Princípio de Domínio Próprio

Moralidade

“Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se
torna importante, mas as palavras dos maus a destroem.”
Provérbios 11:11
Por John Schrock – Homem de Negócios.

Sublinhe os conceitos importantes
encontrados neste princípio.
O que é moralidade? O dicionário a
define como princípios, padrões, ou hábitos
com respeito à conduta correta ou incorreta.
O provérbio se refere à devoção, ou seja, os
padrões que Deus desenhou. Deve ser
entendido que Deus criou o homem e a fera
com um propósito em mente. Cada espécie
foi criada de acordo com uma classe, o que
significa que cada uma possui certos
atributos fixos. Mas ao homem lhe foi
outorgado um dom especial; o dom do
raciocínio. Nenhum animal pode raciocinar
além da sua natureza. Uma joaninha não
pode escolher seus valores ou decidir seu
estilo de vida. Ele funciona de acordo com
seu código e modelo. Igualmente, o homem
foi projetado de acordo com sua classe. Mas,
pode viver sob dois códigos:
1 a consciência (um sentimento do bem e
do mal para sua espécie);
2 as leis naturais.
Sabemos por natureza que é ruim matar,
roubar ou destruir, “isso é consciência”. É
por isso que as pessoas fazem coisas ruins na
escuridão ou quando ninguém está
observando. Como ao homem foi dado o
dom da razão, precisa de mandamentos.
Estes mandamentos se convertem em
códigos para o funcionamento apropriado
do
homem
(códigos
morais).
Os
necessitamos, pois com nosso dom de
raciocínio podemos escolher, nos mantendo
longe da nossa consciência criada.

nossa moral natural. A consciência não é um
guia verdadeiro a menos que esteja
governada pelos mandamentos. Deus fez ao
homem e a besta como macho e fêmea, para
propósitos reprodutivos. Somente os
humanos praticam a homossexualidade.
Somente os humanos se tornam viciados nas
drogas e no álcool e planejam abortos. Pode
ser legal ou politicamente correto, mas ainda
assim, essas coisas são moralmente
incorretas. A moralidade tem haver com a
justiça para ambas as partes, e sob um
código do bem e do mal, dado pelo Criador.
“Faça aos outros, o que gostaria que
fizessem a você”; isso não é uma sugestão.
Existem três formas de revisar sua
consciência:
1 Você tem algum problema ao olhar
certas pessoas nos olhos e ser transparente?
2 Teme discutir abertamente certos
assuntos?

próximo. Se amamos a Deus e ao nosso
vizinho como a nós mesmos, atuaremos
moralmente de forma correta. Essas leis e
princípios foram projetados e postos em
nossa mente não apenas para agradar a
Deus. Somos os beneficiados. Estaremos
fazendo um favor a nós mesmos ao viver e
estruturar nossas vidas e sociedades à luz
delas. Nossos antepassados o entenderam.
Por isso algumas constituições e sistemas de
leis estão estruturados ao redor dos
mandamentos de Deus, com o objetivo de
criar uma sociedade moral.
A maioria dos valores morais são puro
sentido comum. Só porque nos foi dada a
capacidade de raciocinar e escolher, não
temos direito de romper os padrões morais
pelos quais fomos criados. A moralidade é
simplesmente uma regra de conduta correta;
correta para todos. Podemos perguntar ao
homem do espelho se ele sabe o que está
correto.

3 Se sente incômodo ao falar de Deus? Ou
que os outros o façam perto de você?

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

Somos responsáveis diante de Deus e da
humanidade de seguir um código moral de
ética, baseado na verdade de Deus e na
Criação. Os mandamentos foram dados
como guia para o comportamento humano.
Nos ensinam a respeito de Deus e do

Pensamiento para Reflexionar:

Muitas coisas ruins e boas devem ser
ensinadas: estes são os mandamentos. Mas
algumas dessas coisas boas e ruins fazem
parte de nossa natureza humana: nossa
consciência. Quando endurecemos nossos
corações e queimamos a consciência que
Deus nos deu, nos tornamos egoístas,
avarentos e narcisistas. Isso nos afasta de
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Avalie você próprio com nota
de 1 a 10

Quando uma fortuna se perde... Nada se
perde.
Quando a saúde se perde... Algo se perde.
Quando o caráter se perde... Tudo se perde.
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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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