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SAUL, UM REI REPROVADO POR DEUS

SEGREDOS PARA NÃO SERMOS REPROVADOS
A palavra reprovação se origina do latim
reprobatio, que significa ato ou efeito de
reprovar, não ser aprovado
em algum requisito que se
almeja.
O ser humano tem em sua
vida inúmeros momentos
em que passa por provas,
trazendo em algumas
delas resultados positivos
(aprovação) e em outros
resultados negativos (reprovação), sabendo
que ambas fazem parte do crescimento e do
desenvolvimento pessoal, social e espiritual.
Quando falamos dos vários momentos de
provas, muitas vezes nem percebemos que
esta avaliação que a vida nos proporciona,
está sendo aplicado em circunstâncias
inesperadas. Somos provados como filhos,
amigos, pais, educadores, profissionais,
cidadãos, religiosos e de tantas outras formas.
Também o nosso caráter é posto em prova
constantemente pela vida. Somos provados
quanto a nossa honestidade, nossa forma de
perdoar, a nossa caridade, o nosso respeito
e tantos outros, deixando uma coisa muito
clara: “Como somos provados! ”
Porém diante de tantas provas é comum
sermos reprovados em alguns quesitos,
ou em vários deles, porém existem formas
de minimizar estas reprovas, que podem
contribuir para o sucesso e aprovação em
vários campos da nossa vida.
A vida é muito mais que um vestibular, pois

uma única aprovação não nos dá o direito
de aprendermos tudo que nos interessa,
precisamos passar por
inúmeros testes para ser
aprovados uma a uma.
Veja algumas dicas para
sermos aprovados em vários
aspectos da nossa relação
humana, social e espiritual:
1º- A busca pelo
conhecimento faz com que
não sejamos apanhados de surpresa diante
das provas da vida.
2º- Ouvir conselhos de pessoas mais
experientes é fundamental para não errarmos
o caminho.
3º- Reconhecer as dificuldades é
importante para o crescimento.
4º- Não aceitar o sentimento de
autossuficiência quando se diz respeito ao
aprendizado, pois em algum momento da vida
você vai precisar de uma mão estendida.
5º- Dedicação em tudo que se dispõe a
fazer.
6º- Criar objetivos e metas que devem ser
alcançadas, mantendo sempre o foco.
7º- Entender que Deus sempre será seu
maior ajudador, pois mais do que você pensa,
Ele tem o prazer em te ver sendo aprovado.
Deus quer nos ver aprovados como
profissionais, como pais, como filhos, como
servos, como líderes, como irmãos, como
pessoas, e principalmente como adoradores.
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