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Vivemos esperando dias melhores



Dias de paz, dias a mais



Dias que não 
deixaremos 
para trás





Vivemos esperando o dia em que 
seremos melhores



Melhores no amor Melhores na dor 
Melhores em tudo





Vivemos esperando o dia em que 
seremos para sempre 



Vivemos esperando 



Dias melhores prá sempre 



Dias melhores prá sempre 



Dias melhores prá sempre 



Dias melhores prá sempre 











Dias melhores…

70% dos jovens e adolescentes paulistas em 
idade escolar tomam bebida alcoólica em algum 
momento.                                                       Unifesp

58% dos garotos e garotas de 12 a 14 anos 
fizeram uso de drogas pelo menos uma vez na vida.  
              Pesquisa feita em dezesseis cidades brasileiras 

 A obesidade já afeta 15% das crianças no país.
                                          Sociedade Brasileira de Pediatria 



20% dos adolescentes sofrem de depressão. 
                                                 Organização Mundial de Saúde 

Um elemento, no entanto, está presente 
em todos eles:

A baixa autoestima



Baixa autoestima

“Na dolorosa seara da anorexia e da bulimia, os 
distúrbios alimentares mais graves, a baixa autoestima é 
um requisito essencial para a evolução da doença”.       
Pesquisadores da Universidade Harvard 



"Cerca de 30% dos jovens americanos não se tor-
nam cidadãos produtivos porque não se sentem bem 
consigo mesmos.”

               Robert Reasoner, autor do livro “Autoestima e juventude”

Baixa autoestima



Na década de 80, nos Estados Unidos, criaram-se 
comissões governamentais com a missão de formular 
estratégias para aumentar a autoestima das crianças e 
dos adolescentes.

Baixa autoestima

Dias melhores...



 “A autoestima é o conjunto de elementos aceitos como 
verdade em relação a nós mesmos... É o que a pessoa 
sente em relação a si mesma, a capacidade que a pessoa 
tem de respeitar, confiar e gostar de si.” 

Autoestima

Educação dos sentimentos
 Jason de Camargo 



Positiva: o indivíduo se tem em boa conta, acredita 
que os outros gostam dele e confia em sua habilidade de 
lidar com desafios.

Negativa: a pessoa acha que não merece o amor de 
ninguém porque não sabe fazer nada direito, podendo vir 
a se tornar excessivamente tímida e sem iniciativa ou se 
rebelar contra tudo e todos.

Autoestima



“Mesmo inteligentes, eles se julgam inferiores, 
feios, inseguros...  Um pequenino detalhe físico de 
que eles não gostam toma vulto em sua mente, 
desproporcional ao detalhe, e isso os reduz 
interiormente.”

Autoestima

Dr. Emílio Mira y López



“De todos os julgamentos que fazemos nenhum é 
tão importante quanto o que fazemos sobre nós 

mesmos”.                                            
Dr. Nathaniel Branden



Pessimismo

Medo

Insegurança

Impaciência

Ansiedade

TimidezIngenuidade

Culpa

Isolamento

Características psicológicas da baixa 
autoestima 



Na família e na sociedade:

Ansiedade, depressão; 

Abuso de álcool ou drogas; 

Espancamento de companheiros e filhos; 

Suicídio e crimes violentos...

Repercussões da baixa autoestima



Na escola: 
“A aprendizagem torna-se mais difícil. Ao 

perceber seu baixo rendimento escolar, tem menos 
chances de se recuperar. Sente-se fracassado, 
desestimulado, com vontade de desistir por não 
acreditar no seu potencial.”                                       

Repercussões da baixa autoestima

Maria Bernadete M. Schmitz



Nos relacionamentos pessoais e profissionais:  
Permite-se conviver com pessoas que a 

desvalorizem e maltratem psicologicamente;
Tem medo de expor as suas ideias com receio do 

ridículo e da desaprovação.
Ignora as suas aptidões sociais para resolver 

conflitos; 

Repercussões da baixa autoestima



Não consegue realização pessoal e profissional por 
não ter força interior para demonstrar as suas 
competências e habilidades... 

Repercussões da baixa autoestima

Dias melhores...



