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Eu sou o que a Bíblia diz que Eu sou (Parte 2) 
 

Provérbios 23:7 
 

Introdução: na semana passada, com base em Provérbios 23:7, aprendemos que a forma 
como nos vemos determina aquilo que somos. Também aprendemos que as experiências que 
acumulamos na vida e aquilo que recebemos dos nossos pais, influenciam a nossa 
autoimagem. Aprendemos, também, que os olhares negativos, que temos a nosso respeito, 
são curados quando passamos a nos ver segundo aquilo que a Bíblia afirma que nós somos.  

 
Portanto, somos o que a Bíblia diz que nós somos, e com esse entendimento veremos mais 
quatro afirmações bíblicas sobre nós. 

 
4. Você é frutífero – em João 15:16, Jesus diz: “eu vos nomeei para que vades e deis frutos e o 

vosso fruto permaneça”. Jesus estabeleceu um decreto de frutificação sobre a vida dos seus 
discípulos. Ele retirou a esterilidade da nossa vida, e decretou que a nossa jornada não ficará 
sem resultado. Por isso Ele diz que nos nomeou para irmos. Quem fica parado não frutifica, 
mas quem vai, em nome de Jesus, tem a promessa do fruto. Portanto, não fique paralisado, vá 
em frente que o resultado é certo. Mesmo chorando, vá em frente. O salmista afirma que 
“quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes”  
(Sl 126:6). 

 
Os filhos de Deus são caracterizados pela fartura, pela abundância. Podemos até mesmo ser 
provados por um período de escassez, mas a escassez não é a tônica da nossa vida. O decreto 
é de fruto que permanece, que não é roubado, que não é consumido pelo inimigo. Em todas as 
áreas da sua vida, Deus lhe dará uma frutificação tremenda. Sua família será frutífera, sua vida 
financeira frutificará, sua vida espiritual, seu ministério, sua célula, tudo dará fruto para a 
glória de Deus.  

 
5. Você é um protegido de Deus – em Romanos 8:31, Paulo pergunta: “que diremos, pois a vista 

dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? ”. Os filhos de Deus são protegidos 
por Ele. Isso mostra que temos um Deus zeloso, que não nos entrega a própria sorte, mas luta 
por nós. Ainda que tenhamos um adversário, que em todo tempo busca o nosso prejuízo, por 
outro lado, temos a garantia de que o Braço Poderoso do nosso Deus será conosco.  

 
Em Isaías 54:17, temos a seguinte promessa: “Toda arma forjada contra ti não prosperará, 
toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás, é a herança dos servos do Senhor, e 
o seu direito que de mim procede, diz o Senhor”. Portanto, ainda que os que queiram o nosso 
mal se multipliquem, em todo tempo estaremos guardados pelo nosso Deus. 

 
6. Você é mais que vencedor – a sexta afirmação que a Bíblia faz a respeito de nós, está em 

Romanos 8:37. Nesse versículo, Paulo faz a seguinte declaração: “Em todas essas coisas, 
porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou”. Viver é lutar, portanto, 
a jornada de um homem, inevitavelmente, será marcada por desafios. A nossa fé passará por 
testes, por enfrentamentos que, muitas vezes, parecerão maior do que nós.  

 
Observe que, ao afirmar que nós somos mais do que vencedores, antes disso, Paulo diz: “em 
todas essas coisas, porém...”. Repare na palavra “porém”. O que o apóstolo está dizendo é que 
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as lutas virão, os desafios se apresentarão diante de nós, a fé será provada, “porém” em todas 
essas coisas somos mais que vencedores. Nada vai nos deter, nenhuma batalha poderá nos 
paralisar. As dificuldades surgirão, “porém”, Deus é conosco e, por isso, somos mais que 
vencedores.  

 
7. Você é filho de Deus – para finalizar o nosso estudo, veremos a maior de todas as afirmações 

feitas na Palavra de Deus a nosso respeito, aquela que nos garante todos os outros benefícios 
que já vimos. Em João 1:12, a Bíblia afirma categoricamente: “mas a todos quantos o 
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu 
nome”.  

 
Somente Jesus nasceu com a condição de filho de Deus. Além dele, ninguém nasce filho de 
Deus. Nascemos criatura de Deus, mas quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da 
nossa vida, recebemos também o poder do Espírito que nos transforma e, assim, somos feitos 
filhos de Deus. Isso acontece totalmente pela fé em Cristo Jesus, é para aqueles que creem no 
seu nome, fruto da graça divina. 

 
Se você já fez isso, alegre-se e desfrute de todos os direitos que a Palavra de Deus lhe garante. 
Lembre-se: você é o que a Bíblia diz que você é! Se você ainda não fez isso, faça agora mesmo. 
Hoje é o dia da sua oportunidade. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador e, pela fé, torne-
se um filho de Deus! 
 


