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Você deseja conhecer 
Deus profundamente e 

realmente crer nele? Quer encontrar 
satisfação em Deus, vivenciar Sua paz  

e desfrutar de Sua presença?  
Anseia por tornar a liberdade que Cristo prometeu 

uma realidade em sua vida?

Em Livre! — Torne a liberdade em Cristo  
realidade em sua vida, a renomada autora Beth Moore  

leva você a uma jornada de descoberta sobre a verdadeira 
liberdade em Cristo — a vida abundante que Deus deseja  

para cada um de Seus filhos. Por meio destes  
encorajadores estudos bíblicos, identifique suas fortalezas  

mentais e remova os obstáculos que a impedem de usufruir de 
todos os benefícios do relacionamento com o Senhor.

Cada capítulo contém  
um guia de estudo bíblico encorajador 

com perguntas para serem respondidas 
individualmente ou em grupo.

BETH MOORE é autora de 
muitos livros considerados 
bestsellers internacionalmente. 
É fundadora do Living Proof 
Ministries e preletora em 
muitos eventos para mulheres 
ao redor do mundo. Seu 
testemunho corrobora aquilo 
que propaga por meio de 
seus ensinamentos. Casada 
e mãe de duas jovens, Beth 
vive nos Estados Unidos. 
Sua missão é guiar as 
mulheres, em toda parte, a 
um relacionamento pleno e 
satisfatório com Cristo.

Experimentando a liberdade  
em Cristo dia a dia
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DIA A DIA - DEVOCIONAL
Muitas amarras podem nos prender ao longo da vida: experiências 
traumáticas que se tornam feridas abertas na alma, questionamentos 
não respondidos, dificuldade em lidar com o perdão, vícios mentais, 
baixa autoestima... A lista é longa. Mas é essa a vida que Deus plane-
jou para você? Os vales fazem parte da jornada, no entanto, nem sem-
pre o que trazemos conosco depois de atravessá-los são as bagagens 
que o Senhor queria nos conceder.

Em Livre! — Encontrando a liberdade em Cristo dia a dia, a aclamada 
autora Beth Moore compartilha como viveu a experiência de liberta-
ção gradual daquilo que havia se tornado um fardo pesado de supor-
tar. Neste ano, Beth Moore a convida a ver:

Como as fortalezas [mentais] lançam raízes profundas na vida dos 
que creem, e também entenderemos que Deus deseja exceder os nos-
sos melhores sonhos, trazendo-nos a um lugar de obediência que é 
duradouro, para um amor que não desvanece ou falha, e de genuína 
liberdade que só pode crescer à luz do Seu infalível amor.

Você aceita o desafio de deixar para trás  
o que a detém e tortura? 

BETH MOORE, fundadora do Living Proof Ministries (Ministérios 
Prova Viva), busca encorajar as mulheres a amar a Palavra de Deus 
e a praticá-la. Seus muitos livros, escritos ao longo de seus quase 
30 anos de ministério, incluindo Adeus insegurança, O discípulo 
amado e A oração que liberta, têm contribuído para a transformação 
de muitas vidas ao redor do mundo.
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Às pessoas maravilhosas da Igreja Batista Franklin Avenue 
[Nova Orleans, EUA], meu lar fora de casa. Jamais 
conseguirei considerar a mensagem de Livre! Torne a 

liberdade em Cristo realidade em sua vida, sem relacioná-la  
a vocês. Palavras são insuficientes para expressar minha 

gratidão por participarem tão amorosamente dessa visão. 
Vocês cativaram o meu coração!
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PREFÁCIO

Seja bem-vinda a Livre! Torne a liberdade em Cristo realidade 
em sua vida. 

Penso que, de certa forma, um autor jamais deveria se deses-
perar na expectativa de que o leitor valorize sua obra. É algo 
que simplesmente não é conveniente. O escritor deveria sim-
plesmente fazer o seu melhor e deixar que o resultado venha 
disso. Acredito nisso, mas neste caso simplesmente não consigo 
agir assim. O conteúdo destas páginas é tão importante para 
mim que o meu profundo desejo é que ele se torne importante 
para você. A mensagem deste volume é tão preciosa para mim 
que desejo ansiosamente que se torne preciosa a você também. 

