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ESTUDO 13: FRUTO DO ESPÍRITO SANTO – DOMÍNIO PRÓPRIO 

“Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.” 

Provérbios 25.28 
Rev. Nelson França 
  

Domínio próprio é a faculdade da personalidade humana que nos possibilita exercer 
autocontrole ou governo, sobre nossos sentimentos, desejos, paixões, emoções, ações, reações e 
palavras. 

É verdade, que também neste caso, temperamento, personalidade, experiências 
vividas e outros fatores, podem contribuir positivamente ou negativamente, para que alguns 
venham a manifestar esta virtude de um modo mais excelente. Porém, todo o cristão a 
recebe como parte integrante do FE. O que precisamos, sim, é desenvolvê-la, exercitá-la; 
para tanto, não faltam ocasiões. 

Esta virtude se aplica em todas as áreas da vida; tanto na prática de atitudes saudáveis 
como o comer, brincar, dormir, trabalhar; ou mesmo nas experiências espirituais mais 
profundas, como: resistir ao pecado, cf. Gn 4.7, renunciar à carne, cf. Gl 5.17... 

Este componente nos parece ter sido colocado por “Paulo” na ordem exata, ou seja, por 
último entre os componentes. Isto parece nos induzir a pensar, que se todos os componentes 
mencionados anteriormente “falharem” esta virtude irá, por assim dizer, “segurar a barra”. 

É como se quando estivéssemos vivendo uma situação difícil, a ponto de estar se 
esgotando o amor, da alegria dar lugar à tristeza; da paz já estar se despedindo; da 
benignidade e a bondade já estarem balançadas, da fidelidade estar presente apenas por 
um fio e a mansidão já quase “virando a esquina”; ainda restasse algo que pudesse 
sustentar a nossa fragilidade e nos manter íntegros: o domínio próprio. 

Isto significa que sem a presença do domínio próprio, qualquer “falha” de um dos 
demais componentes poderá nos expor a sérias dificuldades espirituais.  

Esta é uma das virtudes recomendadas aos presbíteros ou bispos, cf. Tt 1:8. 
Sem esta virtude, componente do FE, o cristão pode se tornar instável; nos momentos 

difíceis ou de oposição, as suas ações e reações podem ser imprevisíveis, inconsequentes.  
Muitos cristãos, no exercício prático desta virtude, têm evitado grandes dificuldades e 

mau testemunho. Mas, há outros tantos, que apesar de arrependidos, sofrem as 
consequências de não ter se dominado em determinadas ocasiões. 

Os benefícios desta virtude são incontáveis.  
Um dos fatores que torna este componente valioso, é que a sua atuação se manifesta de 

um modo muito especial nos momentos críticos, nas ocasiões de maior dificuldade para o crente.  
A pessoa exercitada nesta virtude suporta com maior facilidade os momentos de 

pressão; consegue raciocinar melhor em tempos difíceis; tem maior facilidade pra evitar 
atitudes impulsivas; enfim, pode conseguir manter a “cabeça fria” em meio às tempestades.  

Finalmente, a maior fonte geradora de domínio próprio é a confiança em Deus. 

 
 

“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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PÚLPITO 

Devocional pela manhã:   

e Culto vespertino:  

Rev. Nelson França. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade 

 a Deus entregando os nossos  

dízimos e ofertas.                                                    

Seja um dizimista fiel.   

 

Ceia do Senhor 

Como parte do culto vespertino 

celebraremos a Santa Ceia.  

É sempre uma ocasião especial                      

para todo o crente.  

Não deixe de participar. 

 

DIA DAS MÃES 

Queremos nesta data                             

parabenizar a todas as mamães. 

Desejamos ainda, que Deus lhes dê 

sabedoria e graça para corrigir e 

aconselhar aqueles que                                 

Deus lhes confiou como herança. 

 

   UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANA 

Crianças de 7 a 11 anos, plenária                      

hoje durante o Culto.  

Tragam suas bíblias.                            

    

 

   

         

     DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Carol/Debora 

4 a 6 anos 

Anna Paula/Marilia 

7 a 11 anos 

Sandra e Regina 

  

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Não haverá aula devido a                                      

Ceia do Senhor. 

