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Relacionamentos Saudáveis 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Como nós lidamos com Deus e com pessoas vai determinar o nível de qualidade da nossa vida. 

* Quem você será daqui a um ano e mais do que isso, será determinado por duas questões: 

1- O que você permite que entre em sua mente. 

2- As pessoas com as quais você se relaciona. I CORÍNTIOS 15.33- As más companhias 

corrompem os bons costumes. 

Eu preciso ser a pessoa que ___________________o relacionamento para melhor, que sabe que 

foi colocado na terra para ______________________________. Que quando chega num ambiente 

traz algo em ______________________. 

Eu preciso aprender a lidar com meus pensamentos e emoções, caso contrário, seguirei com 

emoção _________________ e ___________________ . 

Sua mente é uma lata de LIXO? Ou você sabe se proteger? Tudo isso refletirá nos seus 

_____________________. 

AMOR - TEXTO BASE: I CORÍNTIOS 13 

O ALVO DA NOSSA VIDA PRECISA SER AMAR. CONHECIMENTO SEM PRÁTICA NÃO SERVE PARA NADA. 

Amor é mais que inteligência emocional, é aprender a gestão da emoção.  Amor são atitudes frutos 

de: _______________________________. 

1- EXPERIMENTANDO A PACIÊNCIA: 

* A paciência é vital ao relacionamento. Sejam pacientes para com todos. I Ts 5. 14b /Ef.4.2 

* Como sermos mais pacientes? 

* Olhando o outro como Deus olha. O AMOR É _____________________. 

* ROMANOS 15.7. Aceitem-se uns aos outros. Como você era quando Cristo te aceitou? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* Se aceite como Deus te aceita. 

* Aprenda a ouvir as pessoas. Teste isso durante a semana.  EX: Você fica pensando no que vai 

falar enquanto ouve o outro? SIM (   )  NÃO (   ) 

* Prov.19.11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Segundo esse versículo, você é uma pessoa 

sábia nos relacionamentos?  Sim (   ) Não (    ) 

* PROV.14.29.  Sabedoria e entendimento são vitais para ouvirmos e nos relacionarmos. Às vezes 

só precisamos ouvir. Nosso corpo vai falar enquanto ouvimos.  ex: celular na mão, olhando outra 

coisa... 
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* Sua nota como ouvinte: 0 a 10 ______ Como paciente 0 a 10 ______ 

* Liste 3 ou 4 necessidades das pessoas que convivem com você e tenha a paciência de atender 

e satisfazer: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________                                                                                                                                      

* Isso vai transformar seus relacionamentos. Jesus é a fonte para conseguirmos exercitar a 

paciência.  

* Se você não aguenta as pessoas da sua família como solteiro, você não vai conseguir aguentar 

a sua família de casado/a. Cada um tem a família que merece, a sogra que merece, os filhos que 

merecem, o marido que merece. Eles podem ser fonte de crescimento na sua vida. Aprenda com 

eles, agradeça a Deus por eles. 

TAREFAS 

 

1. Liste 3 ou 4 defeitos das pessoas que convivem com você. agora faça um propósito de ter 

paciência de suportar esses defeitos sem reclamar:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Nome de uma ou duas pessoas que você vai desenvolver um relacionamento saudável, se 

esforçando para atender as necessidades delas 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Lista de pessoas que você vai trabalhar a paciência em sua vida, suportando os defeitos 

delas sem reclamar. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 
semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  
- Média para aprovação no SENIB: 6,0 

Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS E TAREFAS (3,0) + TESTE (7,0) –TOTAL: 10,0 

 

      

 