“A necessidade de autoestima, pois, está 
grandemente centrada em torno do núcleo familiar e 
depois com os demais indivíduos com quem a 
criança tem relações.”

Reformador out 2011
Clara G. de Araújo

Formação da autoestima



“Os acontecimentos à sua volta, direcionados ou não à 
sua pessoa, exercerão preponderante influência na 
formação da sua personalidade, tornando-a jovial, 
extrovertida ou conflitada, depressiva, insegura...” 

Amor, imbatível amor
 Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco

Formação da autoestima



“É na infância que se fixam em profundidade os 
acontecimentos, aliás, desde antes, na vida 
intrauterina... As impressões de aceitação como de 
rejeição se lhe insculpirão em profundidade...” 

Amor, imbatível amor
 Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco

Formação da autoestima



“Se os pais soubessem da importância que tem um 
relacionamento sadio, amoroso e compreensivo com 
os seus filhos, teríamos um número bem menor de 
problemas mentais nos jovens da atualidade.” 

Educação dos sentimentos
 Jason de Camargo 





“... As crianças são 
os seres que Deus 
manda a novas exis-
tências...”

O Livro dos Espíritos-q. 385
Allan Kardec

Quem é a criança?



Seu objetivo na Terra é EVOLUIR: 
Compreender a si mesma e ao mundo que a cerca; 
Corrigir os erros cometidos no passado; 
Desenvolver, gradativamente, o germe da perfeição 

que carrega, superando os seus defeitos. 

Educação do Espírito
Walter de Oliveira Alves

Quem é a criança?



“Temos, pois, na criança, um Espírito que 
reencarnou com um programa de vida, elaborado no 
mundo espiritual, que prevê as necessidades 
evolutivas do reencarnante.” 

Educação do Espírito
Walter de Oliveira Alves



Repercussões da baixa autoestima

Dias melhores...

Dificuldade na execução do programa 
reencarnatório.



Obstáculos ao desenvolvimento da 
autoestima 

“O Espírito da criança 
pode ser muito antigo e que 
traz... as imperfeições de que 
se não tenha despojado em 
suas precedentes 
existências.” 

O Evangelho segundo o Espiritismo-cap. 8, item 3
Allan Kardec



Graus de desenvolvimento moral

Algumas já desenvolveram apreciáveis 
qualidades superiores,  trazem equilíbrio interior e 
não se deixam envolver tão facilmente com as 
vibrações negativas.
Outras, ainda possuem fortes pontos de ligação 

com as faixas vibratórias inferiores, oscilando entre 
os sentimentos nobres e os desejos inferiores. 

Educação do Espírito
Walter de Oliveira Alves



Outras permanecem ainda envolvidas nas faixas 
inferiores, nutrindo sentimentos negativos de revolta, 
ódio, vingança,... 

Educação do Espírito
Walter de Oliveira Alves

Imaturidade 
Espiritual 

Obstáculo



“Aquele que percorre milênios vivendo, vida após 
vida, na sistemática prática do erro... fica com um 
longuíssimo e penoso caminho a percorrer  para 
retornar.”

Nossos filhos são Espíritos
 Hermínio C. Miranda

A baixa autoestima 
“congênita”

Obstáculo



“Determinados Espíritos trazem ao reencarnarem as 
ligações de grupos espirituais dissonantes..., 
afinizado-se com as forças mentais que esses 
grupamentos emitem...”    

Assédio espiritual

Obstáculo

Reformador out 2011
Clara G. de Araújo



“Desenvolver a convicção de que somos capazes 
de viver e somos merecedores da felicidade e, 
portanto, capazes de enfrentar a vida com mais 
confiança, boa vontade e otimismo, que nos ajudam 
a atingir nossas metas e a sentirmo-nos realizados.”  
                                Dr. Nathaniel Branden

Desenvolver a autoestima é…



Sugestões 

para 

os pais! 

http://www.orkut.com.br/Interstitial?u=http://lh3.ggpht.com/uardih/SOhHypM069I/AAAAAAAAFK0/TULsYgglXt0/.png&t=AKC3KrYF9qs5X6II6x_iXrELkqQzEMoccBVF6BHPOhTLLepkcou6qJpV89btnA5JBcIcq4CgFTjFWubyjMexdr4Egu0z4qwcLwAAAAAAAAAA


“Diga” que a ama!

