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Olá! Aqui é a Dorothy

Que alegria falar com você hoje! Quero encorajá-la no Senhor Jesus
Cristo. Quero que você perceba que o Espírito do Senhor está
falando com você. A Palavra de Deus é para você; não é apenas
para as outras pessoas. Deus nos satisfaz em nossa necessidade,
exatamente onde estamos. Então, vamos louvá-lo com todo o nosso
coração. Eu estava pensando no fato de que o poder do Espírito nos
livra do domínio do pecado. Presas pelo pecado. Sabemos que a
redenção é pelo sangue e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo
- o que ele fez pelo seu Espírito por nós.
Lemos em Romanos 8:2 - Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo
Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Você se sente livre?
Você percebe o que o Senhor fez para libertá-la da escravidão de
Satanás, da escravidão do pecado? Essa prerrogativa é sua se você
está em Cristo Jesus. É por isso que queremos que você esteja em
Cristo Jesus. Queremos que você suba a bordo e seja capaz de olhar
para o rosto do Senhor e saber que você é amada e aceita por causa
do precioso sangue de Jesus.

Redenção significa simplesmente libertar mediante o pagamento de
um preço. Meu Senhor era o único Redentor, o único que podia me
libertar pelo pagamento de um preço. Bem, o Novo Testamento
registra o cumprimento de todos os tipos e profecias sobre a
redenção do Antigo Testamento, e esse cumprimento se deu pelo
sacrifício de Cristo. Quero pensar com você hoje sobre três palavras.
Essas não são palavras comuns; são palavras que precisam ser
traduzidas para que uma pessoa comum, como você e eu, possa
entender.

A primeira palavra que é usada para falar de redenção é agorazo.
Ela significa que alguém foi redimido ou resgatado por ter sido
comprado no mercado. Isso me faz pensar na história de Oseias.
Você deve se lembrar que a esposa dele era uma prostituta que
vendia seu corpo. Deus mandou Oseias comprar essa mulher que
se encontrava em um nível tão desesperado da vida. A mulher não
tinha nada a não ser, provavelmente, desespero e talvez até alguma
doença, quem sabe. Mas essa mulher desesperada estava em tal
situação porque havia sido abusada e maltratada, mas Deus
expressou seu amor por intermédio de Oseias para que aquela
mulher fosse trazida de volta e levada para o aprisco onde seu
marido estava. Essa é a ideia da compra no mercado - no mercado
de escravos. Os objetos de redenção são vendidos sob o pecado.
Somos você e eu antes de sermos redimidas por Jesus Cristo. Você
percebe que foi vendida sob o pecado e Satanás a amarra e a
mantém, mas não importa o que você tente fazer, você não pode se
libertar? Talvez aqueles hábitos que você desejaria não ter
desenvolvido; talvez você se sinta puxada para ver coisas malignas
ou falar sobre coisas horríveis; ou fantasie e se coloque em uma

posição que na verdade você despreza. E o tempo todo Deus está
dizendo: "Eu vou comprar você de volta."
Em Gálatas 3:13, lemos:
13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em
nosso favor, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado
em um madeiro. Cristo se tornou a maldição por você, por mim, para
nos libertar.
Em 1Timóteo 2, nós lemos —
4 Que deseja que todos os homens sejam salvos... - aqui está
falando de você; de mim; de todos os seres humanos ...e cheguem
ao pleno conhecimento da verdade.
5 Porque há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os
homens... Não precisamos sair correndo para contar a alguém todos
os nossos pecados e nossas necessidades. Podemos ir diretamente
a Deus por meio deste Mediador: ...Cristo Jesus, homem. Você pode
contar a ele seu pecado, sua necessidade, seu desespero, agora
mesmo. O texto continua dizendo:
6 Ele se entregou - este é Jesus - em resgate por todos, para servir
de testemunho a seu próprio tempo.

Mas, e a segunda palavra? É exigazaro. Significa adquirir mediante
compra no mercado. Em outras palavras, os resgatados nunca mais
serão expostos à venda. Uma vez comprados, eles não podem mais
ser colocados à venda. Fomos resgatadas no mercado. Estávamos
no mercado; Jesus Cristo pagou o preço por nós; agora estamos fora
do mercado.

Além disso, a terceira palavra, palavra extraordinária, é lutro, que
significa soltar; ser libertado mediante o pagamento de um preço.

Romanos 8:21 diz - na esperança de que também a própria criação
seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória
dos filhos de Deus Jesus pagou o preço por você. Você está livre!

Você estará livre, absolutamente livre, se você se voltar para ele
neste momento e dizer – Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez por
mim. Eu sairei livre, por causa do seu precioso sangue e de sua
habitação dentro de mim. Para a sua glória.

Em nome de Jesus! Amém.
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