
COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS

AUTOCONHECIMENTO

“A verdadeira grandeza do homem é
medida pela força dos sentimentos que

ele domina, e não pelos sentimentos
que o dominam.” (Ellen White)

O autoconhecimento é essencial para a definição de
propósitos = futuro. Visitar o passado, olhar a própria história
com uma perspectiva cristã, madura, te permitirá dar um novo
significado à própria existência.
Ao construir sua biografia se lembrará de pessoas com quem
nunca desejará se encontrar e de outras que ainda produzem
suas mais positivas emoções.

Em primeiro lugar, seguindo a ideia de que “ninguém é uma
ilha”, vamos reconstruir sua genealogia familiar. Ou seja, você
é parte de uma geração de onde herdou cultura, religiosidade,
fisionomia, etc.
Preencha o quadro abaixo:

Você se lembrou de todos os nomes? Comente com

alguém sobre o que você lembra da relação com cada

uma das pessoas nomeadas.

Conhecendo o perfil de cada familiar, com quem você mais
se parece quanto à:

Fisionomia

Comportamento

Religiosidade

Temperamento

Personalidade

PAULO APELA E ABRE CAMINHO PARA o fato de que a
qualquer momento podemos renovar a mente (Rm 12:1-3). Ou
seja, você pode alterar o resultado dos males que paralisam
seu sucesso nos relacionamentos, na religião, no trabalho,
etc. É possível ser uma nova criatura tanto moral, física e
espiritualmente falando (1 Co 5:17).

Os jovens têm muitas lições a aprender, e a mais

importante é aprenderem a a siCONHECER-SE

mesmos. Devem ter ideias corretas acerca de

suas obrigações e deveres para com os pais, e

estarem constantemente a aprender, na escola

de Cristo, a ser mansos e humildes de coração.

Ao mesmo tempo que devem amar e honrar os

pais, cumpre-lhes também respeitar o juízo dos

homens de experiência com os quais se acham

ligados na igreja.
Ellen G. White, Mensagens aos Jovens, p. 445
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Pai Mãe

Você

Dentre as vantagens em se conhecer temos a

descoberta de pontos fortes e fracos, bem como

as oportunidades e ameaças que podemos

experimentar ao longo da vida.

Afinal, em Deus podemos todas as coisas, inclusive

Filipenses 4:13
reescrever a história pessoal!

Responda as questões do exercício abaixo e depois comente
com alguém sobre sua experiência relacionada a cada uma
das respostas.

3 pontos FORTES em cada área
FAMÍLIA

SAÚDE

FINANCEIRA

AMIZADE

ESPIRITUALIDADE

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Qual a relação destes pontos fortes com as pessoas que
fazem parte da história do seu desenvolvimento pessoal?

SIGA O PLANO

3 pontos F OS em cada áreaRAC
FAMÍLIA

SAÚDE

FINANCEIRA

AMIZADE

ESPIRITUALIDADE

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Qual a relação destes pontos negativos com as pessoas que
fazem parte da história do seu desenvolvimento pessoal?

1. NÃO TENHA PRESSA. A pessoa que você é hoje é fruto de
anos de experiências. Reforme-se um dia de cada vez. O mais
importante não é avelocidade, mas o propósito.

2. TENHA DISCIPLINA. Escreva as metas de mudanças
pessoais. Seja perseverante e não desista devocê!

3. NÃO TENHA MEDO DE DECIDIR: qual roupa usar? Estudar a
Bíblia ou ver as mensagens do WhatsApp? Escovar os dentes
ou comer primeiro? Ir ao trabalho de ônibus, carro próprio ou
Uber/Taxi? O que almoçar: saladas, massas ou jejuar?
Registre o número de decisões tomadas diariamente e se
encoraje a melhorá-las para o bem pessoal e das pessoas com
quem se relaciona.

4. PERCEBA O MUNDO ONDE VOCÊ VIVE. Qual a cor da roupa
das pessoas? Quais plantas estão presentes no ambiente de
casa ou de trabalho? Quantas palavras foram ditas em cada
diálogo? Qual o cheiro sentido em cada lugar frequentado?
Você faz parte de um ecossistema de onde recebe influências
e as exerce. Saiba definir quando e como você é líder ou
liderado nesta cadeia de relacionamentos.

5. S I R VA . D i a r i a m e n t e , p r o c u r e m o t i v o s p a r a q u e
intencionalmente você faça o bem para alguém. “Muito
obrigado, com licença, me perdoe, posso te ajudar?”, são
expressões de reconhecimento do valor do próximo –
importe-se com pessoas. Doe dinheiro, roupas, comida,
abraços, beijos, tempo e talento torne-se referência para
atrair gente que busca o melhor para si.

Me fale 3 coisas que
eu preciso fazer para ser
uma benção na sua vida?

