
COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS

A ARTE DE SE
COMUNICAR BEM!

Quando você aprendeu a ouvir? ____________________

Quando e como você aprendeu a falar? _______________

FASCÍCULO 5
O sucesso na comunicação produzirá satisfação nas

relações. Para isso é preciso produzir a eliminação ou

amenização dos ruídos através do aperfeiçoamento na

transmissão da mensagem, seja corporal ou verbal.

Diante da quantidade de problemas de comunicação que
temos, reconhecemos que ainda estamos em processo de
aprendizagem quanto ao falar e ao ouvir. Atire a primeira
pedra quem nunca teve um problema de má interpretação por
algo que não disse ou, por não entender o que a outra pessoa
quis dizer.

O diálogo é um tema de amplos debates e múltiplas

produções de livros e artigos sobre problemas e soluções

para as relações. De fato, comunicar é algo mais amplo que

falar. O que você me diz?

A comunicação requer um emissor, mensagem e receptor.
Pode ser voluntária ou involuntária e se manifestar por meios
ou canais verbais - , ou não verbais – .orais, escritos corpo

Dependendo da qualidade da relação seguirá um fluxo de
hierarquia e harmonia, representadas por códigos que
ilustram se o comunicado é uma informação, emoção ou
crença.

Você se comunica mais com o corpo ou com as palavras?

Como consegue perceber se alguém está:

Nervoso: _____________________________________

Calmo: _______________________________________

Alegre: _______________________________________

Com frio: _____________________________________

Com medo: ___________________________________

Compreendendo a aula: __________________________

Como as organizações
empresariais, relacionamentos
precisam de sistemas de
comunicação que requerem
avaliação dos fluxos e gestão

da informação, negociação,

administração de conflitos e

até marketing.

Nos aspectos de comunicação em sua família, como a

hierarquia é definida? Ou seja, quem domina mais nas

relações?

Quem tem uma comunicação mais ou menos agressiva em

sua família?

Diante de conflitos humanos, você é mais diplomático,

pacífico ou confrontador?

Como alguém comunica suas crenças ou ideologias a partir

da cultura? Comente os itens abaixo:

Alimentação: __________________________________

Roupas: ______________________________________

Música: ______________________________________

Outro fator essencial é a lapidação dos filtros da audição. Ou

seja, o que você escuta é o que a pessoa disse? Você tem

escuta conclusiva (só entende partes específicas) ou

seletiva (só escuta o que quer)? Sua escuta é emocional ou

racional?

Conte histórias sobre conflitos relacionais resultantes de

má interpretação na comunicação:

De fato, nossa forma de comunicar é a revelação de muitas

experiências acumuladas ao longo da vida. Faça uma

autoanálise de sentimentos construídos na infância ou

adolescência, com pessoas ou temas citados:

RaivaAlegria Tristeza Solidão Desejos Conflitos Sexualidade

RaivaAlegria Tristeza Solidão Desejos Conflitos Sexualidade

RaivaAlegria Tristeza Solidão Desejos Conflitos Sexualidade

RaivaAlegria Tristeza Solidão Desejos Conflitos Sexualidade

RaivaAlegria Tristeza Solidão Desejos Conflitos Sexualidade

Como você comunica estas experiências pessoais aos

que se relacionam contigo diariamente? Alguém tem

“pagado o pato” por seus traumas?

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

ANÁLISE DO AMBIENTE
PARA UM ESTUDO

BÍBLICO RELEVANTE

FASCÍCULO 5
As irmãs podem fazer muito para aproximar-se do

coração e enternecê-lo. Onde quer que estejais,

minhas irmãs, trabalhai com simplicidade. Se vos

encontrais em uma casa onde há crianças, mostrai

interesse nelas. Fazei-as sentir que as amais. Se uma

está doente, oferecei-vos para lhe fazer tratamento;

ajudai a mãe, gasta de cuidados e ansiosa a aliviar o

sofrimento de seu filhinho.
Review and Herald, 11 de novembro de 1902
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NECESSIDADES GERAIS
DOS SERES HUMANOS

1.

2.

3.

Liste três amigos e explique o porquê de serem seus amigos.

• PROPÓSITO: ___________________________________

• FAMÍLIA: ______________________________________

• SAÚDE: _______________________________________

• PERTENCER: ___________________________________

Como cada uma das características acima influencia na

abordagem de alguém para o estudo da Bíblia?

NECESSIDADES HUMANAS,
PIRÂMIDE DE MASLOW

A pirâmide abaixo apresenta uma interpretação das necessidades

básicas dos seres humanos. Leia e marque os itens que não estão

“perfeitos” em sua vida pessoal.

