
 

 

Se alguma vez já te sentiste mal contigo, 

entre em si mesmo e perceba que ninguém 

é perfeito mas mesmo com os teus defeitos 

e qualidades és uma pessoa única no 

universo, por isso, és especial e amada por 

Deus. 
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Introdução 

Terminamos um ano de 2021 bastante complicado em todo o mundo. A pandemia, que não 

acaba, nos obrigou a fazer muitas mudanças em nossas vidas, costumes, valores, hábitos, 

sentimentos.  

É importante neste início de ano fazer uma pausa para dar-nos conta, refletir, como temos 

enfrentado esses tempos difíceis e como vamos continuar com nossas vidas, como vamos 

continuar vivendo diante das adversidades que se apresentam, quais são as ferramentas 

com as que contamos 

Por isso, convidamos você, em clima de oração, interior e rever nosso projeto de vida. 

Desejamos que o tema seguir nos ajude e nos anime. Encha-nos de esperança e confiança 
em Deus que nos ama com um amor infinito. 

 

1. Conhecimento próprio 

 

Santa Teresa de Jesus nos convida em sua grande obra As Moradas a entrar no Castelo 
interior de nossa alma. 

Ela diz que normalmente vivemos fora do castelo crendo que tudo o que existe está fora e 

nos estamos perdendo a beleza e grandeza da vida que acontece lá dentro. Ela nos convida 
nos conhecermos por dentro.  

Sta. Teresa nos fala de três conhecimentos: 

- Conhecer a Deus  
- Conhecer o projeto que Deus tem para cada um de nós, valorizando nossa dignidade e 

considerando os dons e talentos recebidos. 
- Conscientizar-se da nossa fraqueza, mas vista pelo olhar amoroso de Deus 



 

O autoconhecimento consiste em conhecermos profundamente a nós mesmos, saber e 
compreender quais são: 

- Nossas qualidades e defeitos 
- Nossos pontos fortes e os fracos 
- As emoções com as quais podemos lidar e as que nos dão mais trabalho 
- Nossos valores, interesses e crenças pessoais 
- As experiências que nos marcaram 
- Nossas expectativas, sonhos, desejos e objetivos 
- O que tememos e que nos motiva a agir 

Conhecer a nós mesmos é uma tarefa para toda a vida. Somente assim nos enriquecemos 
pessoalmente, nossas relações são fortalecidas e os resultados de nossas ações melhoram. 

Para nos conhecermos devemos:  

- Observar-nos 
- Entrar em contato com nossos sentimentos, reconhecê-los aceitá-los 
- Descobrir nossos pensamentos 
- Analise nossas reações automáticas e nosso comportamento em geral 

Obstáculos para encontrarmos: 

- Nossa própria subjetividade e parcialidade  
- Justificar-nos para não nos sentirmos culpados 
- Medo de encontrar algo que nos desagrade 

- Procurar respostas fora de nós mesmos 

Ajudas para conhecer-nos: 

- Aceitar-nos sem julgar, criticar ou desvalorizar-nos 
- Perdoar-nos  
- Não formar nossa auto-imagem baseada nas opinião dos demais 

O autoconhecimento leva necesariamente à autoestima. 

  
Perguntas para refletir: 

1. Nesses tempos de pandemia você tem reagido como esperado ou teve que se 

interiorizar para analizar suas reações e comportamentos? 

2. Que lições você acha que aprendeu sobre si mesmo neste tempo de 
confinamento? E as pessoas ao seu redor? 

 

  



 

2. Autoconceito 

 

Antes de definir autoestima, é necessário definir e entender o que é autoconceito, pois a 

autoestima é baseada no autoconceito. 

A autopercepção forma um conceito mental de quem e como somos, todos temos uma 

imagem mental de nós mesmos, ou seja, uma percepção e uma ideia de como somos física 

e psicologicamente. 

Formamos essa imagem ao longo do tempo, começando em nossa infância. Essa ideia de 

nós mesmos pode coincidir com a ideia que os outros têm de nós ou não, mesmo essa ideia 

pode ou não coincidir com a realidade. 

Quanto mais realista for o autoconceito, mais apropriada será nossa interação com o 

ambiente ao nosso redor, quanto mais nos aceitamos, maior nossa capacidade de 

crescimento pessoal e mais sólida será a nossa auto-estima. 

