


RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS NA SALA DE AULA - EBD

O QUE É... 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL?

- Relacionamento interpessoal é um conceito do 

âmbito da sociologia e psicologia que significa 

uma relação entre duas ou mais pessoas. 

- Este tipo de relacionamento é marcado pelo 

contexto onde ele está inserido, podendo ser 

um contexto familiar, escolar, de trabalho ou 

de comunidade. 



RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS NA SALA DE AULA - EBD

O CONCEITO

BÍBLICO 

TEOLÓGICO

- Trataremos os relacionamentos interpessoais à luz 

da Teologia Bíblica no contexto Neotestamentário

- Chama-se a “Mutualidade Cristã”... Expressões 

como “Uns aos outros”, “mutuamente”, “uns com os 

outros”, etc. refletem os relacionamentos no corpo de 

Cristo que visam a nossa santificação.



RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS NA SALA DE AULA - EBD

ENTENDENDO OS 

RELACIONAMENTOS 

Na sala de aula da Escola Bíblica Dominical os 

relacionamentos acontecem entre:

- Professor

- Alunos 

- Visitantes

- Direção 



RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS NA SALA DE AULA - EBD

A SALA DE AULA DA 

EBD COMO UM 

AMBIENTE DE 

RELACIONAMENTOS 

Deus nos criou como um ser relacional e nosso ciclo de 

relacionamentos inclui:

- O relacionamento com Deus – o Criador

- O relacionamento com o próximo - semelhante

- E o relacionamento consigo mesmo 



RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS NA SALA DE AULA - EBD

O PECADO AFETOU 

O RELACIONAMEN-

MENTO HUMANO

A COMPREENSÃO 

DA NATUREZA 

HUMANA 

LIVRO: A PEDAGOGIA DE JESUS - J. M. Price

• “porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana“

(João 2:25)

• Moffatt: "Bem sabia ele o que estava na natureza humana”

• “Jesus conhecia as pessoas e ensinava para solucionar-lhes as 

suas necessidades profundas e ocultas, não poucas vezes 

desconhecidas delas próprias”.
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NOSSA SALA DE 

AULA É 

COMPOSTA DE 

PESSOAS

• Piedosas e não piedosas

• Maduras e Imaturas

• impulsivos ou impetuosos

• Críticas e sensatas

• Ignorantes e cultas

• Crentes e religiosas

• Perseverantes e instáveis



RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS NA SALA DE AULA - EBD

NOSSO DESAFIO É 

• Criar relacionamentos saudáveis 

• Apresentar a proposta do Evangelho para os relacionamentos

• Harmonizar as diferenças múltiplas 

• Pelo ensino mostrar os caminhos que Deus nos preparou

• Curar as feridas da alma pela Palavra e o Espírito

• Presidir a classe para um fim proveito

• Aplicar os mandamentos de Cristo aos relacionamentos
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OS 

MANDAMENTOS 

DE CRISTO 

• AMEM UNS AOS OUTROS

• ACEITEM UNS AOS OUTROS

• SAÚDEM UNS AOS OUTROS 

• CUIDEM UM DOS OUTROS

• SUJEITEM UNS AOS OUTROS

• SUPORTEM UNS AOS OUTROS

• PERDOEM UNS AOS OUTROS





O MANDAMENTO

• “Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 

outros;  assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos 

outros” (Jo.13:34)

Repetido em:

- Gl.2:14 – “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”

- I Ts.4:9,10 – ...que deveis amar-vos uns aos outros... 

- I Pe.1:22 – “amai-vos, de coração, uns aos outros 

ardentemente”

- I Jo.4:7 – “Amados, amemos uns aos outros, porque o 

amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido 

de Deus...”



COMO SE APLICA 

A NÓS...

1. Amarmos uns aos outros não é opção

Se requer dos discípulos de Cristo que amem uns aos 

outros incondicionalmente. Não fazer é desobediência.

2. Amarmos uns aos outros não é automático

Para fazermos isto teremos que renunciarmos a nós 

mesmos. “Quem não ama não conhece a Deus” (I Jo.4:8)



COMO SE DEFINE 

O AMOR...

I COR.13

4 O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em 

ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,

5 não se conduz inconvenientemente, não procura os seus 

interesses, não se exaspera, não se ressente do mal;

6 não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a 

verdade;

7 tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.

8 O amor jamais acaba



O AMOR DE JESUS 

PARA CONOSCO...

ALGUNS 

EXEMPLOS...

