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O VAOR DA TEMPERANÇA 

 

 

 

 

Resumo 

O subsídio desta semana (Lição 10 – 2º Trimestre 2010 de 06/06/2010) da Revista 
“Lições bíblicas” de Jovens e Adultos, que está abordando o tema Jeremias – Esperança em 
tempos de crise (um estudo no livro do profeta Jeremias), traz o assunto da Temperança, com 
o título “O valor da temperança”. O texto áureo desta lição está registrado no livro de Ef 5.18 
“E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito”. O Pr. 
Claudionor de Andrade tirou a seguinte verdade prática do texto base da aula (Jr 35. 1-5, 8, 
18,19): “A Igreja de Cristo sempre primou pela temperança. A vida de seus membros tem de 
ser um eloqüente protesto contra as inconseqüências e vícios”. Este subsídio tem como 
objetivo explorar profunda e exaustivamente este assunto; não sendo, de forma alguma, a 
última palavra em um assunto tão amplo. Espera-se contribuir assim com os objetivos listados 
na lição bíblica que é: “explicar a origem dos recabitas; compreender que os recabitas 
honravam a tradição de seus antepassados e conscientizar-se de que a Igreja de Cristo deve ter 
um forte compromisso com a temperança e com a excelência moral tanto de seus membros 
quanto dos que a cercam”.1 Bons estudos!!! 

 

Palavras-Chaves: Fidelidade; Domínio Próprio; Constância; Virtudes Cristãs 

 

Introdução 

O profeta Jeremias recebe a orientação do Senhor Deus, no capítulo trinta e cinco, para 
testar a fidelidade dos recabitas e mostrá-los como exemplo de fidelidade e constância em 
obedecer aos preceitos que aprenderam de seu líder e a disposição em fugir do que poderia 
ferir estes preceitos. 

A grande lição para a igreja, segundo vemos no NT, é a predisposição para agradar ao 
Senhor Deus, produzindo fruto do Espírito, dentre eles o destaque desta lição: a Temperança, 
ou domínio próprio, que deve ser presente na vida daquele que se diz cristão, para que possa 
resistir pelo Espírito Santo aos prazeres carnais, à mesquinharia da natureza pecaminosa, 
contra o próximo e a si mesmo. E esta resistência é possível somente quando há uma entrega 

                                                           

1 LIÇÕES BÍBLICAS. Jovens e Adultos. 2º Trimestre de 2010. CPAD, 2010. 70 p. 
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total e voluntária e o desejo de obedecer e agradar ao nosso Senhor. Mais uma preciosa lição 
para refletirmos 

 

Quem eram os recabitas? 

Segundo os estudiosos, os recabitas eram uma tribo nômade que habitavam entre os 
israelitas. O fundador, ou o pai, conforme diz o texto v.8, é Jonadabe, filho de Recabe, que 
orientou ao seu povo a que não bebessem vinho e qualquer bebida que pudesse embriagar, a 
não construírem habitações fixas, a não plantarem e a viverem em tendas. Ainda segundo os 
estudiosos, este povo vivia do cuidado do gado. (Nota cap. 35.2 – Bíblia de Estudo 
Pentecostal). 

Ensinando seu povo desta forma, este líder queria conservar os costumes e hábitos 
primitivos, para que eles tivessem uma vida simples e não se deixassem levar pelos costumes 
cananeus nem se deixassem influenciar pelos judeus com sua teimosa e constante 
desobediência ao seu Deus. 

Jeremias propõe que os recabitas bebam vinho (v.1-5), segundo a ordem de Deus, mas 
eles recusam com veemência, não cedem e continuam obedientes aos ensinos de seus 
ancestrais (v.8-10). O Senhor Deus com esta proposta estava mostrando ao povo o quanto 
eram infiéis e não ouviam aos conselhos do seu Deus. Por conta desta fidelidade, os recabitas 
receberam uma recompensa do Senhor Deus, conforme o texto mostra nos versículos 18 e 19, 
“...visto que obedecestes ao mandamento de Jonadabe, vosso pai, e guardaste todos os seus 
mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, 
Deus de Israel: Nunca faltará varão a Jonadabe, filho de Recabe, que assista perante a 
minha face todos os dias”.  Ao passo que Judá recebe também a recompensa por sua 
infidelidade, v.17, “por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis 
que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra 
eles; pois lhes tenho falado, e não me obedeceram, clamei a eles, e não responderam”. 

Aqueles que são fiéis aos mandamentos do Senhor, sem sombra de dúvidas, alcançam 
as bênçãos de Deus, tem uma recompensa segundo a sua fidelidade, e conforme citado 
anteriormente, aquele que é infiel e não ouve os conselhos divinos, também, recebem uma 
recompensa, que não é desejada, com certeza, mas é inerente quando não se obedece ao 
Senhor Deus. Quero acreditar que os israelitas não queriam ver sua nação em total ruína, 
destruição, mas foi o que aconteceu por não darem ouvidos ao seu Deus. 

