QUEM É VOCÊ?
O seu poder está na sua identidade
“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se
entregou por mim.”
Gálatas 2:20
1. VOCÊ É SALVO POR JESUS CRISTO
“Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em
transgressões — pela graça vocês são salvos.” v.4-5
Sem dúvida o texto está ligado a salvação eterna, a implicação de ter a conexão com
Deus restaurada, ter o nome escrito no Livro da Vida, ser selado pelo Espírito Santo,
mas a palavra é mais ampla – salvos (sozo) – que significa manter são e salvo,
resgatar do perigo e destruição, fazer bem, restaurar a saúde, preservar alguém sobre
o perigo da destruição. Aleluia!!!
O favor imerecido (graça) de Cristo nos alcançou e mudou a atmosfera da nossa vida.
Você não só foi protegido do inferno futuro mais dos “infernos” diários!

“Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que
recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida
por meio de um único homem, Jesus Cristo.” Romanos 5:17
Reinar em vida significa exercer o poder real, andar em triunfo, viver a vida
abundante, exalar o bom perfume de Cristo, ser embaixador do Céu, exercer sua
autoridade, poder e ser mais que vencedor em todas as adversidades!
Você só tem autoridade contra uma tempestade quando ela chega e mesmo assim
você consegue descansar!
2. VOCÊ É UM CIDADÃO DO CÉU
“Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de
sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.” v.6-7
Você está diante de uma dos textos mais formidáveis de toda Bíblia. Prestou a
atenção? Deus nos resuscitou espiritualmente e nos fez assentar nos lugares
celestiais em Cristo.

“Você não é um terráqueo, você é um ceuzáqueo!”
Myles Munroe
Troque a atmosfera da sua vida! A sua verdadeira vida está “em Cristo”. Qual a
realidade de Cristo hoje? Ele tem toda autoridade, é advogado, intercessor e está à
direita de Deus. Se acessarmos a realidade espiritual que já estamos tudo será
diferente. Os céus irão invadir a nossa terra!
Sabe o que isto significa? Como é o céu? Temos pistas? Sim...É um ligar de intensa
presença de Deus, santidade, adoração, prosperidade, paz, grandeza, sobrenatural...
WOW!!!
Kris Valloton afirmou: A verdadeira mudança não acontece com força de vontade,
ética ou religiosidade, mas quando há a troca de atmosfera! Viva o que você já é – um
cidadão do Céu!
Você deve trazer as respostas divinas para os problemas humanos.
Você deve proporcionar que as pessoas tenham um encontro com Deus.
Você é um guardião dos feitos de Deus na Terra.

3. VOCÊ É A FAMÍLIA DE DEUS
“...pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só
Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos
dos santos e membros da família de Deus...” v.18,19
Que texto? Você, por meio da obra de Cristo, tem acesso ao Pai. A Igreja é o corpo
vivo de Cristo formando por todos aqueles que acessam intimamente o Pai. Não abra
espaço para nenhum nível de orfandade. Como um filho de Deus deve viver?
- Ele deve fazer parte da Igreja de Cristo e ter comunhão com uma Igreja local.
- Ele deve desenvolver um coração de filho espiritual.
- Ele deve cooperar para que a família espiritual cresça, desenvolva e aperfeiçoe.
- Ele deve cooperar para o sustento da Igreja local e Reino de Deus no mundo.
- Ele deve cuidar alcançar pessoas para a família espiritual e cuidar dos novos.
- Ele deve ajudar a Igreja local e Reino de Deus impactar os 7 Montes de influência da
Sociedade.

4. VOCÊ É UMA PESSOA SOBRENATURAL
“...edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo
como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um
santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados,
para se tornarem morada de Deus por seu Espírito.” v.20-22
Que impressionante! Você está sendo edificado no fundamento dos apóstolos e
profetas tendo Jesus como a pedra principal deste alicerce. Então, de certa forma,
toda Igreja tem a unção apostólica (expandir o Reino de Deis) e a unção profética
(catalizar a ação do Espírito Santo).
Ser sobrenatural é ter uma vida extraordinária, superior à natureza, além do natural. É
assim que devemos viver, essa é a nossa identidade. Sinceramente, o que tem de
apostólico e profético na sua vida? Como aprimorar isto?
Você pode começar recebendo integralmente o que o Espírito tem derramado em
nossa Igreja, tem sido muito!

CONCLUSÃO
Você conseguiu aprender um pouco mais da sua identidade? O seu poder está nesta
descoberta! Você tem a vida de Jesus e é a extensão desta vida na Terra. No final de
tudo você terá que responder duas perguntas para Deus:
O que você fez o meu filho Jesus?
O que você fez com tudo que lhe dei?
Não basta ter Jesus, você precisa fazer um bom uso da sua vida. Que tal um dia ouvir
estas palavras do próprio Jesus.
"O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei
sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’”
Mateus 25:23