• Tornando-se servo, a nosso favor (Fp.2:7)

• Dando-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda 

iniquidade (Tt.2:14)

• Levando em seu corpo os nossos pecados sobre o 

madeiro (I Pe.1:24,Rm.5:6)

• Compadecendo de nós em nossas fraquezas (Hb.4:15)

• Socorrendo-nos aos sermos tentados (Hb.2:18)

• Exercendo paciência para com os nossos pecados 

(2Pe.3:9)

• Purificando-nos de toda injustiça (I Jo.1:9)

• Preparando-nos um lugar para estarmos com ele (Jo.14:2)



REFLEXÃO 

PESSOAL

• Cristo foi preparar no céu um lugar para todos os

cristãos morarem juntos dele. Será que há

cristãos (alunos...) que eu não gostaria perto de

mim?





O MANDAMENTO

• Rm.15:7 - “Portanto, acolhei-vos uns aos outros,
como também Cristo nos acolheu para a glória de
Deus”



ACEITAÇÃO 

CRISTÃ...

• Ninguém é igual ao outro...

• Aceitarmos uns aos outros significa acolhermos

os nossos irmãos em Cristo, livremente, sem

constrangimento ou reservas

• Aceitarmos uns aos outros implica em termos

paciência com os fracos, tolerância com os

ignorantes, e tratarmos uns aos outros como

pecadores perdoados



APLICAÇÃO 

PRÁTICA....

• Sem aceitação não há relacionamento

• Cristo nos aceitou, sendo nós ainda pecadores

• Já rejeitei aquele irmão e o pecado era meu, não

dele

• Devo aceitar este irmão porque Cristo morreu

por ele e o acolheu em seu corpo, por isto ele

está aqui na sala de aula da EBD



REFLEXÃO 

PESSOAL...

• Já me senti acolhido por pessoas e grupos.

Também já me senti rejeitado. Que desgaste isso

me trouxe à fé?

• Saulo foi rejeitado em Jerusalém. Barnabé o

acolheu e levou a igreja a aceita-lo também. Não

devo eu imitar também este exemplo?

• Como aplicar isto ao meu aluno da EBD?





O MANDAMENTO

I Co.16

19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos 

saúdam Áqüila e Priscila e, bem assim, a igreja que está na 

casa deles.

20. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros 
com ósculo santo.
21. A saudação, escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho.

- Rm.16:16; 2Co.13:12; 1Pe.5:14



PORQUE 

SAUDARMOS UNS 

AOS OUTROS

• Saudarmos uns aos outros é questão de educação e 
relacionamento 

• Cumprimentar uns aos outros é uma forma de quebrar 
barreiras do relacionamento – “com ósculos santos”

• Saudarmos uns aos outros é um reconhecimento externo, 
visível, da nossa união com Cristo que compartilhamos 
mutuamente, e do amor fraternal  que temos uns para 
com os outros

• O principal significado do mandamento é que os Cristãos 
não devem ignorar a presença uns dos outros, ao 
surgirem oportunidades para se comunicarem

• Isto é relacionamento de aproximação, de unidade



REFLEXÃO 

PESSOAL

• Você tem por hábito da vida cristã saudar as pessoas?

• Há diferença entre “saudar” e “Saudar afetuosamente” 

(2Jo.9-11)?

• Como você, enquanto professor, saúda seus alunos da 

EBD? 

• Você consegue continuar saudando aquelas pessoas com 

quem você teve dificuldade de relacionamento?

• O valor deste mandamento está em ajudar a criar um 

ambiente de amor e afeto fraternal entre os alunos





O MANDAMENTO

Ref. 1Cor.12:24,25

24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade 
disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito 
mais honra àquilo que menos tinha,
25. para que não haja divisão no corpo; pelo contrário, 
cooperem os membros, com igual cuidado, em favor uns dos 
outros.



PORQUE 

DEVEMOS CUIDAR 

UNS DOS 

OUTROS?

• Cuidar uns dos outros é uma das melhores formas de 

demonstramos zelo e amor pela obra de Cristo nesta 

terra;

• Assim os crentes, alunos e professores da Escola 

Dominical encorajam uns aos outros ao crescimento 

espiritual

• Os que mais precisam de cuidados são os que mais se  

escondem e reclamam

• Na EBD nossos alunos são de todas as idades e de todas 

as demandas: Idosos, adultos, jovens, adolescentes e 

crianças... Todos carentes de cuidados! (Rm.3:23)



REFLEXÃO 

PESSOAL

• Tenha igual cuidado uns com os outros... Faça uma 

avaliação pessoal se entre os seus alunos seus “cuidados” 

estão atendendo esta proporção!

