
COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS

COMO DESPERTAR
A EMPATIA CRISTÃ?

No dicionário, uma das definições diz que empatia é a
capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que
sente e de entender o que quer. Enfim, é tanto se colocar no
lugar do outro, sentindo suas dores ou alegrias, como é
permitir que as pessoas tenham os próprios sentimentos.

FASCÍCULO 3

“Significa viver temporariamente a vida do outro,

morar ali dentro, e se mover ali de forma muito

delicada, sem fazer nenhum tipo de julgamento,

buscando perceber sentimentos que ela

provavelmente não tomou consciência, bem

como procurando não reprimir os sentimentos

que pareçam ameaçadores e que ela porventura

já tenha percebido…”. Carl Rogers
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O psicólogo Daniel Goleman afirma
que existem três tipos de empatia:

EMPATIA COGNITIVA

Capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa.

EMPATIA EMOCIONAL

Capacidade de sentir o que a outra pessoa sente.

PREOCUPAÇÃO EMPÁTICA

Capacidade de sentir o que a outra pessoa precisa de você.

Qual destes tipos de empatia
você precisa aperfeiçoar?

Por quê?

ESTUDO DE CASO
Você está com pressa para chegar ao culto do sábado pela manhã.
Mas o sinal de trânsito fica vermelho e, diante da ansiedade, uma
jovem se aproxima com uma criança no colo, enquanto o marido
segura uma faixa com os seguintes dizeres: preciso de emprego
para sustentar minha família.

O que você faz? Apresente duas soluções:

1.

2.

Imagine-se morando em um condomínio com centenas de
apartamentos, no contexto da Pandemia da Covid-19. A vizinha é
solteira e mãe de três crianças menores de 10 anos. Ela é a única
provedora financeira da família e precisa trabalhar para sustentar o
lar. Devido à propagação do vírus, a babá, por cuidado e medo,
desistiu de cuidar das crianças

O que você poderia fazer? Apresente duas soluções:

1.

2.

COMO DESENVOLVER EMPATIA?

Conte histórias sobre você. Abrir-se, expressar emoções, são
formas de treinar para envolver-se honestamente com a história de
outra pessoa.
Como foi a infância?
Qual a maior tristeza?
Nome e experiência com uma pessoa inesquecível?
Um momento positivamente marcante?

Como você interpreta o assunto “amar uns aos outros”?

Prefere lidar com os problemas de pessoas, animais ou dinheiro?

Ouvir as pessoas evitando julgá-las é o próximo passo para o
desenvolvimento da empatia. Já pensou na história por trás de uma
jovem que decidiu viver da prostituição? O que pode levar alguém a
esta forma de relacionamento?

“Ser empático é ver o mundo com os olhos
do outro e não ver o nosso mundo refletido

nos olhos dele” (Carl Rogers)

Qual a pessoa de sua família ou do trabalho mais empática
contigo? Por que você coloca esta pessoa nesta dimensão de
relacionamento?

A relação com os pais é a fonte mais promissora para o
desenvolvimento de uma atitude empática. Você aprendeu a lidar
com esta emoção em sua educação infantil?

1 Julgamentos sociais;

2 Escuta verdadeira e atenciosa;

3 Demonstração de Interesse na pessoa, ao dialogar;

4 Envolvimento emocional;

5 Linguagem verbal positiva;

6 Respeito a individualidade do outro;

7 Bom humor na relação;

8 Envolvimento na solução dos problemas.

Pessoas empáticas viveram em ambientes de trocas
emocionais positivas e negativas, equilibradas pelo valor
afetivo dado uns aos outros. Ou seja, a empatia é uma porta
de acesso ao amar e ser amado.

Quando a empatia precisa ser controlada?

Com base nos itens abaixo, avalie quem é você nos

relacionamentos. Pergunte para alguém de sua

confiança.

Daniel Goleman diz que “controlar nosso impulso de sentir
empatia em relação aos sentimentos de outras pessoas pode nos
ajudar a tomar decisões melhores quando o turbilhão de emoções
de alguém ameaça nos dominar” (Extraído de “O líder focado”,
adaptado por Harvard Business Review Brasil, dezembro de 2013).

Pessoas empaticamente descontroladas, adoecem ao
assumirem a vida de outras pessoas, perdendo a identidade
pessoal e vivendo crises existenciais. Elas se anulam pelo bem
de outros.

