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AUTO IMAGEM E CODEPENDÊNCIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rm 12:3; I Cor 6:12 
 

Autoimagem Saudável X Complexo de Inferioridade 
 
Autoimagem – é o conjunto de ideias, conceitos, opiniões e imagens que alguém tem de 
si mesmo, bem como a imagem que supõe projetar para os outros. O estudo da 
autoimagem é relevante para todas as linhas de pesquisa do ser humano na medida em 
que a imagem que um indivíduo tem de si determina importantes aspectos de seu 
comportamento, notadamente a forma com que se relaciona com os outros. 
A autoimagem saudável é a visão correta e equilibrada de si mesmo, influenciando 

diretamente no seu processo de autoestima. 

Responda sinceramente a essas perguntas: 

1 – Como me vejo?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2 – O que penso acerca do que eu faço? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3 – Sinto que sou importante?  Tenho valor?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4 – Como as pessoas me enxergam?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Problemas de Autoimagem 
Toda criança precisa ser amada incondicionalmente. Sem o espelho de uma atitude de 
aceitação incondicional, dos pais ou dos responsáveis, a criança não tem meios de saber 
quem ela é. Precisamos saber que somos importantes, que somos levados a sério e que 
cada parte de nós é digna de ser amada e aceita. Quando não entendemos e lidamos logo 
cedo com nossas limitações, podemos desenvolver na fase adulta, imagens distorcidas de 
nós mesmos. 
 
Complexo de Inferioridade  
A denominação “complexo de inferioridade” foi criada por Alfred Adler (1870 – 1937), 
médico psiquiatra, para designar sentimentos de insuficiência e até incapacidade de 
resolver os problemas, levando a pessoa se sentir um fracasso em tudo o que faz. Esse 
complexo tende a comprometer todos os relacionamentos da pessoa. 

SAÚDE EMOCIONAL E ESPIRITUAL 2 - 2018 

 



 

Existe hoje uma epidemia de inferioridade, a maioria das pessoas não se aceitam como 
são, em sua aparência, capacidade e desempenho. Estão constantemente se comparando, 
sempre acreditando que o outro é mais ou melhor. Acabam se sabotando não buscando 
um emprego melhor por acharem que não são capazes, aceitam relacionamentos 
destrutivos, porque acreditam que não conseguirão encontrar alguém melhor, etc. 
 
Co dependência 
É como uma perda de identidade. Ser codependente é perder o contato com os próprios 
sentimentos, necessidades e vontades e estar diretamente condicionado a alguém ou a 
algo. 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 
semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  
- Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (2,0) + TESTE (8,0) –TOTAL: 10,0 

 

      

 


