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Liberdade sem limites – 

“…Mergulho nas águas e salvo estou.” 
 

“Ora, o Senhor é o Espírito e, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade.” (2 Coríntios 3:17) 

 

Um comentário bíblico sobre 2 Coríntios 3:17 diz: “Quando confiamos em Cristo para nos salvar, Ele remove o peso que 

carregamos de tentar servi-Lo e a culpa que sentimos quando falhamos.”  

 

Deus nos oferece liberdade do pecado e da condenação. Perante Ele somos livres da culpa e Ele nos tem oferecido não 

apenas liberdade do pecado, mas também o poder para realizar a Tua vontade.  

 

Através da fé em Jesus, podemos experimentar um relacionamento livre, aberto e de constante crescimento com Deus. 

Somos libertos pelo Espírito de todos aqueles resultados negativos e limitantes oriundos do pecado.  Somos livres para 

nos tornarmos uma nova pessoa. Então, se quisermos pedir essa salvação de Deus, essa oportunidade para libertação 

das coisas que limitam e amarram nossas vidas, estamos preparados para fomentar a mesma oportunidade nas vidas de 

nossos irmãos e irmãs que ainda estão vivendo amarrados e limitados pelas escolhas e pelo pecado que dificulta e 

controla? 

 

Falaremos e lhes introduziremos ao Deus da liberdade e da salvação? 

 

Oração: “Escuto o chamado do grande ‘Eu Sou’...” 

Senhor, dá-me a coragem de falar de Ti e usar as palavras corretas.  

 

Eles veem em nossas ações o exemplo de uma vida livre do pecado? 

 

Oração: “Escuto o chamado do grande ‘Eu Sou’...” 

Senhor, ajuda-me a crescer no meu conhecimento de Ti e em Teus planos para a minha vida, para que eu possa 

ser verdadeiramente livre da coisas que limitam e destroem minha capacidade de ter uma vida completa em Ti.   

 

Caminharemos e encorajaremos aquele que cai enquanto tenta compreender e aceitar a mensagem da liberdade que é 

oferecida em Deus? 

 

Oração: “Escuto o chamado do grande ‘Eu Sou’...” 

Senhor, às vezes, sou mais consciente dos erros de outros do que da Tua capacidade para trazer transformação 

à vida das pessoas. Ajuda-me a orar fielmente em favor do mundo – até por aquelas coisas que parecem muito 

difíceis de serem mudadas. Senhor, ensina-me a orar!  

 

Encorajaremos o trabalho de Cristo nas pessoas ou limitamos a sua caminhada devido ao nosso ceticismo? 

 

Oração: “Escuto o chamado do grande ’Eu Sou’...” 

Senhor, oro para que venhas libertar aqueles presos às suas próprias escolhas de vida ou pela imposição de 

outros. Dá-me a oportunidade de falar de Ti e da liberdade encontrada em Ti.  

 

Separe um momento para reflexão e comprometa-se a orar especificamente por uma pessoa ou um grupo que necessita 

de liberdade.  