De certa forma, a empatia equilibrada requer correspondência de
sentimentos e compromissos com prazos de validade. Enfim,
tudo passa, e diante das inconstâncias humanas não se pode
desejar viver sofrimentos ou alegrias perpétuas.

PASSOS PARA UM VIVER EMPÁTICO

Conte uma experiência em que você foi empático com alguém:

Conte uma experiência em que alguém foi empático com você:

1

2

3

4

5

6

7

Estar presente, seja de forma física ou
“virtual”;

Olhar, assistir, perceber, diagnosticar;

Sentir, positiva ou negativamente;

Apropriar-se do sentimento do outro
sendo positivo ou negativo, revelando
compaixão por expressões físicas ou
verbais.

Conectar-se, criar intimidade por meio
da construção de uma história entre as
partes;

Provocar a sensação de afetado, amado,
compreendido;

Agir em conjunto, com lágrimas,
sorrisos, abraços, gritos, etc.

Treinamento e Desenvolvimento
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

COMO SER UM INSTRUTOR

BÍBLICO DE ALTO DESEMPENHO?
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Secularismo, materialismo, pluralismo

Discipulado

Influenciar o mundo

Líderes inspirados

Engajamento missionário das novas gerações

O que instrutores de alto desempenho querem?

DESAFIOS DA IGREJA

Comente cada um dos itens acima com sua dupla missionária:

Conquistar o maior número de pessoas para o Reino de Deus;

Desenvolver e executar estudos bíblicos resultantes em
batismos;

Discipular novos crentes para a carreira de instrutores
bíblicos.

Pedro respondeu: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja
batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados,
e receberão o dom do Espírito Santo”. Atos dos Apóstolos 2:38

Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia
água. O eunuco disse: "Olhe, aqui há água. Que me impede de ser
batizado?" Disse Filipe: "Você pode, se crê de todo o coração". O
eunuco respondeu: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus".

Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o
eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da
água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O
eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho.
Atos dos Apóstolos 8:36-39.

Quantas pessoas você influenciou para o conhecimento de Cristo
e o testemunho público da fé por meio do batismo? Qual a
sensação?

Atos 19: 1 a 7 – Explique este texto de forma que convença
alguém sobre uma “evidência” bíblica para o tema do rebatismo.

“A Bíblia não está acorrentada. Pode ser levada a

todas as portas, e suas verdades apresentadas à

consciência de cada homem”.
Ellen G. White. Conselhos Sobre a Escola Sabatina, pg. 84
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Comente

PRONTOS HOJE?

POR QUE FALTAM INSTRUTORES

PRONTOS HOJE?

RESULTADOS DA FALTA

DE INSTRUTORES BÍBLICOS

Mudança de mentalidade sobre o que é a Igreja e sobre o que é
Missão;

mudanças demográficas (novosObstáculos criados pelas
centros urbanos, condomínios fechados, prédios);

Pouco investimento na formação dos instrutores mais jovens;

Intimidação pelas mudanças de mentalidade da população –
pós-modernismo;

Falta de preparo para lidar com as novas formas de
comunicação e relacionamento (ex.:internet, redes sociais).

1.

2.

3.

4.

5.

Escreva histórias que ilustrem cada um dos itens acima

1.

2.

3.

4.

5.

Pouca atração e retenção de novos discípulos: diminuição no
número de pessoas batizadas;

Novos batizados com pouco conhecimento bíblico (instruídos
por conteúdos de DVDs, TV...) que se sentem incapazes de
ensinar a Bíblia para outras pessoas;

Igreja centrada no prédio, no serviço social e pouco engajada
na obra de proclamação do evangelho.

Como você se responsabiliza por estes resultados?

Como mudar esta realidade?

“Necessita-se um reavivamento no estudo da

Bíblia em todo o mundo (...) A Bíblia deve ser aberta

perante o povo. O conhecimento de Deus é a mais

alta educação, e encherá a Terra com suas

maravilhosas verdades, como as águas cobrem o

mar.”
Ellen G. White. Manuscrito 139, 1898
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Decido mudar a realidade espiritual e missionária da
Igreja, me envolvendo com a obra de dar estudos
bíblicos. Farei da minha vida um contínuo testemunho
da graça divina.

MEU COMPROMISSO

Vou oferecer estudos Bíblicos para:

1.

2.

3.

4.

5.
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