A pergunta que devo fazer a mim mesmo:
Fiz uma autocrítica e assumi a responsabilidade por ser quem sou?

A PRIMERA PESSOA QUE DEVEMOS ANALISAR
SOMOS NÓS MESMOS
Lidar com gente difícil é sempre complicado,
principalmente quando pessoa difícil é você.

ESTUDO 02 – PRINCÍPIO DO ESPELHO

TEXTO: Romanos 12:3
“Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais
elevado do que deve ter; mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida
da fé que Deus lhe concedeu.”
INTRODUÇÃO:
• Você já teve a oportunidade de conhecer uma dessas pessoas cujo pior inimigo são sempre elas
mesmas, que sempre piram quando estão prestes a alcançar o sucesso ou que parecem incapazes
de manter um emprego? Algumas delas possuem grande potencial, mas vivem se destruindo.
• Mas nem todos que enfrentam esse tipo de problema estão condenados ao fracasso. De vez em
quando, pessoas que constituem suas piores inimigas alcançam grandes conquistas conforme
progridem no relacionamento consigo e com os outros.
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O TESTE DO ESPELHO
Pessoas que não percebem quem são nem o que fazem geralmente causam prejuízos em seus
relacionamentos. A maneira de mudar isso é olhar para o espelho. Trata-se de algo que todos nós
devemos fazer. É o que chamo "fazer o teste do espelho". Pense nessas verdades que devemos
aprender sobre nós mesmos.
1. APRIMEIRA PESSOA QUE DEVO CONHECER BEM SOU EU MESMO – CONSCIÊNCIA
PRÓPRIA
• A natureza humana parece dotar as pessoas da capacidade de julgar todo o mundo, menos elas
mesmas.
• Muitas pessoas não tem uma imagem clara a seu próprio respeito. Sua tendência é a de se
imaginar como uma vítima.
• No entanto, tornar-se autoconsciente não acontece de uma hora para outra para a maioria das
pessoas.
• É um processo, às vezes lento, que requer disposição.
2. A PRIMEIRA PESSOA COM QUEM DEVO ME DAR BEM SOU EU MESMO – AUTOIMAGEM
• O escritor Sydney J. Harris fez a seguinte observação: “Se você não se sente à vontade consigo,
não se sentirá à vontade com os outros”.
• Eu iria além: quem não crê em si mesmo prejudica seus relacionamentos.
• Existe uma lei da liderança chamada “Lei do Limite”, que diz que: “A capacidade de liderança
determina o nível de eficiência de uma pessoa”.
• O que quero dizer com isso: não importa o quão duro você trabalhe, não consegue avançar muito
profissionalmente se for um líder limitado.
• Qual grupo (célula, rede, igreja, empresa, escola...) sempre será prejudicado por um líder fraco.
• Quando se trata de relacionamentos, a autoimagem funciona de maneira parecida.
• Se limite de relacionar-se limitará você de construir relacionamentos saudáveis.
• Uma autoimagem negativa pode até impedir a pessoa de ser bem-sucedida.
• E mesmo quando alguém com uma autoimagem ruim alcança o sucesso, não dura muito tempo
porque, mais cedo ou mais tarde, recolhe-se ao nível de suas próprias expectativas.
• “Sempre digo que o relacionamento mais importante que alguém pode manter é consigo mesmo.
• Antes de mais nada, você precisa ser seu melhor amigo”.
• Por isso é tão importante descobrir quem você é e trabalhar para se tornar alguém de quem gosta
e que respeita.
3. A PRIMEIRA PESSOA QUE ME CRIA PROBLEMAS SOU EU MESMO – AUTO-CRÍTICA
• Alguém disse: “Ao olhar par a trás, minha vida parece uma grande corrida de obstáculos, sendo
eu o maior deles”.
• Se fosse possível dar uma surra na pessoa responsável pela maioria de nossas dificuldades,
provavelmente viveríamos cheios de hematomas.
• O que nos pode livrar disso é a disposição de olhar para o espelho e ser honestos em relação aos
erros que cometemos, aos atalhos que tomamos e aos problemas que enfrentamos.
• Se você tem o hábito de reclamar das pessoas com quem você convive, aprenda uma coisa,
convivemos e lideramos muita gente que não gostamos e nem respeitamos, são pessoas
realmente complicadas, mas a pior delas somos nós mesmos.
• Se você quer evitar se tornar seu pior inimigo, precisa olhar para si de maneira realista.
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4. A PRIMEIRA PESSOA QUE PRECISO MUDAR SOU EU MESMO – DESENVOLVIMENTO
PESSOAL
• Um dos perigos de escrever estudos, ensinar e pregar é que as pessoas passam a supor que você
é já é curado e um especialista que domina tudo sobre o assunto do qual fala.
• Não pense assim. Como você, eu continuo trabalhando em minhas habilidades relacionais e de
liderança.
• Há princípios que eu não sei aplicar bem, por isso procuro me aprimorar. E será sempre assim. Se
achar que parei de me desenvolver, aí sim, estarei enfrentando dificuldades.
• Nas criptas da Abadia de Westminster, na Inglaterra, há uma inscrição na tumba de um bispo
anglicano que viveu no século XI com as seguintes palavras:
Quando era jovem e livre, minha imaginação não tinha limites. Sonhei que mudava o
mundo. Cresci, fiquei mais sábio e descobri que o mundo não mudaria. Por isso, de
alguma forma, reduzi meus planos e decidi mudar só o meu país. No entanto, isso
também parecia impossível. Conforme me aproximei do crepúsculo de meus dias,
numa última e desesperada tentativa, pus-me a mudar apenas a minha família, as
pessoas mais próximas de mim, mas - ai de mim! - não consegui. E agora, no meu
leito de morte, finalmente percebi: se tivesse começado a mudança apenas em mim,
então meu exemplo mudaria minha família. Esta inspiraria e incentivaria a mudar meu
país e - quem sabe? - talvez pudesse até mudar o mundo.
•
•

