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INTRODUÇÃO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Por que aprender sobre este tema? 
 

Fatores que determinam o sucesso (alcance de objetivos desejados, sejam eles quais forem 

para a pessoa): 

 

QI – Quociente Intelectual – 20% 

QE – Quociente Emocional – 80% 

 

Porém, em termos gerais, a maior parte do sistema ensino no mundo é focada em desenvolver o 

Quociente Intelectual. Não fomos ensinados a desenvolver nosso Quociente Emocional. 

 

Sinais de baixa Inteligência Emocional:  

1. Descontrole emocional 

2. Falar o que pensa 

3. Falta de compreensão e paciência com as pessoas 

4. Não saber se adaptar a circunstâncias diferentes 

5. Inconstante 

 

Desenvolvendo inteligência emocional você irá: 

a). Conseguir maior controle de sua vida. ---------------------------------------------------------NOTA: ______ 

b) Melhorar seu relacionamento com a família, com os amigos e com Deus. -----------NOTA: ______ 

c). Aumentar sua autoconfiança e autoestima. -------------------------------------------------- NOTA: ______ 

d) Tomar decisões mais inteligentes e sábias. ---------------------------------------------------NOTA: ______ 

e). Definir seus valores e o que mais importa para sua vida. ---------------------------------NOTA: ______ 

f). Reconhecer e priorizar suas metas e saber como alcançá-las. --------------------------NOTA: ______ 

g) Encontrar equilíbrio entre a escola, trabalho, amigos, honrando a Deus em tudo.   NOTA: ______ 

 

2. O que é? 

Inteligência emocional é um conceito em Psicologia que descreve a capacidade de 

reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar 

com eles. Em resumo: É a capacidade de lidar (entender, gerenciar e potencializar) com as 

próprias emoções e a dos outros.  

 

“Qualquer um pode zangar-se - isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na 
hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa - não é fácil”. Aristóteles 

 

História 

- 1920: O psicometrista Robert L. Thorndike, usou o termo "inteligência social" 

- 1940: David Wechsler descreveu a influência dos fatores não-intelectuais sobre o 

comportamento inteligente. 

- 1983: Howard Gardner, com sua teoria das inteligências múltiplas (interpessoal e 

intrapessoal) 

- 1985: O primeiro uso do termo "inteligência emocional" é geralmente atribuído a Wayne 

Payne, citado em sua tese de doutorado.   

- 1995: Daniel Goleman popularizou o tema Inteligência Emocional com seu livro que foi best 

seller no mundo inteiro.   
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5 PILARES DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

Autoconhecimento emocional - reconhecer as próprias emoções e sentimentos quando ocorrem; 
 

Controle emocional - lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida; 
 

Automotivação - dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal;  

Reconhecimento de emoções em outras pessoas - reconhecer emoções no outro e ter empatia 
de sentimentos;  

Habilidade em relacionamentos interpessoais - interação com outros indivíduos utilizando 
competências sociais. 

3. E Bíblia com isso? 

Por toda a Bíblia vemos conselhos e instruções que apontam para a habilidade de lidar com 

nossas próprias emoções e com as dos outros. Além disso, o próprio resultado da ação do 

Espírito Santo em nós se demonstra em uma Inteligência Emocional desenvolvida.  
 

1. COM SI MESMO. 

• “Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que 

conquistar uma cidade. ” (Provérbios 16:32) 

• “Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. ” (Provérbios 27:19) 

• “Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seus pensamentos e suas emoções porque disso 

depende toda a sua vida. ” (Pv 4.23 NBV-P) 
 

2. COM OS OUTROS. 

• "Vocês ouviram o que foi dito: 'Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo'. Mas eu digo: Amem os 

seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, (Mateus 5:43-44) 

• “Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. ” (Romanos 

15:2) 

• “Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem 

como o Senhor lhes perdoou. “ (Colossenses 3:13)   
 

Romanos 12.2; Efésios 4.17-24: O que esses dois textos têm em comum, e o que esse fator em 

comum se relaciona com o tema Inteligência Emocional? __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Gálatas 5.22,23: Qual é a relação entre as características do fruto do espírito com o conceito de 

inteligência Emocional? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Escolha um dia desta semana no qual você irá se dedicar à analisar suas emoções e a dos 

outros. Separe um lugar para anotar, pode ser papel ou seu bloco de notas do celular, e tente 

descrever todas as emoções mais relevantes naquele dia. Em um lugar você irá anotar as 

emoções sentidas por você, e em outro lugar você irá anotar as emoções que você notou nos 

outros que estão à sua volta.  
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