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Uma das coisas que fica mais evidente 
quando se fala de Jesus, é a verdadeira li-
berdade que Ele promove a todos quanto 
o recebem. O mundo secular se confunde 
quando pensa em liberdade, isto porque, 
para eles, esta se resume em fazer suas 
próprias vontades sem que ninguém os 
impeça ou possa discordar. Esta é uma 
das formas de se encarar esta palavra, 
porém, na visão bíblica, a liberdade que 
Cristo nos oferece está associada com a 
libertação, ou melhor, com a quebra des-
ta força do querer humano.

Em outras palavras, a Bíblia nos revela 
que todo ser humano nascido após o pe-
cado original, já vem ao mundo com uma 
natureza pecaminosa, que o impele a agir 
de forma contrária aos princípios estabe-
lecidos por Deus. O homem natural pensa 
que está vivendo em liberdade, quando 
na realidade está vivendo na prisão do 
seu próprio desejo, que o leva à morte.

Jesus então oferece ao mundo uma nova 
possibilidade: ser capaz de escolher fazer o 
que é certo, de escolher o que é santo, o que 
é limpo e o que é puro. Jesus dá à humani-
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dade uma nova opção, a chance de sair de 
uma dominação das trevas, para um Reino 
de amor e santidade (Cl 1.13).

Esta conversão ocorre quando há ar-
rependimento, e então, os pecados são 
perdoados e há redenção. Ninguém con-
segue ser perfeito, porém a vida do cris-
tão deve ser um constante processo de 
santificação. Visto que não andamos mais 
segundo a carne, mas segundo o Espírito 
(Rm 8.4). O Apóstolo Paulo agrega muito 
ao que sabemos sobre isso, revelando que 
existe uma guerra interior que acontece a 
todo o momento na vida do cristão e é 
preciso lutar para que o Espírito vença (Gl 
5.16,17). Esta é uma guerra diária, e um 
dos principais meios para vencê-la é atra-
vés da oração.

Dentre muitos objetivos, a oração tem 
o poder de revelar a vontade de Deus para 
quem ora, e ao mesmo tempo, livrá-lo da 
sua própria vontade. De uma forma práti-
ca, a oração é o ambiente que o cristão se 
entrega, para levantar-se vivendo a vonta-
de de Deus. Ficam ali todas as possibilida-
des de atitudes humanas, para receber do 

A liberdade da 
Vida no Espírito
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Espírito o entendimento da real liberdade 
em fazer o bem. O caminho da liberdade 
da nova natureza perpassa a entrega e a 
morte no ambiente da oração.

Um exemplo claro dessa entrega é 
Jesus Cristo, veja:

“Então, lhes disse: A minha alma está 
cheia de tristeza até à morte; ficai aqui e 
vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, 
prostrou-se sobre o seu rosto, orando e 
dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de 
mim este cálice; todavia, não seja como 
eu quero, mas como tu queres. E, vol-
tando para os seus discípulos, achou-os 
adormecidos; e disse a Pedro: Então, nem 
uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e 
orai, para que não entreis em tentação; 
na verdade, o espírito está pronto, mas a 
carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, 
dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode 
passar de mim sem eu o beber, faça-se a 
tua vontade. E, voltando, achou-os outra 
vez adormecidos, porque os seus olhos 
estavam carregados. E, deixando-os de 
novo, foi orar pela terceira vez, dizendo 
as mesmas palavras. Então, chegou jun-
to dos seus discípulos e disse-lhes: Dor-
mi, agora, e repousai; eis que é chegada 
a hora, e o Filho do Homem será entregue 
nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, 

partamos; eis que é chegado o que me 
trai”, Mt 26.38-46.

No texto destacado, Jesus, em seu 
momento de profunda angústia, busca 
o ambiente de oração para confessar ao 
Pai a sua vontade: “Meu pai, se é possível, 
passa de mim este cálice”. Jesus como ho-
mem naquele momento sentiu angústias 
ao pensar na cruz, porém no ambiente da 
oração o seu coração recebe resposta de 
Deus por três vezes, e então no final do 
texto vemos um homem decidido a seguir 
o caminho que o Espírito Santo o impeliu. 

Assim como foi com Jesus no Getsêma-
ni, é conosco! O processo da entrega em 
oração é mais do que uma das opções do 
Cristão, essa etapa é completamente fun-
damental e indispensável para quem quer 
viver a vontade do Espírito de Deus. O 
primeiro ambiente que Jesus se entregou 
foi ali naquele jardim, portanto, a cruz foi 
consequência da oração do jardim. Sem o 
ambiente de oração, a cruz não existiria.

Não existe vida cristã sem o ambiente 
da oração, pois é lá que a liberdade no 
Espírito é restaurada todos os dias! Assim 
sendo, não deixe de se aproximar deste 
ambiente de liberdade e interação com o 
próprio Deus.