Desejo que o processo aqui descrito capture seu coração… 
que impulsione sua vida tão fortemente a ponto de que a escra-
vidão do discipulado medíocre jamais seja aceitável novamente. 
Cristo nos chama a um lugar de libertação. Ele nos atrai ao local 
de liberdade absoluta — o único tipo de liberdade que é verda-
deiro. Permita-me começar abrindo levemente a cortina para 
lhe fornecer uma amostra da estrada adiante. Proponho essa 
jornada em seis segmentos.

Iniciaremos a primeira parte com o profeta Isaías. Creio que 
a Palavra de Deus traz liberdade; Sua Palavra encarnada atra-
vés de Sua Palavra escrita. Assim sendo, começaremos com o 
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estudo da Bíblia. Veremos como o cativeiro se tornou realidade 
para os antigos reis de Israel e como a liberdade é possível por 
meio do Rei dos reis.

A segunda parte de nossa jornada juntos é chamada de 
Benefícios e obstáculos. Encontraremos os benefícios da vida 
cristã que tornam a liberdade possível. Veremos como o Pai 
deseja que esses benefícios sejam concedidos a cada um de 
Seus filhos e quais são os maiores obstáculos no caminho da 
liberdade. 

Na terceira parte, exploraremos algumas questões pessoais. 
Olharemos para trás buscando as verdadeiras causas; veremos 
como fortalezas adquirem raízes tão profundas na vida dos cris-
tãos. Somente ao enfrentarmos algumas ruínas antigas e algu-
mas feridas no coração encontraremos a liberdade que Deus 
promete. 

Após lidarmos com algumas questões do passado, podere-
mos nos voltar para o futuro. Todas nós temos sonhos e alguns 
destes podem parecer impossíveis. Por isso, na quarta parte, 
veremos que Deus deseja exceder nossos melhores sonhos e nos 
levar ao lugar de obediência duradoura. 

A quinta parte tange à mais profunda necessidade de todo 
coração humano; visto que todas nós ansiamos por um amor 
que não esmoreça ou fracasse. A liberdade genuína somente 
pode crescer à luz desse amor infalível. 

Por último, buscaremos o lugar onde podemos vislumbrar 
a “Terra Prometida”. Como Moisés, nós escalaremos as alturas 
para ver a terra de liberdade e esplendor, mas, ao contrário de 
Moisés, temos a oportunidade de adentrar a essa terra. Deus 
nos demonstra Sua magnificência para que possa nos instigar. 
Venha com toda a pressa. Venha ao lugar de libertação. O lugar 
em que conhecemos o Senhor e nele cremos. O lugar em que 
buscamos Sua glória e nos esquecemos da nossa. O lugar em 
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que  a satisfação emana do único que pode verdadeiramente 
satisfazer nossa alma. O lugar em que vivenciamos Sua paz 
independentemente do que o mundo possa lançar em nosso 
caminho. O lugar em que Sua presença é nosso constante desejo 
e nossa alegria diária. 

Sim, estou inquieta por você e por sua liberdade. Anseio 
que você se una à multidão de desencarcerados, e, como estes, 
seja livre!
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INTRODUÇÃO

SEJA BEM-VINDO  
À JORNADA PARA 

LIBERDADE

JAMAIS ESCREVI ALGO que significasse tanto para mim quanto 
o conteúdo deste livro. Aos 18 anos, rendi-me ao chamado de 
Deus para o ministério vocacional. Alguns anos mais tarde, o 
Senhor falou algo assim ao meu coração: “Eu enviei meu Filho 
para libertar cativos. Então, vá e ecoe o som dessa liberdade”. 
Que pensamento amável! Até mesmo poético para uma român-
tica como eu, mas isso soou assustadoramente evangelístico. 
Eu estava completamente convicta de que meu chamado era na 
área do discipulado. 

Hoje, balanço a cabeça e me admiro por acreditar antes 
que os únicos cativos seriam os espiritualmente perdidos. Deus 

17
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escancarou, do modo mais eficaz possível, minha mente confor-
tavelmente fechada: de dentro para fora. 

