
A Identidade e a Posição Bíblica do Cristão 
 
As seguintes declarações resumem sua identidade bíblica e posição em Cristo e formam o 
fundamento para sua liberdade em Cristo. Aqui estão algumas maneiras de encontrar essas verdades: 
 
• Leia em voz alta, declarando a Palavra de Deus sobre você. 
• Leia uma passagem e medite na verdade apresentada. Explore as ramificações desta verdade de 

uma forma pessoal. Permaneça com Deus na verdade. 
• Leia uma ou mais passagens e peça a Deus para destacar como isso se manifesta em sua vida. 
• Ouça qualquer coisa que Deus traga à mente e faça anotações. 
• Leia uma passagem e agradeça a Deus pelas maneiras específicas como ele revelou essa verdade em 

e através de sua vida. Agradeça a ele pela forma como você o vê presente nos outros. 
• Leia uma passagem e considere em oração todas as maneiras pelas quais você vive e se opõe a essa 

verdade por meio de suas ações ou crenças. Libere ou arrependa-se dos obstáculos que vierem à 
mente e convide Deus a escrever a verdade dele em seu coração. 

 
Quem Sou Eu? 
 
Êxodo 
Eu não sou o grande “Eu sou” (3:14; Jo 8:24, 28, 58), mas pela graça de Deus, eu sou o que eu 
sou (1 Coríntios 15:10). 
Mateus 
Eu sou o sal da terra (5:13). Eu sou a luz do mundo (5:14). 
João 
Eu sou um filho de Deus (1:12). 
Faço parte da videira verdadeira, canal da vida de Cristo (15:1,5). 
Eu sou amigo de Cristo (15:15). 
Fui escolhido e designado por Cristo para dar Seu fruto (15:16). 
Romanos 
Eu sou um escravo da justiça (6:18). Estou escravizado a Deus (6:22). 
Eu sou um filho de Deus; Deus é espiritualmente meu Pai (8:14,15; Gálatas 3:26; 4:6). 
Sou coerdeiro de Cristo, compartilhando Sua herança com Ele (8:17). 
1 Coríntios 
Eu sou um templo – uma morada – de Deus. Seu Espírito e Sua vida habitam em mim (3:16; 
6:19). 
Estou unido ao Senhor e sou um espírito com Ele (6:17). 
Eu sou um membro do corpo de Cristo (12:27; Efésios 5:30). 
2 Coríntios 
Eu sou uma nova criação (5:17). 
Estou reconciliado com Deus e sou um ministro da reconciliação (5: 18,19). 
Gálatas 
Eu sou um filho de Deus e um em Cristo (3: 26,28). 
Eu sou um herdeiro de Deus, pois sou um filho de Deus (4: 6,7). 
Efésios 
Eu sou um santo (1:1; 1 Coríntios 1:2; Filipenses 1:1; Colossenses 1:2). 
Eu sou a feitura de Deus – Sua obra – nascido de novo em Cristo para fazer Sua obra (2:10). 
Sou um concidadão como o restante da família de Deus (2:19).  



Eu sou um prisioneiro de Cristo (3:1; 4:1).  
Eu sou justo e santo (4:24). 
Filipenses 
Eu sou um cidadão do céu, assentado no céu agora (3:20; Efésios 2:6). 
Colossenses 
Estou escondido com Cristo em Deus (3:3). 
Eu sou uma expressão da vida de Cristo porque Ele é minha vida (3:4). 
Eu sou escolhido de Deus, santo e ternamente amado (3:12; 1 Tessalonicenses 1:4). 
1 Tessalonicenses 
Eu sou um filho da luz e não das trevas (5:5). 
Hebreus 
Eu sou um participante sagrado de uma chamada celestial (3:1).  
Sou participante de Cristo; eu compartilho da vida dele (3:14). 
1 Pedro 
Sou uma das pedras vivas de Deus, sendo edificado em Cristo como casa espiritual (2:5). 
Sou membro de uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação sagrada, um povo de propriedade 
do próprio Deus (2:9,10). 
Sou um estrangeiro e um estranho neste mundo em que vivo temporariamente (2:11). 
Eu sou um inimigo do diabo (5:8). 
1 João 
Sou um filho de Deus e me assemelharei a Cristo quando Ele voltar (3:1,2). 
Eu sou nascido de Deus, e o maligno – o diabo – não pode me tocar (5:18). 
O texto acima foi retirado de Neil T. Anderson, Victory Over the Darkness (Regal Books, 1990). Usado 
com permissão. 
DESDE QUE ESTOU EM CRISTO, PELA GRAÇA DE DEUS ... 
Romanos 
Fui justificado – completamente perdoado e tornado justo (5:1). 
Eu morri com Cristo e morri para o poder do governo do pecado sobre minha vida (6:1-6). 
Estou livre para sempre da condenação (8:1). 
1 Coríntios 
Fui colocado em Cristo por obra de Deus (1.30). 
Recebi o Espírito de Deus em minha vida para que pudesse saber as coisas dadas gratuitamente a 
mim por Deus (2:12). 
Recebi a mente de Cristo (2:16). 
Fui comprado por um preço; eu não sou meu; eu pertenço a Deus (6:19,20). 
2 Coríntios 
Fui estabelecido, ungido e selado por Deus em Cristo e recebi o Espírito Santo como penhor, garantindo 
minha herança futura (1:21; Efésios 1:13,14). 
Desde que morri, não vivo mais para mim, mas para Cristo (5:14,15) 
Eu fui feito justo (5:21). 
Gálatas 
Estou crucificado com Cristo e já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. 
A vida que estou vivendo agora é a vida de Cristo (2:20). 
Efésios 
Fui abençoado com todas as bênçãos espirituais (1:3). 
Eu fui escolhido em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo, e estou sem culpa diante dEle 
(1:4). 
Fui predestinado – determinado por Deus – para ser adotado como filho de Deus (1:5). 



Fui redimido e perdoado, e recebo Sua generosa graça (1:6-8). 
Fui vivificado juntamente com Cristo (2:5). 
Fui elevado e estou assentado com Cristo no céu (2:6). 
Tenho acesso direto a Deus por meio do Espírito (2:18). 
Posso me aproximar de Deus com ousadia, liberdade e confiança (3:12). 
Colossenses 
Fui resgatado do domínio do governo de Satanás e transferido para o reino de Cristo (1.13). 
Fui redimido e perdoado de todos os meus pecados. A dívida contra mim foi cancelada (1:14). 
O próprio Cristo está em mim (1:27). 
Estou firmemente enraizado em Cristo e agora estou sendo edificado Nele (2:7). 
Eu fui aperfeiçoado em Cristo (2:10). 
Fui sepultado, ressuscitado e vivificado com Cristo (2.12,13). 
Eu morri com Cristo e fui ressuscitado com Cristo. Minha vida agora está escondida com Cristo em Deus. 
Cristo agora é minha vida (3:1-4). 
2 Timóteo 
Recebi um Espírito de poder, amor e autodisciplina (1:7). 
Fui salvo e separado de acordo com as obras de Deus (1:9; Tito 3:5). 
Hebreus 
Porque eu sou santificado e sou um com o Santificador, Ele não tem vergonha de me chamar de Seu 
irmão (2:11). 
Tenho o direito de me apresentar ousadamente diante do trono de Deus para receber misericórdia e 
encontrar graça para ajudar em momentos de necessidade (4:16). 
2 Pedro 
Recebi promessas preciosas e magníficas de Deus, pelas quais sou um participante da natureza divina de 
Deus (1:4). 


