
Se todas as flores do mundo fossem da mesma cor e só 
existisse um tipo de árvore, a natureza seria muito sem 

graça. A beleza se encontra na variedade. 

Muita beleza seria perdida se todo mundo e tudo parecesse igual.

É louvável quando as pessoas se cuidam e cuidam da sua aparência. 

Glorifica a Deus quando você se arruma, se mantem limpo,  
em forma e se esforça para ter uma boa aparência.

Mas não faz nenhum favor a si mesmo 
quando tenta modificar a forma como Deus 

o ou a criou para encaixar no padrão de 
beleza de outra pessoa.

Quando se esforça tanto para encaixar em um certo padrão de beleza, quer fique bem em você 
quer não, quer seja realista quer não, você está abrindo mão da sua singularidade.

O que é que tem de atraente se parecer como todas as outras pessoas?

Moda  
Penteados

Ouse Ser Diferente  
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Em alguns 
casos, a moda 
nem é bonita;

não favorece 
a pessoa.

E talvez nem 
combine com 
seu biotipo. 

Verdadeira beleza não é só uma questão de aparência 
física, mas também de beleza interior – aquela 

“centelha” que o separa da multidão

e vestem da mesma 
maneira,

têm o mesmo corte de 
cabelo

e tentam alcançar a 
mesma imagem

como as massas “em constante mutação”. 

Para quê abrir mão da sua originalidade, na tentativa de se manter na moda?

Tire da sua mente o conceito de 
perfeição dos outros.

Deixe de lado as coisas que lhe 
disseram, mostraram ou você 

acha que são bonitas.

E pergunte a Deus que 
qualidades Ele lhe deu 

que fazem de você uma 
pessoa impar.

Pergunte-Lhe 
como realçar 

essas qualidades 
ou traços

– físicos e espirituais.

Cada pessoa tem algo lindo ou encantador. Mesmo que você ache que tem um defeito ou algo errado, 
ora, todos têm, ou acham que têm!

Não permita que uma percepção irrealista do que é beleza diminua sua alegria e felicidade. Lembre-se 
que você é criado à imagem de Deus.1

“Eu lhe agradeço porque me fez de forma admirável e maravilhosa.  
Sei bem que todas as Suas obras são maravilhosas!” (Salmo 139:14 VFL).

ARRR!
4 olhos 
atrás 

da 
cabeça

Cintura

Sobras

Gancho  
das calças

De qual você gosta?

Que diferença faz?
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