


O relacionamento interpessoal:  
  
Conexão feita por duas ou mais pessoas de um mesmo círculo.  
Ele tem muito a ver com a maneira que tratamos e  
nos relacionamos com as outras pessoas  
e a qualidade dessas relações.   
No núcleo profissional, trata-se da forma como nos  
relacionamos com os colegas de trabalho.  
E manter bons relacionamentos profissionais é imprescindível para o  
sucesso na carreira de qualquer profissional,  
tanto para termos um networking qualitativo  
quanto para contribuir com o clima positivo dentro da equipe. 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Coaching  
 

http://www.ibccoaching.com.br/tudo-sobre-coaching/coaching-carreira/coaching-para-obter-sucesso-na-carreira-profissional/


Empatia 
Empatia é a capacidade de nos 
colocarmos no lugar do outro.  
Cada indivíduo é único e rico 
dentro de suas peculiaridades.  
Por isso, saber extrair o que existe 
de melhor em seus colegas e 
colaboradores  e respeitar suas 
dificuldades é muito importante 
para o andamento do trabalho. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Coaching  

 



Gerencie os primeiros três 
minutos 
Logo no início de sua interação 
com outra pessoa, esteja 
atento e aberto a tudo o que 
ele lhe passar de informação. 
Isso mostra que você é um bom 
ouvinte e se preocupa em 
considerar a opinião dos 
outros.  
Fonte: Instituto Brasileiro de Coaching  

 



Fale mais de si mesmo 
Exponha suas opiniões, desde que 
estejam dentro do contexto, e 
mostre suas ideias e sua 
preocupação com o outro. Estreite 
laços com colegas e conheça um 
pouco da intimidade de cada um. 
Isso demonstra que você tem 
interesse efetivo pelas pessoas a 
seu redor e não somente pelo 
trabalho que elas prestam.  
Fonte: Instituto Brasileiro de Coaching  

 
 



Abrace as diferenças 
Personalidades diferentes podem 

contribuir de maneira diferente no 
ambiente de trabalho. Saiba 

respeitar o que cada um tem de 
melhor. Mesmo quando lidamos 

com alguém que não nos agrada, 
devemos nos esforçar para manter 

a tolerância e nunca pensar em 
prejudicar o trabalho desse colega, 

pois isso prejudicaria o todo.  
Fonte: Instituto Brasileiro de Coaching  

 





Somos a Imago Dei 



Liderança Cristã  
Principal objetivo:  

Cooperar para que o CARÁTER 
de Jesus Cristo seja 

desenvolvido na vida de outra 
pessoa. Mateus 28:19-20 

 



COMO ESTÁ A SUA VIDA COM DEUS?  
 
É impossível liderar, sem antes, ter intimidade com Deus, e ter sido 
liderado por alguém – João 15 (Relacionamento com Deus) 
 
Deus x Líder  - Devocional (???) – Exemplo JOSÉ / Daniel  
Líder x ele mesmo – cuidados(espirituais, físicos, emocionais, 
sentimentais)   
Líder x liderados – (respeito mútuo) CORPO DE CRISTO 
Líder x pastor  - submissão  
Líder x igreja – sintonia  
Líder x pessoas – valorização / unidade  



 
 
 
 
 

E as pessoas problemáticas??? 
 
 
 
 



 
 
 

No mundo coorporativo: 
Ignore-as, humilhe, despreze.. 

 
 
 
 



 

No mundo Cristão: 

Suporte-as em amor:  
Efésios 4, Romanos 12:8-21 

Fácil???? Claro que não...Isso nem sempre significa andar junto com 
essa pessoa...veja o exemplo bíblico – At. 15:36-40 

 
 
 



Somos diferentes 
Precisamos aprender a  
viver com as diferenças 

 
Nada se constrói sozinho 

 
JUNTOS Somos + FORTES 

 
CRISTO NOS UNE – Dependemos 

DELE 
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