para ela ou agir de forma sem pensar. Mas Jesus agiu 
com domínio próprio.  
 
Jesus agiu como um cristão deve agir, de forma correta, sendo guiado pelo Espírito Santo e 
tendo domínio próprio.  
 
Conclusão:  
 
Assim como Jesus, todo cristão precisa buscar pelo fruto do Espírito, e assim precisa ter 
domínio próprio diante das situações da vida. Quando agimos com domínio próprio 
demonstramos que entendemos que Jesus está sob controle de todas as coisas, e que 
confiamos na justiça Dele e em sua proteção. Além disso, damos um bom testemunho, pois 
quem age com domínio próprio demonstra amor.  
 
Ao sair daqui hoje, lembre-se, como um seguidor de Jesus você precisa agir como Ele. 
 
Momento de oração: 
 
Ore com as crianças para que o Espírito Santo trabalhe o domínio próprio na vida delas, e elas 
sejam sensíveis e humildes para seguir o exemplo de Jesus. 
 
 
 
 



 
 

 

MOMENTO DOS PEQUENOS GRUPOS 
 
ATENÇÃO: Esse é o momento de aplicação da Palavra e de estimular a opinião da criança 
e exercer o Pastoreio Intencional da vida dela.  
 
Perguntas sobre a história:  
- O que entendeu sobre a história de hoje? 
- Pode me dar exemplos de momentos em que você age por impulso, sem pedir ajuda ao 
Espírito Santo? 
- Como você pode ter mais domínio próprio? 
- Pode contar alguma situação em que você agiu com domínio próprio? Você sentiu o Espírito 
Santo te guiando nesse momento? 
 
 
Perguntas sobre a vida: 
- Pergunte como foi a sua semana, bem como os seus pedidos de oração; 
- Pergunte como está em casa, na escola, na Igreja, sempre sendo intencional; 
- Pergunte sobre como está a vida com Deus da criança; 
- Pergunte como a criança está de modo geral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TENDO DOMÍNIO PRÓPRIO 
15 de agosto 2021 - NOITE 

BASE BÍBLICA: Marcos 14.44; Lucas 22.47-53; João 18.1-11; Gálatas 5.22-23; 2Pedro 1.6 

MÚSICA:  

OBJETIVO:  Ensinar a criança a ter domínio próprio, como Jesus, através do Espírito Santo. 
 
BASES DO CULTO 
Boas-vindas: Recepcionar as crianças com alegria e amor para que elas se sintam bem 
recebidas, amadas e seguras, dessa forma, desenvolver um bom relacionamento com elas. No 
momento da recepção, falar sobre o tema do dia e fazer perguntas objetivas sobre o tema. 
 

• ABERTURA  
Dar boas-vindas com muita empolgação, mostrando o valor de participar de um culto ao 
Senhor; 

• LOUVOR  
Explicar a letra, mensagem e ligação; estimular a terem uma vida de santidade; ensinar 
movimentos de rendição; chamar criança para fazer o louvor (se for o caso);  

• OFERTA 
Mostrar os conceitos e desafiar as Primícias; 

• VISITANTES 
Valorizar o visitante; dar lembrança; abordar os pais; Convidar. 

 
MENSAGEM 
 
Texto base: Gálatas 5: 22-23 
 
INTRODUÇÃO 
 
Você já ouviu falar sobre o fruto do Espírito? O fruto do espírito é produzido na vida de toda 
pessoa que tem um encontro com Cristo e vive uma vida guiada pelo Espírito Santo. Hoje pela 
manhã falamos sobre uma característica do fruto do Espírito: o domínio próprio.  
 
Crianças, existem momentos na nossa vida em que perdemos o controle. Algumas situações 
difíceis aparecem e nosso desejo é simplesmente jogar tudo para o ar. Por exemplo, quanto 
um colega chato da escola chega e te dá um chute, na hora a vontade é de revidar, certo? Ou 
quando um amigo implica muito com você, a vontade é de implicar de volta. Porém, uma pessoa 
com domínio próprio não faz essas coisas.  
 