 

3. Autoestima 

 
 

 

A autoestima pode ser definida como um conjunto de elementos: o que penso sobre mim, 

como me sinto com esses pensamentos e o que faço da minha vida levando tudo em 

consideração. 

Manifesta-se através da forma como olhamos para nós próprios (autoconceito), as nossas 

emoções, o nosso comportamento e os nossos pensamentos. É um instrumento que nos 

faz ver como são nossas interações com os outros. 

A autoestima não surge de nos avaliarmos positivamente em cada situação, mas sim de nos 

observarmos objetivamente e, sobretudo, de estimar e aceitar nosso autoconceito. 

A auto-estima não é um conceito fixo e estável, manifesta-se de forma mutável em função 

da nossa situação vital e das nossas circunstâncias e vai mudando ao longo da nossa vida. 

“Eu amo-me” 



 

Importância da autoestima 

Se a nossa autoestima é adequada: 

- seremos capazes de interagir com o mundo de forma saudável, afirmando-nos em 
qualquer situação e defendendo nossos direitos sem alteração. 

- estaremos imunes ou pouco vulneráveis aos ataques emocionais do ambiente e 
agiremos com tranquilidade em qualquer situação, aceitando-nos incondicionalmente, 
o que nos deixará satisfeitos com nossas reações e comportamentos. 

A autoestima é também uma das bases das relações humanas e portanto, afeta diretamente 
nossa maneira de agir no mundo e nos relacionar com os outros. 

Nada em nosso modo de pensar, sentir e agir escapa à influência da autoestima. 

Uma autoestima saudável nos permite ter uma série de comportamentos e atitudes que 
têm efeitos benéficos na saúde e na qualidade de vida, além de prevenir doenças como a 
depressão ou ansiedade. 

Uma pessoa com autoestima saudável: 

- Ela está disposta a defender seus direitos pessoais, mesmo que encontre oposição ou 

ataques emocionais. 

- Ela se sente segura o suficiente para mudar sua opinião ou seus critérios, se a 

experiência lhe mostrar que ela estava errada. 

- Aprenda com o passado e planeje o futuro, mas viva intensamente o presente. 

- Ela confia em sua capacidade de resolver seus próprios problemas, sem se intimidar 

com fracassos e dificuldades, e quando realmente precisa, está disposta a pedir ajuda 

aos outros. 

- Como pessoa, considera-se e sente-se igual a qualquer outro, nem inferior nem 

superior; simplesmente iguais em dignidade; e reconhece diferenças em talentos 

específicos, prestígio profissional ou posição econômica. 

- Reconhece que pode ser interessante e valioso para outras pessoas. 

- Não pode ser manipulado. 

- Reconhece e aceita em si diferentes sentimentos e emoções, tanto positivos como 

negativos, e está disposto a revelá-los a outra pessoa, se parecer valer a pena e ela 

desejar. 

- É capaz de desfrutar de uma grande variedade de atividades. 

- É sensível aos sentimentos e necessidades dos outros. 



 

- É capaz de tirar o melhor proveito do que está no momento presente, dependendo do 

seu ambiente. 

Em conclusão, podemos afirmar que uma autoestima saudável nos trará grandes benefícios 

em todos os aspectos de nossas vidas. 

Tipos de autoestima 

De modo geral, pode-se falar de dois tipos de autoestima, embora não sejam ideias 

mutuamente excludentes, pois podem se referir a diferentes aspectos do ser humano. 

Autoestima alta 

Pessoas com alta auto-estima são caracterizadas por terem muita confiança em suas 
habilidades. Dessa forma, eles podem tomar decisões, assumir riscos e enfrentar tarefas 
com alta expectativa de sucesso, isso porque se veem de forma positiva. 

À medida que a nossa auto-estima for mais elevada, sentir-nos-emos mais preparados, com 

maior capacidade e vontade de realizar várias atividades, teremos maior entusiasmo e 

vontade de partilhar com os outros. 

Baixa autoestima 

Pessoas com baixa autoestima podem se sentir inseguras, insatisfeitas e sensíveis a críticas. 

