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QUEM
SOU

EU

Esta é uma pergunta que 
permite ao ser humano 
questionar sua própria 
natureza. É uma pergunta 
inquietante, na qual se deve 
insistir para verificar o grau de 
conhecimento e informação 
que se tem de si mesmo.

O ponto de partida para o 
meu crescimento na busca 
da verdadeira felicidade está 
no autoconhecimento. É 
importante saber que, o que 
conheço de mim mesmo é bom, 
mas, preciso ter consciência de 
que o meu potencial é ainda 
maior. Não sou somente aquilo 
que penso ser, mas sou muito 
mais:
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Intelectual: 
penso, analiso, comparo, 
me expresso, raciocino, 
conto com habilidades e 
destrezas manuais, sou 

crítico e criativo.

Emocional:
 sinto, quero, reajo às 

diferentes situações da vida, 
tenho minha própria escala 
de valores, sou atencioso, 

terno, compreensivo, 
carinhoso, alegre e 

espontâneo.

Físico:
 todos os meus 

sentidos funcionam 
normalmente, sei 

que exercícios posso 
realizar, quais alimentos 
posso ingerir, as roupas 

que posso usar. 
Social:

 tenho facilidade para 
expressar-me em 

público e me relacionar, 
oriento grupos com 

agilidade, partilho com 
os outros sem temores.

Econômico:
posso assumir 

compromissos, valorizo 
o trabalho, faço uso 

racional do tempo e do 
dinheiro. Espiritual:

reconheço a Deus como nosso 
Pai universal, reconheço o 

amigo, o próximo, manifesto 
solidariedade e participo de 

celebrações, dou testemunho 
com minha vida e reconheço 
nos outros o rosto de Deus.

Sou uma 
pessoa com 
capacidade 
e fortaleza, 
em diferentes 
níveis:
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Sou uma pessoa com limitação e 
vulnerabilidade, logo, às vezes, tenho 
dificuldades para pensar, analisar, 
raciocinar, assimilar conteúdos, demonstro 
agressividade, timidez, ciúme, inveja, 
indiferença, apresento problemas de saúde, 
tenho dificuldades de falar em público, 
gosto de ficar sozinho, quando tenho 
dinheiro não faço uso adequado dele, não 
tenho fé, sou indiferente a celebrações...

É a partir desse conhecimento que vou me 
construindo. Tenho que crescer na verdade, 
estabelecendo um acordo entre o meu eu 
real e o meu eu ideal:

Eu ideal: 
é o eu que gostaria de ser, o que assumi 
poder ser, ou o que gostaria de pensar de 
mim mesmo.

Eu real: 
é o que realmente sou, independente do que 
penso ou do que os outros pensam de mim. 
Nunca chega a ser totalmente conhecido por 
nenhum ser humano, pois, este, é um ser em 
processo, está sempre em transformação. 
Segundo John Powell, “a pessoa é aquilo que 
pensa, julga, sente, valoriza, estima, ama, 
detesta, deseja, acredita... e se compromete”. 
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A cada novo dia, minha experiência será tão nova, quanto o 
próprio dia, porque está sempre mudando; sou sempre uma 
pessoa que se revela numa personalidade também nova 
a cada manhã e que está em constante mudança. Confio 
em minhas habilidades e recursos, e acredito que posso 
me adaptar e lidar com todos os desafios que a vida me 
apresentar.

Sou um ser único. O que me faz ser único é o fato de que 
posso “agir por mim mesmo”, tomar minhas próprias decisões, 
buscar coisas novas, refletir sobre o que pretendo ser e fazer, 
decidir e agir. 

Como pessoa sou um ser que tem autonomia, isto é, posso 
distinguir o que me convém ou não, tenho valores que me 
permitem ser cada vez melhor, posso empenhar-me em 
respeitar a mim mesmo e a meus colegas. Posso ser EU. 

O QUE

ME FAZ SER ÚNICO
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Sou um ser em relação, capaz de viver 
em sociedade, de assumir atitudes 
de cooperação, ajuda e tolerância. 
Reconheço minhas qualidades, minhas 
capacidades e potencialidades; tenho um 
autoconceito positivo de mim mesmo, 
acredito, tenho fé em mim. 

