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DESCUBRA O MELHOR DOS OUTROS 
 
 

5 Competências Socioemocionais essenciais 
 
O que são Habilidades Socioemocionais? 
 
Afinal, o que é “socioemocional”? O termo socioemocional se refere ao conjunto de habilidades 
sociais e de inteligência emocional envolvidas na relação de qualquer pessoa. 
 
O termo socioemocional descreve melhor a área do que o termo “habilidades emocionais”, pois 
essas habilidades sempre tem um componente social, seja na produção, percepção e nomeação 
das emoções, ou seja na resolução de problemas, respeito e compromisso com a realidade da 
qual o indivíduo faz parte. 
 

1. Autoconhecimento ........................................... 
 

2. Autocontrole ..................................................... 
 

3. Consciência social ............................................ 
 

4. Habilidades Sociais ........................................... 
 

5. Tomada de decisão responsável ........................ 
 
* Nos nossos relacionamentos a nossa tendência é vermos o que a pessoa tem de pior e não o de 

melhor. Não é fácil conhecermos as pessoas e vermos o que ela tem de melhor. Relacionamentos 

podem determinar nosso ____________________ou ____________________ pode fazer a 

pessoa se sentir amada, aceita ou miserável. Alguns afirmam que a maioria dos problemas 

emocionais tem a ver com _______________________. 

 

* Se você escolhe se relacionar com uma pessoa errada isso vai acabar te atingindo negativamente. 

Você precisa ter essa sabedoria. Relacionamentos íntimos tem que ser com pessoas que vão te 

abençoar. Relacionamento doentio com namorados: precisa terminar, romper com chantagens 

emocionais. 

 

* Relacionamentos podem determinar nosso __________________ou ____________________. 

 

* Rom. 15.2 Agradar ao próximo, edificar. Ajudamos a formar caráter das pessoas que Deus coloca 

ao nosso lado. Casamos para somar, para ajudarmos aos outros a sermos pessoas melhores. 

 * Você tem manchado a vida de alguém? Perdão e confissão com reparação precisam acontecer. 

 

 

 

RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS - 2018 



 

Como descobrir o melhor dos outros? Como somar em sua vida? 

 

A- OFEREÇA AS PESSOAS UM DESAFIO PESSOAL. EFÉSIOS 4.1  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

B- ENTREGUE AS PESSOAS CONFIANÇA COMPLETA. ROM.15.1,2,7.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

C- OFEREÇA ÀS PESSOAS CONSELHOS: BONS, HONESTOS. PROV. 27:17 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

D- DÊ CRÉDITO A QUEM FEZ REALMENTE. ROM 12.10  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------  

 

TAREFAS 

1- APOSTILA PREENCHIDA PARA MOSTRAR AO COLEGA. 

2- LISTA DE PESSOAS QUE VOCÊ DESEJA TRABALHAR NO RELACIONAMENTO, SOMANDO NA 

VIDA DELAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

      

 


