
La Red Business Network DP - 1  
rev. 03.2008

Princípio de Domínio Próprio
MotivosMotivos
“A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não
são nada na presença do Senhor. Provérbios 21:30

De forma alguma... Não há substituto para
Deus, nem alguém que possa competir contra
ele. Ele sabe o que é certo, o que é melhor e o
que funcionará. Quanto mais rápido o
aceitemos como autoridade final, e
comecemos a estruturar nossas vidas,
negócios e país de acordo com suas regras,
melhores seremos. A vida não foi desenhada
para ser difícil, nós a tornamos assim ao
conduzi-la sob motivos egoístas. Os motivos
são a razão ou motivação, como e porque
fazemos as coisas. Nós mentimos, fazemos
armadilhas e manipulamos para fazer tratos,
cremos que isso é “ser espertos”. Isso não nos
conduz a uma boa vida, e sim a decadência
moral. O dicionário diz que a astúcia é
“sabedoria mundana”, inteligência próxima à
verdade.  É importante que busquemos a
verdade sempre. Manipular a verdade, ser
esperto ou astuto, eventualmente nos
destruirá.

Jesus disse que há um caminho largo que
nos conduz à destruição, mas que também
existe um caminho estreito que conduz à vida;
e disse: “E conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará.”. Ele projetou a vida para nos
fazer crescer. Uma criança precisa comer para
viver e crescer, da mesma forma nossas
mentes e espíritos precisam aprender (comer)
para crescer. Temos que viver a verdade ou
nos tornaremos astutos. Se uma criança deixa
de comer, morre; da mesma forma, se
deixamos de aprender verdades, morremos
moral, espiritual, mental e fisicamente. É como
andar de bicicleta e deixar de pedalar, quando
paramos, caímos. Quando uma maçã está
verde, está crescendo; mas quando deixa de
crescer apodrece. A vida é um processo e se
queremos uma boa vida, devemos continuar
lutando pelas três coisas seguintes:

1  nos tornarmos moralmente corretos

2 Entender as pessoas e situações

suas idéias é como rejeitar a mão que nos
alimenta.

Hoje em dia, muitos países têm um grande
número de advogados per capita. Mas têm
mais processos que todo o resto do mundo
junto. Escrevem-se milhares de leis para
interpretar os dez mandamentos, mas
aparecem alguns mais sagazes que graças a
sua astúcia buscam ganhar julgamentos
milionários. Esquecemos de viver sob a
simplicidade de “Fazer aos outros o que
gostaríamos que fizessem por nós”. Não nos
enganemos. Deus sabe todas as coisas que
fazemos e cedo ou tarde porá as coisas em seu
lugar, sem importar quão sagazes somos ou
que tão bem aconselhados pensemos estar. É
importante estarmos bem aconselhados, mas
nos certifiquemos de que nossas motivações
sejam puras e usemos o bom conselho de Deus
como parte de nossos tratos e nossas decisões.
Sejamos sábios e escutemos o que Deus tem a
dizer. Então, não seremos conhecidos por
inteligentes ou astutos, e sim por sábios.

3 Crescer no conhecimento de Deus, nas
leis e princípios que Ele criou para a
humanidade.

A boa vida começa quando nossas
motivações são puras e seguimos bons
princípios, sendo responsáveis pelo que somos
e fazemos. Somos um produto: nossa
qualidade e valor estão baseados nos
princípios pelos quais fomos criados. Quando
somos honestos e nossas motivações são
puras, nos abrimos e nos tornamos livres, sem
agendas escondidas. As pessoas perceberão
essa liberdade e não estarão na defensiva. Nos
respeitarão e desejarão fazer negócios conosco.
Não podemos confiar em nossa própria
inteligência ou astúcia; se o fizermos,
ficaremos expostos quando estivermos sob
pressão. Devemos estar bem aconselhados,
mas também devemos ver a verdade e a Deus
como nossos melhores recursos e conselheiros.
Isso nos ensinará a ter bom senso e a andar por
caminhos práticos que funcionarão em
qualquer área de nossas vidas.

Algumas vezes nos educamos até nos
considerarmos astutos e sábios. Então,
começamos a confiar em nossas próprias
habilidades em lugar de confiar no bom
conselho de Deus e nos tornamos tontos sem
Ele. Não poderemos funcionar
apropriadamente sem a verdade. Ela manterá
nossas motivações puras. Rejeitar a Deus e

Por John Schrock – Homem de Negócios.

Sublinhe os conceitos importantes
encontrados neste princípio.

Pensamiento para Reflexionar:

Este princípio é parte do programa de
desenvolvimento de Caráter em um ano:
Fundamentos para o Êxito.

O trabalho duro é a chave do êxito, alguns
escolherão deixar as portas fechadas.

Avalie você próprio com nota
de 1 a 10

Porque você se avaliou 
com esta nota ?

Quais os benefícios que você
obeterá com nota maior de

avaliacão?

Quais acões específicas você pode
colocar em prática para testar os

benefícios deste princípio?

Lista de verificacão diária de
leitura dos princípios 
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