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A ideia principal que encontramos na Palavra de Deus 

a respeito da conversão do homem, é de que importa que 

esta pessoa morra para seus desejos e sua própria vontade 

e renasça para as coisas de Deus, é neste sentido que se fala 

da liberdade que recebemos. Antes escravos do pecado, hoje 

livres e reconciliados com Deus através de Cristo, podemos 

então viver uma vida santa e irrepreensível.

“...que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho ho-
mem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e 
vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do 
novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira jus-
tiça e santidade”, Ef 4:22-24.

Veja alguns aspectos da liberdade em Cristo:
• Cristo cria em você o desejo de ser como Ele é;

• Cristo começa a colocar em seu coração os desejos dEle - 

Estes desejos permitirão que o Pai opere em sua vida;

• Em Cristo você pode experimentar a plenitude da felicidade;

• Em Cristo você pode desfrutar da paz que excede todo o 

entendimento;

• Em Cristo você recebe perdão e justificação da parte de 

Deus;

• Através do sacrifício de Jesus você recebe poder para lutar 

no mundo espiritual;

• Você se torna participante do corpo dEle;

• Você recebe salvação e esperança.

Quando estamos em Cristo, não necessitamos mais estar li-

gados a nenhum vício, pois temos plenitude em todas as coisas 

e, principalmente, recebemos a alegria que o mundo não tem. 

Alegre-se, em Cristo há liberdade!

“Ora, o Senhor é Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, 
aí há liberdade”, 2Co 3.17.

CARACTERÍSTICAS DA LIBERDADE QUE CRISTO OFERECE
#conectou?
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