
COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS

ESTRATÉGIAS DE
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

O progresso tecnológico ampliou a incapacidade humana de
lidar com humanos. Os problemas sociais estão mais bem
diagnosticados, porém distantes de soluções práticas. Há
algum tempo, plantas como a arruda, o boldo ou a cidreira
resolviam quase todos os problemas de saúde da infância.
Hoje, há tantos vírus que as descobertas mais modernas são
insuficientes para nos dar a sensação de segurança.

Doenças como obesidade, miopia, osteoporose, cáries,
alergias e doenças autoimunes desafiam os maiores
intelectuais da ciência.

As migrações de espaços rurais para urbanos nos
aglomeraram e criaram condições deploráveis e violentas de
r e l a c i o n a m e n t o s , p a u t a d o s e s s e n c i a l m e n t e p e l a
sobrevivência. Os problemas de ordem psíquica e emocional
se avolumam de casa em casa.

O individualismo ilhou a solidariedade e promoveu a avareza.

A habilidade de se resolver conflitos é essencial em um
contexto de instabilidades sociais, econômicas e emocionais.
Pessoas com este perfil conciliador são cada vez mais
necessárias.

FASCÍCULO 7
Para saber lidar com problemas humanos é importante se
acostumar com imprevistos. Afinal, conflitos não fazem
parte do plano das pessoas, mas suas soluções devem fazer
parte da agenda do líder.

Apesar das mazelas humanas, tenha atitude positiva e
trabalhe com os recursos disponíveis para transformar a
tempestade em calmaria.

Uma igreja muito visitada por pessoas em situação de rua
reuniu uma comissão de representantes para decidir sobre o
que fazer diante da grande procura por ajuda financeira e
alimentação. Além de terem que conviver com o odor
característico do grupo, sentiam-se inseguros pela onda de
assaltos na região. Criaram, como opções, algumas linhas
para a decisão:

1. Proibir doações de qualquer espécie;

2. Fazer doações em forma de alimentos, e organizar um
estoque para isso;

3. Deixar cada membro livre para doar.

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário

Nós não podemos solucionar nossos problemas com o

mesmo pensamento que usamos quando os criamos.

Albert Einstein

Uma senhora com quem você estuda a Bíblia relata sobre
um conflito conjugal, seguido por abuso físico e sexual. O
companheiro é reincidente em relações agressivas, já
esteve preso por diversos crimes, mas permitiu que a
companheira estude a Bíblia, por confiar em você.

Como ajudar esta família?

CAPACIDADE ANALÍTICA

Meu avô dizia que “quem fala demais dá bom dia aos

cavalos”. Ao mesmo tempo afirmava que “o olho do dono

engorda o boi”.

Com estas pérolas folclóricas, aprendi que observar mais e

falar menos é o segredo para maximizar os resultados

positivos nos projetos pessoais ou relacionamentos. Afinal,

uma pessoa analítica vê o que alguém com perfil mais falador

não percebe. Isso a torna mais assertiva na percepção de

falhas e proativa no acerto das respostas.

LEIA 1 Reis 3:16-28 – Cite as estratégias que Salomão usou
para resolver o conflito entre duas mães inconformadas:

Talvez você saiba resolver equações complexas. Mas, qual a

solução para os problemas existenciais de um rapaz de 22

anos, que pergunta porquê foi abandonado numa lata de lixo

ao nascer?

Como resolver conflitos sociais, consequentes de crises e
traumas familiares?

O que fazer com uma criança de 11 anos, grávida do próprio
avô? Como ressignificar os relacionamentos entre os
membros desta família?

Enquanto alguns investem bilhões para explorar o Universo,

faltam recursos para resolver problemas humanos como a

fome, o terrorismo, o aquecimento global, e o aumento da

população em situação de rua nas cidades.

Cite três soluções para os problemas urbanos dos grandes
centros do Brasil:

Transporte

Violência

Pobreza

Não é que eles não conseguem encontrar a solução.

É que eles não conseguem enxergar o problema.

G.K Chesterton

Quais novos problemas cada uma destas opções poderá gerar?

1.

2.

3.

Como resolver o problema sem rejeitar as  pessoas?

ESTUDO DE CASO

Passo a passo na solução de conflitos

• Se antecipe e faça uma lista dos pontos a serem
discutidos – o preparo é uma arma ao seu favor;

• Parta para a conversa e não para a guerra – a resposta
branda desvia o furor (Provérbios 15:1)

• Após apresentar os seus motivos para querer resolver o
problema, ouça as demais partes envolvidas.

• Se não conseguir resolver o problema, leve-o a um
especialista acostumado a lidar com reconciliação de
pessoas – psicólogo, pastor...

