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Somos Livres! 

"Permanecei, pois, firmes na liberdade pela qual Cristo nos libertou, 
e não vos enredeis novamente com um jugo de escravidão". Gálatas 
5:1


Livres em Cristo! É isso que nós somos. Homens e mulheres livres, 
rapazes e raparigas. A liberdade é um grande tema nos escritos de Paulo. 
Anteriormente na sua carta aos Gálatas, ele escreveu: "E isto aconteceu 
por causa de falsos irmãos trazidos secretamente (que entraram 
furtivamente para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, 
para que nos pudessem levar à escravidão)". (Gálatas 2,4). De que estava 
Paulo a falar? Membros da congregação judaica em Jerusalém tinham 
ouvido falar do ensinamento de Paulo de que os judeus e os gentios já 
não precisavam de ser circuncidados. Eles já não tinham de obedecer à 
Lei de Moisés. Isto irritou e frustrou muitos. Vários foram a Antioquia para 
ver por si próprios. Alguns dos judeus ensinaram aos cristãos gentios que 
"a menos que sejais circuncidados de acordo com o costume de Moisés, 
não podereis ser salvos". (Actos 15:1) Paulo foi com os judeus a 
Jerusalém para esclarecer o assunto.


Paulo compreendeu o que era ser um escravo do pecado. Ele sabia que 
todas as pessoas estavam mortas nos seus pecados e só podia seguir os 
caminhos do mundo e o governante do reino do ar. Ele sabia que eles só 
podiam gratificar os desejos da sua natureza pecaminosa e seguir os seus 
desejos e pensamentos. (Efésios 2:1-3) Essa é a forma "natural" das 
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coisas. Paulo também sabia que em Cristo as pessoas eram libertadas do 
pecado e se tinham tornado escravas da justiça. (Romanos 6:18) Paulo 
compreendeu claramente porque Deus nos tinha salvo: "É pela liberdade 
que Cristo nos libertou". (NVI)


Deus não quer que sejamos escravos do pecado por mais tempo. Não há 
necessidade disso. Somos GRATUITOS! Porque quereria um antigo 
escravo provar a liberdade e depois voltar a correr para as grilhetas que 
um dia o seguraram? Porquê? Não faz qualquer sentido. Mas é 
exactamente isso que os cristãos de todo o mundo fazem todos os dias. 
Colocam-se de novo na escravatura. Como? Acreditando nas mentiras de 
Satanás e do mundo. Demasiados cristãos acreditam que não são 
suficientemente bons para Deus, que não fazem o suficiente para Deus, 
que Deus não está satisfeito com eles a menos que façam certas coisas 
religiosas, que outros cristãos são melhores que eles, que Deus os julgará 
se não fizerem as coisas que outros cristãos lhes dizem para fazerem. 
Como escreveu Paulo: "Correste bem. Quem vos impediu de obedecer à 
verdade? Esta persuasão não vem d'Aquele que vos chama". (Gálatas 
5:7-8)


Jesus disse aos Seus discípulos:


"Se vós permanecerdes na Minha palavra, sois de facto Meus 
discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". João 
8,31-32
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Os discípulos foram livres no quadro de se apegarem ao ensino de Cristo. 
Conheceriam ainda mais liberdade quando o Espírito de Deus entrasse 
neles mais tarde. Hoje somos livres no quadro do Amor e da Graça de 
Deus. Recebemos "cada bênção espiritual" porque estamos em Cristo e 
Ele está em nós, não por causa de algo que fizemos. Os problemas 
entram na vida dos cristãos à medida que se voltam a colocar sob a Lei. 
Deus não nos coloca sob a Lei. Nós fazemo-lo a nós próprios. Paulo disse 
aos cristãos de Gala:


"De facto eu, Paulo, digo-vos que se vos circuncidardes, Cristo nada 
vos aproveitará. E eu testemunho novamente a cada homem que se 
circuncide que é um devedor para cumprir toda a lei. Vós vos 
afastastes de Cristo, vós que tentastes ser justificados pela lei; vós 
caíste da graça". Gálatas 5:2- 4


A Graça é sobre Liberdade, Amor e Alegria. A lei é sobre a escravatura, a 
culpa e o medo.


