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                                             SOLUCIONANDO CONFLITOS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             
 

Entenda as diferenças: homens x mulheres 
 
1.A capacidade de ............................. é muito maior nas mulheres.  
2.Mulheres se ........................... menos ao ...................................., são mais prudentes.  
Estrogênio x Testosterona. 
3.As mulheres ......................... melhor. Melhor fluência e memória verbal. 
4.Mulheres fazem ............................................... ao mesmo tempo 
5.Homens são emocionalmente ..................................... 
6.O homem tem uma visão .......................... melhor. 
7.Os homens não levam muito em conta a emoção para tomarem ............................ 
8.Quando tem um conflito o homem prefere se virar ..............................., já a mulher corre e 
procura uma amiga para desabafar. 
9. Diante do perigo os homens são mais propensos à ............................. e as mulheres são mais 
dominadas pela ................................... 
10.O homem tende a ........................................ e a mulher tende a .......................................... 
 
4 reações mais comuns nos conflitos 
 

1. Ceder - ........................................................................................................................... 
2. Retrair - .......................................................................................................................... 
3. Ganhar sempre - ............................................................................................................ 
4. Resolver - ....................................................................................................................... 

 
Aprendendo a discutir 
 

1. Brigue sem ameaças - ......................................................................................................... 
2. Sem bombas -  ..................................................................................................................... 
3. Nunca use força física - ....................................................................................................... 
4. Aprenda a falar sem atacar - ............................................................................................... 
5. Não se expresse de maneira errada - ................................................................................. 
6. Escolha a hora certa - ......................................................................................................... 

 
Algumas práticas de resolução de conflito 
 

1. Decida o que é importante - ................................................................................................ 
2. Defina áreas de concordância e discordância - .................................................................. 
3. Ouça a outra pessoa - ........................................................................................................ 
4. Escolha sempre a paz - ...................................................................................................... 
5. Dê algumas sugestões sobre o que você pode fazer para ajudar - .............................. 

.............................................................................................................................................. 
6. Peça perdão e perdoe - ....................................................................................................... 
7. Orem juntos 

 
“Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Mateus 5:9; 
Esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14:19. 
Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos”. Romanos 12:18 
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