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Vença você mesmo 

INTRODUÇÃO 

Estamos começando hoje uma série de mensagens sobre o tema: Conquiste a Felicidade! 

Possivelmente não exista assunto de maior interesse para as pessoas, pois todos estão, de alguma 

forma, buscando a felicidade. 

A questão que precisamos responder, a título de introdução, é exatamente esta: o que é felicidade? 

Para responder a essa pergunta, vamos buscar três referenciais: O referencial popular, o referencial 

acadêmico e o referencial bíblico. 

1. O que o povo diz? 

a) Ditado Popular: “Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar” 

b) Pesquisa Popular: – Saúde – sossego – paz – dinheiro – casa – viver sem dívidas – família indo 

bem. 

2. O que os livros dizem? 

a) Dicionário: felicidade ? “ventura, bem-estar, contentamento, êxito” Feliz ? “afortunado, satisfeito, 

alegre, bem sucedido, próspero” 

b) Auto-ajuda: “Um estado de satisfação plena, que confere ã pessoa feliz contínuo prazer” 

3. O Que Deus diz? 

a) Felicidade não é materialismo – “Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e 

qualquer avareza; porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. 

(Lucas 12:15 RA) 

b) Felicidade não é ausência de problemas – “Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o 

passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz 

perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em 

nada deficientes.” ( Tiago 1:1-4 – RA ) 

c) Felicidade não resulta do que fazemos – Eclesiastes 1 

d) Felicidade tem a ver com domínio próprio: 

• O maior desafio da vida é se dominar. – “Vale mais ter paciência do que ser valente; é melhor 

saber se controlar do que conquistar cidades inteiras.”( Prov. 16:32 BLH ) 

• A falta de domínio próprio pode levar à morte. – “As injustiças que um homem mau comete são 

uma armadilha; ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla: a sua 

grande loucura o levará à cova”. ( Prov. 5:22, 23 ) 

• Quando não nos controlamos ficamos vulneráveis. – “Quem não sabe se controlar é tão sem defesa 

como uma cidade sem muralhas.” ( Prov. 25:28 BLH ) 

A QUESTÃO COM A QUAL NOS DEPARAMOS ENTÃO É: 

COMO EXERCER O AUTO-CONTROLE E CONQUISTAR A FELICIDADE? 
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A Bíblia nos instrui a exercer auto-controle em quatro grandes dimensões da nossa vida. Vamos a 

elas: 

I. CONTROLE O QUE VOCÊ PENSA! 

1. Qual é a origem dos seus pensamentos? 

“Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra;” ( Col. 3:2 ) 

2. Qual é a natureza dos seus pensamentos? 

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o 

que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum 

louvor, nisso pensai.” ( Fil. 4:8 ) 

3. Qual é o propósito dos seus pensamentos? 

“Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem.” ( Heb. 

10:24 ) 

II. CONTROLE O QUE VOCÊ SENTE! 

1. Sentimentos que gerem unidade 

“ completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais 

unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.”( Fil. 2:2 RA ) 

2. Sentimento que reproduz a vida de Cristo 

“Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,” ( Fil. 2:5 ) 

III. CONTROLE O QUE VOCÊ FALA! 

1. Pense antes de falar! 

“Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu, e você, 

aqui na terra; portanto, fale pouco.” ( Ecl. 5:2 ) 

2. Fale no tempo certo! 

“Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo.” ( Prov. 25:11 ) 

3. Peça a ajuda de Deus! 

“Ó Eterno, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo!” ( Salmos 141:3 ) 

IV. CONTROLE O QUE VOCÊ FAZ! 

1. Não faça nada sem refletir antes! 

“Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo.” ( Prov. 4:26 ) 

2. Avalie suas reais intenções! 

“Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros 

superiores a si mesmo.” ( Fil. 2:3 RA ) 
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“ Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios; mas sejam 

humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos.” ( Fil. 2:3 BLH ) 

3. Só faça se for para a glória de Deus! 

“Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de 

Deus.” ( I Cor. 10:31 ) 

CONCLUSÃO 

A) Em quais dimensões sua vida necessita mais de domínio próprio? 

( ) PENSAMENTO ( ) SENTIMENTO ( ) FALA ( ) AÇÕES 

B) Entregue-se hoje, em amor sincero, ao inteiro controle do Espírito Santo de Deus 

“Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 

entendimento e de toda a tua força.” ( Marcos 12:30 ) 