Os cristãos sentem culpa e derrota todos os dias da sua vida por causa 
das mentiras do mundo e, infelizmente, de outros cristãos. Vejam o que 
Paulo escreveu:


"Não há, portanto, agora condenação para aqueles que estão em 
Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o 
Espírito". Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me 
libertou da lei do pecado e da morte". Romanos 8:1-2
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"Agora o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, há 
liberdade. Mas todos nós, com rosto revelado, contemplando como 
num espelho a glória do Senhor, estamos a ser transformados na 
mesma imagem de glória em glória, tal como pelo Espírito do 
Senhor". 2 Coríntios 3,17-18


Demasiados cristãos estão convencidos de que só se podem aproximar 
de Deus através de uma doutrina, ministério, denominação ou 
congregação particular. NÃO é isso que significa estar "em Cristo". 
escreveu Paulo:


"... em quem temos ousadia e acesso com confiança através da fé 
n'Ele". Efésios 3:12


Deus chamou-nos para vivermos uma vida santa. É verdade. Deus criou-
nos em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Mais uma vez, é verdade. 
A questão que se nos coloca é qual é a motivação para fazer estas coisas. 
Será o medo e a culpa? Será a obediência à Lei? Ou será amor e 
gratidão? É a resposta à Graça de Deus? Sim, é o Amor e a Graça de 
Deus que nos motiva. Servimos a Deus porque podemos, não porque 
temos de o fazer. Compreendemos o que significa estar "em" Cristo. 
Todos os cristãos devem partilhar a paixão de Paulo por este assunto.
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Liberdade da escravidão 

Deus liberta (liberta) todos os Seus filhos da Graça de toda a servidão 
espiritual. Somos verdadeiramente livres em Jesus Cristo! Então, o que é 
que fazemos com a nossa liberdade?


"Pois vós, irmãos, fostes chamados à liberdade; apenas não useis a 
liberdade como uma oportunidade para a carne, mas através do 
amor servi-vos uns aos outros". Gálatas 5:13


Primeiro, temos de compreender o FACTO de que somos GRATUITOS! 
Segundo, temos de compreender porque somos livres. Deus fez-nos 
livres. Isso é um facto. Sua Graça dita que já não estamos sob a 
supervisão ou poder da Lei e do pecado. Estamos agora sob o controlo e 
o poder de Sua Graça. Em que direcção é que Deus quer que vamos com 
a nossa liberdade? Indulgindo a nossa natureza pecaminosa? Não! A 
direcção de Deus para nós é a direcção de servir os outros no amor. Para 
os cristãos pendurados no cumprimento da Lei, Paulo lembrou-os:


"Pois toda a lei é cumprida numa só palavra, mesmo nisto: "Amarás 
o teu próximo como a ti mesmo". Gálatas 5:14
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O que acontece aos cristãos que ficam pendurados no pecado, na lei e na 
culpa? Eles destroem-se uns aos outros. Paulo escreveu:


"Mas se vos morderdes e vos devorardes uns aos outros, cuidado 
para não serdes consumidos uns pelos outros"! Gálatas 5:15


Se és cristão há apenas alguns anos, já viste isto. Cristãos a rasgarem-se 
uns aos outros como leões esfomeados. Porquê? Porque ficam 
pendurados no pecado e na lei. Isto leva à culpa, à frustração, à raiva, ao 
ciúme, e eventualmente ao ódio. Rasga os cristãos e as suas igrejas em 
pedaços, tão seguramente como respiramos para viver. Satanás realiza os 
seus objectivos através do próprio povo de Deus. Satanás fê-lo aos 
Gálatas e ainda hoje o faz. Quando é que vamos ter juízo e ver o pecado e 
a lei pelo que ele é? É a grande divisória na igreja. É o que nos impede de 
desfrutarmos de Deus e uns dos outros.


