Resumo do capítulo primeiro do livro:
Como Passar em Provas e Concursos
Edição: 14
William Douglas

“Sem o esforço da busca torna-se impossível a alegria da
conquista”
Para passar em provas e concursos o candidato precisa tomar posse de cinco
atitudes iniciais:
1- Compromisso: Nossa maior fraqueza está em desistir, o caminho mais certo
de vencer é tentar mais uma vez. Thomas Edson fez mais de 10.000 testes
até conseguir inventar a lâmpada.
2- Autodisciplina: Capacidade de se submeter a regras, opções e
comportamentos escolhidos por ele mesmo. Melhor o que controla o seu
ânimo do que aquele que toma uma cidade . Provérbio 16.32
3- Organização: Leiam Lucas 14.28-32 (a torre e a guerra)
3.1- matérias que precisam aprender;
3.2- qual material é necessário ( livros, apostilas, material de referência etc.);
3.3- administração do tempo.
Organizar-se é estabelecer prioridades, ter autodisciplina (domínio próprio), o
candidato deve organizar-se para estudar, lazer, descanso, igreja, família etc.
Não deixe tudo para a última hora, cumpra logo suas tarefas e defina
prioridades.
4- Acuidade: (afiado, vivo, sagaz), preste atenção ( principalmente para o que
diz as questões da prova), lembre-se da casca de banana no fim da estrada.
“examinai tudo, retende o que é bom”. 1° Ts. 5.51
5- Flexibilidade (adaptação):
5.1– tudo o que você vir, ler, ouvir, sentir etc, deve ser avaliado e adaptado a
você;
5.2– teste as coisas, veja se funcionam bem para você ou se precisam de
modificação;
5.3- crie seus próprios métodos e soluções para montar seu projeto de estudo,
adapte o que é adaptável e adapte-se às condições que não tem como alterar.
5.4- analise as coisas com uma atitude pura (de criança) e crítica (de prudência)
leia Mt. 10.16
5.5- esteja preparado para adaptar-se a eventuais mudanças pessoais ou
circunstanciais de modo a não perder seu senso de objetivo e sua disposição de
persistir até vencer.

O resultado das combinações dessas cinco atitudes básicas e cuidados
conseqüentes é o sucesso. Surgirão, então, as conseqüências do esforço
organizado e contínuo: vitórias, reconhecimento, dinheiro, bens etc. Creia que o
objetivo será alcançado.
“A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam...” Hb.11.1
“O mais importante na vida não é a situação onde estamos, mas a direção para
a qual nos movemos.” Holmens.
“Se você acredita que pode, ou se acredita que não pode, você está certo”
Henry Ford
“Sonhos são gratuito, transformá-los em realidade tem um preço.” E.J. Gibs
“Os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes
que apenas se planejam”. George Marshall
O primeiro passo para se ter sucesso é dado unicamente no campo
mental, da vontade, da escolha estritamente pessoal, sem nenhum efeito
inicialmente visível por terceiros.
EM SÍNTESE:
1- Ter um objetivo

Por uma decisão pessoal, por um motivo
positivo, crer que o objetivo pode ser
alcançado; agir e persistir.

2- Qualidade e atitudes básicas e iniciais

Compromisso; persistência; autodisciplina;
organização(planejamento e execução);
acuidade (concentração).

3- Vantagens de um sistema de estudo

Maior rendimento do tempo de estudo;
organiza as diversas atividades da
pessoa(estudo, descanso, lazer, igreja
etc); evita o estresse e a tensão da prova.

“Posso todas as coisas naquele que me fortalece”. Fl. 4.13
“Tudo quanto fizerdes, fazei- de coração”. Cl.3.23
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