Outra característica das pessoas com baixa autoestima pode ser a dificuldade de ser 

assertivo, ou seja, de reivindicar seus direitos de forma adequada. 

A baixa autoestima pode derivar por diversos motivos, como, por exemplo, o valor que 

atribuímos a nós mesmos, a opinião que temos sobre nossa personalidade, nossas crenças, 

entre outros. 

Da mesma forma, às vezes podem tentar agradar os outros para receber reforço positivo e, 

assim, aumentar sua autoestima. 

Desenvolvimento e fortalecimento da nossa autoestima 

Se queremos fortalecer nossa auto-estima, precisamos: 

- perceber de onde vêm as nossas limitações e os nossos erros na gestão da nossa vida, 

e sobretudo trabalhar para desenvolver novas formas de ser (um pouco mais serenas, 

um pouco mais confiantes, um pouco mais ousadas, um pouco mais indiferentes aos 

olhares e opiniões ) sempre levando em consideração os traços de nossa personalidade. 

Isso implica tanto trabalhar na relação consigo mesmo quanto progredir na relação com 

os outros. 

- refletir, agir e repetir o processo até que 'apreciar-se' seja tão natural para nós quanto 

respirar, para que possamos abordar todo o resto: os outros, a vida. 



 

Perguntas para refletir:  

1. Considera que sua autoestima mudou nas diferentes fases de sua vida? de que 
forma? 

2. Como resultado de sua introspeção você teve que modificar algo em sua vida? 

3. Você acha que sua autoestima mudou durante a pandemia? porque? 

 

4. Dons e talentos 

 

Convidamos a ler  
o Evangelho de São Mateus, 
capítulo 25, 14-30  

 

 

 

 
Esta parábola nos ensina que quando temos um dom, não podemos desperdiçá-lo e torná-

lo inútil, mas devemos multiplicá-lo colocando-o a serviço dos outros. 

Deus nos dá diferentes dons. Não importa o que ele nos dê, o que importa é se cada um de 

nós descobriu todos os dons e se os colocamos em ação para multiplicá-los. 

O mestre da parábola dos talentos (Deus) confia a cada servo o que ele pode administrar. 

Não entrega o mesmo a todos, nem exige o mesmo deles. Respeite as habilidades de todos. 

Ninguém é obrigado a dar mais do que pode e a cada um é exigido de acordo com o que 

recebe. Se contenta apenas com o fato de trabalharmos com o que ele nos dá. Será um 

pecado de omissão não trabalhar com o que ele nos deu. 

Se nos conhecermos e se tivermos uma alta auto-estima sabendo que o que somos é pela 

graça de Deus, certamente não gastaremos nosso tempo nos comparando com os outros, 

mas reconheceremos e valorizaremos o que cada um de nós é, e saberemos como ser felizes 

e como fazer os outros felizes 

Peçamos ao Senhor que sejamos capazes de ouvir as palavras que Ele nos quer dizer no final 

da nossa vida, com a certeza de ter conhecido os nossos dons e de os ter partilhado com os 

outros. "Muito bem. Você é um servo fiel e confiável. Já que foste fiel no pouco, [...] vai 

ao banquete do teu Senhor” (Mt 25:21) 

 

“Parábola  

dos talentos” 



 

Pergunta para refletir: 

O que você considera serem os dons que Deus lhe deu? Você acha que são muito? Você 
está colocando todos eles a serviço dos outros? 

Exercício:  

Faça uma lista de suas qualidades e dons e outra lista de seus defeitos e coloque-os diante 
de Senhor. Peça que você sigas oferecendo suas qualidades em seu grupo de Voluntárias e 
que ajude a gerenciar seus defeitos. 

 
 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 

 

“Vem Espírito Santo e ajuda-me a olhar para mim mesmo com carinho e paciência. 
Ensina-me a descobrir todo o bem que semesaste em mim. 

 Ajuda-me a reconhecer que em mim há beleza e bondade porque sou obra de um Padre 
que me ama e deu-me seu Espírito. 

As vezes me doem as lembranças de erros que cometi. 
Ajuda-me ver-me como Jesus me vê, para que eu possa compreender-me e perdoar-me. 