Sou um ser capaz de sentir satisfação 
em dar e receber ajuda. Sonho com 
aventuras, tenho fantasias e ilusões. 
Exerço a liberdade com responsabilidade, 
reconheço meus limites e respeito o 
limite do outro. 

Sou capaz de gostar de mim mesmo, 
de admirar minhas qualidades, meus 
dons, meu jeito de ser e minhas 
qualidades físicas, pois sei que uma boa 
autoestima interfere em toda a nossa 
vida: profissional, familiar, vocacional, de 
discernimento, relações humanas, enfim, 
nossa própria realização pessoal.

“A pessoa inteira é aquela que estabelece um 
contato significativo e profundo
com o mundo à sua volta. Ela não só escuta a si 
mesma, como também 
as vozes do seu mundo. A extensão de sua própria 
experiência
é infinitamente multiplicada pela empatia que 
sente em relação aos outros.
Ela sofre com as infelizes e se alegra com os bem-
aventurados.
Ela nasce a cada primavera e sente o impacto dos 
mistérios da vida:
o nascimento, o crescimento, o amor, o 
sofrimento, a morte.
Seu coração bate com os enamorados, e ela 
conhece a alegria que está com eles.
Ela conhece também o desespero, a solidão dos 
que sofrem sem alívio;
e os sinos, quando tocam, ressoam de maneira 
singular para ela.” 

John Powell
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aprofundando
a reflexão
1 . Complete cada frase com a primeira 
palavra que vier em sua mente:

Sem dúvida, eu sou ______________________________________

Eu quero ser _____________________________________________

Eu fico feliz por ser_______________________________________

Eu fico feliz por não ser___________________________________

Eu fico triste por ser______________________________________

Eu fico triste por não ser__________________________________

Eu tenho medo de________________________________________

Eu tenho coragem________________________________________

Eu fico com raiva_________________________________________

Eu sinto muita esperança_________________________________

Pela minha vontade, eu não quero ser ___________________

Seguramente, eu nunca serei ____________________________
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Reflexão sobre gostos e afazeres do dia a dia:

não Gosto e faço: não Gosto e não faço:

Gosto e faço: Gosto e não faço:
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ILUMINAÇÃO BÍBLICA
Texto Bíblico: Salmo (139) 138  -   É Deus que revela 
quem somos

Deus conhece até as profundidades do nosso ser e 
do nosso agir; desconhecidas por nós. Conhece-nos 
plenamente: por dentro e por fora, nossas ações e 
desejos mais íntimos, pensamentos e palavras. Está, 
portanto, no mais profundo do nosso ser, da nossa 
história pessoal. 

Aninhou-se aí, provocando-nos a encontrá-lo, não 
fora de nós próprios e de nossa identidade mais 
escondida, mas em nossa mais profunda intimidade. 
Não adianta fugir dele, porque estaríamos fugindo 
de nós mesmos/as. Se Ele conhece assim nosso ser, 
passado, presente e futuro, resta-nos simplesmente 
pedir que se revele a nós e nos revele ao mesmo 
tempo, nosso caminho para que este seja um 
caminho de vida e de eternidade.

O conhecimento pleno que Ele tem do ser humano 
deve provocar em nós uma reação serena de entrega 
total, com o pedido de que nos sonde, conheça-nos e 
conduza sempre mais pelos seus caminhos.

1 . Leia o Salmo 138. Sublinhe os versículos que mais 
chamaram sua atenção. Depois complete:

Sentimentos que brotaram ao ler o Salmo

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Algumas palavras que no seu entender resume todo 
Salmo 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Para Deus o ser humano é

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________9



2 . Faça uma retrospectiva de sua vida e 
coloque-se na presença do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Sinta que a Trindade o 
ama e sua presença amorosa o envolve. 
Repita pausadamente, várias vezes:

3 . Faça uma oração de agradecimento a 
Deus por tudo que você é:

“Senhor, Vós me 

sondais e me 
conheceis. Vós 

sois presença 
de Amor”.
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Enviai, Senhor, operários e  
operárias à vossa messe!
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