Todo o progresso é precário, e a solução para um

problema coloca-nos diante de outro problema.

Martin Luther King Junior

Comente a frase acima:



COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

COMO FAZER APELOS?
PARTE 1

FASCÍCULO 7

O primeiro desafio que impõe barreiras para a tomada de

decisão espiritual é o trabalho. Afinal, quando a mudança

religiosa implica em uma nova relação com o dinheiro as

pessoas se sentem ameaçadas.

Quando o estudo chega ao tema do sábado o apelo se torna

mais intimidador. Não há brechas na lei e o estudante

precisará tomar uma decisão radical.

Alguns vão dizer: mas Deus quer que eu e minha família

passemos fome?

“Fui moço, e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o

justo, nem a sua semente a mendigar o pão.” Salmos 37:25

“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a

edificam; se o SENHOR não guardar a cidade, em vão vigia a

sentinela.

Inútil vos será levantar-se de madrugada, repousar tarde,

comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o

sono.” Salmos 127:1,2

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário

Vou lutar até o fim para que as pessoas tenham todas

as barreiras quebradas e entreguem a vida a Jesus.

MEU COMPROMISSO

Você já se deparou com problemas que dificultassem ou
impossibilitassem as pessoas de se batizarem?
Cite alguns.

Há quatro itens muito desafiadores que

dificultam a decisão pelo batismo.

1 TRABALHO

Respostas que
encorajam

2 TRADIÇÕES

Como dar um estudo bíblico sobre o sábado e convencer o

estudante sobre a verdade, influenciando-o na adoção das

práticas bíblicas?

O segundo obstáculo envolve as tradições de família ou

religiosas. Há pessoas que estão tão enraizadas na religião dos

pais que sofrem diante da possibilidade de abandonarem suas

raízes. Alguns dizem: meus pais sempre pensaram assim e me

passaram este legado. Outros: preciso perguntar para o meu

pastor.

“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas

estas coisas vos serão acrescentadas.” Mateus 6:33

“Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de

mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é

digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e não segue após

mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la-á; e

quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á.” Mateus

10:37-39

“E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou

pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu

nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna.”

Mateus 19:29

Respostas que
encorajam

Por que as pessoas se sentem presas às tradições?

Como usar a Bíblia para confrontar as tradições, sem agredir as

emoções e relações familiares do estudante da Bíblia?

Um dia apresentei os milagres de Jesus para um grupo de um

Centro de Reabilitação para dependentes químicos. Li o final do

evangelho de João:

“E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez; as quais, se

fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo

inteiro caberiam os livros que se escrevessem.” João 21:2

Um dos residentes gritou aleluia e afirmou: “eu creio que Jesus

curou um maconheiro, só não escreveram isso na Bíblia.”

Independente da interpretação que você faça desse episódio, é

certo que a fé faz com que a percepção do poder de Deus

exceda hermenêuticas.

Os vícios são desafiadores para que a pessoa se entregue

totalmente a Jesus. A dependência psíquica e química aterroriza

as pessoas. Alguns preferem adiar a decisão por medo de não

conseguirem se manter firmes na fé após o batismo.

Mas Deus é poderosíssimo e faz o milagre da libertação ao que

crê.

“Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de

Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus

o destruirá; porque o templo de Deus, que sois vós, é santo.”

1 Coríntios 3:16,17

Respostas que
encorajam

Leia 1 Coríntios 6:9-20 e descreva os tipos de vícios citados
no texto:

4 CASAMENTO

Estudei a Bíblia com o Romeu e a Jacira. A cada estudo era um

mar de lágrimas e declarações de amor por Jesus. De fato, a

Palavra de Deus fazia uma cirurgia que retirava medos, culpas,

traumas e implantava neles esperança, amor e paz. Ao fazer o

apelo para o batismo rapidamente responderam: SIM, É TUDO O

QUE QUEREMOS!

No momento de preencher a ficha de cadastro de membros

descobri que não estavam casados no Civil. Na realidade, eles

Respostas que
encorajam

se casaram civilmente aos 20 anos de idade, tiveram problemas

conjugais e se divorciaram aos 25. Mas, por se amarem,

voltaram a morar juntos. Curiosamente, achavam que o

casamento em cartório não havia trazido sorte ao matrimônio. E

agora?

"Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher,

seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do

que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não

carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo.”

Lucas 14:26,27

“Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher,

tornando-se os dois uma só carne.” (Gênesis 2:24).

“O que Deus uniu, não o separe o homem.” (Mateus 19:6).

Sobre a história acima, a igreja local os ajudou a pagar a
cerimônia civil e o casal foi batizado.

“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas

estas coisas vos serão acrescentadas”. Mateus 6:33 3 VÍCIOS


