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“licenÇa para pecar”
A palavra licença significa; Permissão, autorização. O assunto que iremos abordar neste dia, diz a você que lhe foi concedido 
o direito de fazer. A grande verdade é que não existe licença para pecar, para que isto ocorresse, o pecado teria que estar de
pé. Quando Cristo morreu na cruz do calvário, ele tirou o pecado de nosso meio. O que ocorre é que o sistema religioso
chamado Cristão, não possui esta informação. Eles vivem 24 horas sentados sobre um tripé denominado; diabo, pecado e
inferno. O estudo a seguir irá aclarar a muitos, mostrando que no plano perfeito da cruz; Deus destruiu ao diabo, cumpriu a
lei e tirou o pecado desta terra.

Já no velho pacto Deus anunciou a través de seu profeta Zacarias, que 
ele tiraria o pecado desta terra em um só dia. 

Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué; sobre esta pedra única 
estão sete olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos 
exércitos, e “tirarei a iniquidade desta terra num só dia.” 
ZACARIAS. 3: 9.

Se você crê que ele morreu e ainda pensas que estais em pecado, é por 
que te enganaram com uma doutrina perversa e má. Veja o que diz o 
evangelho, sobre esta profecia.

Doutra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a 
fundação do mundo; mas agora, “na consumação dos séculos”, uma vez 
por todas se manifestou, para “aniquilar” o pecado pelo sacrifício de si 
mesmo. HEBREUS. 9: 26.

Como ficou a posição do crente depois do sacrifício da cruz?

E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão 
da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, “perdoando-nos 
todos os delitos”; COLOSSENSES. 2: 13.

Estamos depois da cruz, a mensagem é clara, repousem, fiquem em paz, 
vocês estão livres de todo o pecado. Se para aqueles que estiveram lá, 
lhes fora imputado perdão, quanto mais a nós que não estivemos ali. 
Haverá então alguma culpa?

Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as 
coisas me são lícitas; mas eu não me deixarei dominar por nenhuma 
delas. 1ª CORÍNTIOS. 6: 12.

o pecado não existe mais, porém isso não te dá o direito de andar
desordenadamente, recordem; nem tudo te convém. Deus não irá te
castigar, mas ele também não te livrará da colheita de seus atos, a
responsabilidade é sua.

Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer; pois tudo o que o 
homem semear, isso também ceifará. GÁLATAS. 6: 7.

Concluímos pois; Você está livre do pecado, e tens licença para viver a 
liberdade gloriosa do filhos de Deus. Antes de qualquer ação que 
desejas fazer, pondere, pense, julgues. Me convém? Se te convém faça, 
se não, repouse, e viva o teu reinado em limpa consciência.

Que diremos, pois? 
Permaneceremos no 
pecado, para que 
abunde a graça? De 
modo nenhum. “Nós, 
que já morremos para o 
pecado”, como 
viveremos ainda nele? 
ROMANOS. 6:1,2.
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