
 

Capítulo Dezenove (Chapter Nineteen) 

Realidades em Cristo (In-Christ Realities) 
 

Ao longo das epístolas do Novo Testamento, encontramos frases como: “em Cristo”, 

“com Cristo”, “através de Cristo” e “nEle”. Normalmente, elas revelam algum benefício que 

nós, como crentes, temos por causa do que Jesus fez por nós. Quando vemos a nós mesmos 

como Deus nos vê, “em Cristo”, isso nos ajuda a viver como Deus quer que vivamos. O 

discipulador desejará ensinar aos seus discípulos quem são em Cristo para ajudá-los a 

crescer até a maturidade espiritual. 

Primeiro, o que significa estar “em Cristo”? 

Quando renascemos, somos enxertados no corpo de Cristo e nos tornamos um com Ele 

em espírito. Vamos dar uma olhada em alguns versículos das epístolas do Novo Testamento 

que afirmam isso: 

 

Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo (Rm. 12:5, 

ênfase adicionada). 

 

Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele (1 Co. 6:17, ênfase 

adicionada). 

 

Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente, é membro 

desse corpo (1 Co. 12:27, ênfase adicionada). 

 

Nós que temos crido no Senhor Jesus Cristo devemos nos ver unidos a Ele, membros de 

Seu corpo e um em espírito com Ele. Ele está em nós e nós nEle. 

Aqui está um versículo que nos diz alguns dos benefícios que temos em virtude de 

estarmos em Cristo: 

 



É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou 

sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção (1 Co. 1:30, ênfase 

adicionada). 

 

Em Cristo fomos justificados (declarados “inocentes” e agora fazemos o que é certo), 

santificados (separados para o uso santo de Deus), e redimidos (comprados da escravidão). 

Não estamos esperando para sermos justificados, santificados ou redimidos no futuro. 

Muito pelo contrário, temos todas essas bênçãos agora, pois estamos em Cristo. 

Em Cristo, tivemos nossos pecados do passado perdoados: 

 

Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Reino do seu 

Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados (Cl. 1:13-14, 

ênfase adicionada). 

 

Note que essa passagem também nos diz que não estamos mais no reino de Satanás, o 

domínio das trevas, mas estamos agora em um reino de luz, no Reino de Jesus. 

 

Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis 

que surgiram coisas novas (2 Co. 5:17, ênfase adicionada). 

 

Louve a Deus por agora ser seguidor de Cristo, você é “nova criação”, como uma lagarta 

transformada em borboleta! Seu espírito recebeu uma nova natureza. Anteriormente, você 

possuía a natureza egoísta de Satanás em seu espírito, mas agora, todas as coisas de sua vida 

antiga “já passaram”. 

 

Mais Bênçãos em Cristo (More Blessings in Christ) 
 

Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus (Gl. 3:26, ênfase 

adicionada). 

 



Não é maravilhoso saber que somos na verdade filhos de Deus, nascidos de  

Seu Espírito? Quando oramos, nos aproximamos dEle não só como nosso Deus, mas 

também como nosso Pai! 

 

Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as 

quais Deus preparou antes para nós as praticarmos (Ef. 2:10, ênfase adicionada). 

 

Deus não só nos criou, mas nos criou em Cristo. Além do mais, Deus predestinou cada 

um de nós para cumprir um ministério, “boas obras, as quais Deus preparou antes”. Cada 

um de nós tem um destino individual divino. 

 

Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos 

tornássemos justiça de Deus (2 Co. 5:21, ênfase adicionada). 

 

A justiça que temos por estarmos em Cristo é na verdade, a própria justiça de Deus. Isso é 

porque Deus habita em nós e nos transformou através do Espírito Santo. Nossas boas obras 

são na verdade, as boas obras de Deus através de nós. 

  

Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos 

amou (Rm. 8:37, ênfase adicionada). 

 

O que são “todas estas coisas” de que Paulo escreveu? Os versículos em Romanos que 

precedem esse versículo revelam que são tribulações e angústias pelas quais os crentes 

passam. Até no martírio somos vitoriosos, mesmo que o mundo nos considere vítimas. 

Somos mais que vencedores por meio de Cristo, pois quando morrermos iremos para o céu! 

 

Tudo posso naquele que me fortalece (Fp. 4:13, ênfase adicionada). 

 

Nada é impossível a nós por meio de Cristo porque Deus nos dá habilidade e força. 

Podemos realizar qualquer tarefa que Ele nos der. 

 



O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas 

riquezas em Cristo Jesus (Fp. 4:19, ênfase adicionada). 

 

Podemos esperar que Deus irá suprir nossas verdadeiras necessidades se buscarmos Seu 

Reino em primeiro lugar. O Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de Suas ovelhas! 

 

Concordando com o que Deus Diz (Agreeing With What God 

Says) 
 

Infelizmente, alguns de nós não acreditam no que a Palavra de Deus diz a respeito de  nós 

mesmos, o que é provado quando falam coisas que contradizem a Bíblia. Ao invés de 

dizerem “tudo posso naquele que me fortalece” dizem: “Acho que não consigo”. 

Afirmações dessa espécie são o que a Bíblia chama de “relatório negativo”, pois 

discordam do que Deus diz (veja Nm. 13:32). Contudo, se nossos corações estão cheios da 

Palavra de Deus, ficamos cheios de fé, cremos e dizemos somente o que está de acordo com 

as Escrituras. 

