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Eu sou o que a Bíblia diz que Eu sou (Parte 1) 
 

Provérbios 23:7 
 

Introdução: Que imagem você tem de você? Aquela que a sua alma guardou? Aquela que 
sempre vem a sua mente quando o assunto é você mesmo? Hoje é muito comum se falar em 
autoimagem, mas, bem antes da psicologia moderna reconhecer a sua importância, a Bíblia já 
fala sobre esse assunto há três mil anos. Além da carga genética – aquilo que temos em nós 
procedente dos nossos pais –, ao longo da vida tem um processo de formação de autoimagem. 
As experiências que vamos vivendo, os conceitos que vamos formulando, as opiniões a 
respeito de nós mesmos que vamos armazenando. Muitos, desde cedo, ouvem dos pais que 
não serão nada na vida. Outros vivenciam experiências de derrotas e ficam estigmatizados, 
como que o seu destino na vida fosse viver pra sempre como um derrotado. 

 
Provérbios 23:7 ensina que “assim como imaginamos, assim somos”. Em outras palavras, 
muito do que somos é determinado pela forma como nos vemos. Não são raros aqueles que se 
veem de modo distorcido, são pessoas que têm uma autoimagem doentia. Elas vivem debaixo 
da nuvem do pessimismo; em todo tempo se sentem um zero à esquerda; tudo que enxergam 
nelas mesmas é negativo. São pessoas que incorporam o espírito do perdedor, que se vêem 
como derrotadas e não conseguem crer nas promessas de Deus. Na opinião delas, as bênçãos 
são para os outros, mas jamais serão para elas. Todo mundo pode, todo mundo consegue, 
mas, na avaliação delas, elas não conseguirão. 

 
Para que esse olhar distorcido seja corrigido, precisamos nos ver com outros olhos. E a melhor 
maneira de fazer isso é ver como Deus nos vê. Essa é a proposta da meditação dessa semana, 
olhar para nós mesmos segundo aquilo que a Bíblia afirma a nosso respeito. Lembre-se disso: 
você é o que a Bíblia diz que você é! Portanto, ainda que a sua realidade seja distante da 
afirmação bíblica, mesmo assim, fique com aquilo que a Palavra de Deus diz a seu respeito, e, 
certamente, você verá o cumprimento da Palavra na sua vida, lhe transformando totalmente. 

 
1. Você é a imagem e semelhança de Deus – em primeiro lugar, em Gênesis 1:27, A Bíblia diz que 

Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus sonhou com você, lhe proporcionou a 
mesma estrutura, lhe deu um corpo, uma alma e um espírito para que você pudesse se 
relacionar com Ele. Ainda que nasçamos sem essa consciência, quando Deus se revela a nós 
por intermédio do seu filho Jesus, e nos voltamos para Ele, desejando viver a vida que o 
Senhor tem para nós, a estrutura já está pronta para receber a vida do Espírito, porque somos 
a sua imagem e semelhança.  

 
Assim sendo, podemos dizer que nós somos a “cara do Pai”. É a Bíblia que afirma isso a nosso 
respeito; receba isso como uma grande notícia. Portanto, alegre-se porque você não faz parte 
de um projeto qualquer; o modelo da criação de Deus é Ele mesmo; você não e pouca coisa; 
você é a obra-prima do Pai! 

 
2. Você é um conquistador – em segundo lugar, entendemos que Deus nos colocou nessa terra 

para conquistá-la. O Salmo 115:16 afirma categoricamente que “Os céus são os céus do 
Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens”. Deus te chamou para governar a sua 
casa, a sua rua, a sua cidade. Há um decreto de governo espiritual sobre os filhos de Deus, 
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onde você estiver saiba que Deus levantou você para fazer diferença e conquistar o território. 
A terra não é do diabo, ele é um intruso, a Bíblia diz que Deus nos deu a terra.   

 
Deus disse a Josué “todo lugar que pisar a planta dos seus pés eu lhe dou” (Js 1:3). Essa 
promessa é para nós também. Deus não quer ver o seu povo escondido, recuado diante das 
ameaças do inimigo. Ele nos escolheu para avançar em todos os setores da sociedade, assim 
como Ele foi com Moisés, Deus foi com Josué; e assim como foi com Josué, Ele é conosco. 
Portanto, levante-se e conquiste, porque você é um conquistador! 

 
3. Você é um escolhido – em terceiro lugar, em João 15:16, Jesus diz: “Não fostes vós que me 

escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós”. Deus escolheu você porque quis, ninguém o 
obrigou a nada. A sua escolha foi baseada no seu amor voluntário. Ele recebeu você do jeito 
que você chegou e começou a fazer algo lindo na sua vida, como só Ele sabe e é capaz de fazer. 
Dentre bilhões de seres humanos, Deus revelou o seu amor a você. Verdadeiramente, isso é 
um grande privilégio. Quantas vezes estamos de cabeça baixa, como se fôssemos os últimos do 
planeta e nos esquecemos dessa verdade que muda o nosso ânimo: “SOMOS ESCOLHIDOS DE 
DEUS!”. 

 
*Este estudo continua na próxima semana 

 