O amor, dado livremente de uma vida vivida livremente, é o Santo 
Objectivo. É a essência da GraceLife: "servirmo-nos uns aos outros no 
amor". É o que o Espírito de Deus irá produzir em nós quando nos 
abrirmos à liberdade que Ele nos deu.


"Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, 
bondade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra tal 
não há lei". Gálatas 5:22-23
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Ninguém pode ficar contra a verdadeira obra do Espírito de Deus! É 
honesto e real. É verdade. É a nossa força e esperança. É o que faz uma 
diferença duradoura no nosso mundo. Exercer a Liberdade Espiritual num 
Espírito de Amor significa que somos "centrados no outro" e não 
"egocêntricos". Com isso, não quero dizer que negamos e nos 
denegrimos a nós próprios. Somos mais capazes de servir os outros no 
amor quando nos amamos a nós próprios. É a partir de um coração de 
amor próprio e de apreço pelo que somos em Cristo que podemos chegar 
a um mundo cheio de pessoas que não amam a Deus, a si próprias ou 
aos outros. Temos algo muito especial para lhes dar: o conhecimento e a 
experiência da Graça de Deus. Partilhamos melhor esse dom quando 
estamos cheios do Espírito de Deus e transbordamos com os frutos do 
nosso relacionamento com Ele.


Parte do exercício da nossa Liberdade Espiritual é cuidar dos outros. 
Paulo disse aos Coríntios: "Tende cuidado, porém, para que o exercício da 
vossa liberdade não se torne um tropeço para os fracos". (NVI) Se 
amamos realmente alguém, não faremos coisas que o levem a tropeçar e 
a cair. Não tentará propositadamente entravar a sua relação com Deus. O 
amor leva-nos a fazer as coisas certas para nós próprios e para os outros. 
Se amamos realmente os outros, o ministério torna-se muito fácil. Não é 
uma luta para fazer coisas boas pelas pessoas que amamos. Cristo "em" 
nós amaremos os outros de uma forma que ninguém pode reproduzir. É 
uma capacidade sobrenatural porque o Cristo sobrenatural está em nós a 
amar os outros através de nós.
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O mundo em que vivemos está em grandes apuros. Precisa 
desesperadamente de ouvir de Deus. Como é que isso acontece? Quando 
os cristãos mostram ao mundo o amor que têm uns pelos outros. É aí que 
começa. O mundo está à procura de provas de que Deus é real. 
Afirmamos conhecer Deus, por isso o mundo observa o que nós fazemos. 
O que estamos a dizer ao mundo quando mordemos e nos devoramos 
uns aos outros? Que mensagem estamos a enviar quando somos maus e 
cruéis para com os membros da nossa própria família espiritual? Envia a 
mensagem oposta da Verdade da nossa salvação.


O nosso Senhor disse-o tão bem quando caminhou entre homens e 
ensinou aos seus discípulos o significado de O seguir:


"Honra o teu pai e a tua mãe," e, "Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo". Mateus 19:19


"E o segundo é semelhante: 'Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo'. Mateus 22,39


"Ora, antes da festa da Páscoa, quando Jesus soube que tinha 
chegado a Sua hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado 
os Seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim". João 13:1


"Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros; 
como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros". Por 
isto todos saberão que sois Meus discípulos, se tiverdes amor uns 
pelos outros". João 13:34-35
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"Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu 
vos amei". Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a 
própria vida pelos seus amigos". João 15:12-13


"Estas coisas que vos ordeno, que se amem uns aos outros". João 
15:17


"Eu neles, e Vós em Mim; para que sejam perfeitos num só, e para 
que o mundo saiba que Me enviastes, e os amastes como Me 
amastes". João 17,23


É tempo de nos divertirmos com a Liberdade que Deus nos deu tão 
livremente, e depois virarmos essa Liberdade uns para os outros. Deus 
quer que amemos os nossos irmãos e irmãs em Cristo e que os sirvamos 
num espírito unificado de amor. Deus abençoará essa Unidade e fará com 
que o mundo saiba que Deus Pai enviou Deus, o Filho, com o Evangelho 
do Amor e da Graça.
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