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Porque devo me preocupar com essa questão? 

Quando estudamos a forma que tomamos decisões, fazemos escolhas e consequentemente 

vivemos percebemos claramente que maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do 

que sentimos ou acreditamos. Só depois racionalizamos para justificar nossas escolhas.  

Nossas crenças estão totalmente influenciadas pelo que sentimos. Por isso algumas são tão fortes e tão 

difíceis de mudar.  

Por isso não consolamos pessoas angustiadas, enlutadas, desesperadas com argumentos lógicos, mas 

com momentos de relacionamento significativo, onde tocamos a alma um do outro. A verdade é que 

aprendemos as verdades mais profundas através desse tipo de relacionamento. 

Outro motivo que devemos nos preocupar com a inteligência emocional é que todos os nossos 

comportamentos estão relacionados com o que sentimos e não só relacionados, mas principalmente 

influenciados por nossos sentimentos, por isso nenhum comportamento é destituído de significado, por 

mais estranho que pareça ele tem um sentido. Se observarmos essa relação entre comportamento e 

sentimento, teremos condições de entender nossos comportamentos e também mudá-los com maior 

facilidade. 

Entendendo a Inteligência Emocional 

Inteligência Emocional: a união desses dois termos – inteligência + emoção, significa, embora 

aparentemente contraditória, que o homem está consciente das suas emoções. Esse conceito é a junção 

da prática diária das emoções unida ao ato de pensar e a inteligência. 

Em 1995 o Time publicou um artigo sobre inteligência emocional que dizia: “A moderna pesquisa do cérebro 

sugere que as emoções, e não o quociente de inteligência são a verdadeira medida para a inteligência 

humana”. 

A verdade é que problemas emocionais mal resolvidos podem bloquear completamente a capacidade de 

raciocinar do ser humano, bem como a forma de se relacionar. 

A empatia também faz parte da inteligência emocional: é importante reconhecer a maneira de pensar e de 

sentir de outra pessoa. Isso pressupõe a observação e a interpretação correta da linguagem usada pelo 

outro em todas as formas. Ou seja, faz parte da inteligência emocional que saibamos lidar com nossas 

próprias emoções e com as emoções dos outros, de tal maneira que possamos construir relacionamentos 

saudáveis e duradouros. 

Compreender o conceito de saúde emocional, significa ficarmos conscientes das nossas emoções, 

gerenciá-las de forma correta a partir dos princípios que a Bíblia nos ensina, para que possamos conquistar 

nossos objetivos, ao invés de ficarmos presos e estagnados na vida por causa delas. 

Não é simplesmente uma questão de escolha e sim uma necessidade vital. Sem esse aprendizado nossa 

vida fica comprometida. Perdemos a capacidade de criar, empreender, conquistar, construir 

relacionamentos saudáveis e etc. 

A bíblia é riquíssima em ensinamentos a esse respeito. Não existe fonte melhor de aprendizado sobre 

inteligência emocional do que a vida do nosso Senhor Jesus. 
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Vamos analisar as seis partes que compõe a inteligência emocional: 

1 – Precisamos reconhecer nossas emoções. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2 – Precisamos lidar com nossas emoções  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3 – Precisamos expressar nossas emoções de modo adequado 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4 - Precisamos transformar emoções em ações práticas construtivas  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5 – Precisamos reconhecer as emoções dos outros  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6 – Precisamos aprender a lidar com a forma que os outros expressam suas emoções 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 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 (2,0) + TESTE (8,0) –TOTAL: 10,0 

 

      

 