Não tinha ideia de que eu mesma era uma prisioneira até 
o momento em que Deus começou a me libertar. Caso alguém 
tivesse me dito que cristãos podiam viver em cativeiro, eu teria 
contrargumentado com todas as forças que uma pessoa pode 
reunir, ainda que com um jugo de escravidão estrangulando o 
próprio pescoço. Eu era o pior tipo de cativo que há: uma prisio-
neira inconsciente de seu estado. O tipo mais vulnerável a seus 
capturadores. A presa mais fácil que há.

A afirmação a seguir estabelecerá nossa definição de cati-
veiro ao longo de nosso estudo: Um cristão é escravizado por 
qualquer coisa que o impeça de viver a vida abundante e efetiva-
mente cheia do Espírito que Deus planejou para ele. 

Nos primeiros passos de nossa jornada, começaremos com 
uma introdução tanto do profeta Isaías quanto do nosso tema sobre 
liberdade. Utilizaremos dois métodos; você pode considerá-los 
como microscópico e macroscópico. A visão microscópica 
vem do exame de uma frase de Isaías 9:4 nesta introdução. A 
ampla visão geral no primeiro capítulo será um parecer sobre os 
reis que governaram Israel durante a vida do profeta. Ambas as 
visões nos darão ferramentas bíblicas para considerarmos como 
adquirir a liberdade em Cristo. 

Venha e una-se a mim ao iniciarmos com a frase da pena do 
“Príncipe dos profetas”. Isaías 9:4 contém uma referência sobre-
tudo intrigante: “Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os 
oprimia […] Quebrarás a vara do opressor como fizeste ao des-
truir o exército de Midiã”. Aquelas que estiverem familiarizadas 
com a Bíblia poderão reconhecer a referência a Gideão no livro 
de Juízes. Algo aconteceu nos dias da derrota de Midiã que foi 
extremamente importante, não apenas para o relato de Isaías, 
mas para o Salvador que viria para libertar cativos. 
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No livro de Juízes, Deus disse ao povo: “Eu sempre irei 
adiante de vocês e trarei vitória, mas não façam uma única coisa: 
adorar outros deuses. Jamais façam isso”. É óbvio que isso foi 
exatamente o que eles fizeram. Juízes 6 começa com as palavras 
mais inquietantes: “Os israelitas fizeram o que era mau aos olhos 
do Senhor…”. Consideremos a série de lições que estabelecem 
a base para nossa discussão sobre libertação. Ao todo são nove 
lições sobre escravidão e liberdade listadas a partir de Juízes 6.

LIÇÃO 1
O povo de Deus pode ser oprimido pelo inimigo. A Nova 

Versão Internacional (NVI) apresenta o versículo 1 da seguinte 
forma: “De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova…”, 
observe que essa versão bíblica começa com a expressão incrimi-
nativa de novo. Deus então entregou-lhes ao inimigo, por certo 
período, para que aprendessem a lição. Você pode ser como 
eu já fui; pensava: Se eu simplesmente ignorar Satanás e desejar 
caminhar com Deus, tudo ficará bem. Porém, logo descobrimos 
que isso não funciona por muito tempo, especialmente se come-
çamos a ser uma ameaça para o reino das trevas de Satanás.

LIÇÃO 2
Quando estão oprimidos, os filhos de Deus tendem a 

fazer abrigos para si ao invés de fazer o que a liberdade exige. 
Abrigos podem facilmente transformar-se em fortalezas. 
Frequentemente quando somos oprimidas, em vez de coope-
rar com Deus e irmos ao lugar de liberdade, refugiamo-nos em 
abrigos. Algumas vezes simplesmente nos isolamos. Nós nos 
escondemos atrás de nossos empregos, atrás das muitas tarefas 
na igreja, atrás de atividades — a escravidão do fazer. Qualquer 
coisa que trate os sintomas em vez de irmos à fonte, é um abrigo.

19
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LIÇÃO 3 
O povo de Deus tem pouca defesa contra a natureza destrutiva 

do inimigo sem o poder de Deus agindo em seu favor. Os israelitas 
fizeram abrigos para si, mas os versículos 5 e 6 nos dizem que 
quando os midianitas vieram, eram como uma praga de gafa-
nhotos — uma multidão impossível de se contar. Eles invadi-
ram a terra e a devastaram. Podemos ser salvos, o Espírito Santo 
pode habitar em nós e, contudo, podemos viver continuamente 
em derrota visto que o inimigo pode nos driblar se não formos 
dependentes do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Devemos 
estar cientes de que estamos sendo cercadas, temos que nos 
atentar à Palavra de Deus, descobrir quais são nossos direitos e 
aprender a utilizar o equipamento que Deus nos concedeu.

