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“LIVRES DA ESCRAVIDÃO” 
 

João 8.31-36 
Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na 
minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos;32 e conhecereis a 

verdade, e a verdade vos libertará.33 Responderam-lhe: Somos descendentes 
de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém; como dizes tu: Sereis 

livres?34 Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo 
aquele que comete pecado é escravo do pecado.35 Ora, o escravo não fica 

para sempre na casa; o filho fica para sempre.36 Se, pois, o Filho vos libertar, 
verdadeiramente sereis livres. 

 
 
Somente quem foi escravo pode saber com propriedade o que é tornar-se livre. 
 
O Pr. David Meassure nos falou uma vez, que na Inglaterra não se comemora o dia 
da independência, porque seu país nunca foi colonizado, sempre foi livre e sempre 
colonizou outras nações. 
 
Já, nós brasileiros, ainda carregamos algumas bagagens, algumas mazelas 
culturais, políticas, sociais e espirituais por nossa nação ter sido colonizada por 
outras e nossos indígenas terem sido escravizados por esses povos: 
 
Corrupção 
Idolatria 
Baixo padrão moral 
Educação social sofrível (lixo na rua, sujeira nas casas, desrespeito a idosos, 
gestantes, crianças, deficientes, violência no trânsito.)   
 
No entanto, em relação ao texto acima, podemos dizer que, espiritualmente, há 
vários tipos de escravos no mundo: 
 
Os que são escravos e sabem que são  
Ter a consciência de que tem um problema é o primeiro passo na direção de 
resolvê-lo. Enquanto você não sabe que tem uma doença séria, sua vida continua a 
mesma. Mas quando você descobre que a tem, sua atitude tende a mudar.  
 
Conhecer a verdade implica em conhecer a minha realidade. 
 
Os que são escravos e não sabem que são  
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A maioria dos escravos espirituais não sabe que são. Eles pensam que a vida que 
levam é a única forma de vida que existe.  
 
É como as pessoas que viveram antes da TV, do rádio, da internet em lugares 
isolados dos grandes centros. Pra elas só existia aquele modo de vida, de 
construções, de vestir-se, de alimentar-se, etc... 
 
Os que são escravos e gostam de ser escravos  
Esses curtem sua escravidão. Gostam da vida que levam. Tem prazer em andar no 
pecado. A única esperança para eles é virem a se decepcionar com o pecado um 
dia. Fora disso não tem jeito, morrerão escravos.  
 
Mt 16.26 : Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a 
sua alma?  
  
Os que são escravos e perderam a esperança de serem livres  
 
Por tentarem muitas vezes e não conseguirem, perderam a esperança de um dia 
serem livres. Quantos sabem que a bebida, que o jogo, que as drogas, que o vicio, 
que a prostituição, que a mentira, que a corrupção... é uma perdição? 
 
Já tentaram tantas vezes sair por sua própria força e hoje estão decepcionados. Já 
não confiam mais que tenham jeito, que tenham cura, que tenham saída, que exista 
outro caminho para eles.   
    
Os que agora são livres, mas ainda curtem o tempo em que eram escravos  
 
O antigo povo de Israel tem muito a nos ensinar: eles foram livres da escravidão, 
mas continuavam a desejar a comida do Egito. Muitos já estão livres hoje, mas, 
banalizam as coisas de Deus, outros não levam a sério o que Jesus fez por eles, e 
ainda outros ficam brincando com o diabo.  
 
Os que foram escravos, foram livres e voltaram a ser escravos outra vez  
 
Esse é o estado mais difícil. Normalmente esses acusam outros pelo seu estado 
final. Mas diante de Deus não tem justificativa. Pois, na verdade, eles amaram mais 
as trevas do que a luz.   
 
Você vai morrer colocando a culpa nos outros pelo seu pecado ou, por mais que 
alguém erre contra você, vai decidir andar com Deus? A decisão é inteiramente sua 
e você vai dar contas a Deus.  
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2 Pd 2.22: Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se 
diz: O cão voltou ao seu próprio vômito; a porca lavada, ao espojadouro de 
lama. 
 
 
 
Os que são escravos e procuram ajuda desesperadamente  
 
Por que Jesus sempre dizia: A tua fé te salvou?  
Porque havia algo dentro dessas pessoas que as impulsionava a buscar saída para 
sua vida. Algo que não as deixava dormir de noite até ver uma saída. Havia uma 
insatisfação dentro delas contra o estado atual das coisas. Aquilo que as inquieta, 
que as oprime, que as angustia, que as prende, também as impulsiona a buscarem 
socorro em Deus.  
 
E há, ainda, muitos livres que não sabem que estão livres  
 
Outra lição dos filhos de Israel. Eles foram libertos da escravidão, mas, trouxeram 
consigo os costumes, as práticas, a linguagem e a mentalidade de escravos para 
sua nova vida. Foi como tirar pessoas que nasceram e sempre viveram numa favela 
e colocá-las para morar em um prédio de luxo. Não saberão usufruir do luxo se a 
mentalidade delas não mudar. 
 
O escravo espiritual vive como que dentro de cavernas, sem saber que há 
outra vida lá fora. Sem saber que há um sol. 
 
Quantas pessoas que conhecemos, cuja rotina de vida demonstra claramente isso. 
A isso Jesus chamou de escravidão, cuja libertação só vem por meio do 
conhecimento pleno da verdade de Deus! 
 
Quero dizer pra você que existe um sol da justiça e que você foi feito para ser livre.  
Esse Sol da Justiça é o Senhor Jesus Cristo. 
 
Ele mesmo nos ensina O 1º. Passo para a liberdade: Conhecermos a Verdade 
 
A verdade não é somente aquilo que eu penso ou quero, mas, é tudo o que 
Deus pensa e o que Deus quer! Pv 21.1,2: Como ribeiros de águas, assim é o 
coração do rei na mão do SENHOR; a tudo quanto quer o inclina. Todo caminho 
do homem é reto aos seus olhos, mas o SENHOR sonda os corações. 
 
Temos que aprender a consultar a Deus antes de tomar nossas decisões! Aprenda 
a deixar as emoções em segundo plano. Elas muitas vezes só atrapalham, só nos 
fazem ter que pedir perdão depois. Ter que costurar o que foi rompido. 
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Quando empenhamos o nosso coração em conhecer a vontade de Deus com o 
firme propósito de realiza-la, o próprio Senhor abre as portas, envia os recursos, 
remove os obstáculos, faz os milagres!  
 
A verdade está nos ensinamentos de Jesus. Está na Palavra de Deus - Mt 7.24 
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-
lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 
 
Não existe liberdade verdadeira, nem avivamento genuíno fora da Palavra de 
Deus Sl 119 6,7 Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus 
mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido 
os teus justos juízos. 
 
Liberdade é o grande presente de Deus para todos – Jo 8.32 Se, pois, o Filho 
vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 
 
Somente o diabo tem interesse em que os homens permaneçam em escravidão 
espiritual, fazendo as obras das trevas e com o coração cheio de maldade.  
 
Mas, o nosso Deus e Pai, tem prazer em ver seus filhos livres, com o seus corações 
limpos e cheios de esperança para realizarem todos os bons propósitos para os 
quais nascemos. 
 
Conclusão: Ser liberto pela verdade de Cristo é e sempre será uma questão de 
decisão. Decida-se hoje a quebrar todas as cadeias que te impedem de ser uma 
pessoa completamente livre para servir e amar a Cristo! 
 
 
 
 
 


