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Aplicação

 Você já tinha considerado que depois de Adão o livre-arbítrio
deixou de existir?

 Você concorda que as pessoas que não conhecem a Cristo agem
dominadas pelo pecado, como ensinam as Escrituras?

 Você tem se esforçado para obedecer a Deus em todos os seus
caminhos, numa resposta à ação transformadora de Deus em
você?
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https://www.youtube.com/watch?v=49META_quRwLink

4:10

https://www.youtube.com/watch?v=49META_quRw


RESPONDA:

1. Para você, o que é Livre Arbítrio?

2. Como você vive o Livre Arbítrio que 
Deus lhe deu?
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AUTOESTIMA

• É um dos mais importantes ingredientes do comportamento 
humano:

• Quando o adolescente se sente fragilizado, sua autoestima vai 
depender da aprovação de 

outras pessoas.

• Quanto melhor for a autoestima, mais a pessoa se torna 
disciplinada.
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FATORES QUE INDICAM QUE A AUTOESTIMA VAI 
PELO RALO:

1.DESESTÍMULO

2.INCOMPREENSÃO

3.ISOLAMENTO

4.ANSIEDADE

5.TRISTEZA



8

1. A AUTOESTIMA ESTÁ VINCULADA À AUTOIMAGEM

2. A IMAGEM CORPORAL DO CORPO HUMANO É A FIGURA DO 

NOSSO PRÓPRIO CORPO QUE FORMAMOS NA MENTE

3. A AUTOIMAGEM VAI SENDO CONSTRUÍDA AO LONGO DO 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DA INTER-RELAÇÃO 

DESTA COM OS ADULTOS QUE COM ELA INTERAGEM

RELEVÂNCIA DA AUTOESTIMA
NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO
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• É ter a capacidade de agir de modo diferente do que age... 
• É ter a consciência de dar a volta por cima
• É saber-se dono da sua história e de que está no controle da 

própria vida
• É ser resistente
• É ser persistente na execução do planejamento
• É ter uma boa autoimagem
• É fazer as melhores escolhas
• É buscar seguir o caminho que a Palavra de Deus aponta
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O ser humano se distingue dos animais irracionais por diversas
características. Uma delas é a capacidade de amar. Um
exemplo desse amor é o dos pais que normalmente amam seus
filhos de modo incondicional.

O cristão não pode amar por si mesmo, ou seja, o verdadeiro
amor não começa conosco. A capacidade de amar é criada em
nós pelo criador.


