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LOC

Olá! Aqui é a Dorothy

Você sabe o que é ser redimido? Você pode estar pensando:
"Nossa, essa palavra é muito antiquada." Bem, pode ser antiquada
para seus ouvidos, mas é muito, muito viva para os ouvidos de
algumas de nós. Veja, essa palavra significa que, por um sacrifício,
fomos libertas por um poder que não vem de nós mesmas. Fomos
libertas da escravidão. Veja, Jesus Cristo, quando veio ao mundo,
pagou o preço. É o Espírito Santo quem realmente faz da libertação
uma experiência. Estou falando sobre ser uma pessoa um dia, então
descobrir que conhecer a redenção me coloca em uma criação
totalmente nova no dia seguinte.
Há um versículo em Efésios 2:2 que talvez você conheça:
2 nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo... Você
pode conhecer alguém que você considera ser um cristão
maravilhoso, mas todo aquele que é verdadeiramente nascido de
novo e é um verdadeiro crente pode dizer ...no passado. Em outras
palavras, um dia eles eram uma coisa e no dia seguinte eram outra
depois de virem a Cristo. ...nos quais andastes no passado, no
caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, - e ouça

isto - do espírito que agora age nos filhos da desobediência.
Você percebe que há algo dentro do nosso coração que nos puxa
para uma direção errada? É o espírito da desobediência. É algo que
herdamos. Por isso não entendemos o que é ser absolutamente livre
no Senhor, que o Espírito Santo nos liberta e depois vive em nós.
Que espírito você conhece que vive dentro de você? Minha oração
é para que você vire as costas a tudo o que a liga e a prende ao deus
deste mundo. Quanto a qualquer espírito de desobediência dentro
de você, abandone-o, porque você nem sequer saberá como é a vida
se estiver presa a essas coisas. Quero que você entenda que o
Espírito do Senhor, o Deus vivo, a libertará absolutamente e viverá
sua vida abundante dentro de você.
Há um versículo em Romanos 3 24 Sendo justificados livremente - como? - pela sua graça, por meio
da redenção que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, o preço
total está pago. Não temos a mínima noção de quanto é esse preço.
Quando começamos nosso dia, nossa mente está livre e estamos
livres da escravidão. Você está presa pelas coisas deste mundo?
Você está presa por sua aparência? Você está presa pelo fato de
que você tem de ter o que todo mundo tem em casa? Você está
presa pelo medo do que as pessoas estão pensando sobre você?
Você precisa ser liberta! Você não tem de estar nessa escravidão.
Você não vê que Jesus Cristo tem outro Espírito para você — não
esse espírito que tem mantido você presa, que veio do espírito dos
filhos da desobediência?

A Palavra de Deus diz em Êxodo 15:13: No teu amor guiaste o povo
que redimiste... Ele nos guia hoje. Ele nos guia quando precisamos
tomar nossas decisões. Quando decidimos, pode parecer uma

caminhada diferente, não necessariamente com o mesmo grupo de
pessoas a quem estive ligada por tantos anos. Pode ser que comece
a desejar andar com aqueles que andam no Espírito e conhecem
esse relacionamento íntimo com Cristo, para ouvir a sua voz, para
conhecer as suas direções, para me alegrar em obedecer em tudo,
e procurá-lo para que ele receba a glória e não tentar saber onde eu
me encaixo nesta história. Sim, é possível que você possa conhecer
a vida de ser guiada. Ele disse que guiaria aqueles a quem redimiu.
Em primeiro lugar, certifique-se de que você está realmente
redimida. Como se faz isso? Você simplesmente diz: Obrigada,
Senhor. Obrigada por morrer em meu lugar. Obrigada porque o
Senhor tomou sobre si tudo o que sou para que eu possa receber o
que o Senhor é. Que sua vida possa ser estabelecida em minha vida,
e que possa haver não apenas uma limpeza, mas uma mudança
total: uma criação totalmente nova, uma vida totalmente nova. Além
disso, o perfeito Espírito Santo vem viver dentro de mim.

E o texto em Êxodo continua - ...na tua força - na força do Senhor conduziste [teu povo] à tua santa habitação (Êx 15:13b). Nós não
pertencemos a este mundo. Estamos sendo chamadas a uma vida
que significa viver, literalmente, dia após dia, nos lugares celestiais.
Em Cristo Jesus, estamos nos lugares celestiais. Temos uma
direção celestial. Fazemos parte de uma companhia que está diante
de sua presença. O que acontece é que temos força para este dia;
é uma força que não tem nada a ver com quantas vitaminas eu possa
tomar; é uma força que tem a ver com uma força interior em Cristo
Jesus. Pertencemos a uma cidade santa, uma cidade celestial. E
enquanto estivermos aqui, temos a gloriosa oportunidade de, com
este poder, ver outros sendo libertos.

Você está disponível para isso? Espero que você diga: Senhor, eu
quero essa vida. Eu amo o Senhor! Estou disponível. Assuma o
controle de minha vida e faça esse trabalho em mim. Para a sua
glória eu oro.

Em nome de Jesus! Amém.
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