
COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

Nos Estados Unidos há uma espécie de árvores chamadas

sequoias, que estão entre as maiores do mundo, podendo

passar dos 100 metros de altura. São imponentes, com

circunferências de mais de 20 metros e cascas com 60 a 90

centímetros.

Um dos maiores inimigos das sequoias são os incêndios.

Várias delas tem marcas profundas dos períodos de

queimadas que, apesar de provocarem danos, estimulam o

amadurecimento dos frutos das pinhas, que soltam cerca

200 sementes cada.

Há sequoias milenares escondidas por trás de uma bela e

densa paisagem. No interior da planta há anéis que crescem

continuamente. Cada um tem características que permitem

aos pesquisadores descobrir experiências da árvore como

seca, muita chuva ou queimadas.

Olhe para você. Diante dos problemas da história pessoal,

você se considera alguém de casca grossa?

Quando se olha para o seu interior, os anéis que formam a

experiência de vida apresentam quais tipos de deformações?

Ou, quais ferramentas emocionais você usou para enfrentar

os problemas de cada ano?

Definir inteligência é algo complexo. Mas, podemos entendê-

la como nossa capacidade de aprender, ensinar, julgar e

decidir. É reflexo da plasticidade cerebral, algo que nos

permite ser flexíveis e inovadores.

FASCÍCULO 2

Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso,

culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as

forças vitais, e a convidar a decadência e a morte... O

ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor

promovem a saúde e prolongam a vida.

Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, 241.p.
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1 Conheça suas emoções

O que é Inteligência Emocional?

A partir de da década de 1980, o psicólogo americano Howard

Gardner desenvolveu a Teoria das Inteligências Múltiplas,

concordando com a ideia cristã de que o ser humano é

integral, munido de capacidades físicas, mentais, sociais,

espirituais e emocionais. Ou seja, todos são inteligentes, mas

cada um à sua maneira.

Você é inteligente? Sim, muito inteligente!

Faça uma autoavaliação e marque 1 (mais forte) a 7 (mais fraco),
como você percebe as inteligências múltiplas em você.

Inteligência Lógico-Matemática:

Capacidade de realizar operações numéricas e dedutivas.

Inteligência Linguística:

Habilidade para aprender novos idiomas, de falar ou escrever de forma

compreensível a qualquer público.

Inteligência Espacial:

Capacidade de compreensão, reconhecimento e manipulação de

espaços, em relação ao corpo.

Inteligência Físico-Cinestésica:

Capacidade de utilizar o corpo de forma intencional.

Inteligência Interpessoal:

Capacidade de se relacionar bem com pessoas.

Inteligência Intrapessoal:

Capacidade de entender a si mesmo.

Inteligência Musical:

Capacidade de relação com o som e a arte.

Inteligência Natural:

Capacidade de decifrar e se relacionar com os ecossistemas da

natureza.

Inteligência Existencial:

Capacidade de refletir sobre a própria existência em relação a de outros

seres como Deus, anjos, humanos, animais, etc.
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Uma extensão da teoria de Gardner, desenvolvida pelo

psicólogo Daniel Goleman, envolve todos os seres humanos

na dimensão da inteligência emocional. Ou seja, todos

podemos aprender, decifrar e decidir quais as emoções

expressaremos, para cada ocasião da vida.

Vamos aprimorar esta capacidade que Deus deu a cada um

de nós?

Você se considera alguém emocionalmente inteligente?

Dacher Keltner, professor de psicologia da Universidade da

Califórnia, elaborou um estudo onde afirmou que temos 27

diferentes emoções. As emoções encontradas foram:

admiração, adoração, apreciação estética, diversão,

ansiedade, temor, estranheza, tédio, calma, confusão,

desejo, nojo, dor empática, encantamento, inveja, excitação,

medo, horror, interesse, alegria, nostalgia, romance, tristeza,

satisfação, desejo sexual, simpatia e triunfo.

(fonte: https://www.pnas.org/content/114/38/E7900)
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Cite 3 destas emoções, sentidas por você na última semana.
Comente como as percebeu física e espiritualmente.
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Como estas emoções afetaram seus relacionamentos?

Se você as sentir novamente,
como pretende reagir física, social e mentalmente?

Mentalmente

Socialmente

Fisicamente

2 Conheça as emoções dos outros

Observe as expressões corporais e as formas como as

palavras são declaradas – tom, agilidade, tipos.

Decifre as emoções dos outros da mesma forma que as

percebe em você. Por exemplo: cruzar os braços pode ser

uma atitude de medo, frio ou dúvida; um frio na barriga pode

ser medo, ansiedade.

Os livros a seguir podem te ajudar: Trabalhando Com a

Inteligência Emocional A Linguagem Das– Daniel Goleman;

Emoções Cura para os traumas emocionais– Paul Ekman;

– David A. Seamands.

3 Administre as suas emoções

Sempre, ao sentir, pense e depois se expresse.

Às vezes, seja espontâneo, sem planejar ou controlar as

emoções.

Se precisar, procure um psicólogo ou terapeuta para te

ajudar a amadurecer o controle das emoções. Você não é

uma ilha!

Se perdeu o controle, respire fundo, conte uma história, olhe

nos olhos do público ou da pessoa com quem está

dialogando, peça perdão e amplie o nível de intimidade e

afeto no relacionamento.

NA PRÁTICA
De acordo com o trecho ,Conheça Suas Emoções
coloque o nome da emoção percebida em cada
carinha.
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O que uma pessoa pode fazer para ter controle emocional?
Mencione cinco ações.
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3

4

5

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário



5. Ao chegar, solicite água. Isso facilitará sua resposta caso lhe

seja oferecido algo não recomendável, de acordo com a

filosofia de saúde adventista (café, bebida alcóolica). Mas,

beba devagar, para evitar ter que ir ao banheiro. Lembre-se

que a pessoa pode não ter se preparado para sua visita

àquela parte da casa, e a situação poderá gerar

constrangimentos.

