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Lição 4: Livres em Cristo!

“Foi para liberdade que Cristo nos libertou.”
Os pássaros foram criados para viver livres 

voando pelo céu. Quando aprisionados em 
uma gaiola, eles tem sua essência de vida 
violada. A função de suas asas é voar e a 
prisão destrói sua principal característica. 
Um pássaro preso tem asas, mas não voa. 
Ele canta o tempo todo por sua liberdade, 
pois sabe que foi feito para voar e que a 
prisão não é seu lugar. Isto se comprova com 
fato de que se gaiola estiver aberta o pássaro 
foge e voa para bem longe de tudo aquilo 
que o aprisiona.

A liberdade é algo que há muito tempo 
fora desejada pelo homens. Ao longo da his-
tória a luta pela liberdade ocasionou grandes 
conflitos e guerras gigantescas. Porém, o 
único que conseguiu garantir a verdadeira 
liberdade foi Jesus. Quando Ele derramou 
seu sangue na cruz, ele nos fez livres de 
toda condenação do pecado. Nenhuma luta 
humana por liberdade se compara a guerra 
travada por Jesus para nos fazer livres. 

O pecado oprime, aniquila e aprisiona. 
O homem que vive no pecado é como um 
pássaro preso em uma gaiola, ele tem sua 
essência violada. Mas “verdadeiramente ele 
tomou sobre si as nossas enfermidades, e as 

nossas dores levou sobre 
si; e nós o reputávamos por aflito, ferido 
de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por 
causa das nossas transgressões, e moído por 
causa das nossas iniquidades; o castigo que 
nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados”, Is 53:4,5.

Se hoje você está aprisionado pelo pecado e 
já não vê mais sentido em suas asas, saiba que 
o tempo de cantar pela liberdade de dentro 
da gaiola acabou. Jesus venceu o pecado! Ele 
veio para te dar vida. Sua gaiola já está aberta, 
voe para os braços Daquele que te salvou e 
demonstrou para o mundo o verdadeiro amor.

“Portanto, agora já não há condenação 
para os que estão em Cristo Jesus, porque 
por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito 
de vida me libertou da lei do pecado e da 
morte. Porque, aquilo que a Lei fora incapaz 
de fazer por estar enfraquecida pela carne, 
Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à se-
melhança do homem pecador, como oferta 
pelo pecado. E assim condenou o pecado 
na carne, a fim de que as justas exigências 
da Lei fossem plenamente satisfeitas em 
nós, que não vivemos segundo a carne, mas 
segundo o Espírito”, Rm 8:1-4.
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