LIÇÃO 4 
Deus não permitiu que Seu povo fosse oprimido para que 

fosse derrotado, mas para que, finalmente, fosse vitorioso. Deus, 
algumas vezes, permitirá que as coisas fiquem ruins o suficiente 
para que sejamos forçadas a olhar para o alto. A vitória sem-
pre começa com um clamor por socorro. Quando chegamos 
ao fim de nós mesmas e clamamos por ajuda, coisas incríveis 
acontecem.

LIÇÃO 5 
Deus diz voluntariamente a Seus filhos o porquê de estarem 

sendo oprimidos, se eles estiverem dispostos a ouvir. Deus quer 
que saibamos quais são as razões de continuarmos a ser opri-
midas. Nos versículos 7 a 10, o Senhor envia um profeta aos 
israelitas para lhes dizer que estavam sendo oprimidos porque 
haviam adorado outros deuses. Nós preferiríamos que Deus 
simplesmente limpasse toda a nossa sujeira, não queremos abor-
dar os motivos. “Senhor, apenas me liberte! Não preciso saber 
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por que entrei nessa sujeira; não precisamos escavar para mexer 
nesses ossos velhos. Apenas me liberte.” Deus diz: “Quero que 
você saiba o que aconteceu de errado, para que na próxima vez 
em que estiver na mesma situação, você faça escolhas diferentes”.

LIÇÃO 6 
Deus vê o potencial de Seus filhos. Os versículos 11 a 16, rela-

tam que Gideão estava se escondendo dos midianitas em um 
lagar. O anjo do Senhor veio e disse a Gideão: “…O Senhor está 
com você, guerreiro corajoso!”. De todas as coisas, enquanto 
Gideão tremia de medo, Deus o chamou de guerreiro corajoso 
— muito antes que ele o fosse. 

Deus está chamando você de guerreira corajosa. Este estudo 
se trata de Deus nos ensinando a viver como os guerreiras cora-
josas que podemos ser se estivermos nele. Você não aguenta 
mais o engano e está pronta para aprender a viver como uma 
guerreira corajosa?

LIÇÃO 7 
Qualquer sacrifício que façamos em nossa empreitada por 

liberdade será inteiramente aceito e abençoado por Deus. Observe 
algo extremamente importante: Gideão preparou um sacrifício. 
Lemos então no versículo 21: “Então o anjo do Senhor tocou 
na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua 
mão, e fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia 
trazido…”.

Para sermos libertas em Cristo, temos alguns sacrifícios a 
serem feitos. Tenha certeza de que o Senhor é quem está pedindo 
o sacrifício e, se for Ele, qualquer sacrifício que você fizer será 
inteiramente aceito por Ele como um sacrifício agradável. Ele 
abençoará. 
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Tememos fazer sacrifícios, mas a ironia é que fazemos 
muitos sacrifícios quando não estamos vivendo a vontade de 
Deus. Quantas coisas colocamos no altar do reino de Satanás? 
Vivemos sacrificialmente quando estamos fora da vontade de 
Deus, abrindo mão de todo tipo de coisas que deveriam ser nos-
sas em Cristo. Queremos reivindicar essas coisas de volta, mas 
no processo colocaremos algumas outras no altar do Senhor.

LIÇÃO 8 
Para viver na liberdade que Deus planejou, devemos reconhe-

cer que temos outros deuses e abandoná-los todos. Deus disse a 
Gideão: “…Derrube o altar que seu pai fez para Baal…” (v.25). 
Amo o versículo 27. Gideão tomou dez de seus servos e fez 
como o Senhor havia dito, mas porque estava com medo, agiu 
à noite e não durante o dia. Não é simplesmente apaixonante? 
Esse é o guerreiro corajoso de Deus! Você não está ficando 
encorajada? Ele o fez à noite. Mas pelo menos ele agiu. Agora 
nos será pedido que façamos exatamente a mesma coisa. 

