
 

 

Informar das Atividades Semanais - 2ª terça-feira  do mês: Treinamento Avançado  de 
Líderes | TERÇA: Reuniões de Oração, às 9h, no Auditório Kids | SEXTA: Culto de 
Libertação, às 20h | SÁBADO: Culto m.HOLY - Juventude, às 19h | DOMINGO: Centro de 
Treinamento Alameda, às 9h /  Culto de Celebração, às 10h e 18h30 (Sede e Santa 
Felicidade).

ROTEIRO BASE – 17/11/2019 
 

VENCENDO O CATIVEIRO DA ALMA 
# Lucas 13.10-17 # 

 
INTRODUÇÃO: 

Encontramos Jesus ensinando em uma sinagoga, onde encontra certa mulher 
cativa, mesmo sendo filha de Abraão e presente na casa de Deus. 
• Jesus revela o tempo, 18 anos de sua enfermidade, e consequentemente, seu 

cativeiro; 
• Por certo, algo ocorreu na história dessa mulher, de sua família, que a levou para a 

prisão emocional e espiritual; 
• Temos muita gente dentro de nossas igrejas tentando servir e adorar a Deus, mas, 

ainda presas, cativas em sua alma. Gente curvada, deformada, olhando para os 
próprios pés, sem nenhuma perspectiva espiritual, cheia de dores, feridas, rejeição e 
desesperança.  

• Gente cheia de impossibilidades, encurvadas, autoestima achatada, sem brilho e sem 
direção na vida. 

 

I. MARCAS DE UMA VIDA APRISIONADA 
Satanás tem usado o passado de muita gente, mantendo-as cativas, olhando para 

os seus próprios pés, sem forças e esperança. 
§ Ninguém vai para a prisão sem um motivo real; 
§ Algo aconteceu ou foi registrado pela mente daquela mulher há 18 anos atrás. 

1. Jesus vai onde está a ferida, onde está a dor. 
§ Vidas cheias de dor, angústia, medo e desesperança – um beco sem saída. 
§ Gente que tenta fugir do passado sem considerar, que ele está arraigado em seu 

coração. (Israel, liberto do Egito, mas o Egito ainda está no coração (Êxodo 15.22); 
2. Todo cativeiro tem uma causa. Mesmo sem lógica ou explicação aceitável, pois ela 

era filha de Abraão (Lucas 13.16) 
§ Cativeiro tem a marca da insensibilidade espiritual. Não basta ser crente, estar 

na igreja. É preciso ser curado de todas as memórias e traumas do passado. 
§ Jesus trouxe vida abundante. (João 10.10) 

§ Quais fatos do passado ainda me prendem?  
§ O que é ter vida abundante? Comente! 

 
 

II. QUANDO O CATIVEIRO É VENCIDO? (Lucas 13.12-13) 
1. Quando experimentamos o verdadeiro amor. Quando encontramos Jesus e o seu 

poder maravilhoso. (Lucas 13.12) 
§ Em Jesus somos aceitos. A cruz é o ponto zero entre o passado e o futuro.  



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

2. Quando as fortalezas são confrontadas, quebradas e vencidas. Dando lugar a saúde 
física, emocional e espiritual. (Lucas 13.13); 

3. Quando os estereótipos da vida são vencidos. 
§ Deformações e traumas precisam ser colocados na cruz. (Lucas 13.13). 

§ Com base no que ouvimos nesta mensagem e também lemos nesta 
passagem de Lucas, como vencer e ser livre/liberto do cativeiro? 

§ Quais deformações e traumas preciso deixar na cruz e assim 
experimentar a vida abundante que Jesus oferece? 

 
 

III. FRUTOS DE UMA VIDA CURADA, LIVRE DE CATIVEIRO 
1. Tem uma história para contar; 
2. Pode andar de cabeça erguida, não tendo mais do que se envergonhar. Podendo 

olhar as pessoas nos olhos (passado é passado vencido!). 
3. Vive glorificando a Deus com todo o seu coração.  

§ Não há mais lugar para lamentos ou murmurações; 
§ Os sonhos são restaurados. 

§ Que lições eu aprendo com o meu passado? Comente! 
§ Caso os meus sonhos ainda não tenham sido restaurados, como vencer o 

meu passado e sair do meu cativeiro?  
 

 
CONCLUSÃO: 

VOCÊ PODE VENCER O SEU PASSADO! 
VOCÊ PODE SAIR, DEIXAR O SEU CATIVEIRO! 
• Aceite a verdade de que Jesus te ama, e na cruz realizou uma obra completa por 

você; 
• Decida ouvir, crer no poder de Jesus (Lucas 13.12); 
• Entregue a sua vida e seu passado a Jesus, e Ele te libertará de todas as prisões 

(Lucas 13.13); 
• Lembre-se: você nasceu para glorificar a Deus! 
 

 

Pr. Sebastião Brito Netto 


