Princípio de Liderança

Conflito

“Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas a vitoria
vem de Deus.” Provérbios 21:31
Por John Schrock – Homem de Negócios.
Sublinhe os conceitos importantes
encontrados neste princípio.
Existem aqueles que pensam que a
vida não deveria ter conflitos, mas por
trás de cada grande homem ou mulher há
histórias de conflitos. Estas experiências
lhes ensinaram os princípios que os fazem
sábios. Aprenderam que a vitória vem de
Deus. Ele nos fez à sua imagem e
semelhança, com o poder de criar. Isso
começa com idéias... Uma idéia estimula
outra, e logo outra, o que nos leva a ter
muitas opiniões. Por esta razão nem
sempre estamos de acordo uns com os
outros, porque se crescemos, nosso
crescimento virá de uma idéia que
formará opiniões em nós. Logo, a maior
parte de nossa vida é usada em aprender
como atuar e como reagir aos outros,
devido às nossas opiniões pessoais.
Enquanto enfrentamos estes conflitos,
devemos nos tornar pessoas melhores,
porque através deles descobriremos
nossas debilidades e virtudes. É muito
importante reconhecer que a vitória vem
de Deus, pois é através do dom do
pensamento criativo e de nossas escolhas
que o Senhor nos concede a vitória. Por
meio deste dom crescemos e superamos
os conflitos. Algumas reflexões que
devemos fazer:

inicialmente rejeitadas e entram em
conflito com nossos velhos hábitos.
Mudar não é sempre fácil. Alguns nunca
mudarão. É por isso que devemos dar
tempo para amadurecer as idéias, ou o
conflito se converterá numa guerra e nos
separará de pessoas ou sócios
importantes. Conflitos são batalhas que
lutamos em nossa mente; guerras são
combates em que usamos nossas próprias
forças. Devemos estar preparados para o
conflito ou guerra, pois sem preparação
não venceremos. Uma vez um pai levou
seu filho a uma luta de boxe. O filho
notou que um dos boxeadores se ajoelhou
para orar num canto. O filho perguntou a
seu pai: “Isso lhe ajudará?” “Somente se
estiver preparado para lutar”, lhe
respondeu o pai. É assim que devemos
crer, que a vitória vem de Deus, mas
devemos estar preparados como se não
fosse vir.
Também devemos ser cuidadosos
quando ganhamos, porque é fácil se
tornar orgulhoso e presunçosos. Se o
fizermos, logo seremos humilhados. A
razão pela qual Deus nos faz humildes é
para nos ensinar, porque Ele sabe que
aprenderemos mais com a derrota do que
a
vitória.
Quando
perdemos,

1 A vitória sobre os conflitos fez de nós
pessoas melhores?
2
Continuamos
agradecidos a Deus?

humildes

e

Avalie você próprio com nota
de 1 a 10

Nunca devemos ter medo dos
conflitos, pois sabemos que há uma lição
para aprender que nos ajudará na vida e
fará que confiemos em Deus. Os conflitos
virão, mas devemos confiar Nele. Isso
construirá um caráter que o agrade e logo
poderemos contar nossas próprias
histórias de guerra!

Este princípio é parte do programa de
desenvolvimento de caráter em um ano:

Fundamentos para o Êxito.

Pensamento para Reflexão:
O conflito é tão importante para mim,
que si não há um, eu o invento.
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Porque você se avaliou
com esta nota ?
Quais os benefícios que você
obeterá com nota maior de
avaliacão?

3 Nosso caráter melhorou
e
aprendemos uma lição? Ou nos tornamos
altivos e arrogantes?

Quais acões específicas você pode
colocar em prática para testar os
benefícios deste princípio?

Não é ruim ter conflitos. De fato, não
podemos crescer ou progredir sem eles,
pois a maioria das novas idéias são
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questionamos a Deus e a nós mesmos,
sobre o porquê de nossa derrota. O que
aprendermos disso nos fará crescer em
entendimento, para que possamos
melhorar e ganhar. Sempre devemos
recordar que a vitória é de Deus, ou
teremos que passar pela prova
novamente. Deus quer que cresçamos e
entendamos. Quando estamos numa
batalha, é fácil pedir a Deus que nos ajude
e estamos dispostos a fazer todo tipo de
tratos e promessas. Não devemos
esquecê-las quando a vitória chega.
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