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IDENTIDADE PESSOAL - ORFANDADE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Salmos 68:5; João 14:18 
- Lucas 10:38-42 
 
 
ORFANDADE - Condição de quem é órfão; conjunto dos órfãos. 
ÓRFÃO - Aquele que perdeu o pai e/ou a mãe; 

Alguém que perdeu alguém que lhe era muito querido ou que o amparava, o protegia; 

Desamparado; desprotegido; desprovido; indivíduo que foi privado ou abandonado de algo que 

lhe era essencial; carente; falta, vazio. 

 

- Órfão de pais vivos: aquele que nunca conheceu ou teve os pais ao seu lado.  

- Em muitos casos não teve tempo de ter a sua identidade gerada ou desenvolvida. 

PATERNIDADE - Qualidade ou condição de pai; Laço (sanguíneo) entre pai e filho(s). 

PAI - Homem em relação aos seus filhos, naturais ou adotivos; genitor; progenitor. Autor; 

inventor, criador; fundador. Protetor; benfeitor. Homem que de fato cria ou educa criança ou 

jovem. Deus. 

Máximas sobre Identidade 

- A identidade é um presente que recebemos dos nossos pais. Somos a soma deles. Ela é recebida 

e prioritariamente construída no nosso relacionamento com eles (dentro de casa). 

- Quanto mais eu conhecer a história da minha família, mas eu conhecerei sobre mim mesmo. 

- A cura da orfandade acontece, apenas, quando nos aproximamos e nos relacionamos da maneira 

correta com Deus, o Pai. A cura da orfandade se completa, por meio da aproximação, do 

relacionamento e principalmente (quando necessário), pelo liberar de perdão para o pai terreno. 

Necessário haver uma reconstrução do caráter paterno de Deus por meio do meu relacionamento 

paterno terreno. Mt 6:12; 14-15 

 
Tarefa de Casa: Pense nas principais características (comportamentos, atitudes, palavras, etc.) 
do seu pai, positivas e negativas, em seguida liste-as e aponte aquela que mais se destaca para 
você.  
  
 

IDENTIDADE - 2019 

 

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. 
 
- Valor do teste desta matéria: 7,0 
- Apostilas com todas as tarefas e exercícios preenchidos: 3,0 
 
      

 


