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Gideão, um crente temperante 
21/02/2010 

 

 

Temperamentos 
 

Temperamento  impulso; nascemos com ele 

Personalidade  “rosto” que mostramos 

Caráter  “temperamento civilizado” 

 

Atualmente os estudiosos afirmam que existe apenas dois tipos de temperamentos: 

introvertido e extrovertido. Porém, antigamente segundo a teoria de Hipócrates tínhamos 

uma classificação com quatro tipos de temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e 

fleumático. Conforme Tim La Haye, autor do livro “Temperamento controlado pelo 

Espírito”, cada temperamento tem suas “forças e fraquezas”, nenhuma pessoa é 100 % de um 

só tipo de temperamento. Todos temperamentos dão variedade e significado a este mundo. 

Precisamos permitir que o Espírito Santo controle nosso temperamento, assim ficaremos 

irreconhecíveis como sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático. 

 

Vejamos agora as principais características de cada temperamento. 

 

SANGUÍNEO 

Forças  animado, barulhento, amistoso, social; “vamo se animá,  gente...” 

Fraquezas  agitado, briguento, descontrolado, desorganizado, vontade fraca 

Problemas com  sexo, muito agitado para ter leitura metódica da Bíblia 

Exemplos Bíblicos  Eva, Jacó, Pedro Judas, Acabe 

Exemplos atuais  Moody, Silvio Santos, Ademar de Barros 

 

COLÉRICO 

Forças  decidido, líder, pioneiro, prático, teimoso; “isso aqui eu faço...” 

Fraquezas  agressivo, “carrasco”, indiferente, não pede desculpas, oportunista, vingativo 

Problemas com  auto-suficiência, autoconfiante, não vê necessidade de leitura bíblica e 

oração... 

Exemplos Bíblicos  Caim, Esaú, Saul, Paulo 

Exemplos atuais  Hittler, Kennedy, Getúlio Vargas, Elis Regina 

 

MELANCÓLICO 

Forças  correto, fiel, inventor, “gênio”, meditativo, perfeccionista, sonhador, triste; “sou 

capaz de morrer por isso...” 

Fraquezas  crítico, desanimado, desconfiado, egoísta, mau humorado, “raiva por dentro”, 

orgulhoso, pessimista 

Problemas com  “fossa”, muito analítico e crítico: não permite que Deus fale... 

Exemplos Bíblicos  Adão, Noé, José, Salomão, Elias, Daniel 

Exemplos atuais  Lutero, Roberto Carlos, Beethoven, Pelé 

 

FLEUMÁTICO 

Forças  bom coração, calmo, frio, imitador, sabe ouvir. 

Fraquezas  avarento, disfarça sentimentos; faz as coisas contra a vontade, faz o mínimo 

possível, preguiçoso, provocador. 

Problemas com  preguiça, é gozador e preguiçoso, mas a leitura bíblica ele recomenda... 
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Exemplos Bíblicos  Abraão, Isaque, João, Isaías, Ester 

Exemplos atuais  Abraão Lincoln, Golias 

 

Na vida prática  

O melancólico é profundo: inventa. 

O colérico é prático: produz 

O sanguíneo é alegre: vende 

O fleumático é preguiçoso, esperto: desfruta. 

 

Num incêndio 

O sanguíneo chega correndo, entra no prédio e desanima no primeiro obstáculo. 

O melancólico chega “cai na fossa”, e começa a chorar.  

O fleumático pára bem na frente do prédio, cruz os braços e diz, bastante calmo: “acho que 

alguém deveria fazer alguma coisa...” 

O colérico entra no fogo, se queima, se machuca, mas salva muitas pessoas! 

 

Na obra de Deus 

O sanguíneo é um excelente evangelista: Pedro 

O colérico é um missionário: Paulo 

O melancólico é bom professor: Salomão, Timóteo 

O fleumático é bom pastor: Abraão, Ester, João 

 

Na leitura da Bíblia 

O sanguíneo é muito agitado para ter leitura metódica. 

O colérico é muito autoconfiante: não vê necessidade de leitura da Bíblia 

O melancólico é muito crítico: não permite que Deus fale 

O fleumático é muito preguiçoso: não lê, mas a leitura da Bíblia ele recomenda. 

 

Portanto, ao conhecer os diversos temperamentos podemos nos identificar com algumas 

características presentes em mais de um dos temperamentos. Contudo, se deixarmos ser 

controlados pelo Espírito Santo, seremos irreconhecíveis como sanguíneo, colérico, 

melancólico e fleumático.  

 

Quando somos controlados pelo Espírito então produzimos o fruto do Espírito.  

 

Gálatas 5.22-23 Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a 

delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas 

não existe lei. (NTLH) 

 

Gálatas 5.22-23 Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, 

bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.  (RC) 

 

Gálatas 5.22-23  Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 

bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. (RA) 
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