Vem Espírito Santo, derrama em mim toda tua força  
Não permitas que me dominem o sentimento de culpa, porque teu amor sempre me 

permite começar de novo. 
Vem Espírito Santo”. 

Amém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduzido por Marleide Fernandes 
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Assertividade 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assertividade é a capacidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos e os dos 

outros, motivar a nós mesmos para gerenciar corretamente as emoções tanto em nós 

próprios como nas nossas relações humanas. 

Ser assertivo é essencialmente respeitar a si mesmo e aos outros, sabendo que suas 
próprias opiniões, crenças, pensamentos e sentimentos são tão importantes quanto os de 
qualquer outra pessoa. 

Dizemos que uma pessoa é assertiva quando é capaz de exercer e/ou defender seus direitos 
pessoais, tais como: dizer “não”, expressar divergências, dar opinião contrária e/ou 
expressar sentimentos negativos sem se deixar manipular como faz o submisso, e sem 
manipular ou violar os direitos dos outros. 

Quais são os direitos de uma pessoa assertiva? 

 Direito de ser tratado com respeito e dignidade. 

 Direito a equivocar-se e a tornar-se responsável por seus próprios erros. 

 Direito a ter seus próprios valores e opiniões. 

 Direito a ter suas próprias necessidades e que estas sejam tão importantes quanto 
a dos outros. 

“Não digas o que pensas,  

mas se pensas, digas” 



 

 Direito de ser o único juiz de si mesmo, a experimentar e a expressar os próprios 
sentimentos. 

 Direito de mudar sua opinião, ideia ou linha de ação. 

 Direito de protestar quando for tratado injustamente. 

 Direito a mudar o que não nos satisfaz. 

 Direito a parar e pensar antes de agir. 

 Direito a pedir o que quiser 

 Direito a ser independente. 

 Direito a recusar pedidos sem se sentir culpado ou egoista. 

 Direito a não se justificar para os outros. 

 Direito a não estar ciente da boa vontade dos outros. 

 Direito de escolher entre responder ou não. 

 Direito de fazer qualquer coisa desde que os direitos de outra pessoa não sejam 
violados. 

 Direito de sentir e expressar a dor.  

A assertividade está ligada à alta autoestima e pode ser aprendida como parte de um 

processo de desenvolvimento emocional. 

Ser assertivo também é comunicar de forma eficaz, dizer o que queremos transmitir com 

firmeza, sendo respeitoso e empático com os outros e consigo mesmo. Assertividade, em 

suma, é a capacidade de se comunicar de forma eficaz. 

Três estilos de comunicação: 

 Os comunicadores passivos ou não assertivos tendem a não defender seus limites 
pessoais, e então permitem que as pessoas agressivas os prejudiquem.  

 As pessoas agressivas tendem a não respeitar os limites pessoais dos outros e, 
portanto, são forçadas a prejudicar os outros enquanto tentam influenciá-los. 

 Uma pessoa se comunica de forma assertiva quando não tem medo de dizer o que 

pensa ou tenta influenciar os outros, mas o faz respeitando os limites pessoais dos 

outros. Da mesma forma, pessoas assertivas estão dispostas a se defender contra 

incursões agressivas. 

Uma das razões pelas quais as pessoas não são assertivas é porque pensam que não têm 

direito às suas crenças, direitos ou opiniões. Nesse sentido, a formação em assertividade 

ensina que as pessoas têm o direito de defender seus direitos em situações claramente 

injustas. 

  



 

Técnicas para ser assertivos 

 Assertividade positiva: Consiste em expressar autênticos afeto e apreço por outras 
pessoas. A assertividade positiva supõe que a pessoa permaneça atenta ao que é 
bom e valioso que há nos outros e, tendo percebido isso, a pessoa assertiva o 
comunica verbalmente ou não. 

 Assertividade empática: A assertividade empática nos permite entender, 

compreender e agir a partir das necessidades do meu interlocutor, da mesma forma 

que nos permite ser entendidos e compreendidos. 

 Assertividade de confronto: O comportamento assertivo de confronto é útil quando 
percebemos uma aparente contradição entre as palavras e as ações de nosso 
interlocutor. Com voz e palavras calmas, sem tom de acusação ou condenação, 
limita-se a indagar, perguntar e, em seguida, expressa diretamente um desejo 
legítimo. 

