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LIÇÃO

 Atualmente a população mundial ultrapassa a marca de 7,5 

bilhões de pessoas. Segundo o Instituído Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE, no Brasil, são mais de 214 milhões de habi-

tantes, pessoas que apresentam um conjunto de características 

que formam a sua identidade. Segundo o dicionário Aurélio, 

identidade é o conjunto de caracteres de uma pessoa. Dentre 

essas características, podemos citar duas que tornam únicos 

cada indivíduo, que são a íris e as digitais.

Provavelmente, você conhece alguém que possui olhos 

com uma cor diferente dos seus, ou alguém que você admira 

por ter olhos de determinada cor. A região do globo ocular 

que possui coloração é a íris, que começa a se formar no pri-

meiro trimestre da gestação e, no oitavo mês, ela estará com-

pletamente formada, embora possa ocorrer mudanças de cor 

nos primeiros meses de vida. A íris é responsável pelo controle 

de entrada de luz no olho; fazendo o movimento de expansão 

e contração. A íris é tão única, que a do olho direito de uma 

pessoa é diferente do esquerdo. 

Por outro lado, temos as digitais que são marcas com peque-

nas saliências e vincos presentes nos dedos das mãos e dos 

pés, as quais começam a ser formadas durante a gestação; elas 

permitem a identificação com precisão de cada indivíduo. Nin-

guém possui uma digital igual a do outro, nem mesmo gêmeos 

univitelinos, que são pessoas com origem na combinação das 

mesmas células reprodutivas e compartilham o mesmo DNA, 

apresentam a mesma digital. 

Em todo o mundo, a digital é comumente utilizada para 

identificar pessoas em documentos como passaportes e iden-

tidades, exatamente por ser um fator que diferencia seres hu-

manos. Ela substitui a assinatura no caso de pessoas analfa-

betas e é possível utilizá-la para saques em caixas eletrônicos, 

senha de acesso a smartphones, e até para votar, como no 

sistema brasileiro de votação que utiliza a biometria eletrônica. 

A íris também é utilizada para identificação, porém em uma 

escala muito menor quando comparado a digital.

O livro de Gênesis relata a criação do homem quando Deus 

diz: “Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança”, Gn 1.26. Isso demonstra que Pai, Filho e o Espírito 

Santo estavam presentes no momento da criação.

SOMOS ÚNICOS!
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Deus, em Sua infinita grandeza e sabedoria, nos fez ímpar, 

isto é, não somos cópias criadas ao acaso, Ele planejou e execu-

tou a criação do homem em seus mínimos detalhes. Somente 

um Deus Supremo poderia imaginar e criar pessoas que pos-

suem características físicas, emocionais, genéticas e psicológi-

cas diferentes; formando assim uma identidade única.

#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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A IDENTIDADE DO ESPÍRITO SANTO