Vamos descobrir ídolos que nem mesmo sabíamos que 
tínhamos. Também olharemos para algumas gerações passadas 
para vermos quais ídolos em nossa linhagem precisam ser aban-
donados e destruídos para que conheçamos a liberdade que 
Deus tem para nós.

LIÇÃO 9 
Deus quer remover todas as dúvidas com relação a quem traz 

a vitória. Ele fez isto dramaticamente com Gideão. Você pro-
vavelmente conhece o resto da história desse juiz de Israel. Ele 
reuniu um exército; os números do inimigo eram como uma 
praga de gafanhotos, e Deus disse que o exército de Gideão era 
grande demais. Deus então orientou Gideão no primeiro corte 
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de pessoal do mundo. Ele reduziu o exército de 32 mil homens 
para 300 guerreiros.

Quantidade alguma de determinação trará liberdade. 
Aprenderemos a ser vitoriosas rendendo nossa vida com-
pletamente ao Espírito de Deus e não batendo os dentes e  
esforçando-nos mais. 

Na sequência, em Juízes 7:9-18, Deus mostrou quem trouxe 
a vitória. O Senhor disse: “Mas, se você tem medo de atacá-los, 
desça até o acampamento […]. Ouça o que os midianitas estão 
dizendo…” (vv.10,11). A poeira não baixou até que Gideão esti-
vesse de pé agindo. Ele correu para ver do que o Senhor estava 
falando porque estava morrendo de medo. E sabe de uma coisa? 
Para Deus, não há problema algum. Ele compreende nossos 
medos e nossas inseguranças. Sinto o Espírito de Deus algu-
mas vezes me dizer: “Sabe, Beth, compreendo que você não 
está muito feliz com isso. Entendo que você está morrendo de 
medo. Entendo que você possa estar chorando por isso. Chore, 
trema, qualquer coisa, mas faça a minha vontade, filha. Faça a 
minha vontade. Eu tenho a vitória para você”. Então, foi isso o 
que Gideão fez, e ele descobriu que os midianitas estavam mor-
rendo de medo dele! 

Gideão retornou ao acampamento de Israel e liderou o exér-
cito para a vitória. O que aconteceu com o covarde que vimos 
anteriormente? Se você ficar com Deus, será tão singular no 
Corpo de Cristo que independentemente de você já ter desejado 
ou não liderar, você liderará. Isso é o que acontece quando pes-
soas se tornam vencedoras. 

Agora, você se dispõe a fazer uma oração de dedicação 
comigo? Vamos entregar este estudo a Deus, permitir que Ele 
execute uma obra em nós, dispense liberdade em nossa vida, 
sonde as partes mais profundas do nosso coração e nos ensine a 
viver em vitória.
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Ó Deus, ao começarmos essa jornada, nosso coração 
está tão cheio de expectativa! Deus, nós queremos ser 
diferentes. Queremos convidar-te a realizar uma obra 
em nós que nem mesmo podemos explicar. Dedicamos 
este estudo totalmente a ti. Oramos, Pai, para que 
não venhamos a erguer a mão para impedir ou parar 
o Senhor, pois algumas vezes a verdade machucará. 
Sabemos, Deus, que desejas ter a integralidade de nossa 
vida de modo que tu possas nos fazer viver na vitória 
que obtivemos, visto que Teu Filho morreu para que 
assim fosse. Agora Deus, humilhamo-nos diante de ti e 
pedimos que tu concretizes uma obra magnífica em nós 
e por meio de nós, para que possamos proclamar o Teu 
nome por toda nossa vida. Somente tu és Deus. Não há 
outro Salvador. Agradecemos antecipadamente, Senhor, 
por tudo que farás. Damos a ti toda a glória. Em nome 
de Jesus, amém.

Nota da autora
Utilizei várias fontes para o estudo das palavras gregas e hebraicas. 
As definições que estão com aspas e sem referência foram retiradas 
do Complete Word Study Dictionary: New Testament and the Lexical 
Aids1 [Dicionário de estudo completo da palavra: Novo Testamento e 
auxílios léxicos]. Também utilizei Strong’s Exhaustive Concordance of the 
Bible2 [Concordância bíblica exaustiva, de Strong]. Palavras retiradas de 
Strong estão com aspas com a palavra Strong entre parênteses.