6. Se te for oferecido algo para comer, não ferindo os princípios

bíblicos, coma, com moderação. Certamente, a pessoa se

sentirá valorizada por partilhar algo que preparou com carinho

para você.

7. Sempre, separe 5 minutos iniciais para que vocês

compartilhem histórias de vitória espiritual experimentada no

intervalo dos estudos. Esta ação fortalece a amizade e cria

intimidade espiritual entre você e o aluno.

8. Ore no início e final do estudo.

9. Sempre faça um apelo, incentivando a pessoa a aceitar os

princípios do tema estudado no dia.

10. No intervalo, até o próximo estudo, ligue ou mande

mensagens para o estudante a fim de criarem uma relação

cristã contínua.

11. Sempre que puder, sugira ao estudante que convide mais

alguém para participar dos estudos. A ação o desenvolverá

como missionário.

12. Leve as pessoas da sua Unidade de Ação para conhecer o

estudante. Quanto mais relacionamentos ele mantiver com os

membros da Igreja, maior sua segurança de que terá afeto,

respeito e apoio quanto à mudança religiosa.

1. Escolha a roupa a ser usada e tenha cabelos, barbas, unhas

bem cortados e higienizados.

2. Seja pontual. Se possível, por telefone, reforce o horário e o

estudo com antecedência.

3. Ao se encontrar com o estudante, reconheça positivamente

(elogio) seu compromisso com a Palavra. Se o estudo for na

casa, valorize aspectos do ambiente que expressem valor

pessoal (fotos, plantas, animais domésticos, livros, etc.).

4. Como lidar com cachorros latindo ou se esfregando em sua

perna? Como ministrar o estudo se a TV ou rádio estiverem

com o volume alto? Primeiro ore. Estes podem ser

elementos usados pelo inimigo para atrapalhar o estudo.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

COMO DAR ESTUDOS
BÍBLICOS COM SUCESSO?

FASCÍCULO 2

É possível que alguém se torne adventista sem
estudar a Bíblia?
Compartilhe a experiência de sua conversão com

a pessoa a quem está ensinando a Bíblia.
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Para que a pessoa mude suas crenças pessimistas, elevar a
mente para o que é positivo e redescobrir o propósito da própria
existência a fim de desenvolver forças para resistir à tentação.

(A Ciência do Bom Viver, p. 459).

As Escrituras aguçam as faculdades de discernimento e
fortalecem o estudante contra o pecado e Satanás. Ela é um guia
para a fé e a prática cristã. A Bíblia mostra a direção para se
tornar herdeiro da glória.

(Meditações Matinais, 1962, p. 29)

A Bíblia é um agente libertador, revelando ao pecador o caminho
para a restauração da relação com Deus.

(João 8:32)

A Bíblia promove “um conhecimento individual, experimental de
Cristo; quer dizer emancipação de ideias, hábitos e práticas
adquiridos na escola do príncipe das trevas, e que se opõem à
lealdade para com Deus. Quer dizer subjugar a obstinação, o
orgulho, o egoísmo, as ambições mundanas, a incredulidade. É a
mensagem da libertação do pecado.

(Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, p. 11 e 12)

POR QUE ESTUDAR A BÍBLIA COM ALGUÉM?

FERRAMENTAS ESSENCIAIS

1. Tenha a sua Bíblia e outra para o estudante - permita que leia

cada texto e ao final questione: qual o significado do verso? Se

a pessoa é analfabeta, o instrutor pode fazer a leitura do texto

bíblico passando o dedo sobre ele.

2. Tenha um guia de Estudos para todos - este material norteará o

propósito dos estudos e ajudará na avaliação da aprendizagem

e apropriação de uma mentalidade bíblica.

3. Se possível, tenha um aparelho celular, com acesso à internet -

se não souber a resposta a uma pergunta do estudante, acesse

um site de pesquisa (Google), escreva a dúvida e a “abreviação

IASD ou IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA”. Geralmente,

as primeiras respostas são de uma fonte confiável e

administrada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia.

PASSO-A-PASSO

IDEIAS

A imagem pessoal transmitirá

algo de sua relação com Deus,

proporcionando ao estudante

uma boa experiência com o poder

transformador do Espírito Santo

que habita no santuário:

O que mais pode ser acrescentado para que o estudo
resulte no sucesso de uma vida transformada?

ESTUDO DE CASO
Carlos é o único adventista do sétimo dia em sua família. Seu sonho

é ver os pais estudando a Bíblia a fim de conhecerem as verdades

bíblicas sobre Jesus e os mandamentos divinos. Eles são de

origem religiosa católica.

Maria e o esposo estudam a Bíblia com Jeremias. Estão

apaixonados pela Bíblia. Mas, apresentaram uma dúvida: quem é

Miguel? Um anjo?

Pedro é um empresário de sucesso. Suas empresas têm centenas

de funcionários e aos sábados o faturamento é significativo no

orçamento e investimentos. Ao estudar sobre o sábado aceitou a

mensagem, começou a frequentar a igreja, mas continuou com os

funcionários trabalhando.

Como você daria estudos bíblicos para uma pessoa com algum dos

perfis abaixo:

CEGO

SURDO

ESPÍRITA

ATEU

PENTECOSTAL

CIGANO

HIPPIE

POLÍTICO

O CORPO

O QUE FAZER?

CITE 4 TEXTOS BÍBLICOS que ajudariam na solução desta dúvida.

1.

2.

3.

4.

O instrutor bíblico falhou no ensino? Como lidar com a situação?

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário


