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COMO A AUTOESTIMA DOS PAIS 
AFETA A AUTOESTIMA DOS FILHOS

 Os filhos sempre procuram nos pais sugestões de como se comportar.
A reação emocional dos pais mesmo que não expressem, influencia os
filhos.
 Os pais com baixa autoestima são frequentemente ansiosos.

A ansiedade deturpa a comunicação.
 Os pais com baixa autoestima tendem a “viver” através dos filhos.
 Os pais com baixa autoestima sentem-se ameaçados pelo forte senso

de autoestima dos filhos, em especial quando os filhos buscam
independência e autonomia
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PROPOSTAS PARA A PROMOÇÃO DA AUTOESTIMA

 Ela é algo que se constrói no dia-a-dia, na intimidade das relações.
 Respeito pelas diferenças individuais
 Demonstrar ter uma forte convicção de que confia no potencial e na

capacidade do seu filho
 Ajudá-lo a perceber a própria capacidade e o potencial a ser explorado
 Aceitação dos limites individuais
 Desenvolvimento de atividades lúdicas(música, esporte, poesia, teatro

etc.)
 Não bastam alguns elogios para obter a elevação da autoestima
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https://www.youtube.com/watch?v=09_s_Kh8slsLink

Questão para compreensão:

1. Em que esse vídeo me ajuda a compreender o que é autoestima?



RESPONDA:

1. A partir do que estudamos,  que conceito você 
consegue elaborar para autoestima?

2. Como você se avalia:
• Com autoestima elevada?
• Com autoestima?
• Com baixa autoestima? 

Explique.
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A partir das imagens, que conceito 
se pode construir para 

LIVRE ARBÍTRIO? 
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Introdução

Quem nunca ouviu falar em livre-arbítrio? A palavra é 

conhecida, mas seu significado pode ser desconhecido 

pela maioria das pessoas, que a utilizam assim mesmo.
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LIVRE ARBÍTRIO: quando entendido corretamente, 
pode causar grande confusão. 
Foi o que ocorreu na época da Reforma 
Protestante.

Martinho Lutero

• 95 Teses
• Debate com Erasmo de Roterdã
• Livro: A escravidão da vontade

• Argumento contra a Igreja Católica Apostólica Romana: ideias 
bíblica sobre LIVRE ARBÍTRIO

Introdução
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Martinho Lutero

 Era impossível conciliar o verdadeiro evangelho da graça de
Deus com a ideia de livre-arbítrio pregada e crida na Igreja
Católica.

 Foi excomungado e tratado como herege.

 Abriu as portas para um movimento de retorno às Escrituras, o
que permitiu a compreensão desse tema tão importante, à luz
da Palavra de Deus.
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I. O que é livre-arbítrio?

Popularmente, é a possibilidade do homem de fazer

escolhas de forma “livre”.

O homem pode fazer o que quiser, e isso o tornaria livre de

qualquer influência, até mesmo de Deus.
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 Porém, o termo livre-arbítrio sob a óptica da teologia e da

filosofia é muito técnico e restrito.

O que nos interessa é o livre-arbítrio relacionado à Soberania

de Deus na salvação e como deve ser entendido à luz das

Escrituras.

I. O que é livre-arbítrio?


