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IDENTIDADE PESSOAL - AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Textos para meditação: (afirmação na Bíblia) 
 
Gn 2:19-20a; Lc 1: 5-20; 57-80; Lc 3:21-23 
 
Afirmar - Declarar com firmeza; assegurar, garantir; ratificar, confirmar; tornar firme. 
Afirmar a identidade é dizer o que/quem é! 
A afirmação tem que ser baseada na verdade! Afirmar não é simplesmente elogiar. 

 
Máximas sobre Identidade 

 
- Todo ser humano precisa ser afirmado nas 3 esferas: Espiritual, Emocional e Física. 
 
- Precisamos receber a afirmação correta, essencialmente, por ser quem somos e não dando 
ênfase naquilo que fazemos. 
 
- Quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. 
 

Como afirmar corretamente o indivíduo em cada área? 

Espiritual:  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Emocional: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Física: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Importante!  

A afirmação física e afirmação emocional estão intimamente ligadas. Essa relação acontece 

porque nossa alma (mente, emoções...) é externada por meio do corpo, que é nosso agente de 

relações com o ambiente. A satisfação ou a negação de algo relacionado ao ser físico responde 

rapidamente no nosso sentir e vice-versa. Por isso, sempre que existir alguma questão corporal, 

há uma reação do emocional (adequação x inadequação, segurança x insegurança, superação x 

inferioridade...), boa ou não.  

Ritos de passagem  
Momentos (normalmente celebrados) que marcam mudanças de status de uma pessoa em 
relação a sua vida e à comunidade. Esses ritos podem ter caráter social, comunitário ou religioso, 
e marcam momentos importantes na vida dos indivíduos. Os mais comuns são os ligados a 
nascimentos, mortes, casamentos e formaturas. 

 
Tarefa de Casa: Meditar nos textos da lição e pesquisar o significado ou história do seu nome.  
Medite também: Qual área da sua vida você não se sente afirmado? 
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 AVALIAÇÃO 

Orientações gerais para todas as matérias 
- 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. 
 

Orientações específicas para esta matéria 
- Valor do teste desta matéria: 7,0 
- Apostilas com todas as tarefas e exercícios preenchidos: 3,0 
 
      

 