 Interrogatório negativo: O interrogatório negativo consiste em solicitar 
esclarecimento dos comentários feitos por outra pessoa. O objetivo é mostrar se 
trata-se de uma crítica construtiva ou manipuladora. 

 Ignorar seletivamente: Quando em uma discussão a outra pessoa insiste em 
misturar temas que não estão relacionados com ao aspecto central da mesma, esses 
temas são ignorados e só respondm quando se trata de tema de interesse. 

 Liberar ira ou raiva: Consiste em negar-se a discutir com uma pessoa chateada ou 
aborrecida enquanto estiver nesse estado. 

 Classificar os problemas: Em uma conversa ou discussão apenas um tópico deve ser 
tratado de cada vez e não passar para outro sem haver esgotado o mesmo. 

 Ironia assertiva: Responder a críticas hostis com um “obrigada”. 

 Processar a mudança: Desloque o foco da discussão para a análise do que acontece 
entre você e seu interlocutor/a, deixando de lado o tópico que aparentemente 
provocou a discussão. 

 Decomposição do processo: Responder às críticas provocativas com frases 
lacônicas: sim, não, talvez, etc. 

As habilidades sociais e mais especificamente a assertividade são habilidades básicas para 

o nosso desenvolvimento no dia a dia. As pessoas têm diferentes interesses e formas de ver 

o mundo distintamente, e é por isso que o conflito interpessoal está na ordem do dia. 

Quando essas habilidades não estão suficientemente desenvolvidas ou usadas de forma 

errada, surgem a frustração e a insatisfação. 

 



 

Perguntas para refletir:  

1. Sentes que és uma pessoa assertiva? Por quê? 

2. Achas que é possível uma pessoa não assertiva tornar-se assertiva? 

3. Quais técnicas tens utilizado para ser assertiva? Equais não utilizas? 

4. Ser uma pessoa assertiva ajudaria na convivência entre os membros de teu grupo 

a tornar-se mais harmonioso? 

 

Resiliência 

 

 

 

 

 

 

Podem ocorrer situações em nossa vida que nos causam ansiedade, preocupação, incerteza 

e nos fazem desistir de nossos objetivos. Diante disso, é importante desenvolver a 

resiliência.  

O que é resiliência e como adquiri-la? 

A resiliência é uma virtude que consiste em superar e adaptar-se aos momentos difíceis, 
com a confiança de que você vencerá apesar de tudo. 

Existem muitos acontecimentos que podem afetar emocionalmente a pessoa: uma rutura 

amorosa, dificuldades econômicas, projetos fracassados, enfermidades, entre outros. 

Todos eles põem a prova sua resiliência. 

Ser resiliente não quer dizer que a pessoa não experimenta dificuldades ou angustias. Dor 
emocional e tristeza são comuns em pessoas que passaram por grandes adversidades ou 
traumas em suas vidas. De fato, o caminho para a resiliência provavelmente está cheio de 
obstáculos que afetam nosso emocional. 

Resiliência não é uma característica que a gente tem ou não tem. Inclui condutas, 
pensamentos e ações que podem ser aprendidos desenvolvidos por qualquer pessoa.  

 

 

“Do sofrimento surgem as almas 

mais fortes. Os personagens mais 

fortes estão cheios de cicatrizes”  

Gibran Khalil 



 

És uma pessoa resiliente quando: 

 Tem inteligência emocional, isto é, você conhece suas emoções e sabe manejá-las, 
mas também pode identificar e compreender as emoções dos outros. 

 Quando seu auto-conhecimento é altamente desenvolvido: você é consciente de 
suas capacidades e limites, o que lhe permite estabelecer objetivos realistas. 

 És tolerante e flexível diante das mudanças, pois sabes que muitas vezes elas são 
inevitáveis. Graças a isso, enfrenta-se os problemas com maior confiança e 
criatividade. 

 És otimista e olhas os obstáculos como oportunidades para aprender e crescer em 
todos os sentidos. 

 Te sentes segura, portanto, tens iniciativa, paciência e perseverança para conseguir 
o que te propões. 

 Sabes comunicar tuas inquietudes para sentir-te compreendido e reconfortado, 
sem deixar que teu ego interfira. 

