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Princípio de Domínio Próprio
PaciênciaPaciência

“A paciência convence até as autoridades; a perseverança pode
vencer qualquer dificuldade.”   Provérbios 25:15

Bons líderes são pacientes. Nessa
geração de comida instantânea, acesso
instantâneo, comunicação e informação
instantânea, esquecemos uma grande
virtude: “a paciência”. Não é uma virtude
de quantidade, e sim de qualidade. A
paciência não é demora ou preguiça; é
esperar o momento apropriado e
trabalhar com o tempo e as estações. Se
queremos milho, devemos esperar que
chegue a primavera para semear e então
esperar até o outono para que haja
colheita. De maneira parecida, há
problemas que não podem ser resolvidos
imediatamente. Algumas vezes devem
amadurecer. Se não se espera o tempo
certo, podemos aumentar o problema. Os
líderes maduros reconhecem as estações
em suas vidas e seus negócios e deixam
algum tempo para a mudança. Sabem que
a mudança é um processo e que devem
praticar a paciência. Também sabem que
sem paciência forçarão as coisas e isso
poderá lhes causar reações imaturas e
caras.

É importante sentir o estado de ânimo
de um funcionário ou de uma equipe
antes de corrigi-los. Há um tempo
adequado e um errado para dirigir uma
situação.

As pessoas pacientes recebem tripla
honra:

1 São reconhecidas como pessoas com
controle de si mesmas, porque sabem
como reagir diante de situações
difíceis.

2 São reconhecidas como pessoas com

liderança é fazer que as pessoas vejam o
que eles vêem e ensinar como, quando e
porque chegar lá. Nossas expectativas
devem estar baseadas no treinamento e
desempenho das pessoas. Devemos saber
que isso leva tempo. Nunca devemos
ignorar os problemas, e sim, dar tempo ao
tempo e ser pacientes, observando o
momento adequado para solucioná-los.
Deus inspirará a alguém com uma
solução, se orarmos e esperarmos.

A paciência nos equilibrará e
preparará nossos corações, assim como
também os daqueles com os quais
estamos tratando. Na próxima vez que
estiver sendo precipitado ou queira
pressionar alguém, pare e pratique um
pouco de paciência. Se tornará mais sábio
e apreciado.

entendimento. Porque escutam para
ter certeza de que entenderam antes de
reagir. Não correndo riscos numa
situação.

3 São reconhecidas como pessoas sábias,
porque mantêm a paz e acalmam o
medo dos outros envolvidos, dando
bons conselhos.

Quando temos ira, devemos esperar
(ser pacientes), até estar calmos. Devemos
reconhecer aquele provérbio que diz:
“Quando o estudante está pronto, aparece
o professor”. As respostas rápidas de
corações despreparados, só complicam a
situação e no final todos perdem. Mas
como diz outro provérbio: “Tenha
paciência e triunfarás”. Com paciência
todos podem ganhar. Se a paciência se
pratica corretamente, trará êxito a todos
os envolvidos.

Devemos ser cuidadosos e reconhecer
que leva tempo desenvolver pessoas. Não
podemos esperar que um estudante do
quarto ano entenda lições da oitava série.

Os bons líderes sabem quando
empurrar e quando puxar. Lembram que

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.

A paciência é a habilidade de
desligar o motor quando sente
vontade de “cantar pneus”.

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?
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