
 Cultura secular que nos diz que devemos sempre estar com uma ótima

aparência, nos sentindo bem e fazendo o bem. Quando isso não acontece, nos

sentimos sem valor.

 Religiosidade que nos leva a tentar ser o mais perfeito possível seguindo regras e

tradições da religião sem fundamento nos princípios bíblicos. Se falhamos em

uma dessas áreas, a sensação de rejeição vem novamente.

 Pais que não aceitam quem somos. Frases que reforçam o nosso erro, ao invés

do acerto nos levam a supervalorizar o erro e trazer a ideia de que só temos valor

se sempre fazemos tudo corretamente.

Nem sempre é aparente
Sempre pensei em relação a esse assunto como o espinho na carne de Paulo e ficava

tentando imaginar do que se tratava. Existem algumas especulações como saúde

física, mas atualmente, estou mais consciente de que a nossa maior debilidade é

emocional. Nem sempre, até mesmo como missionários, lidamos com pecados

escondidos que escandalizam as pessoas. Muitas vezes, a luta com o nosso próprio

eu não é aparente para as outras pessoas. São lutas pessoais como negativismo,

crítica excessiva, mágoa, ressentimento, inveja, perfeccionismo, etc.

Fontes comuns
Quando não temos a graça clara em nossa vida, lidamos muito com vergonha que

distorce nosso valor próprio. No livro indicado abaixo o autor cita três fontes comuns

dessa vergonha que nem percebemos:

1.

2.

3.

Erro comum
Isso é algo que me chama bastante a atenção porque muito de nós lidamos com

essa vergonha que está na base de muito do que lutamos sem ninguém saber. 

O problema é que caímos no erro do extremo oposto, que é querer controlar o

máximo que conseguimos em nossa vida, na tentativa de nos "auto santificar" e

suprimir esses sentimentos de inadequação. Meu desejo é que você observe as

distorções e traumas que foram construídas ao longo da sua vida, talvez mudando

de contexto, não postergando tratá-las e melhorando sua relação com Deus,
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Livro recomendado: "Maravilhosa Graça" - Philip Yancey 


