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Administrando a Liberdade em Cristo 
 

“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: 
Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém; como 

dizes tu: Sereis livres? Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos 
digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o 

escravo não fica para sempre na casa; o filho fica para sempre. Se, pois, o 
Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”. 

(João 8.32-36) 
 
 

Descer às águas do Batismo é muito mais que cumprir uma ordenança ou 
um ritual da Igreja. Na verdade, é assumir publicamente uma nova 
identidade. 
 
É receber a identidade de Cristo, de ser chamado de cristão. Passar a ser 
visto de uma maneira diferente da grande maioria das pessoas. Ser medido 
por um padrão elevado de caráter, de moralidade, de confiabilidade.  
 
E mais, com essa nova identidade, você recebe algo muito precioso para o 
ser humano: a sua liberdade! 
 
Antes, você não tinha autoridade para dizer não ao pecado, porque era 
escravo(a) de sentimentos (ira, complexos, autocomiseração, ciúmes, etc.), 
desejos, vicissitudes, vícios até, de tradições e costumes familiares, enfim, 
de uma série de fatores que dominavam suas decisões e fizeram parte da 
sua história. 
 
Mas, o Espírito Santo lhe convenceu a cerca de Cristo Jesus, que lhe 
perdoou, lhe lavou os pecados, lhe justificou perante o Pai e libertou a sua 
alma do domínio do reino das trevas Cl 1.12-14 - Dando graças ao Pai que 
vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou 
do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado; em 
quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados; 
  
Porém, será preciso manter-se livre para que possa frutificar no Novo Reino. 
 
Assim, precisamos compreender alguns princípios que nos norteiam nessa 
árdua tarefa de administrar a liberdade em Cristo: 
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1. Deus é o dono, nós administradores (Salmo 24.1) – Do Senhor é a terra 
e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam.  

 
Temos o governo e não a propriedade (I Tm 6.7) - Porque nada trouxemos 
para esse mundo e é certo que nada podemos levar dele. 
 
Somos mordomos de tudo o que Deus coloca em nossas mãos (ministério, 
profissão, bens, família, talentos, finanças). 
 
 
2. Deus lhe dará o que você pode administrar e não o que você pede  
(Mt 25.14-15) – Pois será como o homem que, ausentando-se do país, 
chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu cinco 
talentos, a outro dois e a outro um, cada um segundo a sua capacidade. 

 
Temos que nos preparar para administrarmos bem aquilo que pedimos. 
3. A prosperidade não depende somente dos recursos que Deus lhe dá, 
mas da sua habilidade (Mt 25.16) Tendo o dono partido, o servo que 
recebeu cinco talentos negociou com eles e ganhou outros cincos. Do 
mesmo modo o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebeu 
um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.  
 
Temos que potencializar os talentos com os quais nascemos e os que 
recebemos em Cristo. 
 
 
4. Deus sempre pode tomar de volta o que você administra mal  
(Lc 16.1-2) Dizia Jesus também aos seus discípulos: Havia certo homem 
rico, que tinha um mordomo; e este foi acusado perante ele de estar 
dissipando os seus bens. Chamou-o, então, e lhe disse: Que é isso que ouço 
dizer de ti? Presta contas da tua mordomia; porque já não podes mais ser 
meu mordomo. 
 
Deus não desperdiça sua propriedade e sempre protege seus recursos de 
maus administradores. 
 
 
5. O diabo tomará tudo o que é seu, até que você aprenda a administrar 
o que Deus te deu (João 10.10) – O ladrão só vem para roubar, matar e 
destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundancia.  

 
Jesus te deu vida abundante, mas é você quem vai administrá-la 
diariamente. Orando, se alimentando da Palavra, fugindo das tentações e 
sendo um instrumento de Deus para alcançar pessoas.  
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6. Pobreza é, em última instância, fruto da má administração (Lc 25.29)  
 Pois a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. E ao que não 
tiver, até o que tem lhe será tirado.  

 
Se temos saúde mental e física para trabalhar, seja em que atividade for, 
então, sempre teremos algum recurso financeiro nas mãos. 
 
Não se deixe ser envolvido(a) pelos propagandas que levam as pessoas ao 
consumismo: Carro, roupa, celular, eletrônicos, etc. 
 
Conclusão:  
 
Como você tem administrado a nova vida que Jesus tem liberado sobre 
você?  
Como você tem investido os recursos e a saúde que Deus tem lhe dado? 


