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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
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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.



Em outras formas de amar, pode-se afirmar que se trata de um ato
de doação. Amar é desejar para os outros o que se deseja para si.
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Todo aquele que busca um amor verdadeiro precisa estar disposto
a viver a dinâmica da doação de si mesmo ao outro



Em Gên. 17,7 Deus estabelece uma aliança que se perpetua até
nossos tempos presente e futuro...

Essa aliança precisa ser efetivada. Não pode ser unilateral, mas a
raça humana tem que assumir sua parte assumindo o compromisso
e sendo fiel ao que foi acordado, pactuado. Deus assume essa
aliança de modo radical, não cede, não falha e não é infiel.
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O cristão para se tornar bênção precisa assumir
compromisso:

• De amar

• Honrar

• De amar

• Cuidar

• Defender

OS MAIS NECESSITADOS
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É avaliação que a pessoa faz de si mesma.

Expressa uma atitude de aprovação ou repulsa e até que
ponto ela se considera capaz, significativa e valiosa.
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Autoestima e baixa autoestima possuem atributos que as
caracterizam. um dos atributos que melhor caracterizam a
baixa autoestima é

Ter reduzida a clareza e o entendimento de si próprio.

e 
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Baixa autoestima: 14 sintomas de que você está praticando
o desamor

1. Hábito de sempre encontrar culpados para seus problemas ou erros;

2.Dificuldade de aceitar as próprias limitações;

3.Timidez em excesso;

4.Medo da rejeição;

5.Busca constante por elogios e reconhecimento externo;

6.Falta de confiança em si mesmo;

7.Tendência a procrastinação e preguiça;
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8. Hábito de se comparar com outras pessoas;

9. Competitividade em excesso;

10. Falta de habilidade para lidar com críticas;

11. Sensação de incapacidade;

12. Necessidade de inferiorizar as pessoas;

13. Perfeccionismo;

14. Dificuldade para reconhecer as próprias vitórias e conquistas.


