
A UNIÃO COM CRISTO

Compreender o significado de “estar em

Cristo” ou “unido a Cristo”.



Em certo sentido, todo o estudo da aplicação da

redenção poderia ser incluído neste tema.

EXPLICAÇÃO E BASE BÍBLICA

Os desígnios 

de Deus

(Cl 1.12-22)

na eternidade passada (antes da

criação do mundo);

em cada aspecto do nosso

relacionamento com Deus nesta vida;

na nossa comunhão com ele no céu

na eternidade futura.



Podemos conceituar nossa união com Cristo do

seguinte modo:

EXPLICAÇÃO E BASE BÍBLICA

“União com Cristo” é uma expressão usada para 

resumir diversas relações distintas entre os crentes e 

Cristo, por meio das quais os cristãos recebem todos os 

benefícios da salvação planejada pelo Pai.

Aspectos a 

serem 

analisados

• Estamos em Cristo

• Cristo está em nós

• Somos semelhantes a Cristo

• Estamos com Cristo



1. No plano eterno de Deus

a) Ef 1.4 diz que Deus “nos escolheu, nele [Cristo],

antes da fundação do mundo”.

b) Ef 1.11-12 reafirma que “nele [em Cristo]... fomos

predestinados segundo o propósito daquele [de

Deus] que faz todas as coisas conforme o conselho

da sua vontade”.

c) 2Tm 1.9 reitera que Deus “nos salvou e nos chamou...

conforme a sua própria determinação e graça que nos

foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos”.

ESTAMOS EM CRISTO



2. Durante o ministério de Cristo na terra

a) A obediência do Filho foi considerada nossa (Rm

5.19), e a justiça dele foi imputada a nós (1Co 1.30).

b) Nossos pecados foram considerados dele (2Co

5.21; Is 53.6; 1Co 15.3; 1Pe 2.24; Hb 9.28).

c) Inclusive, Deus nos considerou sepultados com

Cristo (2Co 5.14; Rm 6.4-5, 8; 7.4), ressuscitados

com o Filho e levados ao céu com ele (Ef 2.6; 1Co

15.22; Cl 2.12).

ESTAMOS EM CRISTO



3. Durante nossa vida

a) Paulo explica que Deus “nos tem abençoado com

toda sorte de bênção espiritual nas regiões

celestiais em Cristo” (Ef 1.3).

b) Nossos atos podem ser realizados em Cristo: “no

Senhor, o vosso trabalho não é vão” (1Co 15.58);

“no Senhor” os filhos devem obedecer aos pais (Ef

6.1); as esposas devem ser submissas aos maridos

(Cl 3.18); os crentes devem ser fortalecidos (Ef

6.10), consolados (Fp 2.1), alegrar-se (Fp 3.10) etc.

ESTAMOS EM CRISTO



3. Durante nossa vida

c) Estamos também ligados uns aos outros como

membros do corpo de Cristo: “assim também nós,

conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e

membros uns dos outros” (Rm 12.5; 1Co 10.17).

d) Jesus mesmo orou pedindo por essa unidade, uma

analogia à Trindade: “Não rogo somente por estes,

mas também por aqueles que vierem a crer em

mim...a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó

Pai, em mim e eu em ti...” (Jo 17.20-21).

ESTAMOS EM CRISTO



1. Jesus ensinou que ele também está em nós

a) Isso nos faz frutificar: “Quem permanece em mim, e

eu, nele, esse dá muito fruto” (Jo 15.5).

b) Isso nos dá força para viver como cristãos. “Estou

crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem

vive, mas Cristo vive em mim” (Gl 2.19-20).

c) Isso determina se alguém é cristão ou não (Rm

8.10; 2Co 13.5; Ap 3.20).

d) Isso nos dá esperança: “Cristo em vós, a esperança

da glória” (Cl 1.27).

CRISTO ESTÁ EM NÓS



1. Outro aspecto da união com Cristo é a imitação

dele: “Sede meus imitadores, como também eu sou de

Cristo” (1Co 11.1).

a) João exorta: “Aquele que diz que permanece nele,

esse deve também andar assim como ele andou”

(1Jo 2.6).

b) Nossa vida deve espelhar a vida dele, para que lhe

rendamos honra em tudo o que façamos (Fp 1.20)

SOMOS SEMELHANTES A CRISTO



1. “Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome,

ali estou no meio deles” (Mt 18.20) e “Estou convosco

todos os dias até à consumação do século” (Mt 28.20)

a) Como o corpo humano de Jesus ascendeu ao céu

(Jo 16.7; 17.11; At 1.9-11), esses versos falam da

sua natureza divina presente conosco;

b) Somos levados à união com o Pai (Jo 14.23; 17.21;

1Ts 1.1; 2Ts 1.1; 1Jo 2.24; 4.15-16; 5.20) e com o

Espírito Santo (Rm 8.9-11; 1Co 3.16; 6.19; 2Tm

1.14).

ESTAMOS COM CRISTO



PERGUNTAS