Leia o texto abaixo, e ao certificar-se que
entendeu a mensagem, faça a seguinte
pergunta para 5 contatos do WhatsApp:

Dia a dia devemos ser preparados, disciplinados e educados

para a utilidade, nesta vida. Apenas um dia de cada vez - pensai

nisto! Um dia me pertence. Neste único dia farei o melhor que

possa. Usarei meu talento da fala de modo que seja uma bênção

a algum outro: seja uma ajuda, um conforto, um exemplo que o

Senhor, Salvador meu, há de aprovar. Exercitar-me-ei na

paciência, na bondade, na longanimidade, para que as virtudes

cristãs possam ser hoje desenvolvidas em mim.

Cada manhã dedicai-vos, alma, corpo e espírito, a Deus. Firmai

hábitos de devoção e de confiança cada vez maior em vosso

Salvador. Podeis crer, com toda a confiança, que o Senhor

Jesus vos ama e deseja que cresçais até alcançar a Sua altura

no caráter. Ele deseja que cresçais no Seu amor, ampliando-o, e

vos fortaleçais em toda a plenitude do amor divino. Então

alcançareis um conhecimento do mais alto valor, para o tempo e

a eternidade. Nos Lugares Celestiais (Meditações Matinais, 1968), pág. 227
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SER UM DISCÍPULO
EM MISSÃO
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“E subiu ao monte, e chamou para Si
os que Ele quis; e vieram a ele. E

nomeou doze para que estivessem com
Ele e os mandasse a pregar.” (Mc 3:13 e 14)

A “vida inteira” passa pela adolescência, tendo celulares e roupas

ocupando mais tempo do que oração e a Bíblia. Ela se estacionará em

uma juventude enclausurada em graduações e pós-graduações, mas livre

de princípios morais e da família - onde de fato a vida amadurece.

Jesus nos diz que as “necessidades” mais básicas devem ser sacrificadas

para segui-Lo. Assim, a questão não é onde morarei, mas o motivo

(passado) e o propósito (futuro) de quem sou. Quando aceitarmos nossa

independência do mundo e das coisas que nele há, passaremos a nos

sustentar de Deus e viver para o Seu Reino.

Jesus é exigente! Uma das coisas que cobrará é que submetamos as

posses ao poderio do Espírito. Exige que comprometamos capitais

humanos ou financeiros a fim de abençoarmos o mundo.

O salvador conhecia o caráter dos homens que

escolhe-ra; todas as suas fraquezas e erros lhe

eram patentes; sabia os perigos por que deviam

passar, a responsabilidade que devia pesar sobre

eles; e o coração afligiu-se-lhe por esses

escolhidos.
Ellen G. White – DTN, pag. 292
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1. Simão, chamado Pedro, foi conduzido por seu irmão André até

Jesus. Fato acontecido nas cercanias de Jericó onde João Batista

batizava (Jo 1:41);

2. André, irmão de Pedro, discípulo de João Batista, o indicou a Jesus.

Fato acontecido nas cercanias de Jericó onde João Batista batizava

(Jo 1:37-40);

3. Tiago, filho de Zebedeu, era pescador e Jesus o encontrou na praia

da Galiléia consertando redes. Tiago respondeu imediatamente ao

chamado de Cristo;

4. João, irmão de Tiago e discípulo de João Batista indicou-o a Jesus.

Estavam nas cercanias de Jericó onde João Batista batizava;

5. Felipe era um pescador galileu, da cidade de Betsaida. Jesus o

convidou para segui-lo;

6. Bartolomeu foi indicado a Jesus por Felipe (Jo 1:45-51);

7. Tomé era pescador por profissão. Pouco sabemos sobre o momento

do chamado, mas sabemos que era um indivíduo inquieto,

questionador (Jo 20:24-28; 21:2-3);

8. Mateus, o publicano, trabalhava como cobrador de impostos na

cidade de Cafarnaum. Jesus o encontra e o convida para ser

discípulo;

9. Tiago, filho de Alfeu, oriundo de Cafarnaum, provavelmente foi

chamado porJesus ao longo do lago da Galiléia;

10. Judas Tadeu: não sabemos nada sobre ele após ascensão de Jesus.

Mas, há a ideia de que seria filho de agricultores que viviam na região

de Caná da Galiléia (12Km de Nazaré). Não se tem informações de

seu encontro com Jesus.

11. Simão, o cananeu: não há registros sobre o seu chamado, que pode

ter ocorrido no tempo em que o mestre convocou André e Pedro,

Tiago e João, Judas Iscariotes eTadeu (Mt 4:18-22);

12. Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, posteriormente foi

substituído por Matias (At 1: 21-26). Os Evangelhos não informam

quando Jesus chamou Judas para juntar-se ao grupo de seguidores.

Talvez tenha sido nos primeiros dias, quando chamou tantos outros

(Mt 4:18-22). Judas servia como tesoureiro dos discípulos (Jo

13:29).

Fonte: http://abiblia.org

Ser discípulo de Jesus não é uma opção humana. É uma escolha
Divina e antecede nossa existência e a consciência do que isto
representa (Jeremias 1:5). Ser discípulo é reconhecimento e
submissão em gratidão àquilo que a salvação representa no
universo existencial de cada indivíduo.

O chamado é uma iniciativa Divina para que tenhamos resposta
ao propósito da vida no mundo. É o momento em que
descobrimos nosso destino e nos vestimos de Sua missão de
buscar e salvar o perdido.

