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CONTROLE EMOCIONAL 
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1.  O QUE É? 

É a capacidade de ter domínio da própria vontade, das próprias emoções; é ter o poder sobre 
os sentimentos e limitar os seus impulsos ou potencializar o que precisa ser sentido.  

“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 

“Emoções fora do controle fazem de pessoas espertas, estúpidas” (Daniel Goleman) 

2. O CONTROLE EMOCIONAL NA BÍBLIA 

Controle emocional é uma característica do Fruto do Espírito (Gl 5.22,23): DOMÍNIO PRÓPRIO 

“Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se.” (Pv 25.28) 

“Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que 
conquistar uma cidade. ” (Pv 16.32) 

3. COMO DESENVOLVER CONTROLE EMOCIONAL 

 

3.1 - “MACRO” (No geral):  Identificando as raízes emocionais em cada um dos “A’s” e criando 

estratégias para trabalhar as forças e fraquezas em cada uma.  

 

a. AUTOCONHECIMENTO - características de personalidade: Temperamento; Linguagem de 

Amor; Forças e Fraquezas, conjunto de valores pessoais. 
  

- Quais características negativas do meu temperamento eu preciso monitorar e quais 

positivas eu devo usar mais? 

- Como posso prevenir para responder adequadamente às situações da vida quando meus 

valores estão sendo feridos? 

 

b. AUTOIMAGEM - visão que temos de nós mesmos, fruto do que ouvimos, vemos e 

experimentamos.  

- Quais crenças a respeito de mim foram criadas na minha formação que não são 

compatíveis com as verdades de Deus sobre mim? 

- Como posso reafirmar diariamente a minha verdadeira identidade? 

 

c. AUTOESTIMA - valor que atribuímos a nós mesmos, julgado pela identidade que acreditamos 

ter.  

- Quais são experiências e situações que ferem minha autoestima, das quais posso 

preparar melhor? O que posso fazer diariamente para lembrar o meu valor e como posso elevar 

a minha autoestima? 

 

3.2 - “MICRO” (No específico) Aplicando ferramentas e técnicas de autocontrole para as 

situações do dia-a-dia.  

 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL À LUZ DA BÍBLIA - 2020 

 



● ABC do Controle Emocional:  

● ADVERSIDADE: Problema ou desafio que surge.  

● BASE INTERPRETATIVA: Nossos pensamentos, sentimentos e interpretações do 

problema. Essas interpretações geram: 

● CONSEQUÊNCIAS: Como nós agimos a partir da interpretação da situação, para 

lidar com o problema.  

 

● INTERROGATÓRIO PESSOAL! Ativando o modo interpretativo: Esta técnica 

serve para confrontar a si mesmo e a forma como está vendo e lidando as a 

situação.  
  

- Eu / Não eu (QUEM?) 

- Sempre / Nem sempre (QUANDO?) 

- Tudo / Nem tudo (QUANTO?) 

 

Ex: Maria está ansiosa para que seu marido chegue em casa e faça algo especial, afinal é o 

dia do aniversário de casamento dele. Porém ele chega sem ter preparado nada pois não 

lembrou. Maria explica o evento da seguinte forma: “Eu devo ser uma mulher horrível, mesmo! 

(EU) Ele nunca lembra das datas especiais que importam para mim (NUNCA). Acho que ele 

não me ama mais. (TUDO). 

 

A interpretação poderia ser diferente, como: “Ele esqueceu do nosso aniversário (NÃO EU), 

como já aconteceu algumas vezes (NEM SEMPRE). Não é romântico, mas pelo menos é um 

excelente marido em outros aspectos e um excelente pai” (NEM TUDO). 

 

Diante de problemas ou situações adversas aplique os 4 critérios para o interrogatório.  

 

1- Evidências: Quais são os fatos reais da situação? Estas evidências confirmam a minha 

interpretação da situação? 

2- Alternativas: Pessoas pessimistas costumam ver apenas as consequências negativas de 

um fato e a ignorar as positivas.  

3- Implicações: Quais são as reais chances das consequências que estou imaginando 

acontecerem? 

4- Utilidade: Só porque uma interpretação é verdadeira não quer dizer que seja útil.  

 

● 5 passos para o controle emocional em qualquer situação: 

 

1. Identificar o sentimento 

2. Identificar o gatilho 

3. Quebrar o padrão 

4. Aplicar a verdade como recurso 

5. Fazer uma pequena atitude 

 



TAREFA 3: Identifique o ABC do controle emocional de cada passagem bíblica:  

Gn 50. 19-21 - José do Egito:  

A - 

____________________________________________________________________________ 

B - 

____________________________________________________________________________ 

C - 

____________________________________________________________________________ 

1 Sm 17. 31-37 - Davi:  

A - 

____________________________________________________________________________ 

B - 

____________________________________________________________________________ 

C - 

____________________________________________________________________________ 

2 Co 4.8-18 -Paulo e os desafios do apostolado:  

A - 

____________________________________________________________________________ 

B - 

____________________________________________________________________________ 

C - 

____________________________________________________________________________ 

Fp 1.7-14 - Paulo preso escrevendo aos Filipenses:  

A - 

____________________________________________________________________________ 

B - 

____________________________________________________________________________ 

C - 

____________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO 

Orientações específicas para esta matéria 
-Valor do teste desta matéria: 4,0            - Apostilas preenchidas: 1,0            
- 8 Tarefas (0,5 cada tarefa): 4,0              - Todas as aulas assistidas: 1,0 
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