 
 



 
 

 

DESENVOLVIMENTO 
 
Hoje pela manhã nós vimos o exemplo de Jesus, que quando foi traído por Judas não fez o que 
um ser humano sem o Espírito Santo faria: revidar! Jesus teve domínio próprio, e como ele, nós 
precisamos ter também. Mas como podemos ter domínio próprio?  
 
Crianças, ter controle em situação que pedem apara agirmos sem pensar é muito difícil, e 
somente uma pessoa guiada pelo Espírito pode ter isso de forma verdadeira. Mas para isso 
você precisa buscar o Espírito Santo. Existem 3 formas de aprendemos a ter domínio próprio, 
e quero compartilhar isso com vocês. 
 

1- ORAÇÃO 
 
Você já se deparou com um momento inesperado na sua vida que tira tudo do controle? Por 
exemplo, quando alguém próximo morre ou quando alguém age de forma errada conosco. 
Nesses momentos nosso primeiro pensamento pode ser buscar uma solução pelos nossos 
próprios meios, porém a Bíblia nos ensina a orar!  
 
Quando oramos e pedimos para o Espírito Santo agir, ele nos capacita, nos dando domínio 
próprio para lidarmos de forma paciente com a situação. 
 

2- LEITURA DA PALAVRA  
 
A Bíblia é a Palavra de Deus e através dela nós o conhecemos e nos enchemos Dele. Quando 
passamos tempo lendo a Bíblia e ouvindo a voz de Deus, ele nos capacita e nos enche do seu 
Espírito para sermos cheios do fruto do Espírito, e com isso, do domínio próprio.  
 
Quando conhecemos a Palavra nós sabemos que nada está no nosso controle, mas sim no 
controle do Senhor, e sabemos que a sua Palavra nos alimenta para sermos mais cheios do 
Espírito Santo. 
 

3- TENDO HUMILDADE 
 
Crianças, em qualquer situação que vocês passarem onde a solução é revidar, lembre-se, Deus 
é o juiz nos céus e na terra, e só Ele é capaz de julgar alguém. Ninguém é perfeito, só Deus. 
Dessa forma, precisamos ter a humildade e a sabedoria de entender que quando um colega da 
escola tira a paciência, nós precisamos ter domínio próprio, e assim, agir como Jesus, confiando 
na justiça de Deus.  
 
 
 
 



 
 

 

Conclusão:  
 
Para ter domínio próprio você precisa ter relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. 
Você precisa orar, ler a Bíblia e buscar ser uma pessoa humilde como Jesus foi.  
 
Ao sair daqui hoje, lembre-se, como um seguidor de Jesus você precisa agir como Ele. Seja na 
sua casa, na sua escola, na igreja, com os seus amigos. Em todos os lugares você precisa ter 
o domínio próprio e ser exemplo, como Jesus foi. 
 
Momento de oração: 
 
Ore com as crianças para que o Espírito Santo trabalhe o domínio próprio na vida delas, e elas 
sejam sensíveis e humildes para seguir o exemplo de Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTO DOS PEQUENOS GRUPOS 
 
ATENÇÃO: Esse é o momento de aplicação da Palavra e de estimular a opinião da criança 
e exercer o Pastoreio Intencional da vida dela.  
 
Perguntas sobre a história:  
- O que entendeu sobre a história de hoje? 
- Pode me dar exemplos de momentos em que você age por impulso, sem pedir ajuda ao 
Espírito Santo? 
- Como você pode ter mais domínio próprio? 
- Pode contar alguma situação em que você agiu com domínio próprio? Você sentiu o Espírito 
Santo te guiando nesse momento? 
 
 
Perguntas sobre a vida: 
- Pergunte como foi a sua semana, bem como os seus pedidos de oração; 
- Pergunte como está em casa, na escola, na Igreja, sempre sendo intencional; 
- Pergunte sobre como está a vida com Deus da criança; 
- Pergunte como a criança está de modo geral.  
 
 