 Buscas rodear-te de gente com várias destas características, visto que formar uma 
equipe de pessoas resilientes é fundamental para realizar projetos em comum. 

Como construir resiliência 

 Estabeleça relacionamentos: É importante estabelecer bons relacionamentos com 
familiares próximos, amigos e outras pessoas importantes em sua vida. Aceite ajuda 
e apoio de pessoas que amam e ouvem você. Pertencer a grupos da AIC fortalece a 
resiliência. 

 Evite ver as crises como obstáculos insuperáveis: Você não pode evitar que 
ocorram eventos estressantes, mas pode mudar a maneira como os interpreta e 
reage a eles.  

 Aceite que a mudança faz parte da vida: É possível que como resultado de uma 
situação adversa não seja possível alcançar determinados objetivos. Aceitar as 
circunstâncias que você não pode mudar pode ajudá-lo a se concentrar nas 
circunstâncias que você pode alterar. 

 Mova-se em direção aos seus objetivos: Desenvolva alguns objetivos realistas. Em 
vez de se concentrar em tarefas que parecem que você não pode realizar, pergunte-
se sobre as coisas que você pode realizar hoje e que lhe ajudam a caminhar na direção 
que deseja seguir. 

 Procure oportunidades para descobrir a si mesma: muitas pessoas que passaram 
por situações difíceis experimentam uma grande força pessoal, a sensação de que 
sua auto-estima melhorou e sua vida espiritual se fortaleceu. 



 

 Cultive uma visão positiva de si mesma: Desenvolva a confiança em sua capacidade 
para resolver problemas e confiar em seus instintos ajuda a construir resiliência. 

 Nunca perca a esperança: Uma visão otimista permite que você espere que coisas 
boas aconteçam em sua vida. Tente visualizar o que você quer em vez de se 
preocupar com o que você teme. 

 Cuide-se: Preste atenção às suas necessidades e desejos. Interesse-se por atividades 
que você goste e ache relaxantes. Exercite-se regularmente. Cuidar de si mesmo 
ajuda a manter a mente e o corpo prontos para enfrentar situações que exigem 
resiliência. 

 Mantenha uma atitude de tolerância e flexibilidade: confiar em si mesmo o levará 
a confiar nos outros e aceitá-los como são. 

 

Perguntas para refletir: 

1.  Que tipos de eventos você achou mais difíceis e como eles o afetaram? 

2.  Quando se deparou com uma experiência difícil, a quem você recorreu para pedir 
ajuda? 

3.  O que você aprendeu sobre você e suas interações com os outros durante 
momentos difíceis? 

4.  Você conseguiu superar os obstáculos? e se sim, como conseguiu? 

5.  O que faz você se sentir mais esperançoso em relação ao futuro? 
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Inteligência emocional 

 

 

 

 
 

A inteligência emocional refere-se a habilidades psicológicas e habilidades que envolvem o 
sentimento, a compreensão, o controle e a modificação das emoções próprias e dos outros. 

Uma pessoa emocionalmente inteligente é capaz de gerenciar satisfatoriamente as 
emoções para alcançar resultados positivos em suas relações com os outros. 

Existem duas formas elementares de inteligência emocional:  

 Inteligência interpessoal. Envolve compreender e compreender as emoções dos 
outros e ter a capacidade de reagir de acordo com o humor do outro. 

 Inteligência intrapessoal. Envolve compreender e compreender as próprias 
emoções, levá-las em consideração na hora de tomar decisões e ser capaz de regular 
as emoções de acordo com a situação. 

A inteligência emocional desempenha um papel central no sucesso ou fracasso de todos 
os tipos de relações humanas, desde as relações sentimentais e familiares até os vínculos 
de trabalho. 

É também um fator determinante no funcionamento das organizações, uma vez que a 
empatia, o autocontrole emocional e a motivação das pessoas podem condicionar o 
trabalho em equipe, tornando-o mais ou menos eficiente e satisfatório. 

“Quanto mais abertos estivermos 

aos nossos próprios sentimentos, 

tanto melhor poderemos ler os 

sentimentos dos outros” 

- Daniel Goleman 



 

Estas habilidades também são importantes na capacidade de uma pessoa de convencer, 
manipular e/ou liderar os outros. Os líderes tendem a ser pessoas emocionalmente 
inteligentes. 