O sal deve ser misturado com a substância em que é

posto; é preciso que penetre a fim de conservar.

Assim, é com o contato pessoal e a convivência que os

homens são alcançados pelo poder salvador do

evangelho. Não são salvos em massa, mas como

indivíduos. A influência pessoal é um poder. Cumpre-

nos achegar-nos àqueles a quem desejamos

beneficiar.
O Maior Discurso de Cristo, pg. 36
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(     ) Necessidades

(     ) Respeito

(     ) Descrença

(     ) Vínculo

(     ) Doutrinação

(     ) Ensino Bíblico

(     ) Aceitação

(     ) Misturar-se

(     ) Pecado

(     ) Solidão

(     ) Dinheiro

(     ) Confiança

(     ) Transformação

(     ) Evangelho

Numere as palavras em ordem de importância, quanto às

necessidades pessoais vividas pelo Instrutor Bíblico.

Qual a relação entre necessidades gerais ou básicas com o

processo de evangelização em sua região?

moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de
problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos

REALIZAÇÃO

PESSOAL

REALIZAÇÃO

PESSOAL

ESTIMA

SOCIALSOCIAL

SEGURANÇA

FISIOLOGIA

auto-estima, confiança, conquista, respeito dos outros,
respeito aos outros

amizade, famÍlia, intimidade sexual

segurança do corpo, do emprego, de recursos, da
moralidade, da família, da saúde, da propriedade

respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase,
excreção

A forma de moradia das pessoas fala muito sobre como pensam,

sentem e adoram. Como este fator interfere no processo de

evangelização?

Como ensinar a Bíblia para pessoas de baixa renda?

_________________________________________________

_________________________________________________

Como ensinar a Bíblia para pessoas de classe alta?

_________________________________________________

_________________________________________________

Como acessar as pessoas em sua realidade sociale geográfica?

_________________________________________________

_________________________________________________

A forma de vida ou cultura das pessoas representam desafios à

evangelização. Como comunicar Cristo a grupos tão enraizados em

suas ideologias?

___________________________________________________

_________________________________________________

Barcelona / Espanha

Foto: @decorcriative Instagram

Paraisópolis / Morumbi

Foto: Tuca Vieira, 2004

• Vou observar e respeitar as características culturais

dos que desejo evangelizar;

• Vou me misturar com as pessoas, suprindo suas

necessidades e ganhando confiança para abrir

portas ao Evangelho;

• Vou me envolver com grupos minoritários ou

comunidades de pobres ou ricos a fim de falar do

amor de Deus, em Cristo Jesus.

MEU COMPROMISSO

A internet revolucionou nossas formas de comunicação. Você
acredita que as redes sociais nos aproximaram ou nos distanciaram?
Como as redes sociais podem ajudar no processo de evangelização?

1) Integridade e coerência. Ele vive o que prega!

2) Flexibilidade. É justo, mas se tiver que errar o fará pelo excesso

de misericórdia!

3) Autoconfiança e autoconhecimento. Saber que é uma força

poderosa no exercício da tolerância e paciência.

4) Iniciativa. Não espera a necessidade ou o problema se ampliar

para dar respostas positivas e transformadoras.

5) Perseverante. Tem metas claras e não desiste até que as

alcance.

6) Visão empática. Descobre os desejos do estudante da Bíblia e

investe tempo em suprir suas necessidades espirituais. É

simpático e registra cada experiência revelando seu interesse

abnegado pelo novo irmão em Cristo.

7) Persuasão. Busca influenciar e convencer os estudantes da

Bíblia a entregarem a vida a Jesus. Para isto investe em se

comunicar melhor verbal e fisicamente; (persuadir não é

manipular!) - envolve deixar as pessoas exercerem seu livre

arbítrio.

8) Discipulador. Enquanto ensina o estudante da Bíblia, prepara-o

para ensinar outras pessoas. É uma espécie de “corrente do

bem”!

9) Aprendizado e desenvolvimento pessoal. Estamos sempre

aprendendo. Por isso, um bom instrutor tem a habilidade de ler

todos os dias, participar de cursos regularmente e dialogar sobre

seus desafios na obra de instrução bíblica.

ALGUMAS COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS
PARA UM INSTRUTOR BÍBLICO

• PROPÓSITO: quem sou eu, de onde eu vim e para onde vou?

• FA M Í L I A : c o m o m e f o r m e i e m t e r m o s d e c a r á t e r,
espiritualidade?

• SAÚDE: devo cuidar do meu corpo e manter a consciência
limpa?

• PERTENCER: “Ninguém é uma ilha”?

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário


