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LIÇÃO

Você já deve ter ouvido em algum momento a seguinte fra-

se: “Aquela pessoa tem mau caráter!”.

Mas afinal, o que é caráter?

Caráter é o conjunto de características de um indivíduo que 

compõe a sua moralidade, refletindo em seu comportamento.

Aquele que segue um padrão aceitável pela sociedade é con-

siderado bom caráter; logo, quem tem uma conduta negativa e 

fere a esse padrão é tido como mau caráter. Ou seja, o bom e o 

mau caráter estão associados aos padrões da sociedade. 

Como se forma o caráter?

Podemos dizer que o caráter de uma pessoa está presente 

na forma bruta nos primeiros instantes de vida. Com o passar 

do tempo, ele vai sendo moldado de acordo com as interfe-

rências do meio, como, por exemplo, o ensinamento dos pais 

acerca do que é certo ou errado. Porém, inconscientemente, 

tais ensinamentos podem ser questionados, o que leva muitos 

a desviar-se do que é correto, mesmo tendo boas influências. 

O indivíduo nasce com caráter e ele é moldado ao longo da 

vida de acordo com as suas percepções e influências recebidas. 

Sendo assim, é de suma importância agregar valores positivos 

desde a infância. 

Segundo a Psicanálise existem quatro tipos de caráter: 

Dramático: Característico de pessoas que exageram em 

suas emoções para se valer de alguma coisa ou situação. 

Covarde: Pessoas que têm caráter covarde não enfrentam 

desafios.

Religioso: Este caráter refere-se ao aspecto espiritual de al-

guém ou algo. 

Especulativo: Característico de pessoas que têm dúvidas 

constantes sobre algo ou alguém.

Embora vivamos em uma sociedade moralmente corrompi-

da assim como nos dias de Noé, temos que ter o nosso cará-

ter moldado em Cristo. Não importa se em toda a nossa vida 

recebemos apenas valores negativos, Cristo deve ser a fonte 

que jorra a Verdade em nosso ser e ela é suficiente para mudar 

nossa vida e a nossa história.

O que é caráter?
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ENTENDENDO O CARÁTER NA VIDA CRISTÃ