Ainda que Deus tenha levantado Jeremias e outros profetas para orientarem o povo 
para que se arrependesse de seus maus caminhos, os conselhos divinos não foram aceitos, o 
povo continuou vivendo por conta própria, segundo conselhos de falsos profetas, endureceram 
o coração seguindo seu próprio caminho. 

No AT não se encontra a palavra temperança, mas a postura, a atitude deste povo, os 
recabitas, mostra o quanto é imprescindível esta qualidade na vida de quem teme e serve ao 
Senhor Deus e deseja agradá-Lo, conforme veremos a seguir. 
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Sobre a palavra “temperança” 

A palavra temperança, que é a última virtude do fruto do Espírito citada no livro de 
Gálatas 5.23, é, no grego, egkrateia, que, também, pode ser traduzida por domínio próprio, 
autodomínio, moderação. No entanto, a melhor expressão que traduz o termo grego para o 
português, segundo estudiosos, é domínio próprio. 

Segundo KELLER: 1981, o verbo correspondente, egkrateuomai, ocorre duas vezes 
no NT e seu significado é exercer domínio próprio ou ter autodomínio. Em 1 Co 7.9, Paulo, 
falando do relacionamento entre os sexos, adverte contra o casamento, mas, então, acrescenta: 
“Caso, porém, não se dominem, que se casem.” Ou seja: se o domínio próprio se revelar 
difícil, então o casamento é recomendado; pois, entendia, ele, era melhor que ficassem como 
ele, livres para servir a Deus, mas nem todos conseguem. Em 1 Co 9.25, ele, o apóstolo, 
determina o princípio universal de que todo homem que se esforça para vencer em tudo se 
domina, ou é temperado. 

Os pais da igreja, como Policarpo e Clemente de Roma, falaram a respeito desta 
palavra em suas obras e lhes atribuíram alguns valores que ficam claros, segundo o autor 
citado no parágrafo anterior, como auto-restrição, o autocontrole, a autodisciplina, a pureza e 
a castidade. 

De acordo ainda com KELLER, o filósofo Aristóteles apresenta uma discussão bem 
completa a respeito de egkrateia. Inicia sua discussão falando do homem que é egkrates, 
aquele que tem controle próprio; e, daquele que é akrates, que não se controla. Na verdade ao 
analisar as duas palavras percebe-se que elas apresentam a base de nosso estudo, pois estão 
ligadas ao verbo kratein, “que significa agarrar, segurar firme, sustentar, controlar” . Os que 
são egkrates são controlados por uma natureza firme, decidida e confiante, ao passo que 
aquele que é akrates não tem controle nem segurança de si mesmo. 

Na seqüência de sua discussão Aristóteles apresenta algumas coisas que estão 
relacionadas à qualidade do homem akrates, que está ligada a palavra malakia, fraqueza no 
viver; e, trufe, que é a luxuria sensual no viver, em contraste com karteria, que é a sólida 
perseverança e persistência. 

Ainda, seguindo em seu tratado, o filósofo, define as principais diferenças entre alguns 
tipos de caráter: o homem sophron, é prudente e controlado, sempre tem domínio de si 
mesmo e perseverança. O homem que é akrates, está sempre praticando atos errados levado 
por seus impulsos naturais e impetuosidade, tendo ciência de que está praticando o erro, de 
certa forma, contra sua vontade. O homem que é akolastos pratica deliberadamente as coisas 
más de propósito, por escolha. O homem egkrates tem desejos fortes que tentam desviá-lo do 
caminho da razão, mas ele os mantém sob controle. 

Na vida há dois tipos de prazer – o prazer necessário e o desnecessário. Os prazeres 
necessários são aqueles dos instintos naturais e os prazeres desnecessários são o dinheiro e a 
fama, por exemplo. Enfim, Egkrateia pelo que se pode perceber não é nada mais nada menos 
do que a qualidade do homem quando tem Cristo em sua vida, qualidade esta que lhe permite 
viver e andar no mundo sem se contaminar. 
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Depois de refletir sobre o significado desta palavra é importante ver como se aplica 
estes conceitos na vida cristã. 

 

A importância da temperança 

Uma das virtudes que deve estar presente na vida do cristão é a temperança, 
juntamente com as oito outras virtudes citadas no texto de Gálatas, que é o fruto do Espírito, 
ou seja, produto natural da vida daquele que agora vive dirigido pelo Espírito. 

Paulo quando inicia seu estudo sobre o fruto do Espírito na carta aos gálatas, fala sobre 
a liberdade em Cristo, alcançada por meio da morte na cruz de nosso amado Salvador. 
Vivíamos presos em nossos pecados e ofensas, conforme o texto do livro de Efésios 2, mas 
agora somos livres, recebemos o direito, por adoção, de sermos filhos de Deus. No entanto, é 
necessário o cuidado para não se perder essa liberdade, que segundo Paulo, se expressa no 
autocontrole, no serviço cheio de amor prestado ao próximo e na obediência a lei de Deus; e, 
isto, só é possível na vida de um homem pelo Espírito Santo, que é o único que pode nos 
manter verdadeiramente livres, porque por si só o homem não consegue. O mesmo apóstolo 
afirma isto em sua carta aos Romanos 7. 15. 

