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ANEXO: 
IDENTIDADE EM CRISTO 

A Bíblia repetidamente nos mostra que em Cristo Jesus temos uma nova posição, novos 

recursos espirituais e uma nova missão.  É recomendável sempre lembrar quem somos em 

Cristo. O propósito, porém, não é nos sentirmos bem a nosso respeito, mas louvarmos e 

servirmos a Deus de modo condizente com a nossa posição. 

● Amado por Deus  

2Ts 2.13 – Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo 

Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela 

santificação do Espírito e fé na verdade. 

Jd 1 – Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai 

e guardados em Jesus Cristo. 

● Aperfeiçoado em todo bem  

Cl 2.10 – Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e 

potestade.; 

Hb 13.21 – Ora, o Deus da paz […] vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua 

vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem 

seja a glória para todo o sempre. Amém! 

● Chamado por Deus 

Rm 1.7 – A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, 

graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 

1Ts 2.12 – Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, 

que vos chama para o seu reino e glória. 

Jd 1 – Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai 

e guardados em Jesus Cristo. 

● Cidadão da pátria celestial 

Fp 3.20 – Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o 

Senhor Jesus Cristo, 

● Co-herdeiro com Cristo 

Rm 8.17 – Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros 

com Cristo; se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. 
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● Embaixador em nome de Cristo 

2Co 5.20 – De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse 

por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com 

Deus. 

● Escolhido por Deus  

Ef 1.4 – assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos 

e irrepreensíveis perante ele; e em amor 

2Ts 2.13 – Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo 

Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela 

santificação do Espírito e fé na verdade. 

● Feitura de Deus para boas obras 

Ef 2.10 – Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus 

de antemão preparou para que andássemos nelas. 

● Filho de Deus 

Jo 1.12 – Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 

Deus, a saber, aos que crêem no seu nome; 

Rm 8.14 – Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 

Gl 3.26 – Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus; 

Gl 4.6 – E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, 

que clama: Aba, Pai! 

1Jo 3.1 – Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados 

filhos de Deus; e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos 

conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. 

● Frutífero 

Jo 15.5, 16 – Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse 

dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. […] Não fostes vós que me 

escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para 

que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes 

ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. 

● Guardado em Cristo 

Jd 1 – Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai 

e guardados em Jesus Cristo. 

1Jo 5.18 – Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado; antes, 

Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o Maligno não lhe toca. 

● Guiado pelo Espírito Santo 

Gl 5.18 – Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. 



 

● Herdeiro de Deus 

Gl 4.7 – De sorte que já não és escravo, porém filho; e, sendo filho, também herdeiro por 

Deus. 

Cl 1.12 – dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos 

santos na luz. 

Tt 3.7 – a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a 

esperança da vida eterna. 

● Imitador de Deus 

Ef 5.1 – Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; 

● Justificado pela graça   

At 13.39 – e, por meio dele [Cristo], todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais 

vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. 

Rm 3.24 – sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em 

Cristo Jesus, 

Rm 5.1 – Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor 

Jesus Cristo; 

Rm 5.9 – Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele 

salvos da ira. 

Rm 5.19 – Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram 

pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão 

justos. 

1Co 6.11 – Tais fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas 

fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 

Tt 3.7 – a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a 

esperança da vida eterna. 

● Livre de condenação 

Rm 8.1 – Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 

● Livre para não pecar, morto para o pecado 

Rm 6.11 – Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, 

em Cristo Jesus. 

Rm 8.2 – Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da 

morte. 

1Jo 5.18 – Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado; antes, 

Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o Maligno não lhe toca. 

 



 

● Luz 

Mt 5.14 – Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um 

monte; 

Ef 5.8 – Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor; andai como filhos da 

luz 

● Ministro de reconciliação  

2Co 5.18,19 –  Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de 

Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo 

reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e 

nos confiou a palavra da reconciliação. 

● Nascido de Deus  

1Jo 5.1 – Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado; antes, 

Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o Maligno não lhe toca. 

● Nova criatura    

2Co 5.17 – E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 

passaram; eis que se fizeram novas. 

Ef 4.24 – e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão 

procedentes da verdade. 

● Parte de família de Deus 

Jo 17.21 – a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também 

sejam eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste. 

Ef 2.19 – Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois 

da família de Deus, 

● Perdoado 

Cl 1.13, 14 – Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho 

do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 

● Peregrino e forasteiro nessa terra 

1Pe 2.11 – Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das 

paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, 

● Propriedade de Deus 

Jo 17.9 – É por eles que eu rogo; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, 

porque são teus; 

1Co 1.30 – Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, 

sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, 



 

Tt 2.14 – o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniqüidade e purificar, 

para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 

1Jo 5.19 – Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no Maligno. 

● Protegido do maligno 

1Jo 5.18 – Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado; antes, 

Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o Maligno não lhe toca. 

● Purificado 

Tt 2.14 – o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniqüidade e purificar, 

para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 

● Reconciliado com Deus 

Rm 5.10 – Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a 

morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua 

vida; 

2Co 5.18,19 – Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de 

Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo 

reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e 

nos confiou a palavra da reconciliação. 

Cl 1.22 – agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para 

apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, 

● Redimido pelo sangue de Cristo 

Ef 1.7 – [Cristo] no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, 

segundo a riqueza da sua graça, 

Cl 1.13, 14 – Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho 

do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 

Tt 2.14 – o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniqüidade e purificar, 

para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 

● Regenerado 

1Pe 1.3 – Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita 

misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de 

Jesus Cristo dentre os mortos, 

1Pe 1.23 – pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, 

mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 

● Sal da terra 

Mt 5.13 – Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o 

sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. 

 



 

● Salvo 

1Co 15.2 – por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a 

menos que tenhais crido em vão. 

Ef 2.5-8 – e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, — 

pela graça sois salvos, e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar 

nos lugares celestiais em Cristo Jesus; para mostrar, nos séculos vindouros, a 

suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque 

pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; 

Tt 3.5 – não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos 

salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, 

● Santificado 

1Co 6.11 – Tais fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas 

fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 

● Santuário de Deus, habitação do Espírito 

1Co 6.19,20 – Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está 

em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque 

fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 

● Selado com o Espírito Santo 

Ef 1.13 – em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da 

vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da 

promessa; 

Ef 4.30 – E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da 

redenção. 

● Servo da justiça 

Rm 6.18 – e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. 

● Servo de Deus 

Rm 6.22 – Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o 

vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna; 

1Pe 2.16 – como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, 

mas vivendo como servos de Deus. 

● Testemunha de Cristo 

At 1.8 – mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas 

testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins 

da terra. 

2Co 2.15 – Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são 

salvos como nos que se perdem. 



 

● Unido ao corpo de Cristo  

Rm 12.5 – assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros 

uns dos outros, 

1Co 12.27 – Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo. 

● Vencedor 

Rm 8.37 – Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele 

que nos amou. 

1Jo 5.5 – Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? 

 


