
COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS

RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS:

COMO DAR E RECEBER FEEDBACKS?

Oi, como você está?

Por que não deu mais de si para os relacionamentos
que viveu esta semana?

Quando alguém se destaca por uma ação estudantil ou profissional,
por uma atitude moral ou por algo de bom realizado para a
sociedade, que tipo de reconhecimento você revela à pessoa?

É inegável que passamos boa parte da vida em sociedade
avaliando a nós mesmos e julgando os outros. Porém, não sabemos
como comunicar os pensamentos de forma assertiva e construtiva.

Foi-me mostrado que é preciso haver muita

cautela, mesmo tratando-se de desembaraçar

pessoas de um fardo opressor, para que não

ponham sua confiança na própria sabedoria e se

esqueçam de que dependem inteiramente de

Deus. Não é bom elogiar a pessoa ou exaltar os

talentos de um servo de Cristo. No dia de Deus

muitos hão de ser pesados na balança e achados

em falta por causa de sua exaltação pessoal. O

Eu facilmente se eleva, fazendo o indivíduo

perder o equilíbrio. Repito a meus irmãos e irmãs:

Se desejam ser inocentes do sangue de todos os

homens, nunca lisonjeiem nem exaltem os

esforços de pobres mortais; porque isso pode ser

a ruína deles. Há perigo em exaltar por palavras

ou por atos a um irmão ou irmã, por mais

aparentemente humilde que seja sua conduta. Se

eles são realmente dotados desse espírito manso

e humilde que Deus tanto aprecia, ajudem-nos a

conservá-lo. Isto não se fará por meio de

censuras ou deixando de apreciar devidamente

as suas qualidades; mas há poucos que

suportam sem prejuízo os efeitos de um elogio.
Testemunhos para a Igreja 3, p.185
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Sabia que você tem uma beleza diferente? Seus olhos são lindos e
sua voz gera muita confiança.

Me fale quais os seus 3 pontos fracos que mais te incomodam:

1. 2. 3.

Estou gostando de você. Mas, quero que me convença de que vale
a pena nos aprofundarmos no relacionamento. Cite seus 3 pontos
fortes mais perceptíveis para que eu confie totalmente em você:

1. 2. 3.

Ser avaliado é algo muito desafiador. Afinal, vivemos em uma
cultura onde o elogio foi qualificado como bajulação, politicagem, e
a crítica é recebida como mero pessimismo. Ser sincero é perigoso,
e quem diz a verdade é ti o por insensível.d

Como você se sente quando recebe elogios?
Será que diz: “Hum, são seus olhos!”, ou

“Nada, não sou tudo isso!”?

Já pensou que pessoas ao seu
redor precisam ser olhadas nos

olhos? Isso revela sinceridade de
pensamentos e sentimentos.

Também demonstra segurança:
você não teme segredos

ou traumas.

Vou citar algumas pessoas e gostaria que você falasse coisas
boas sobre elas:

Pai:

Mãe:

Patrão:

Professor:

Pastor:

Esposo(a):

Irmão(ã):

Agora, explique o motivo pelo qual citou estes elogios para cada
uma das pessoas:

Para dar ou avaliar alguém
é necessário ter um planejamento.

A impulsividade é perigosa e pode gerar ressentimentos.

feedbacksfeedbacks

Cite experiências em que a impulsividade deu origem a
problemas de relacionamentos:

O perdão é uma forma de promover .
Afinal, reavalia a relação e lhe dá uma nova forma e qualidade.

feedbacksfeedbacks

Como planejar-se para ter boas experiências com o
“feedback”?

1 Sempre que possível agende com a pessoa;

2 Defina um tempo para que a avaliação não seja
enfadonha;

3 Escolha um local adequado ao tipo de avaliação que
será feita;

4 Defina a forma corporal para o diálogo. Frente a frente,
lado a lado, assentados ou em pé, em local público ou
privado?

1 Marque um horário na agenda da pessoa, refira-se ao
episódio específico que te motiva ao diálogo: Fulano,
gostar ia de conversar com você sobre meus
sentimentos relacionados a TAL episódio.

2 Fale na primeira pessoa: eu sinto, eu penso, eu percebo.

3 Após se expressar, dê à pessoa a liberdade para falar
sua versão relacional ou emocional sobre o episódio em
debate.

4 Proponha uma solução consensual.

5 Sugira uma oração juntos.

Se for para reconhecer apositivamente vá direto ao ponto. Se for
algo público declare em alto e bom som.

Se for algo mais íntimo, mande mensagem, ligue, encontrem-se,
abracem-se, e tornem a experiência inesquecível.

Leia o texto abaixo e comente-o à luz do tema de hoje:

como come ar?çcomo come ar?ç

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário



COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

COMO AS PESSOAS
ACEITAM JESUS?
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“A mais elevada de todas as ciências é a de salvar almas. A

maior obra a que podem aspirar criaturas humanas, é a obra

de atrair homens, do pecado para a santidade.” Ciência do

Bom Viver, p. 398.

