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DISCIPLINA Módulo 2 – AULA 3 e 4

DEFINIÇÃO DE DISCIPLINA

- Disciplina é a qualidade de cumprir ____________________________, com ou outros ou consigo mesmo,

apesar das circunstâncias adversas ou da falta de vontade.

- Ser disciplinado significa trocar o prazer ou o conforto momentâneo por uma _______________________

- Disciplina é a habilidade de obrigar a si mesmo a tomar atitudes necessárias independentemente de como

você está se ________________________.

- “Ser disciplinado é fazer aquilo que você não quer fazer, porque sabe que é importante fazer.” (Brian Tracy)

1- Ter disciplina é não precisar de ___________________ para fazer o que deve ser feito.

Vai ter com a formiga, ó preguiçoso; olha para os seus caminhos, e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem
guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão; na sega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até
quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? (Pv 6:6-9)

2- A disciplina é a chave para ________________ os desejos e objetivos.

O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. (Pv 13:4)

Cite dois exemplos de objetivos que você não conseguiu alcançar, por falta de disciplina: ________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

3- A disciplina gera ____________________

As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. (Pv 10:4)

4 – A disciplina é uma característica do
________________.

Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e _____________________. Contra
essas coisas não há lei. (Gálatas 5:22,23)

5 – As pernas da disciplina são o _______________ e a

_________________

https://conceitos.com/qualidade/


EXPLIQUE: ______________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

DICAS PRÁTICAS DE COMO DESENVOLVER DISCIPLINA

1. Seja pontual

2. Arrume o seu quarto

3. Termine o que começou

4. Faça atividades voluntárias

5. Faça uma agenda semanal

6. Participe de um desafio ou competição de longo prazo

EXEMPLOS BÍBLICOS QUE DEMONSTRARAM DISCIPLINA:

PASSAGEM BÍBLICA QUEM COMO

Genesis 31.40

Rute 2.17

1Reis 11:28

Neemias 4.21

Provérbios 31.27

Atos 18.3

1Co 4.12

TAREFA DE CASA:

1. Pesquise sobre a vida de Daniel, entre os capítulos 1 a 7, e identifique os versículos que demonstram
que ele era disciplinado. Justifique.


