




Você se conhece?  

Você sabe realmente 
quem você é?   



“Conhece-te a ti 
mesmo” (Sócrates).



“Melhor é o homem paciente do que o 
guerreiro, mais vale controlar o seu espírito 
do que conquistar uma cidade” (Pv 16:32)

“Assim como a água reflete o rosto, o 
coração reflete quem somos nós”	(Pv	27:19).

“Assim como imagina a minha alma, 
assim eu sou”	(Pv	23:7).

“Examine-se o homem a si mesmo” 
(I	Co	11:28).	





1- Eu sou aquilo que 
produzo. (vs 33). 

2- A minha verdadeira identidade é 
definida pela coerência entre o que eu 
sou e o que eu aparento ser. (vs 34a).



3- O que eu sou acaba 
aparecendo. (34b).

4- Eu sou o resultado daquilo que 
alimento o meu coração. (vs 35).	

5- Eu sou aquilo que eu falo. 
(vs 36-37).





1- Invista nos seus valores 
interiores.

2- Não trate com leviandade as coisas 
erradas que surgirem na sua vida.



3- Tome muito cuidado com 
o que você fala.

- Não seja portador de más notícias.

- Nunca fale o que for apenas uma suspeita sua.

- Nunca fale de ninguém se você não estiver 
absolutamente certo de que o que você está falando 
daquela pessoa é com a motivação santa diante de 
Deus, pois o contrário, é fofoca.



4- Tenha consciência de que 
você não é o que você pensa.

5- Tenha certeza de que haverá um 
dia em que todos prestarão contas à 
Deus.

6- Jamais diga que você está 
comprometido com o reino de Deus se 
não estiver disposto a ser coerente 
com os valores que você professa.



Conclusão

A nossa oração deve ser: 

“Senhor, olha pra mim e me purifica porque eu não quero 
ser incoerente. Põe a tua luz nas áreas que são cegas pra 
mim e que eu preciso colocar no teu altar - vaidades, 
exaltação, orgulho. Tira tudo isso de mim por eu mesmo 
não consigo ver que sou assim, eu mesmo me engano e 
preciso da tua luz”. 


