Seja livre
Leia o Salmo 130
...disse Jesus: ... vai e não peques mais"...
João 8.11
Quando falamos em perdão é comum
encontrarmos diversas mensagens e estudos
bíblicos nos instruindo sobre a importância de
perdoarmos uns aos outros. Entretanto, tão
importante quanto dar o perdão a quem nos
ofende, é recebê-lo plenamente da parte do
Senhor!
Pelo

ensino

da

Palavra

de

Deus

aprendemos que o perdão é um ato de amor do
Céu. Oferecido a todos/as que sinceramente se
arrependem; que confessam seus erros e que

desejam viver uma vida plena crendo no
Evangelho de Jesus.
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Já ouvimos muitas pessoas dizerem que

não merecem o perdão de Deus, ou que seus
atos foram muito graves e por isso não existe a
possibilidade de Deus perdoá-las.
O

Salmo

130

nos

adverte

que

a

prerrogativa do perdão dos nossos pecados é
divina, podemos ver isto quando o salmista diz:
"Contigo, porém, está o perdão"... (Sl. 130.4).
Esta verdade nos instrui a compreendermos que
o Senhor está sempre disposto a nos perdoar, e
que desta forma, sempre que errarmos,

devemos buscar o perdão do Senhor para
nossas vidas!
É importante lembrarmos que neste
processo existe algo a ser observado! Jesus disse
certa vez: "vai e não peques mais" (Jo. 8.11).
Esta fala do Senhor nos adverte a entendermos
que:
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se realmente desejamos ser livres das amarras

do pecado, devemos reafirmar a nossa Aliança
com Ele, vivendo e testemunhando nossa fé.
Que neste tempo de reflexão e oração,
possamos aceitar com alegria o perdão de Deus
para que sejamos livres!
Oração:
Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender o seu
amor e perdão, para que verdadeiramente
sejamos livres. Em Teu nome oramos. Amém!
Pensamento para o dia:
Hoje eu serei livre! Hoje vou receber o perdão
de Deus!
Oremos:
Pelas

pessoas

que

estão

se

sentindo

sobrecarregadas por não terem ainda tomado
posse do perdão divino.
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