“O amor e o carinho do 
adulto alimentam as regiões 
superiores da alma... será, 
pois, forte estímulo a 
despertar o amor em si 
mesmo...”

Educação do Espírito
Walter de Oliveira Alves



E a atitude de deixar a criança fazer tudo o que lhe dá 
na cabeça? 
“É um grande erro. Impor limites é fundamental na 

formação de uma imagem positiva. Sem isso, o filho vai 
achar que os pais não se importam com ele. Não existe 
nada pior.”

Dr. Berry  Brazelton



Abrace-a todos os dias!

“Adolescente não aceita mais beijo de pai e colo de 
mãe.” 

Importante é achar um jeito de 
mostrar carinho!

Um tapinha nas costas; 
Recebê-lo com um “que bom que você chegou. 

Vai começar seu programa favorito.”
Tania Zagury



Elimine a violência física!

“Não nos esqueçamos de 
eliminar a violência no trato 
com nossos filhos, pois ela 
não dura e nem deixa 
seguidores.”

Sândalo
Sergito de Souza Cavalcanti 



Uma palmadinha de vez em quando é admissível?  

“Sou totalmente contra. Quando bate, grita, acusa, 
ameaça, o adulto não está nem ensinando nem 
educando. Está desvalorizando o outro,  destruindo 
qualquer imagem positiva que ele tenha de si.”

Dr. Berry Brazelton



“A criança que padece violências físicas e 
psicológicas, vê o mundo e as pessoas através de 
uma ótica distorcida. Essa sensação a acompanhará 
perturbando-lhe a conduta insegura e assinalada por 
culpas sem sentido... pela ausência de autoestima.” 

Elimine a violência psicológica!

Amor, imbatível amor
 Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco



Diga-lhe o quanto perfeita é, assim 
como é!

Reforce a ideia da sua 
aceitação pessoal, de que 
cada pessoa é única e tem 
muitas qualidades que a 
fazem ser, especial e digna 
de ser amada.”

Cuidado ao elogiar!



“É um erro achar que a autoestima é construída com 
base em elogios. Nos equivocamos ao acreditar que 
elogiar a criança faria dela um adulto melhor. 
Ninguém engana as crianças. Elas sabem o que têm 
de bom, o que fazem bem feito.”

Dr. Berry Brazelton 

Quando for elogiar: 
É aconselhável evitar julgamentos de caráter;
Preferível é a apreciação específica. 



Dê ênfase aos pontos fortes e esqueça 
os fracos!

Incentive a criança à 
desenvolver aquilo que a 
torna mais forte, em vez de 
se focar em mencionar as 
características em que ela é 
mais debilitada.



Saber criticar é fundamental!

 Primeiro mandamento da construção da autoestima: 
toda e qualquer crítica deve ser dirigida ao 
comportamento da criança, nunca a ela própria e dizer, 
com todas as letras, como reparar o erro.

“Os pais podem e devem criticar, mas nunca 
humilhar, criticando na frente de outras pessoas. O 
mesmo vale para os professores.” 

Dr. Berry Brazelton



Nunca goze ou aponte os defeitos da 
criança!

“Humilhar é proibido, tanto por meio da crítica 
quanto da falta de respeito.”

Dra. Sônia Friedrich



Aceite a criança como ela é!

“Assim como necessita de amor e carinho, saúde e 
educação, segurança e respeito, toda criança precisa 
se sentir valorizada. Na nossa sociedade, reconhecer 
o próprio valor, gostar de si mesmo, é fundamental.” 

Dr. Berry Brazelton 



“Estudos revelam que as 
crianças que se sentem 
respeitadas e valorizadas 
pela família têm melhor 
rendimento na escola, mais 
amigos e u-ma vida mais 
saudável e bem sucedida.” 

Inteligência emocional e a arte de educar nossos filhos
John Gottman 



“Crianças capazes de sentir amor e apoio dos pais 
estão mais protegidas contra as ameaças da violência 
juvenil, o comportamento antissocial, o vício das drogas 
a atividade sexual precoce, o suicídio na adolescência e 
outras doenças sociais.” 