Este termo foi cunhado pela primeira vez pelo psicólogo Daniel Goleman. 

Segundo Goleman, esta inteligência é composta por 5 habilidades: 

1. Autoconhecimento, definida como o conhecimento sobre nossas próprias emoções 
e sentimentos e como eles nos influenciam. 

2. Autocontrole, ou seja, a capacidade de dominar a nós mesmos e impedir que as 
emoções nos invadam e nos controlem por completo. 

3. Automotivação, entendida como a capacidade de guiar nossas emoções para 
alcançar objetivos. Seja proativo. 

4. Empatia, “colocar-se no lugar do outro”. É a capacidade de reconhecer emoções nos 
outros. 

5. Habilidades sociais. O ser humano é um ser social e como tal precisa manter 
relações interpessoais ricas e satisfatórias para se sentir realizado. 

Em suma, treinar a Inteligência Emocional nos permitirá ter uma melhor compreensão de 
nossas próprias emoções e como gerenciá-las, identificá-las melhor nos outros, prevenir os 
efeitos nocivos de emoções negativas intensas e desenvolver habilidades para gerar 
emoções positivas. Tudo isso se traduzirá em uma sensação de bem-estar que favorecerá o 
sucesso pessoal ao longo de todo o ciclo de vida. 

Neste ponto, é essencial definir o conceito de emoção. 

A emoção é entendida como o estado do organismo de excitação ou perturbação que nos 
predispõe a uma resposta organizada. Este estado serve como um sinal de que algo está 
acontecendo no mundo exterior ou interior. Portanto as emoções cumprem diferentes 
funções: 

 Servem como sinais. 

 Nos dão informações de que algo está errado. 

 Nos preparam para a ação. 

 Nos informam sobre o status de nossos relacionamentos. 

 Eles servem como sinais para os outros. 

Quais são as emoções básicas? Medo, Ira/Raiva, Tristeza, Alegria, Surpresa, Nojo/Asco 

Características das emoções: 

 São inatas: a parte do córtex cerebral que abriga as emoções é uma das primeiras a 
se desenvolver, razão pela qual as crianças são tão expressivas e muitas vezes são 



 

invadidos por suas próprias emoções, pois ainda não desenvolveram a parte “mais 
racional” do cérebro e às vezes é impossível que estejam em “equilíbrio”. 

 São universais: Estão presentes em todos os seres humanos independentemente de 
idade, sexo, raça ou nível socioeconômico. 

 Expressam-se de uma forma característica: quando estamos felizes sorrimos, 
quando estamos surpresos erguemos as sobrancelhas e nossas bocas se abrem, ou 
quando sentimos nojo nosso nariz enruga e nosso lábio superior sobe. 

 Cumprem uma função adaptativa: Pelo que nos permitiram sobreviver como espécie. 
Por exemplo, graças ao medo evito lugares como penhascos onde poderia ter um 
acidente ou, graças ao nojo, não como comida estragada que poderia me intoxicar. 

Além disso, ao contrário do que sempre se pensou, as emoções em si não são boas nem más. 
Na verdade, todos elas têm uma dimensão positiva, pois todas nos dão informações 
importantes, embora seja verdade que existem emoções agradáveis de sentir e outras um 
pouco mais desagradáveis. No entanto, é importante que sintamos e expressemos cada uma 
delas. 

Uma questão que se coloca é a seguinte: emoção é o mesmo que sentimento? A resposta 
é não. 

Os sentimentos são mais complexos, também são chamados de emoções secundárias. As 
características dos sentimentos são: 

 Surgem de emoções básicas: Por exemplo, quando se misturam surpresa e medo, 
surge a sensação de susto. 

 São mais complexos: Devemos ter desenvolvido nossos valores e pensamentos, 
para que sejam muito mais subjetivos e pessoais. 

 O que sentimos está relacionado com o que pensamos e fazemos, geralmente 
misturando várias emoções. 

 Dependem muito de onde nascemos e de como somos educados. 

 
Perguntas para refletir: 

1. Pensas que ter Inteligência Emocional te ajudará na interação com teus colegas de 

trabalho? 