 

Algumas Declarações Bíblicas (Some Biblical Declarations) 
 

Devemos acreditar e dizer que somos quem Deus diz que somos. 

Devemos acreditar e dizer que podemos fazer o que Deus diz que podemos. 

Devemos acreditar e dizer que Deus é quem diz ser. 

Devemos acreditar e dizer que Deus fará o que disse que fará. 

Abaixo estão algumas frases bíblicas que todos os cristãos podem declarar com ousadia. 

Nem todas são realidades “em Cristo”, mas são todas verdadeiras de acordo com as 

Escrituras. 

 

Sou redimido, santificado e justificado em Cristo (veja 1 Co. 1:30). 

Fui transferido do reino de trevas para o Reino do Filho de Deus, o Reino de Luz (veja 

Cl. 1:13). 



Todos os meus pecados foram perdoados em Cristo (Ef. 1:7). 

Sou nova criatura em Cristo — minha vida antiga já se passou (veja 2 Co. 5:17). 

Deus predestinou boas obras para que eu as realize (veja 2 Co. 5:17). 

Tornei-me justiça de Deus em Cristo (veja 2 Co. 5:21). 

Sou mais que vencedor em todas as coisas por meio de Cristo que me amou (veja Rm. 

8:37). 

Tudo posso naquele que me fortalece (Fp. 4:13). 

Meu Deus supre todas as minhas necessidades de acordo com Suas gloriosas riquezas em 

Cristo (Fp. 4:19). 

Sou chamado para ser santo (veja 1 Co. 1:2). 

Sou filho de Deus (veja Jo. 1:12, 1 Jo. 3:1-2). 

Meu corpo é templo do Espírito Santo (veja 1 Co. 6:19). 

Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim (veja Gl. 2:20). 

Fui tirado da autoridade de Satanás (veja At. 26:18). 

O amor de Deus foi espalhado em meu coração pelo Espírito Santo (veja Rm. 5:5). 

Maior é o que está em mim do que o que está no mundo (Satanás) (veja 1 Jo. 4:4). 

Sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo (veja Ef. 

1:3). 

Estou sentado nos lugares celestiais com Cristo, muito acima das forças espirituais de 

Satanás (veja Ef. 2:4-6). 

Por amar a Deus e ser chamado de acordo com Seu propósito, Ele faz com que todas as 

coisas cooperem para o bem (veja Rm. 8:28). 

Se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? (veja Rm. 8:31). 

Nada pode me separar do amor de Cristo (veja Rm. 8:35-39). 

Tudo é possível para mim, pois eu creio (veja Mc. 9:23). 

Sou sacerdote de Deus (veja Ap. 1:6). 

Por ser Seu filho, Deus me guia através de Seu Espírito (veja Rm. 8:14). 

Enquanto sigo ao Senhor, o caminho de minha vida brilha cada vez mais (veja Pv. 4:18). 

Deus me deu dons especiais para usar no Seu serviço (veja 1 Pd. 4:10-11). 

Posso expulsar demônios e impor as mãos sobre doentes para que sejam curados (veja 

Mc. 16:17-18). 



Deus me conduz vitoriosamente em Cristo (veja 2 Co. 2:14). 

Sou embaixador de Cristo (veja 2 Co. 5:20). 

Tenho a vida eterna (veja Jo. 3:16). 

Recebo tudo o que peço em oração, crendo (veja Mt. 21:22). 

Sou curado pelas feridas de Jesus (veja 1 Pd. 2:24). 

Sou o sal da terra e a luz do mundo (veja Mt. 5:13-14). 

Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo (veja Rm. 8:27). 

Sou parte de uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus 

(veja 1 Pd. 2:9). 

Sou membro do corpo de Cristo (veja 1 Co. 12:27). 

O Senhor é meu pastor; de nada terei falta (veja Sl. 23:1). 

O Senhor é meu refúgio forte; a quem temerei? (veja Sl. 27:1) 

O Senhor me dará vida longa (veja Sl. 91:16). 

Cristo tomou sobre si minhas enfermidades e sobre si levou minhas doenças (veja Is. 

53:4-5). 

O Senhor é meu ajudador, não temerei (veja Hb. 13:6). 

Lancei minhas ansiedades no Senhor porque Ele cuida de mim (veja 1 Pd. 5:7). 

Eu resisto ao Diabo e ele foge de mim (veja Tg. 4:7). 

Estou encontrando minha vida perdendo-a por causa de Jesus (veja Mt. 16:25). 

Sou escravo de Cristo (veja 1 Co. 7:2). 

Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro (veja Fp. 1:21). 

Minha cidadania está no céu (veja Fp. 3:20). 

Deus completará a obra que começou em mim (veja Fp. 1:6). 

Deus está trabalhando em mim para fazer Sua boa vontade (veja Fp. 2:13). 

Fui redimido da maldição da Lei (veja Gl. 3:13). 

 

Este é um simples exemplo de declarações positivas que podemos fazer baseando-nos na 

Palavra de Deus. Seria uma boa ideia criar o hábito de recitar essas declarações até que as 

verdades que afirmam fiquem enraizadas em nossos corações. E devemos monitorar cada 

palavra que sai de nossas bocas para termos certeza de que não estamos falando algo 

contrário ao que Deus disse. 



 

 

 


