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LIÇÃO 10 
A Sua Nova Liberdade 

 
Nesta Lição Estudará... 
A Liberdade do pecado 
A Liberdade do medo 
A Liberdade do erro 
A Liberdade da Lei Mosaica 
A Liberdade das preocupações 
A Liberdade da doença 
A Liberdade no futuro 
Manter a sua liberdade 
 
     O apóstolo Paulo escreve da “gloriosa liberdade dos filhos de Deus”. Quanto mais aprender e 
seguir os caminhos do Senhor, mais apreciará e desfrutará desta maravilhosa liberdade que só Ele 
pode dar. 
 
LIBERDADE DO PECADO 
     Jesus morreu para livrá-lo da culpa, castigo, poder e presença do pecado. 
     Culpa: Ele aceitou a culpa de todas as más acções praticadas por si. 
     Castigo: Foi condenado à morte, mas Jesus morreu em seu lugar. Ao aceitar Jesus como seu 
Salvador é declarado livre da pena de morte. 
     Poder: Jesus venceu Satanás e quebrou o poder do pecado na vida dos crentes: 

 
“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por 
fim, a vida eterna... Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me 
matou... agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus” (Romanos 6:22; 7:11; 8:1). 

 
Para Fazer 

 
1 Ganha a sua liberdade da culpa, do castigo e do poder do pecado... 
 a) ao aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. 
 b) ao cumprir penitência pelos pecados 
 c) ao resolver ser bonzinho daqui em diante. 
 
     Tentação para pecar: Alguns indivíduos recebem libertação imediata dos seus vícios no momento 
em que se entregam a Jesus Cristo. Outros têm que lutar durante várias semanas contra os seus antigos 
vícios (cigarros, bebida, drogas, etc.), mas acabam por conseguir a vitória mediante oração e 
confiança em Deus. 

 
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (João 8:36). 

 
“Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós” (Tiago 4:7). 
 
     Se ainda luta contra maus hábitos e costumes, não desespere. Quando o diabo o tentar, clame pela 
fé, a liberdade que Cristo dá. Louve Deus pela libertação prometida e ganhará a vitória contra o 
tentador. O seu pastor está disposto a orar consigo e a ajudá-lo no momento oportuno. 
     Nesta vida teremos sempre lutas contra diversas tentações. Mas no céu estaremos livres para 
sempre do desejo de pecar! 
 

Para Fazer 
 

2 Decore João 8:36 e Tiago 4:7. 
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3 A Bíblia diz que o diabo... 
 a) derrotá-lo-á se você se opuser a ele. 
 b) fugirá, se você se opuser a ele. 
 c) não presta atenção à resistência que possa montar contra ele. 
 
     Efeitos e presença do pecado: Observe em seu redor os efeitos do pecado – sofrimentos, tristeza e 
morte. Mas no glorioso dia em que for para o seu eterno lar no céu, estará para sempre livre até dos 
efeitos e da lembrança do pecado! 
 

Para Fazer 
 

4 Quais as dimensões da libertação do pecado que podemos experimentar em Cristo agora 
mesmo? (Escolha três respostas) 

 a) liberdade da tentação. 
 b) liberdade da culpa do pecado. 
 c) liberdade dos efeitos do pecado. 
 d) liberdade do poder do pecado. 
 e) liberdade da presença do pecado. 
 f) liberdade do castigo do pecado. 
 
LIBERDADE DO MEDO 
     Está livre do temor daquilo que as outras pessoas lhe possam fazer. A sua vida está sob a protecção 
de Deus, “guardada, juntamente com Cristo, em Deus (Colossenses 3:3)." Talvez tenha que sofrer por 
amor a Cristo, ou até morrer pelo Seu nome; mas Ele estará sempre ao seu lado. Não há nada que lhe 
possa acontecer sem a permissão do seu Pai celestial. 
 
“... Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Romanos 8:31). 
 
     Está livre do medo da feitiçaria, do mau-olhado e qualquer causa de “má sorte”. Com Cristo vivo 
sempre ao seu lado para protegê-lo, não precisa usar medalhas, figas, signos, amuletos, poções ou 
rezas mágicas, um copo de água diante de retratos ou imagens, nem outro símbolo de protecção. De 
facto, o uso de tais objectos entristece Deus, pois indica que não tem confiança no Seu poder para 
protegê-lo. 
 
“... Não te deixarei, nem te desampararei. E, assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu 
ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem” (Hebreus 13:5-6) 
 
“... maior é o que está em vós do que o que está no mundo” (1 João 4:4). 
 

Para Fazer 
 

5 A melhor maneira de se livrar do medo é... 
 a) pedir rezas especiais. 
 b) consultar um bruxo ou feiticeiro. 
 c) acender velas a uma imagem. 
 d) confiar no Senhor Jesus Cristo. 
 