• Pense em pelo menos três alunos de sua classe que estão 

precisando de cuidados espirituais especiais 

• Esses cuidados aprofundam o relacionamento do 

professor com os alunos e se torna fonte de bênçãos 

para ambos

• Não confunda cuidados especiais com bajulação

• Lembre que Cristo cuidou até daqueles mais desprezados





O MANDAMENTO

Ref. Ef.5:18-25

21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
22 As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, 

como ao Senhor;

25 Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a 
igreja e a si mesmo se entregou por ela

1 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.

2 Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro 

mandamento com promessa),



PORQUE 

SUJEITARMOS 

UNS AOS 

OUTROS?

• Todo relacionamento humano depende deste 

mandamento, razão porque ele está tão evidente aqui

• Derek Prince: “Submissão é uma atitude interna de 
espírito, não uma mera obediência externa. É possível 
obedecer sem ser submisso” (Ex. o irmão mais velho do 

filho pródigo)

• O mandamento indica três atitudes de sujeição:

- Uma indicação de um crente cheio do Espírito Santo

- Esta sujeição é no temor do Senhor

- Por obediência e sujeição a Deus que a ordena



REFLEXÃO 

PESSOAL

1. Quantas vezes obedecemos sem submissão ao Senhor!

2. Na sala de aula quem deve sujeitar: o aluno ao 

professor, ou o professor ao aluno?

3. O Temor do Senhor é a base da sujeição no 

relacionamento interpessoal. Quem está acima de quem 

em autoridade?

4. É possível um bom relacionamento sem sujeição das 

partes?





O MANDAMENTO

Ref. Cl.3:12,13 

12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e 
amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de 
humildade, de mansidão, de longanimidade.
13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, 
caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim 
como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós;
14. acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o 
vínculo da perfeição.

Outra referencia: Ef.4:1-3;



COMO FAZER?

• Suportar é tolerar, aquentar generosamente as atitudes 

uns dos outros, ainda que ofensivas e desagradáveis

• Indica que a repreensão, disciplina e correção deve ser 

adiada o quanto possível, na esperança de que o próprio 

ofensor reconheça o mal e tome as providencias para 

corrigi-lo

• Jesus suportou Judas na Ceia e tolerou Pedro negá-lo por 

três vezes;

• Nenhum relacionamento prevalece sem esse mandamento 

que está alicerçado no temor do Senhor e no amor 

cristão



REFLEXÃO 

PESSOAL

• Você consegue suportar as atitudes imaturas de um aluno 

ou irmão, por quanto tempo?

• Quantos estão hoje fora da EBD por falta desta paciência 

amorosa

• Como você entende aquele texto da Bíblia que diz: 

“Aquele que começou boa obra em vós há de completa-la 

até o Dia de Cristo”? (Fp.1:6) 

• Lembre que Cristo suportou a Cruz por amor de nós





O MANDAMENTO

• Ref. Mt.6:15 e Ef.4:32

• ”se, porém, não perdoardes aos homens 
[as suas ofensas], tampouco vosso Pai vos 
perdoará as vossas ofensas”

• "... perdoando-vos uns aos outros, como 
também Deus, em Cristo, vos perdoou"



NOSSO 

RELACIONAMENTO

• Tratarmos uns aos outros como pecadores 

perdoados por Deus

• Como pecadores perdoados devemos estar 
sempre prontos a perdoar uns aos outros

• Pecadores perdoados não alimentam mágoas e 
ressentimentos

• Pecadores perdoados confessam os pecados uns 
para os outros (Tg.5:16)



REFLEXÃO 

PESSOAL

• Muito de nossa dificuldade de relacionamento é

que não tratamos uns aos outros como pecadores

perdoados

• Desconfiamos uns dos outros

• Escandalizamos uns com os outros

• O perdão é mandamento para a saúde de todo 

relacionamento cristão 



CONCLUSÃO

• Relacionamento interpessoal na sala de aula da Escola

Dominical é um fator essencial para a aprendizagem

do aluno e os objetivos da EBD

• Professor precisa estar atento aos relacionamentos da

classe

• Esses mandamentos da mutualidade cristã são

fundamentais para o relacionamento em qualquer

ambiente: EBD, Igreja, família, trabalho, sociedade, etc
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