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HABILIDADE EM RELACIONAMENTOS 

INTERPESSOAIS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. O QUE É: É a habilidade de usar todos os seus recursos emocionais para lidar com as 
pessoas. Habilidade interpessoal é a característica humana que facilita pessoas a se 
relacionarem positivamente com outras pessoas e gerar resultados edificantes dessas 
conexões. 

 

2. PRINCÍPIOS BÍBLICOS:  

 
1. O Princípio da Aceitação 
“...  Aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou” ( Rm. 15:7). 

 
2. O princípio da cumplicidade 
“Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo.” (Gálatas 
6:2) 
 
3.  O princípio da paciência e da tolerância 
“... Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos 

outros” (Ef. 4:2 ) 
 

4.  O princípio da verdade 
“... Não mintam uns aos outros” (Col.3:9) 
 
5.  O princípio do encorajamento 
“E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras.” (Heb. 

10:24). 
 

3. COMUNICAÇÃO: 
 

O QUE FALAR - Conteúdo 
Qual tem sido o conteúdo da sua comunicação. O que você fala passa pelos 3 filtros? 
(Tem a ver comigo? É verdade? Edifica? 
 
COMO FALAR - Forma 
De maneira geral, a forma como você se comunica é coerente com o resultado que você 
gostaria de atingir com a sua fala? O tom a da sua voz e sua postura corporal contribuem 
ou atrapalham?  
 
QUANDO FALAR - Momento 
Você costuma falar demais ou “de menos”? Consegue lembrar de momentos em que 
você não foi assertivo na hora de se comunicar por ter falado na hora errada. O que você 
aprendeu desse episódio?  
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4. MENTALIDADE: Pense Ganha-Ganha - Tenha atitudes em que todos podem ganhar. 

a. ERRO (perde-perde): Preferir perder para que o outro não ganhe 

b. ERRO (perde-ganha): uma pessoa prefere perder e outra ganhar porque precisa. 

c. ERRO (ganha-perde): Tirar vantagem de uma negociação e cima da perda de 
outro. 

d. O CERTO (GANHA-GANHA) - BENEFÍCIO MÚTUO: Todos devem ganhar; é uma 
mentalidade de adundânciatem para todos. 

 

 

5. DICAS PRÁTICAS 
 

1. Seja você mesmo 
2. Olhe nos olhos das pessoas 
3. Sorria 
4. Tome a iniciativa 
5.  Escute as pessoas 
6. Seja prestativo 
7. Conecte pessoas 

8. Crie Sinergia - Trabalhe junto para conseguir mais. O TOTAL DO RESULTADO É 
MAIOR DO QUE A SOMA DOS PARTES. 

 

 
“É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 

duas pessoas. ” 
Eclesiastes 4:9 
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