Pré-adolescentes no templo                                 

com os pais. 

 

AVISOS 

 

CURSO BÍBLICO REFORMADO 

Nesta segunda-feira,                                   

das 19hs às 21hs. 

As Doutrina Reformada do Espírito Santo. 

As aulas serão ministradas pelo Rev. Nathan. 

 

VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Sexta-feira (19/05) das 20hs às 24hs, 

teremos mais um momento                   

reservado para oração. 

Venha desfrutar desse privilegio mesmo 

que seja por apenas um 

período dentro desse horário. 

 

          UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANA 

Sábado(20/05) das 14h às 17h,      

teremos atividades com as crianças. 

Mais informações com a Regina e Sandra. 

 

CESTA BÁSICA 

Você já fez a sua contribuição? 

A sua colaboração irá abençoar 

grandemente algumas famílias da igreja. 

Não deixe de fazer a sua parte. 



 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

NESTA SEMANA 

10/05 - Evaldo & Ruberlene (cas.)                         

13/05 - Geová & Regina (cas.)                         

13/05 - Paulo & Eliana (cas.)                          

     
  

 

CORAL 
 

Ensaio após a EBD. 

Usar camiseta do Coral a noite. 

Dia 15/05 - Segunda-feira vamos nos apresentar               

no Hospital Irmã Dulce às 10h. 

(cantaremos músicas para as mamães). 

16 - Terça-feira, as 19h, ensaio na casa dá 

Raquel e Fernando. 

Coral infantil: Participação no culto    

vespertino, neste domingo 14/05. Trazer Bíblia. 

Mães, por favor cheguem às 18h. 

Ensaio na próxima sexta-feira dia 19/05, às 

19h30, na igreja. Trazer Bíblia. 

ANIVERSARIANTES 

       PRÓXIMA SEMANA 

15/05 - Daniel D. Loureiro -  98113-0804 

15/05 - Ester Passos Franco - 3302-4569 

15/05 - Hula Marchetto P. Trombe - 3473-6332 

15/05 - Kauany A.ndrade da Cruz - 3471-5813 

19/05 - Ulysses Ferreira Junior - 3471-2077 

20/05 - Diego Torricello da Silva - 3302-7850 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Rev. José Clovis Falcão (Povos Hispânicos) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau)  
Miss. Sueli (Local) 

 

 

LAOS - No Dia das Mães, peça por Tula. Em 

julho passado, ela e o marido foram forçados 

a sair da própria casa porque o filho não 

aceitou a conversão dos pais. Ore para que 

eles tenham um lugar para se instalar e que o 

filho conheça a Cristo. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - QUINTA-FEIRA 20h 

Dias 18 e 25/05 na igreja 

 

ORIENTAÇÃO AOS PAIS 

Devido às tarefas naturais do 

ministério que envolve os diáconos  

e tendo em vista o movimento 

excessivo de carros  à  frente                       

da igreja, bem como 

 o perigo que isso traz às crianças, os 

diáconos, solicitam aos  pais maior 

atenção com seus filhos. 

 

   AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas 

 de programações somente serão   

colocadas no boletim mediante 

 confirmação dirigida à secretaria  

 na semana do evento. 

 

ACHADOS E PERDIDOS 

Bíblias, roupas etc... 

Estão à disposição na secretaria. 

Por favor, retirem os seus pertences o 

 mais rápido possível. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL  

16 e 17/05 - Escola José Cunha                     

Jardim Glória  (680 crianças) 

30 e 31- Escola Nicolau Paal 



 
 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Estudo Bíblico 19h  

Quinta: Artesanato 14h                  

   

ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Escola Dominical 9h30 

Culto vespertino 18h30 

Segunda 

Descanso Pastoral 

Curso Bíblico Reformado 19h às 21h 

Terça 

Reunião de oração 6h30(na igreja) 

Quarta 

Estudo bíblico 20h 

Quinta 

    Reunião de oração 20h(na igreja) 

Sexta 

    Artesanato das 14h às 17h  

 

 