Ainda no mesmo livro, Romanos 8, Paulo discorre sobre o viver no Espírito e não na 
carne; há um conflito permanente entre carne e espírito, pois segundo o texto a carne ou a 
natureza humana não compactua com os desígnios do Espírito Santo, há um conflito entre a 
natureza caída e a nova natureza, uma oposição eterna. E este conflito haverá enquanto o 
homem estiver vivo. À medida que se aprende a andar em Espírito a carne é subjugada; mas, 
mesmo assim, o cristão terá sempre este conflito em seu interior. 

Quanto ao comportamento de uma pessoa que anda na carne, o texto, em Gálatas, 
deixa claro o fruto que esta pessoa produz (Gl. 5.18,19), e do qual não falaremos no momento. 
No mesmo capítulo encontra-se, nos versículos seguintes 22 e 23, o fruto produzido por uma 
pessoa que anda em espírito: amor, alegria e paz, e se referem à atitude para com Deus; 
longanimidade, benignidade e bondade, voltadas para o próximo; e, fidelidade, mansidão e 
domínio próprio, voltadas para si mesmo. Fidelidade “parece descrever a certeza de se poder 
confiar em uma pessoa cristã, mansidão é aquela atitude de humildade que Cristo tem” (MT 
11.29; 2 Co 10.1); e, estas duas, são aspectos do autocontrole, domínio próprio. 

Para se viver produzindo este fruto maravilhoso como resultado da presença do amado 
Salvador, é preciso voluntariamente e humildemente pedir ajuda ao Senhor, pois não é nada 
fácil; entretanto, não é impossível dominar a si mesmo, pois o mestre amado fez-se homem e 
deixou o exemplo de como é possível depender do Pai (Jo 4.9). 

O domínio próprio do cristão significa que todo o seu ser, seu corpo, alma e espírito (o 
ser humano holístico, ou seja, integral) estão sob o controle de Cristo. Significa que ele/ela é 
uma pessoa totalmente dirigida por Deus. Cada aspecto de sua vida – espiritual, moral ou 
físico – está sob a soberania do Espírito de Deus. O controle de seus interesses, atitudes, ações 
é um direito que o homem cedeu e entregou ao Espírito de Deus. 
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Todo o espírito, intuição, consciência e comunhão com Cristo, só o pode sê-lo (em 
comunhão), se colocado sob o controle do Espírito de Deus. Toda a personalidade humana – 
mente, emoções e vontade – pode ficar sob o domínio de Cristo. Todo o corpo do homem – 
com seus desejos e instintos, apetites, impulsos – pode ser governado por Deus. “É possível 
ter uma vida santa, com moderação e temperança nos momentos de provação”. Mas há que 
se pagar um preço. Justiça e retidão em nosso relacionamento com Deus, com os outros e 
conosco mesmos não se consegue da noite para o dia, não ocorre naturalmente, mas é um 
processo que se inicia com o novo nascimento, e, portanto, processo crescente. 

O processo de mudança da antiga vida para a nova vida é muitas vezes um processo 
dolorido e requer que se abra mão de direitos, que desista de se governar a si mesmo e se 
entregar totalmente a Deus e deixá-Lo governar, dirigir. Se não permitirmos que o Senhor 
tome conta de nossas vidas, se insistimos em viver egoisticamente, ele, com certeza, não 
encontrando abertura suficiente em sua vida, não operará em ti, e, através de ti. No entanto, 
em Romanos 12. 1-3 vê-se que é preciso uma mudança e esta mudança não se consegue 
sozinho somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. 

   

Conclusão 

Quando se entrega totalmente a Cristo, sem reserva nenhuma, os resultados com 
certeza são surpreendentes. Que tenhamos disposição para nos entregarmos totalmente e sem 
reservas ao amado mestre e sermos fiéis até o fim. 

Que a igreja de Cristo não tape os ouvidos e feche os olhos para não ouvir e ver o que 
o Senhor Deus está fazendo e falando. Nossos dias não estão tão diferentes dos dias do profeta 
Jeremias. 

Que possamos resistir, como os recabitas, e sermos abençoados por Deus; que 
possamos obedecer como obedeceu o profeta Jeremias, que chorou  e sofreu muito, mas para 
glória do nome do Santo de Israel. 

Nós, que éramos mato bravio, podemos tornar-nos o jardim de Deus!  

Minha vida é um jardim, 
A tua também, 

Será que está estéril, destratada e agreste? 
Como uma criança sem restrições, indiciplinada? 

Ou é um solo bom, sob as mãos do Mestre? 
Será minha alma uma terra que ele ama? 

Será que está coberta de mato e espinheiros? 
Ou será que nela foi semeada a boa semente? 

Que tipo de colheita está produzindo esta vida? 
Bondade e amor, ou ódio e contendas? 

Oh! Senhor, toma este meu terreno rochoso. 
Que ele seja todo, completamente teu. 

Só então ele poderá dar 
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os frutos bons de um campo santo. Amém e amém. 
KELLER: 1981, pág. 150 
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