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IDENTIDADE PESSOAL - QUEM SOMOS NÓS NA ESSÊNCIA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1Tessalonissenses 5:23 
Êxodo 3:1-14      
Provérbios 27:19 
 

Imagine um grupo de pessoas reunidas, como você se apresentaria? ________________ 

________________________________________________________________________ 

O que é identidade para você? Qual a necessidade de ter uma identidade? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quem é você quando não está fazendo nada? Se tirar de você tudo o que você faz, o que 

resta? __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Quem você é? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quem Deus é? ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Revendo conceitos: máximas sobre identidade 

- Para descobrir quem somos, precisamos entender primeiro quem não somos. Ou seja, 

renunciar a papeis/posições/posturas que não condizem com quem Deus nos forjou para 

ser.  

1) Nós não somos objetos; Gn 1:26-27  

2) Nós não somos animais; Gn 1:26;28 

3) Nós não somos obras do acaso; Jr 1:5; Gl 1:15; Sl 139:16 

4) Nós não somos mais escravos; Gl 4:7 

5) Nós não somos robôs; Rm 12:1-2 

6) Nós não somos “apenas”, aquilo que fazemos; Mt 7:21-23 

- Eu não tenho que fazer nada para me tornar alguém, mas tudo que eu fizer tem que ser 

reflexo, uma extensão de quem eu sou. 

- Não é aquilo que fazemos, é quem nós somos. 

- Posso fazer coisas sem realmente ser. Mt 7:15-23 

 

- Quem você é, de fato?____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Tarefa de Casa:     
- Meditar em Mateus 7:21-23 - registrar na apostila (no verso) o entendimento e aplicação pessoal. 
- Fazer uma lista de todos as identidades (em uma folha a parte), ou seja, papeis e rótulos que já 
ostentou ao longo da sua vida, em seguida analisar o que ainda compõe sua identidade, para 
discussão na próxima aula. 
 
 
 
 
 
 
 

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, com 
o limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- 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. 
 
 
      

 


