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Primeiro grupo social que 
conhecemos 



FAMÍLIA PROVEDORA DAS NECESSIDADES 
(PIRÂMIDE DE MASLOW) 

 Hierarquia das necessidades humanas 

Fisiológicas ( fome, sede, sono etc.) 

Segurança (estabilidade, ordem) 

Amor (pertinência- amizades, família) 

Estima ( aprovação, auto-respeito) 

Auto-realização (desenvolvimento de capacidades) 



FAMÍLIA É A BASE DO CARÁTER DA 
PESSOA 

  CARÁTER: Conjunto 
de valores internos, 
honestidade, honra, 
dignidade.. 

 FELICIDADE: Viver 
de acordo com os 
valores internos 



E AS DIFERENÇAS ? 

TEMPERAMENTO  

       + 

     CARÁTER 

       = 

PERSONALIDADE 



  





Psicologia infantil 

 Aproximadamente até aos 6 anos formam-se as 
estruturas mentais nas crianças 

 FREUD psicólogo descreveu 3 estruturas mentais. 



Estrutura Mental 

        ID  
    

Eu 

quero 



Estrutura Mental 

       EGO 

 

 “Jeitinho”  



Estrutura Mental 

 

 

    SUPEREGO 

 

 “Eu não devo” 



Fase da vida de provar o caráter 

   



SUPEREGO FORTE 

 PESSOA DE BEM 

 EQUILIBRADA 

 OBEDIENTE 

 TEMENTE A DEUS 



SUPEREGO FRACO 

 Acusação-Culpa 

 FUGA  =  Álcool / 
Drogas  

 SUPEREGO Dormindo 

 Prática do mal (pecado) 

 SUPEREGO Acorda  

 +ACUSAÇÃO  

 + DROGA  

 = MORTE 



ADOLESCÊNCIA.  

TRANSIÇÃO 

Fase da vida de provar  
o caráter 



ADOLESCÊNCIA 

 Transição entre a infância e a idade 

adulta. 

 Adolescer (latim): crescer, 

desenvolver-se, desabrochar.  

 Início: associado ao início das 

mudanças corpóreas e psicológicas 

da puberdade.  

 Término: variável. Influência do                   

meio sócio-cultural.  

 



ADOLESCÊNCIA.  

 Caracterizado por: 

 Mudanças físicas 

(puberdade) 

 Maturação sexual 

(capacidade reprodutiva) 

 Busca da identidade 

própria (quem sou eu?) 

 Definição do papel social 

(como devo agir?) 



PUBERDADE 

 Pubescere (latim):“tornar-se peludo”. 

 Principais Modificações Físicas:  

 Estirão (redimensionamento corporal); 

 Modificação na composição corporal: 
 Voz; 

 Glând. sudoríparas (sudorese e odor); 

 Glând. sebáceas (seborréia, acne, espinhas); 

 Alargamento ombros/quadris; 

 Tec. Gorduroso (conformação do corpo); 

 Maturação sexual/reprodutiva: 
 Aumento das mamas/testículos/pênis; 

 Pilificação; .-Menarca – capacidade reprodutiva –Semenarca 

  (Polução Noturna). 

 



PUBERDADE 

 Alt. ocorrem de forma súbita e incontrolável 

(fatores genéticos, ambientais e hormonais) 

 Podem gerar preocupações em relação a 

normalidade e comparação com outros jovens, 

afetando o seu relacionamento na família e na 

sociedade (escola).  

 



Meios de comunicação 

 Computadores 

 Internet 

 MSN 

 Orkut 

 Chat de conversas 

 PERIGO  !!!!! 

 VIGILÂNCIA  !!!! 



A igreja no mundo contemporâneo 

 Mudanças na cosmo visão (visão de 
mundo) 

 Pré-modernismo:Filósofos (razão& 
intuição& lógica) 

 Modernismo: Razão e cinco sentidos 
teoria da evolução, socialismo, 
existencialismo,  

 romanticismo, ....ismo) 
 Cosmo visão cristã-(revelação&razão) 

através da fé e graça de Deus.  
 Pós-modernismo-(séc.XX até os dias 

atuais) 
 



Pós-modernismo 

 Relativismo absoluto 

 Não existem verdades 

 Três processos: 

A quebra da verdade, 

 crenças  e significados 

O nascimento de uma cultura global 

Uma nova polarização 

Teocêntrico                   Antropocêntrico 

 





Pós-modernismo 

 Segundo o socialista Peter Berger 3 tendências 
na cultura contemporânea a qual tem moldado 
a vida atual e seu pensamento. 

1) Secularismo 

2)Pluralismo 

3)Individualismo 

 

 Relativismo moral- As pessoas decidem o que é 
certo ou errado 



Relativismo moral 

 Crise de valores 

 Foco em si mesmo 

 Autônomo 

 Falta de visão coletiva 

 Hedonismo-satisfação do seu prazer 

 Almas vazias 

 O que importa são as coisas materiais 

 Provê experiência humana inadequada 



 Mundo em que 
vivemos 



Qual a nossa responsabilidade? 

 Como pais e responsáveis pela família, educá-los no 
caminho do Senhor 

 Mostrar o mundo através da Palavra do Senhor 

 Ensiná-los a resistir ao diabo, e ele fugirá de vós 

  Tg 4:7 



Efésios 6:1-4 (família) 

 Obediência dos filhos aos pais.., pois isto é justo 

 Honrar pai e mãe= longevidade. 

 Pais não provoqueis a ira de vossos filhos, mas 

 criai-os  na disciplina e admoestação do Senhor 



Pv 22:6 

 Ensina a criança no caminho em que deve andar, e 
ainda quando for velho não se desviará dele 



Como fazer neste século XXI? 

 Amor 

 Vigilância 

 Oração 

 Participar com tempo e qualidade  

 do tempo com os filhos do processo do 
crescimento, amadurecimento 

 Não adianta somente proibir, mas mostrar a 
verdade, as mensagens subliminares que se 
encontram num mundo pós-moderno. 

 



Muito Obrigado!! 


