
LIÇÃO 08    CARGA EXPLOSIVA 

Diante dos estudos das emoções, algo imprescindível ao ser 

humano é identificar, sentir e controlar os sentimentos; este 

controle se chama domínio próprio ou temperança.

Existem inúmeras formas de se tentar obter um autocontrole 

diante de tantas emoções, já que essa somatória de sentimen-

tos acabam transbordando e causando a psicosomatização, 

que é uma expressão psicológica de sintomas físicos, ou seja, 

essa falta de controle emocional é refletida em sintomas físicos, 

que simplificando significa, adoecimento.

Veja alguns métodos que auxiliam no domínio próprio:

Técnica de respiração profunda
Após passar por uma emoção intensa e profunda, a pessoa 

deve respirar profundamente para oxigenar o cérebro e auto-

maticamente trazer uma sensação de relaxamento e calma.

Fuga de emoções ruins
É quando o indivíduo foge do encontro com situações que 

causam emoções negativas e dor. Um exemplo é não ir a algum 

lugar que a pessoa encontraria alguém que lhe faz mal.

Ensaio mental
Quando não há confiança diante de algum sentimento, seja 

de se socializar, ou enfrentar uma prova, ou um público, o indiví-

duo deve visualizar a situação hipotética, mas sempre visando 

o sucesso, trazendo consigo frases otimistas diante da situação.

Biblicamente também existe uma metodologia para que a 

pessoa consiga dominar seus sentimentos, ela trata como do-

mínio próprio ou temperança.

“Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança”, Gl 5.22

“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas con-

vêm; todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei 

dominar por nenhuma”, 1Co 6.12

A Bíblia demonstra que uma pessoa que recebe Jesus Cristo 

em seu coração, e consequentemente o Espírito Santo, modi-

fica a sua maneira de pensar e viver, e crê que as Escrituras 

Sagradas são a inerrante Palavra de Deus.

E desta forma, por ser o domínio próprio um fruto do Espírito, 

entende-se que o homem não pode produzir um domínio ple-

no por si só, ele necessita da ajuda de Deus para que esse fruto 

possa ser gerado nele.

O homem pode utilizar métodos para um domínio sobre 

suas emoções, mas só alcançará a plenitude deste através do 

Espírito Santo.

Compreendendo o domínio próprio
#conectou?

4º Trimestre de 2019:  Escapa-te por tua vida!

Página 1  de 1