LIBERDADE DO ERRO 
     Satanás tem enganado milhares de pessoas com falsas religiões, que lhes proporcionam ideias 
erradas acerca do caminho da salvação. Algumas destas pessoas rezam ao sol, à lua, às rochas, rios ou 
árvores; outras tentam descobrir a verdade mediante sonhos e visões. Outras pedem orientação às 
almas dos mortos, ou acendem velas e incenso a ídolos feitos de ouro, prata, madeira, pedra ou gesso. 
Muitas oferecem sacrifícios ou fazem promessas como parte das suas súplicas a determinados 
espíritos. 
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     A Palavra de Deus, e não as ideias ou teorias dos homens, mostra-nos o caminho para o céu. Ao ler 
a Bíblia, descobre toda a verdade e livra-se de tais erros e conceitos falsos. 
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (João 8:32). 
 

Para Fazer 
 
6 Somos libertos do erro através... 
 a) das revelações recebidas em sonhos. 
 b) das ideias que outras pessoas têm acerca do céu. 
 c) da verdade que aprendemos na Bíblia. 
 
     Nos seguintes trechos bíblicos, verá que Deus rejeita terminantemente o espiritismo e o uso de 
imagens. Agora que entregou a sua vida nas mãos d'Ele, a vontade do Pai celestial vale mais que 
qualquer voto ou promessa feitos por si antes de chegar ao conhecimento da verdade em Cristo. Os 
mandamentos de Deus livram-no de toda a promessa feita a qualquer imagem, santo, espírito ou falso 
deus. 
 
“Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma 
semelhança do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não 
te encurvarás a elas, nem as servirás: porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso...” (Êxodo 20:3-5). 
 
“Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem 
prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro; nem encantador de encantamentos, nem quem consulte 
um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos; pois todo aquele que faz tal coisa 
é abominação ao Senhor...” (Deuteronómio 18:10-12). 
 
     Está livre de prestar culto a espíritos, santos ou falsos deuses, pois agora pertence ao único e 
verdadeiro Deus. Também está livre do poder de todo o espírito maligno e do medo que tais espíritos 
podem inspirar. O Espírito Santo de Deus, que veio habitar no seu coração, é mais poderoso que 
qualquer espírito mau que o queira atormentar. 
 

Para Fazer 
 

7 A Bíblia livra-nos do erro de... (Escolha duas respostas) 
 a) adorar imagens. 
 b) orar directamente a Deus. 
 c) descansar um dia por semana. 
 d) nos arrependermos e ter fé. 
 e) qualquer forma de espiritismo. 
 
LIBERDADE DA LEI MOSAICA 
     Há muitos séculos, Deus fez uma aliança com o povo hebraico. Moisés recebeu de Deus o texto 
desta aliança, com os seus diversos regulamentos e directrizes, para uso da nova nação que ele 
conduzira para fora do Egipto. A lei mosaica (ou seja, de Moisés) contém instruções para os 
sacrifícios, os dias sagrados, os cultos religiosos e os alimentos. 
     Todos estes regulamentos constituem uma espécie de modelo antecipado da obra de salvação a ser 
realizada por Jesus. Ele tornar-se-ia o perfeito sacrifício que tiraria os pecados dos crentes. Jesus iria 
satisfazer todos os requisitos da lei mosaica, passando depois a estabelecer uma nova aliança com 
aqueles que fossem aceitá-Lo como seu salvador, tanto gentios como hebreus. 
     As restrições da lei mosaica eram destinadas ao povo hebraico, desde a época de Moisés até aos 
dias de Cristo. A partir de Cristo, porém, vivemos sob os critérios da nova aliança, ou seja o Novo 
Testamento. 
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Para Fazer 
 

8 A gloriosa liberdade de filhos de Deus abrange... (Escolha três respostas) 
 a) a liberdade do medo de maus espíritos. 
 b) a liberdade de falsas religiões. 
 c) a liberdade das nossas responsabilidades cívicas. 
 d) a liberdade da lei mosaica. 
 e) a liberdade para fazer aquilo que nos agradar. 
 
     Alguns crentes ficam confusos, pois acreditam que devem manter o sábado como dia santo da 
semana, conforme exige a lei mosaica. Mas desde a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos num 
dia de domingo, os crentes têm-se congregado nesse dia, (domingo) para comemorar a ressurreição do 
seu Senhor e Salvador, chamando-lhe o “Dia do Senhor”.  
     Nós reservamos um dia por semana para repouso do nosso trabalho quotidiano e a adoração do 
nosso Senhor na Sua casa. Fazemos isso por amor a Deus e não por causa de regulamentos ou regras 
que nos obrigam a isso. 
 
“Eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor...” (Apocalipse 1:10). 
 
     Sob a lei mosaica, os hebreus foram proibidos de comer a carne de certos animais. Sob a nova 
aliança, porém, não temos tais restrições, pois voltamos à mesma liberdade inicial outorgada aos 
homens por Deus, muito antes do advento da lei mosaica. Deus advertiu Noé de que os seres humanos 
não deviam comer sangue, e esta proibição repete-se no Novo Testamento; mas podemos comer todo 
o tipo de carne. 
 
“Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento; tudo vos tenho dado como a erva 
verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis” (Génesis 9:3-4). 

