
O QUE É  
“Imagem Corporal Saudável”?

A forma como você se vê a si mesmo se chama “imagem corporal”.

Se você alguma 
vez pensou coisas 
assim, não é o 
único. Pessoas de 
todas as idades 
se questionam 
sobre o seu físico 
e forma.

Quer saber  
o que eu penso da  

sua imagem  
corporal?

Eu quero que  
você tenha uma imagem 

corporal positiva.

Sou baixo 
demais?

Alto demais?

Isso assim 
assado 
demais?

Magro demais? Desastrado 
demais? 



Faz parte da natureza humana se preocupar com a aparência física de 
praticamente tudo.

desde a 
aparência do 

carro

até as engenhocas 
ou brinquedos 
atraentes

e as 
ideias 
populares 
do que é 
bonito.

Ao passo que a natureza de Deus é focar no seu verdadeiro eu – seu 
espírito, coração e pensamentos.

Quando pediram ao profeta Samuel que 
escolhesse um rei para governar Israel, ele 
achou que talvez Deus fosse escolher o  
      filho mais velho de Jessé, por  
       causa da sua aparência. 

Mas o que 
Deus disse a 
Samuel?“ 

Se quiser ler a história de como Deus guiou Samuel a um dos filhos de Jessé, para que 
fosse ungido como rei de Israel, leia 1 Samuel 16:1-13.

 “O homem olha  
a aparência, mas Eu  
olho ao coração” (1 

Samuel 16:7).

Fator forma  
maneira.

O que você  
acha, querida?

A cor é 
bonita.



O que significa ter uma imagem corporal saudável?

Independente da 
sua aparência, 
foi Deus que 
o moldou. É 
claro que você 
sabe que não é 
produto da linha 
de montagem de 
uma fábrica. 

Mas às vezes talvez 
se pergunte por que é 
desse jeito.

Acha que, se pudesse 
criar a si mesmo, talvez 
teria se dado traços 
diferentes, mais força, 
cabelo de outra cor, 
olhos diferentes, mais 
talento natural, e por aí 
adiante. 

A forma como você é faz parte do plano de Deus. 

Mas se Deus 
não quisesse 
que você fosse 
do jeito que é, 
Ele podia ter 
escolhido uma 
raça diferente, 
traços diferentes, 
e um conjunto de 
circunstâncias 
diferente. 

Boa ideia,  
Filho.

…E eu queria  
adicionar este  

traço. …
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A forma como Ele te concebeu é perfeita! 

Para refletir:

Ter uma imagem 
corporal positiva 
se resume a ter 
a perspectiva de 
Deus em relação 
à forma como Ele 
o fez. 

Nenhum tipo de 
pessoas é mais 
“perfeito” do 
que o outro.

Ele criou você, e 
tudo que Ele faz 
é lindo porque foi 
amorosamente e 
de forma perfeita 
moldado pela Sua 
mão.

E, no final das  
contas, ter uma  

imagem corporal positiva 
é isso: se ver como 
criação de Deus!

Jesus, por favor,  
me mostre como o 
Senhor me vê. …

A Olivia é sempre  
tão alegre e 

encorajadora. …

Breno sempre  
pede a minha  
opinião. …

Pensando  
bem … claro.

Ha…,  
não.

Desde que você tenha 
feito tudo ao seu alcance 
para cuidar do corpo que 
Ele lhe deu, pode pedir a 
Deus por contentamento 
para estar satisfeito por 
ser da forma que Ele quer 
que você seja.

Pense nas qualidades que você aprecia nos 
seus amigos.

Essas qualidades são 
baseadas em características 
físicas—na sua aparência? 

Ou será que são baseadas 
em quem eles são—no seu 
caráter, amizade e interesse 
por você?

    Faça uma lista de “pessoas grandiosas” ou heróis da história a quem você admira, com 
base não em características físicas, mas sim na sua vida de fé e contribuição para a 
humanidade. 