O chamado é para todos, cada um à sua maneira, com o fim de
influenciarmos nações, tribos e povos em espaços rurais ou
urbanos. Vejamos como foi a experiência que os discípulos
tiveram com a convocação de Jesus:

COMENTE LUCAS 14:31: ... Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar

contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com

dez mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil?

O que você renunciou para seguir Jesus?

Faça uma declaração de bens ou desejos que você renuncia para

seguir a Jesus (descreva minuciosamente – ex.: carro, casa, família, peça

de roupa, jóias, comida, lazer, etc.).

O co nos mostra que Jesus testa os discípulos antes de enviá-texto bíbli

los para evangelizar o mundo. Isso nos mostra que, de certa forma, Deus

só usa mensageiros que tenham sido aprovados por Ele!

Aparentemente, o primeiro indivíduo já seguia Jesus. Mas, queria ir além,

ao ponto de afirmar que o destino seria o de Cristo e o seu endereço seria o

de Jesus. Ao dizer “por onde quer que fores” se predispôs às

peregrinações. Porém, não avaliou que o maior o desafio não seria o lugar,

mas o propósito: Cristo.

Os nomes dos discípulos envolvidos neste contexto não aparecem. São

anônimos e com isto aprendemos que quanto à missão o nome não é mais

importante do que o testemunho pessoal.

PARA REFLETIR

Por um lado, trabalha-se a vida toda para se conquistar o conforto – sofá,

cama, carro, casa, etc. Por outro, a vida inteira é uma busca por prazer,

felicidade ou ócio. Mas, quanto isso vale a pena quando o tema é o Reino

de Deus?

Muitos pensam que é o tempo o que define o sucesso ou riqueza – “tempo

é dinheiro”. Mas, quanto a Cristo, mais importante é a direção do que a

velocidade. Por isso, tempo é comunhão e missão. Você concorda?

Esta “vida inteira” começa na infância quando os brinquedos não são

compartilhados – crianças avarentas e egoístas podem estar imitando os

próprios pais. CUIDADO, os frutos do materialismo produzem novos

materialistas.
O PRE OÇ

ABRA SUA BÍBLIA E LEIA

LUCAS 14:25-33

O TESTE
ABRA SUA BÍBLIA E LEIA

LUCAS 9:57-62

Como foi seu chamado para ser um Discípulo?

Qualo propósito de Deus para a suavida?

Quala relação entre Chamado Divino, Discipulado e Missão?

RESPONDA E COMPARTILHE

Quais problemas familiares poderemos ter diante do chamado de Deus?

Na possibilidade de perseguição e morte, comovocê reage ao chamado?

RESPONDA E COMPARTILHE

Em , Jesus chama seguidores (discípulos): “As minhas ovelhasJoão 10

ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem” João 10: 27-28.

Em , Jesus chama seguidores (discípulos): “Sigam-me e euMateus 4:19

farei de vocês pescadores de homens”.

Em , Jesus chama seguidores (discípulos): "Se alguém quiserLucas 9:23

vir após mim, deve negar-se a si mesmo e tomar sua cruz e seguir-me".

De fato, Cristo pode não ter tido onde morar, mas sempre tinha aonde

chegar. Veja Sua resposta em : “E disse-lhe Jesus: As raposasLucas 9:58

têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem não tem onde

reclinar a cabeça”.
Há relacionamentos dificultando sua obediência a Cristo? Se sim, quais?

Que preçovocê está disposto a pagar para seguirJesus?

RESPONDA E COMPARTILHE

Quando você avalia sua relação com as coisas (dinheiro, carros, casas,

viagens), sente que está seguindo Jesus por onde quer que Ele vá?

Quais coisas você tem usado como desculpa para não seguir Jesus

imediatamente?

Quando eu terminar os estudos (ensino médio, a faculdade, o mestrado, o

doutorado) O servirei;

Quando eu me casar, vou dedicar minha vida ao Seu trabalho;

Quando meus filhos forem mais velhos eu irei serví-LO;

Quando eu tiver segurança financeira ou profissional, trabalharei menos e

servirei a Deus integralmente.

RESPONDA E COMPARTILHE

A FAMÍLIA
A família exerce forte influência sobre as decisões espirituais. Afinal, é a

primeira Igreja e, em um aspecto mais íntimo os pais se tornam os

primeiros agentes espirituais na trajetória rumo às coisas celestiais.

LEIA LUCAS 9:61,62. No verso 61, parece que este terceiro discípulo

estava comovido com o que ouviu nos demais diálogos. Por isso,

prontamente se apresentou para seguir o Mestre. Mas, porém, todavia,

entretanto, queria se despedir da família. Qual o problema? Afinal, em

nossa cultura seria uma questão de etiqueta, educação e respeito. Mas

Jesus é radical: “Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, mãe,

esposa, filhos e irmãos e irmãs, sim, e até sua própria vida, não pode ser

meu discípulo (Lc 14:26).

Cite o nome de três familiares e as estratégias que você usará para

evangelizá-los. Coloque também a data para iniciar o processo.

NOME DO FAMILIAR                  ESTRATÉGIA DATA PARA INICIAR
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