“Uma alma tem mais valor para o Céu do que um mundo

inteiro de propriedades, casas, terras, dinheiro.” Testimony

Treasures, vol. II, p. 375.

“Muitos estão no vale da decisão, em que se tornam

necessários apelos especiais, íntimos e diretos, para levá-los a

deporem as suas armas de combate e ocuparem um lugar

junto ao Senhor.” Testimonies, I, 646

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário

• Vou adotar os passos acima em meus estudos

bíblicos;

• Vou aumentar o número de pessoas com quem

estudo a Bíblia.

MEU COMPROMISSO

1. O INSTRUTOR

A obra do instrutor é ensinar, apelar e conduzir as pessoas à

decisão de aceitar o chamado de Jesus.

“O instrutor humano não pode fazer a obra do Espírito Santo;

nós somos apenas os condutos mediante os quais trabalha o

Senhor.” Evangelismo. 331.

2. O ESPÍRITO SANTO

Somos usados por Deus como canais para conduzir a alma à

verdade, mas o Espírito Santo é o agente que convence a mente

do interessado para aceitar o ensino. Ele impressiona e converte

o coração.

“Sem a presença do Espírito Santo, nem um coração será

tocado, nem um pecador será conquistado para Cristo.”

Testemunhos Seletos, III, 212.

3. O INTERESSADO

Ele decide se aceita ou não a voz do Espírito Santo.

Para tomar uma decisão positiva é importante a maneira como a

mensagem é apresentada.

A confiança e amizade que o interessado tem no instrutor e o

uso de métodos corretos aumentarão a possibilidade de tomar

uma decisão positiva.

COMO FUNCIONA A MENTE
AO TOMAR UMA DECISÃO

Toda decisão que se tome, seja para comprar uma geladeira

ou para aceitar a verdade bíblica e se tornar um cristão

adventista, abrange quatro níveis básicos:

1. INFORMAÇÃO

Os interessados não tomarão decisões corretas a menos que

tenham toda a informação sobre o assunto estudado.

Fazer um apelo sem ter dado a informação completa sobre a

doutrina, cria barreiras na mente e a decisão será negativa.

Assim, antes de solicitar a decisão, verifique se a pessoa

conhece bem o assunto e se compreende o que significa a

decisão que se está pedindo.

Se as dúvidas não forem respondidas, o interessado vai desistir

dos estudos ou não vai ter a convicção da verdade.

2. CONVICÇÃO

Quando a pessoa tem a informação completa sobre a doutrina,

a consciência diz: “Creio que isto é o que Deus quer que eu

faça!”. “Esta é a vontade de Deus!”

Podemos aumentar a convicção do interessado ao

perguntarmos: “Você percebe que esta é a vontade de Deus?

Pode ver que este é o caminho que Deus quer que você siga?

Está claro que seguindo este caminho você estará agradando a

Jesus?”

Ao fazer perguntas deste tipo relacionamos a informação que o

interessado recebeu no estudo bíblico ao plano de Deus para a

sua vida.

deve ser mais do que

simplesmente um

transmissor de informações.

Ele é um instrumento pelo

qual o Espírito Santo vai

gerar a convicção necessária

para que o estudante mude

de vida.

O INSTRUTOR

Como avaliar se uma pessoa está convicta da verdade cristã?

3. DESEJO

A convicção é a certeza que o interessado tem de que a doutrina

vem de Deus. Esta despertará nele o desejo de mudar sua vida.

Quando apresentamos os benefícios de fazer o que é correto e

os prejuízos das coisas erradas, despertaremos nas pessoas o

desejo de decidirem-se pela vontade divina.

4. AÇÃO

Quando o conhecimento adquirido pela informação, a convicção

e o desejo do interessado sobre a verdade aumentam, ele

avança para a ação; então, acaba por decidir-se ao lado de Cristo

e aceita o batismo.

OS AGENTES
PRESENTES NA DECISÃO

PASSOS PARA DECISÃO

1. LEVAR AS PESSOAS A ACEITAREM A CRISTO

Antes de apresentar qualquer doutrina, a pessoa deve ser levada

a aceitar a Cristo como Seu Salvador pessoal.

Se o interessado aceitar de coração a Jesus, então aceitará

todas as verdades ensinadas, porque Cristo é o centro de todas

elas.

2. ENSINAR TODA A DOUTRINA

Os interessados devem aceitar de maneira consciente a

mensagem completa da Bíblia.

Não passar por alto ou apressadamente as verdades bíblicas de

aceitação mais difícil.

Ao ter dificuldades em apresentar um tema mais difícil, buscar

ajuda de pessoas mais experientes.