LIDERANÇA LOCAL 

 Pastor 

Titular   - Rev. Nelson França (3371-3781) 

Auxiliar - Rev. Nathan França (99157-3550) 

 Presbíteros 

Claudio Ferreira (3591-1589) 

Joel Escher (3477-5208) 

José Luiz Mattos (3591-6766) 

Moacir Teixeira (97412-8863) 

Samuel Lima (99107-2142) 

 Diáconos 

Alan do Carmo (3371-4103) 

Alexandre Pereira do Vale (3017-2787) 

Claudio Peraçolo (3474-3968) 

Gustavo Messias (98180-1817)  

Jean Morais (3329-5263) 

Leandro Soares Santos (3473-2602) 

Lucas Valério (3481-2120) 

Marcos Hélio (3491-6698) 

Raimundo Moreira (3596-5537) 

William Santos (3591-8339) 

 

Pastor: Rev. Nathan Ferreira França 

ENDEREÇO 

Rua Guimarães Rosa, 614 -  

Cidade Ocian - Praia Grande - SP 

Tel. 3495-9695 

ACESSE: 

www.ipocian.com 

 

 

  

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 

Manhã e Noite 

Lucas/Gustavo/Raimundo 

Próxima quarta - feira 

Lucas/Gustavo/Raimundo  

 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

SAÚDE  
Hilda Cabral - Carlos Junior, Eliane, Sueli(Carlos Gilberto) - Rodrigo(Karina) - Waldomira - Paulo Laís - Ian(Rosalina) - Vitor 
Hugo Peraçolo - Sarah Abreu - Neula(Sirleia) - Eli Conceição - Elizeu(irmão da Elizana) - Valdete - Raquel de Paula - 
Ivanilde(mãe Viviane) - Maria(mãe da Roselaine) - Mercedes - Danilo(Gebrim) - Micaela(Israel e Regina) - Rafael e 
Camilo(Sonia Borges) - Agostinho(Pai Ariane) - Ulysses - Teresinha(Marlene) - Dona Odete(recuperação cirurgia) - 
Manuella Sanches(mãe Roberto Luppi) - Rogério Malagutti - Ermelinda Malagutti - Debora Carvalho - Emília Sanches - 
Sonia(irmã Joel Camilo) - Maria de Souza Pereira(mãe Elizana) - Nilda dos Santos Oliveira - Élena - Odilon(pai Levi Leal). 

 
VIDA ESPIRITUAL 
Eduardo (Sueli Fonseca) - Paulo, Henrique, Otávio (Eliana) - Mirlene - Hélcio - Muriel, Margarete e Leonardo (Hula)                    
- Adriano e Keity - Paulo Armagni - Valentin - Joice - Filipe, Suzana, Carolina, Junior e Lívia(Lucilla) - Adalberto e Paula         
- Denilson (Concheta) - Emerson, Ricardo (Ilze) - Patrícia - Marisa, Jorge e Fernando, Priscila (Karina) - Beatriz, Emerson, 
Eliedson(Alfredo) - Família Itapeva(Eliana Lisboa) - Sonia Soares(família), Fabiani, Sheila, Gabriel, Marcos - Georgina 
(Carolini) - Daniel e Rafael (Sonia Borges) - Cintia(família), Carlos Jr.(Carlos Gilberto) - Itamar (Rose Marchetti) - Família 
(Teresa Cristina) - Heitor Pontes e Darah B. Santos(Aline) - Mary (artesanato) - Luiz (Gorete) - Isidoro, Lídia, Maria Julia, 
Fatima (Alexandre do Vale) - Cesar L. Marchetti, Renata Marchetti - Juliane (irmã da Keity) - Isabela (Élena) - Carolina, 
Rafael e Paula(Cynthia) - Alda dos Santos (Regina Marchetti) - Antônio Henrique - Felipe - Cintia(Sonia Borges) - Ricardo 
e Luiz Roberto(Ana Maria) - Alan e Sulamita -  Nilda dos Santos Oliveira (Priscila, João Batista)  - Congregação da Cidade 
Ocian - Rev. Nathan e família...  

 