 
“Porque toda a criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com acções de graças, 
porque pela palavra de Deus e pela oração, é santificada” (1 Timóteo 4:4-5). 

 
“Comei de tudo o que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência... E, se 
algum dos infiéis vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada 
perguntar, por causa da consciência” (1 Coríntios 10:25, 27). 
  
“Portanto, ninguém, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua 
nova, ou dos sábados” (Colossenses 2:16). 
 

Para Fazer 
 

9 A Bíblia ensina-nos que os crentes... 
 a) podem comer qualquer tipo de carne. 
 b) podem comer somente carne de determinados animais. 
 c) não devem comer carne de nenhum tipo. 
 
LIBERDADE DAS PREOCUPAÇÕES 
     O nosso Pai celestial ama-o e suprirá todas as suas necessidades. Confie nEle! 
 
“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós” (1 Pedro 5:7). 

 
“Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos 
vestiremos? (Porque, todas estas coisas os gentios procuram.) Decerto vosso Pai celestial bem sabe 
que necessitais de todas estas coisas; mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas” (Mateus 6:31-33). 
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Para Fazer 
 

10 Decore 1 Pedro 5:7. 
 
11 Está preocupado ou aflito acerca de algum problema? Leve o seu problema a Deus em  

oração. Agradeça-lhe a resposta e deixe de se preocupar. 
 
LIBERDADE DAS DOENÇAS 
     Cristo, o Sumo Médico, é o seu melhor amigo. Ele ama-o e deseja que desfrute de boa saúde. 
Quando Ele andava na terra, curava os enfermos, e ainda hoje continua a curar os doentes. Se adoecer, 
chame o pastor e diáconos da sua igreja para fazerem oração em seu favor, com imposição de mãos. 
Eles podem ungi-lo com óleo em nome do Senhor; este acto mostra que estão a confiar no poder do 
Espírito Santo para curá-lo. 
 
“... e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão” (Marcos 16:18). 

 
“Está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, 
em nome do Senhor; e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido 
pecados, ser-lhe-ão perdoados” (Tiago 5:14-15). 
 

Para Fazer 
 

12 Precisa de cura divina? Peça ao seu pastor ou aos presbíteros para orarem a Deus em seu 
favor. Se não tem congregação, mas está a estudar por correspondência sem a presença 
imediata de outros crentes, escreva para o monitor das suas lições ao devolver o seu Relatório 
do Aluno. O pessoal do ICI. terá muito prazer em orar por si. 

 
LIBERDADE NO FUTURO 
     A liberdade que já desfruta é maravilhosa, mas quando Jesus, o Grande Vencedor, voltar para 
arrebatar a sua igreja, gozará plenamente a gloriosa liberdade dos filhos de Deus para sempre! Cristo 
transformará até o seu corpo natural num corpo perfeito, semelhante ao d'Ele e levá-lo-á para o seu lar 
celestial. E por fim, Ele livrará a própria terra da presença do pecado, com todos os seus efeitos 
maléficos. 
 
“E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem 
dor; porque já as primeiras coisas são passadas” (Apocalipse 21:4). 
 
“Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na 
esperança de que, também, a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade 
da glória dos filhos de Deus” (Romanos 8:20-21). 

Para Fazer 
 

13 Leia Apocalipse 21:4, agradecendo a Deus a sua maravilhosa mensagem. 
 
MANTER A SUA LIBERDADE 
     Até à volta de Jesus para nos levar para o nosso lar eterno no Céu, teremos que defender a nossa 
liberdade cristã, mediante constante combate contra Satanás. Haverá provações e tentação, mas não 
devemos ceder um passo, nem entregar a mínima parte da nossa liberdade em Cristo. 
 
“Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo 
da servidão” (Gálatas 5:1). 
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     Não se esqueça de que a sua nova vida e a sua liberdade só existem em Jesus Cristo. Dependem da 
Sua presença e do Seu poder que opera em si; não decorrem da bondade ou das suas boas obras. A 
vida cristã não consiste em obedecer a regulamentos, senão em experimentar “... Cristo em vós, 
esperança da glória” (Colossenses 1:27). 
     Já encontrou em Cristo uma nova vida maravilhosa – é a vida eterna com a gloriosa liberdade dos 
filhos de Deus. Aprecie esta bênção acima de todas as outras; ela tornar-se-á cada vez mais preciosa 
na sua vida com o decorrer dos anos, e através dos séculos da eternidade! 
 
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez 
novo” (2 Coríntios 5:17). 
 
“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo, 
na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim”        
(Gálatas 2:20). 

 
Para Fazer 

 
14 A sua vida cristã depende... 
 a) do seu sucesso em obedecer a uma série de regulamentos. 
 b) da presença de Cristo em si. 
 c) dos seus esforços no sentido de ser bom. 
 
15 Decore 2 coríntios 5:17 e Gálatas 2:20. 
 
 
 
 
PARABÉNS 
 
    Já terminou este curso. Esperamos que tenha sido de grande ajuda para si! Não se esqueça de 
preencher o seu exame do aluno e devolvê-lo ao seu monitor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