1 Spiros Zodhiates et al., eds., The Complete Word Study Dictionary: New 
Testament and the Lexical Aids (Chattanooga, Tenn.: AMG Publishers, 1992).
2 James Strong, Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible (Madison, 
N.J.: 1970)
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Quais questões mantêm cristãos cativos e impedem a vida 
abundante que Deus planejou?

2. Você acredita que cristãos podem ser oprimidos pelo 
diabo? Por quê? 

3. Que tipos de abrigos as pessoas constroem para 
se proteger?

4. De que forma os abrigos se tornam fortalezas?
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 sua vida

Você deseja conhecer 
Deus profundamente e 

realmente crer nele? Quer encontrar 
satisfação em Deus, vivenciar Sua paz  

e desfrutar de Sua presença?  
Anseia por tornar a liberdade que Cristo prometeu 

uma realidade em sua vida?

Em Livre! — Torne a liberdade em Cristo  
realidade em sua vida, a renomada autora Beth Moore  

leva você a uma jornada de descoberta sobre a verdadeira 
liberdade em Cristo — a vida abundante que Deus deseja  

para cada um de Seus filhos. Por meio destes  
encorajadores estudos bíblicos, identifique suas fortalezas  

mentais e remova os obstáculos que a impedem de usufruir de 
todos os benefícios do relacionamento com o Senhor.

Cada capítulo contém  
um guia de estudo bíblico encorajador 

com perguntas para serem respondidas 
individualmente ou em grupo.

BETH MOORE é autora de 
muitos livros considerados 
bestsellers internacionalmente. 
É fundadora do Living Proof 
Ministries e preletora em 
muitos eventos para mulheres 
ao redor do mundo. Seu 
testemunho corrobora aquilo 
que propaga por meio de 
seus ensinamentos. Casada 
e mãe de duas jovens, Beth 
vive nos Estados Unidos. 
Sua missão é guiar as 
mulheres, em toda parte, a 
um relacionamento pleno e 
satisfatório com Cristo.

Experimentando a liberdade  
em Cristo dia a dia
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risto dia a dia

DIA A DIA - DEVOCIONAL
Muitas amarras podem nos prender ao longo da vida: experiências 
traumáticas que se tornam feridas abertas na alma, questionamentos 
não respondidos, dificuldade em lidar com o perdão, vícios mentais, 
baixa autoestima... A lista é longa. Mas é essa a vida que Deus plane-
jou para você? Os vales fazem parte da jornada, no entanto, nem sem-
pre o que trazemos conosco depois de atravessá-los são as bagagens 
que o Senhor queria nos conceder.

Em Livre! — Encontrando a liberdade em Cristo dia a dia, a aclamada 
autora Beth Moore compartilha como viveu a experiência de liberta-
ção gradual daquilo que havia se tornado um fardo pesado de supor-
tar. Neste ano, Beth Moore a convida a ver:

Como as fortalezas [mentais] lançam raízes profundas na vida dos 
que creem, e também entenderemos que Deus deseja exceder os nos-
sos melhores sonhos, trazendo-nos a um lugar de obediência que é 
duradouro, para um amor que não desvanece ou falha, e de genuína 
liberdade que só pode crescer à luz do Seu infalível amor.

Você aceita o desafio de deixar para trás  
o que a detém e tortura? 

BETH MOORE, fundadora do Living Proof Ministries (Ministérios 
Prova Viva), busca encorajar as mulheres a amar a Palavra de Deus 
e a praticá-la. Seus muitos livros, escritos ao longo de seus quase 
30 anos de ministério, incluindo Adeus insegurança, O discípulo 
amado e A oração que liberta, têm contribuído para a transformação 
de muitas vidas ao redor do mundo.
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Leia também:

Livre! — Encontrando 
a liberdade em Cristo 

dia a dia

Um devocional diário 
em que Beth Moore 
compartilha sobre 

como viver a libertação 
gradual dos fardos de um 

passado doloroso. 

Um convite à leitora deixar 
para trás as amarras que a 
prendem e experimentar  

a total liberdade que  
Cristo oferece!
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