2. Acreditas que tens Inteligência Emocional? Quais são as habilidades que te fazem 
pensar que se tem Inteligência Emocional?  

3. Pensas que para ser líder necessariamente deve ser uma pessoa que possua 
Inteligência Emocional? Por quê?  

4. Sabes expressar suas emoções ou és uma das pessoas que as escondem?   



 

Inteligência espiritual 
 
 

 

A inteligência espiritual é encontrada em nossos corações. 

A inteligência espiritual ou transcendente é o que nos permite compreender o mundo, os 
outros e a nós mesmos a partir de uma perspectiva mais profunda e significativa, pois nos 
ajuda a transcender o sofrimento e ver além do mundo material, entrando nessa dimensão 
espiritual ampla e interconectada tão distante do mundo material em que costumamos viver. 
Por esta razão, muitos autores a consideram o tipo mais elevado de inteligência de todas. 

A Inteligência Espiritual está orientada para a integração da vida interior da mente e do 
espírito com a vida exterior. A Inteligência Espiritual é necessária para discernir as decisões 
espirituais que contribuem para o bem-estar psicológico, paz interior, felicidade e saúde física. 

Aqueles que têm Inteligência Espiritual têm certas habilidades, tais como: 

 Capacidade de buscar transcender. 

 Capacidade de encontrar um sentido do sagrado nas atividades diárias. 

 Capacidade de usar os recursos da espiritualidade para resolver os problemas 

práticos da vida. 

 Capacidade de se comprometer a levar uma vida virtuosa expressa na prática da 

humildade, compaixão, gratidão, perdão e sabedoria. 

 Capacidade de enfrentar e transcender a dor e o sofrimento. 

 Capacidade de ver as coisas de forma holística, ou seja, de forma abrangente. 

 Capacidade de sempre perguntar em situações, Por quê? e/ou para quê? e buscar 

nelas respostas fundamentais. 

 Capacidade de ser criativo. 

 Capacidade de evitar danos e evitar críticas desnecessárias. 

 Capacidade de priorizar valores e vivê-los de forma coerente. 

 Capacidade para ser e estar consciente de si mesmo. 

Mantenha os pés no chão, mas 

deixe seu coração voar o mais 

alto que puder. 



 

Perguntas para refletir:  

1. É razão da sua vida alcançar a perfeição e fazer a vontade de Deus em tudo? 

2. A oração diária, entendida como diálogo com Deus, amigo, ajuda você a crescer 

espiritualmente?  

 

Conclusões  

 

Agora que terminamos o estudo dessas três fichas de treinamento, percebemos que todos 

os tópicos estão relacionados entre si e que entendê-los e colocar esse conhecimento em 

prática nos fará: 

 Agradecer Deus, todos os dias, horas e minutos de nossas vidas, pelo amor com que 
nos criou e pela capacidade que nos deu de trabalhar para nos parecermos com Ele. 

 Ter a certeza de que conhecer uns aos outros, apreciar a nós mesmos e conhecer o 
enorme potencial que temos nos ajudará a fazer um esforço para superar nossos 
defeitos e aumentar nossas qualidades para colocá-los ao serviço de quem mais 
precisa de nós: pessoas em situações de pobreza material e/ ou espiritual. 

 Estando bem, seguros e agradecidos, nossas relações com os outros serão 
harmoniosas e enriquecedoras. 

 O segredo para mudar e/ou melhorar é concentrar toda a sua energia não na luta 
contra o velho, mas na construção do novo. 

 

Terminamos com algumas palavras de São Vicente de Paulo: 

Em sua importante conferência sobre o propósito da Congregação da Missão, em 6 de 

dezembro de 1658, ele expressou, mais uma vez, sua rejeição às pessoas trancadas, como 

caracóis em sua concha: “Pessoas que vivem apenas em um pequeno círculo, que limitam 

sua visão e seus projetos a uma pequena circunferência na qual se encerram como em um 

ponto, sem querer sair de lá; e se lhes é mostrado algo fora dele e eles se aproximam para 

vê-lo, eles imediatamente retornam ao seu centro, assim como os caracóis retornam à sua 

concha” (36 SVP XI, 397). 
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