Inteligência emocional e a arte de educar nossos filhos
John Gottman 



Ouça realmente o que a criança tem 
para dizer!

Quando os pais de-
monstram que estão 
atentos aos filhos e ao 
que eles lhes contam, a 
imagem que o menino e 
a menina têm de si cresce 
e se fortalece.



Esteja disponível!

É mais importante a qualidade do que a quantidade 
de horas passadas em família?

 “Seria, se fosse um tempo realmente de qualidade. 
Importante é tempo livre, em que se conversa sobre 
o que vem à cabeça. Só assim a criança se sente à 
vontade para falar de si mesma e, em troca, ser 
reconhecida.”

Dr. Berry Brazelton 



Ensine-lhe que ela será capaz de 
fazer tudo a que se dedique!

Ensine a criança a não ter medo das falhas ou 
fracassos da vida, perfeição não existe e errar é 
natural.

Reconheça os seus esforços!

Reconheça os esforços da criança e não apenas o 
resultado dos esforços.



Proporcione o conhecimento dos 
princípios Espíritas!

“Não deveremos olvidar a grandeza de que se 
constitui a Doutrina de Jesus, como abençoada 
medicação profilática, a fim de que os filhos tenham 
estrutura para conseguirem viver no mundo.”

Vereda Familiar
Thereza de Brito/Raul Teixeira



Evangelização Espírita
Sou filho de Deus;

Jesus é meu irmão;

Sou um Espírito;

Sou perfectível; 

Renasci para evoluir moralmente;

Tudo é transitório;

Tenho amigos espirituais;

A importância da prece…



Fizeram tudo 
errado comigo!!



“Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não 
são para os filhos o que deviam ser... Não compete a 
estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que 
aqueles fossem quais se mostram.”

O Evangelho segundo o Espiritismo-cap. 14, item 3
Allan Kardec



Fiz tudo 
errado!

Amem 

a partir 

de agora!



Dias melhores prá sempre! 



“Ó espíritas! (...) compreendei que, quan-
do produzis um corpo, a alma que nele en-
carna vem do espaço para progredir; in-
teirai-vos dos vossos deveres e ponde 
todo o vosso amor em aproximar de Deus 
essa alma; tal a missão que vos está con-
fiada.” Santo Agostinho

O ESE cap XIV





Dificuldade em defender seu espaço e superar 
problemas; 

Compulsões por bebida, comida, etc... 

Falta de metas na vida; 

Desvaloriza-se e não se sente merecedor de 
amor e respeito dos outros;

Sente necessidade de agradar...

Características psicológicas da baixa 
autoestima 



Na saúde física: 

“ Essa situação de encolhimento psíquico... reduz 
suas defesas orgânicas e daí ao aparecimento de 
doenças é bem rápido.”

Repercussões da baixa autoestima

Educação dos sentimentos
 Jason de Camargo 



Seja um exemplo de educação!

“O companheiro que ensina a 
virtude, vivendo-lhe a 
grandeza em si mesmo, tem o 
verbo carregado de 
magnetismo positivo... Sem 
essa característica, a 
doutrinação, quase sempre é 
vã”.

Missionários da luz/ Benfeitor Alexandre
André Luiz/Chico Xavier



Mais bem equipados estaremos para lidar com as 
adversidades da vida; 

Maior a probabilidade de obtermos sucesso 
profissional;

Mais ambiciosos tenderemos a ser, não 
necessariamente em assuntos financeiros, mas em 
termos das experiências criativas ou espirituais.

Quanto maior a autoestima …

Nathaniel Branden



Maiores serão as nossas possibilidades de manter 
relações saudáveis, em vez de destrutivas;
Mais inclinados estaremos a tratar os outros com 

respeito, benevolência e boa vontade, uma vez que o 
autorrespeito é o fundamento do respeito pelos outros...

Nathaniel Branden



Ensine-a a não se preocupar com o 
que os outros pensam dela!

Ensine-a que o que os 
outros pensam não é 
motivo de impedimento de 
nada do que deseje 
alcançar.
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