ESTUDO SOBRE “TEMPERAMENTO
TRANSFORMADO”
Tema Bíblico estudado no dia 03 de Dezembro de 2015. Tema definido por meio de Enquete (disponibilizado
todas as semanas). Saiba mais em www.gracajovem.com.br, acesse para voltar.

O que torna o homem fascinante é o seu temperamento, pois o provê com
qualidades marcantes que o distinguem de qualquer outro semelhante. O
temperamento entretanto, não dá ao homem apenas forças, características
positivas, mas também fraquezas, isto é, características negativas.
Felizmente, Deus concedeu a todo que Nele crê o Espírito Santo, para melhorar
suas forças e vencer suas fraquezas.
Você nasce com Ele!
Você sabe o que é certo e o que é errado fazer, mas, ao agir, é incapaz de
conseguir se controlar e acaba fazendo o que não desejaria fazer. O apóstolo
Paulo certamente sentia o mesmo quando escreveu Romanos 7. 18-20.
“Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois
o querer o bem estar em mim; não, porém, o efetua-lo. Porque não faço o bem que
eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero,
já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim.”
Paulo faz a clara distinção entre si mesmo e a força incontrolável que nele habita, o
pecado, a fraqueza natural que herdara de seus pais, como todo ser humano.
Herdamos o temperamento básico dos nossos pais, que é chamado na Bíblia de
várias formas: “o indivíduo ingênito”, “a carne”, o chefe”, “a carne corruptível “, “o
homem carnal” e outros, e que é o impulso básico de nosso ser tentando satisfazer
suas necessidades.
Distinção importante a ser feita entre temperamento, caráter e personalidade.


Temperamento: Combinação de características congênitas herdadas de
nosso pais e avós e coordenadas com base na nacionalidade, raça, sexo
e outros fatores hereditários.
 Caráter: É o verdadeiro eu. A Bíblia o chama de “a essência secreta do
coração”. O fruto do temperamento burilado pela disciplina, educação
recebidos na infância, pelos comportamentos básicos, crenças, princípios,
motivações, denominado ás vezes, alma – é composta, esta, por cérebro,
emoções e vontade.
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Personalidade: Semblante externo de nós mesmos. Frequentemente
uma fachada agradável para um caráter medíocre ou mesmo desprezível,
principalmente hoje em dia.

A Bíblia diz: “O homem olha a aparência externa, e Deus olha o coração” e “As
fontes da vida tem origem no coração”.
Temperamento: Características com as quais nascemos.
Caráter: O temperamento “civilizado”.
Personalidade: O rosto que mostramos ao próximo.
A hereditariedade do temperamento pode levar a enganosa conclusão de que ele
não pode ser mudado. Contudo, isso é possível.
O temperamento pode ser modificado!
Todo homem que, sinceramente, lamenta sua fraqueza de temperamento, entende
as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 7:24: “Homem infeliz que sou!” E ele
responde a pergunta: “quem me libertará?” Sua libertação, como a nossa, dá-se
em “Jesus Cristo, Graças a Deus.”
Pedro que experimentou grande e dolorosa mudança de temperamento ao longo
de sua conversão, escreve em segunda carta 1.4: “vos torneis coparticipantes da
natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.”
Há indivíduos, autocontrolados, mas que não curaram boa parte de suas
fraquezas, por não estarem em Cristo Jesus, pois satanás conhece nossas
fraquezas de temperamento e se aproveita delas para nos derrotar.
Mesmo um psicólogo teve de admitir que só Jesus transforma um temperamento
fraco e depravado em um espírito poderoso em Jesus Cristo.
Infelizmente, muitos cristãos não alcançaram a completa transformação porque não
se mantiveram em uma relação permanente com Jesus Cristo (Jó15:1-14).
A plenitude do Espírito Santo não é apenas ordenada a todo cristão: “E não vos
embriagueis com vinho, em que a devassidão, mas enchei-vos do Espírito” (Efésios
5:18), mas se evidencia no controle da natureza humana pelo Santo Espírito de
maneira tal que o cristão viva a vida de Cristo.
O temperamento pleno do Espírito.
Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio (GL 5:22-23).
O Espírito Santo provê qualquer temperamento de nove forças abrangentes que
desconhece fraquezas.
Falaremos do último e deixaremos os outros frutos para a próxima semana.
O domínio próprio: é também traduzido como temperança e possibilita ao cristão
evitar excessos emocionais de qualquer espécie.
É o temperamento estável, digno de confiança e disciplinado.
É a característica para os quatros tipos básicos de temperamento vencerem suas
fraquezas.
A leitura metódica da Palavra de Deus dá ao cristão esse espirito uniforme e
passível.
O temperamento sanguíneo é por demais inquieto
para dedicar alguns minutos pela manhã à leitura metódica da Palavra.
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O colérico tem força de vontade suficiente para fazê-lo, mas seu temperamento
autoconfiante o impede de compreender a necessidade de se submeter a Jesus.
Não compreende o “Sem Mim, nada podeis fazer”. Mesmo quando compreende,
tem dificuldade de afastar sua mente do planejamento das atividades diárias.
O melancólico é o que tem maior facilidade para o estudo da palavra, mas sua
capacidade analítica pode levá-lo a abstrações sobre a verdade divina ou suas
orações podem transformar-se em queixas e lamentações devido a sua tendência
a alimentar ressentimentos.
O fleumático pode concordar com um período de estudo metódico na vida cristã,
mas sua inclinação á indolência e morosidade o faz utilizar-se pouco dessa
disciplina e desse suprimento da Palavra de Deus.
Diante das dificuldades individuais ingênitas para obter a plenitude do Espírito
Santo, pergunta-se: “Como posso ficar pleno do Espírito Santo?”
A resposta vem no próximo estudo.
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