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Aula 2
SEDUÇÃO DA AUTO-ESTIMA

Introdução: 

Qual  deve  ser  nossa  postura  e  atitude  para  com  a  vida  pessoal  como  cristãos, 
preocupados em manter a verdade da Palavra de Deus tal qual ela, isto é suficiente e que 
conduz a pessoa a um equilibrio e por outro lado, vemos uma visão secular ou mesmo 
“cristã” com fundamento alheio à própria Bíblia diante da questão da Auto-estima?

O TEMA:

A questão é significativa, e urgente. Precisamos recorrer ao padrão bíblico enxergarmos 
equilibradamente; por um lado temos o mundo secular onde a abordagem chama para a 
supervalorização da pessoa elevando sua auto-estima ( Quanto mais melhor...), colocando 
Auto-estima como um pré-requisito essencial para a saúde emocional e  outro temos um 
numero razoável de evangélicos abraçando esta mesma idéia com a justificativa de que 
por muito tempo o povo de Deus trabalha com a idéia de que o ser humano não vale nada 
e os que assim pensam caminham para o outro extremo perigo: não valho nada mesmo! 
...com baixa auto-estima, as duas posições se encontram tanto na mente de alguns 
cristãos quanto de pessoas de fora do povo de Deus.

Afinal o que as escrituras nos dizem a este respeito? Como devemos viver nossas vidas 
em relação a esta questão? O que pensar ou o quanto devo pensar de mim mesmo? Qual 
o padrão bíblico para isto ?

Estas são algumas questões que devemos responder aqui.

Pontos salientes:

1. Deus nos fez adoradores...ou adoramos a _____, a _____ou a alguma outra coisa. 
2. Auto-estima = ___________________________.

3. Auto-conceito 

4. Auto-imagem         ________________  _____________e _____________.

Definição de sedução 
Dicionário : Atrair, encantar, enganar, desencaminhar, subornar, valer de   
                    Promessas ( Tiago 1:14 )

Exemplo para nós : Atos 17:11

Fundamento para esta atitude :
1. Isaías 55:8
2. II Tim 2:15 
3. II Tim 16,17

Olhando para as Escrituras:  

A SEDUÇAO em 4 níveis ( Origem; Gen 3 )
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      Nível 1 = Argumentação
    Objetivo: Confundir
V1...é assim que Deus disse: não comereis de TODA(?) árvore...?
V3...nem TOCAREIS(?)...nele.

               
Nível 2 = Contestação

          Objetivo: Iludir e enganar ( Parece lógico, bem explicativo )
        V4...é CERTO (?) que NÃO MORREREIS (?). Porque Deus sabe...
        V5...VOS ABRIRÃO OS OLHOS (?)...COMO DEUS (?) SEREIS...
                 CONHECEDORES (?) do bem e do mal.

___________________________________________________________________ 
Neste ponto a Satanás saiu de cena no texto, o foco passa a ser a mulher que já esta 
em rota de colisão com a árvore ( o pecado de desobediência ).
___________________________________________________________________

Nível 3 = Atração
    Objetivo: Convencer
         V6...VENDO a mulher...

       ...Árvore ERA BOA...para se comer
       ...Árvore AGRADÁVEL...aos olhos

                         ...Árvore DESEJÁVEL...para dar entendimento

Nível 4 = Decisão
    Objetivo: Consumar ( executar a ação )
   V6b...TOMOU  do fruto e COMEU
          ...e deu ao seu marido e COMEU

Conseqüências: Gen 3:7,8-14 e 16-24

V7 = __________________________________________________________________
V8-14 =________________________________________________________________
V16-24=_______________________________________________________________

Questões para conclusão: 

1. Todo este processo visou agradar a quem ?

2. Diante das proposições ( Argumentação, Contestação, Atração e Decisão ) o ser 
humano achou-se : (   ) Satisfeito  (     ) Insatisfeito

Alguns tipos de pensamentos de uma pessoa insatisfeita :
1. O que tenho não é suficiente... quero mais ...( ingratidão )
2. O do outro é melhor...( inveja )
3. Tenho necessidades ! tenho o direito de...( insatisfação )
4. Preciso ser amado...então, me ame! ( egoísmo )
5. Preciso ser feliz...então, me faça feliz! 
6. Eu mereço...

“Quando olhamos para nós mesmos tendo Deus como referência e relação, fica explícito 
quem somos, sendo assim, ao mesmo tempo em que enxergamos a realidade sobre nós, 
somos conduzidos pela graça de Deus a uma condição totalmente nova de vida, nos 
posicionando corretamente como ser humano redimido e que aponta para... 
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“( Mateus 16:24  = negar-se ) 

Traço natural do caráter humano:
II Tim.3:2      – amantes de si mesmos ( Philautoi = ________________)

      II Tim 3:1-5  - ( parceiros de lista )
Qual o foco neste texto ? _____________________________________.

Traço não natural naquele que segue a Cristo:
       Mateus 16:24, 25

Qual nossa atitude em relação a nós mesmos ?____________________
            Onde está o meu foco de vida ?_________________________________

Significados:

Negar-se : dizer não para si mesmo em tudo.

Tomar a sua cruz : 
   -errado: sacrifício específico ( ex. não comer carne ou levar um fardo particular )           
   -correto: mortificar o “eu” ( em Lucas 9:23-25 = contínuo, diário )
                   Levar à morte um vil criminoso...

Si mesmo ( heauton-Lucas 9:25 ) e vida ( psyche – Mat.16:26 ) : 
    -  significam “si mesmo”

Jesus apresenta o contraste : Marcos8:34-38; Lucas 9:23-25; João 12:25

“Trate a si mesmo, com todos os seus caminhos, prioridades e desejos 
pecaminosos, como um criminoso e morra para si mesmo cada dia “ 

ROM 8:36 – amargo remédio para o egoísmo humano e foco em si mesmo.

João 12:25 – forte advertência...
                   - Aquele que se ama_____________.

       - Aquele que odeia sua vida__________________________________

Significados:

Odiar – Colocar de lado seus próprios ___________, ________________e inquietações 
( até legítimas ) para que possamos cumprir a ordens de Cristo.

“Odiando” a si mesmo : Amar menos Lucas 14:26 / Mateus 10:37
( neste contexto, odiar outra pessoa e a si mesmo é o mesmo que colocar Cristo e o Seu 
Reino antes dos outros ou de si mesmo.

(João 12:24) - Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, 
não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto. 
(João 12:25) - Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, 
guardá-la-á para a vida eterna.         ( neste contexto, quem perde...ganha )