Quem costuma passar por dificuldades de relacionamento tende a olhar para todo o mundo para
explicar os problemas – menos para si mesmo.
Mas devemos sempre começar com uma autoanálise e com a disposição de mudar todas as
deficiências que possuímos.

5.
•
•
•
•

A PRIMEIRA PESSOA QUE PODE FAZER DIFERENÇA SOU EU - RESPONSABILIDADE
Existe uma máxima na liderança que diz: “Um é pouco para alcançar a grandeza”.
Acredito mesmo que não pode haver conquistas significativas a partir de esforços individuais.
No entanto, também creio que toda conquista expressiva começa com a visão de uma pessoa.
Ela não apenas possui a visão, mas também toma para si a responsabilidade de transmiti-la aos
outros.
• Se você quer fazer diferença neste mundo, precisa assumir responsabilidades.
CONCLUSÃO
• Lembre-se: “Todas as batalhas expressivas são as que travamos contra nós mesmos”.
• Imagine que você vai a uma consulta médica e aí o médico descobre que você tem um grave
problema que precisa de cirurgia. O que você faz?
• Pede ao médico apenas um paliativo e faz de conta que vai ficar tudo bem?
• Ou, olha para si mesmo e decide resolver aquela situação?
• Se você quer manter relacionamentos melhores com outras pessoas, então pare, olhe-se no
espelho e comece a trabalhar.

3

PRINCÍPIO DO ESPELHO
ALGUMAS QUESTÕES

1. Se os seus familiares, irmãos em Cristo, amigos e colegas de trabalho fossem dizer seus maus
hábitos e práticas que causam mais mal do que bem a você, o que acha que eles diriam?

2. Você costuma fazer uma análise de si mesmo? Com que frequência?

3. Como você se descreveria? Faça uma lista de seus pontos fortes e de suas fraquezas. Olhando
tudo, você diria que experimentou mais vitórias ou fracassos na vida? O que espera que o futuro
lhe traga? De que forma seu passado influenciou sua perspectiva de vida?

4. As vezes tentamos nos supervalorizar, ao invés de tratar nosso caráter e nossas atitudes. Como
evitar isso?

5. Em qual área você precisa crescer mais? Que planos você faz para se desenvolver nessa área?
Se ainda não está fazendo isso, o que está faltando?
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