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AUTOCONHECIMENTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.   O QUE É? 

É o conhecimento de si mesmo, das próprias características, emoções e inclinações.  

QUANDO É RUIM? Quando é transformado em auto-suficiência e independência espiritual ou torna-
se um obstáculo limitador.  

QUANDO É BOM? Quando é utilizado para ter clareza de identidade, humildade e consciência de 
potencial.  

A IMPORTÂNCIA DO AUTOCONHECIMENTO PARA O CRISTÃO:  

● Conhecer-nos como seres únicos e especiais, criados segundo a imagem e semelhança de 
Deus e selados com o Espírito Santo. 

● Descobrir nossos dons e talentos para utilizá-los para a glória de Deus. 

● Reconhecer nossos pontos fracos e pecados que precisam ser trabalhados. 

● Entender o nosso papel na sociedade e no reino de Deus. 

● Sair do autoengano e encarar a sua própria realidade. Quanto menor é o conhecimento de si 
mesmo, menos utilizamos o nosso potencial e menos produtivos somos na obra do Senhor. 

● Quem não conhece a si mesmo e não se aceita, dificilmente saberá conhecer e aceitar o 
próximo. 

 VOCÊ SABE QUEM VOCÊ É? 

 VOCÊ SABE O QUE TE MOTIVA A FAZER O QUE VOCÊ FAZ? 

 VOCÊ SABE POR QUE ISSO TE MOTIVA? 

 VOCÊ CONHECE SEU POTENCIAL E SUA LIMITAÇÕES? 

2. O AUTOCONHECIMENTO NA BÍBLIA:  

LECH LECHÁ: Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e 
da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. (Gênesis 12:1). A palavra “saia” no 
hebraico original é a palavra Lech (vá) Lechá (para dentro de você). O Lech Lechá daria condições 
para Abrão sair:  

● Meartsechá (da tua terra - suas tendências naturais) 
● Mimoladtechá (do lugar onde nasceste – dos hábitos adquiridos no teu meio ambiente) 
● Umibeit Avicha (da casa do teu pai – da educação que recebestes em casa) 
● El haarets asher arêca (chegar a Terra – o objetivo que Deus lhe mostrará) 

 JESUS: No seu batismo, Jesus e todos que estavam lá, ouviram uma voz dos céus que disse: 
“Este é o meu Filho amado, em quem me agrado” (Mt 3.17). Logo de imediato ele vai para o deserto onde 
foi tentado por 40 dias. Depois disso o Diabo se aproximou de Jesus e o tenta sempre confrontando: “Se 
és o Filho de Deus…”. Foi a clareza de quem Ele era e de quem Deus é através da verdade das escrituras 
que Jesus venceu a tentação.   

 Jesus tinha clareza de quem ela era: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na 
casa de meu Pai?" (Lucas 2. 49)"Em verdade, em verdade eu vos digo: antes que Abraão existisse, EU SOU" (João 
8:58).  
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- E também orou: "e, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes 

que houvesse mundo" (João 17:5). 

A TERRA BOA: na parábola do semeador podemos ver claramente que o crescimento da 
semente dependia do tipo da Terra. A semente é o evangelho do Reino e a terra somos nós:  

 Terra “beira do caminho”: não entende / duro de coração.  

 Terra “pedregosa”: superficial e sem profundidade 

 Terra “com espinhos”: envolvido com esta vida.  

 Terra boa: que frutificou a semente. É uma terra preparada (capinada e arada) 

3. OS TRÊS A’S DA CLAREZA PESSOAL  

 

a. AUTOCONHECIMENTO - características de personalidade: Temperamento; Linguagem 

de Amor; Forças e Fraquezas, conjunto de valores pessoais.  

 

b. AUTOIMAGEM - visão que temos de nós mesmos, fruto do que ouvimos, vemos e 

experimentamos.  

 

c. AUTOESTIMA - valor que atribuímos a nós mesmos, julgado pela identidade que 

acreditamos ter.  

 

Resultado: IDENTIDADE - Quem realmente fomos criados para ser. Filhos de Deus.  

 

Identidade Distorcida: Manchada por uma autoimagem e autoestima corrompida, sem 

autoconhecimento.  

 

Identidade Ativada: O ser humano que se torna filho de Deus e passa a viver nessa convicção.  

 

ALGUMAS PERGUNTAS PARA MERGULHAR NO SEU AUTOCONHECIMENTO: 

 

● O que mais desejamos? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

● O que mais pensamos? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

● Como usamos nosso dinheiro? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

● O que fazemos com o nosso tempo? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

● A companhia que mais gostamos? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

● Quem, e o que admiramos? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

● Quais atividades eu teria se não precisasse trabalhar pelo dinheiro? ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

● Qual é o meu maior medo? _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

● Qual é a minha maior alegria? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

Depois de responder as perguntas acima reflita em suas respostas sob a perspectiva dos 3 “a’s” 

da clareza.  

TAREFA 3:  

1. Faça seu teste de temperamento: https://educamais.com/teste-de-temperamento/ 

2. Faça o teste de linguagem do amor: https://educamais.com/teste-de-linguagens-de-amor/ 

2. Faça o teste de valores pessoais: https://www.napratica.org.br/e/standalone/meu_perfil/  

3. Descreva em um parágrafo QUEM É VOCÊ baseado na sua autoimagem. Obs: não pode escrever 

profissão, atividade, estado civil, idade, e outros aspectos objetivos.  

4. Leia o anexo com as características da Identidade em Cristo e liste quais delas você não vive não sua 

vida precisa assumir. 

 

 

  

 

AVALIAÇÃO 

 
Orientações específicas para esta matéria 

• Valor do teste desta matéria: 4,0             

• Apostilas preenchidas: 1,0 

• Todas as aulas assistidas: 1,0 

• 8 tarefas (0,5 cada tarefa): 4,0 
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