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ROTEIRO – Base 12/07/2020 
 

SAINDO DO CATIVEIRO PARA ADORAÇÃO 
# Lucas 7.36-38 # 

 

INTRODUÇÃO: 
Durante o seu ministério Jesus transformou a vida de muitas mulheres. Vamos 

destacar três dessas mulheres: 
• Maria de Betânia esteve aos pés de Jesus pelo menos 3 vezes: 

o Em Lucas 10:39, na casa de Lázaro ela se coloca aos pés de Jesus para aprender; 
o Em João 11:32, Maria está aos pés de Jesus para chorar; 
o Em João 12:3, Maria está aos pés de Jesus para adorar. 

• Maria Madalena (Lucas 8.2-3): 
o Não conhecemos muito a respeito dessa mulher, antes de sua libertação; 
o Para alguns ela era uma pecadora, envolvida com espíritos de luxúria e vícios; 
o Para outros era uma mulher rica, da sociedade, mas cativa de espíritos malignos. 

• A mulher samaritana (João 4.7-10): 
o Tivera já cinco maridos e agora vive com um que não o é (João 4.16-18). 

 

I. JESUS NÃO FAZ ACEPÇÃO DE PESSOAS, ELE VEIO PARA SALVAR A TODOS (João 4.7-10) 
1. Ele veio para pessoas que estão com sede de um novo significado em suas vidas. 

• Jesus está a caminho da Galileia e decide passar por Sicar em Samaria (João 4:3-5); 
• Ele tinha um encontro com a samaritana, mas ela não sabia (Jesus tem muitos 

encontros com pessoas cativas, mesmo que elas não o tenham em suas agendas); 
• Jesus conhece a história dessa mulher, e consequentemente sua sede de 

mudança de vida (João 4.7-8). 
2. Jesus conhecia o cativeiro que essa samaritana vivia (João 4.16-18). 

§ Como nos sentimos quando estamos em um cativeiro? 
§ Você crê que mesmo nesse lugar Jesus conhece o que você está passando? 

 

II. NÃO EXISTE CATIVEIRO QUE JESUS NÃO POSSA VENCER (Lucas 8.1-3) 
1. Maria Madalena, uma cativa de espíritos opressores, vivia em um cativeiro que parecia 

impossível se livrar (antes de Jesus não havia conhecimento para tratar pessoas cativas 
pelo diabo);  

2. Podemos imaginar Maria Madalena cativa de espíritos das trevas, no meio de uma 
sociedade que não valorizava a mulher; 

3. Podemos imaginar que a dor da solidão, do desprezo e do sofrimento proveniente 
desse cativeiro, pode tê-la levado a pensar até em suicídio. 
• Podemos imaginar os olhos de Deus acompanhando a vida de Maria, em busca de 

uma oportunidade para libertá-la; 



 

PROGRAMAÇÃO ADAPTADA PARA A CÉLULA VIRTUAL – Quebra-gelo e Oração de Abertura: 5min | 
Louvor: 5min | Estudando a Mensagem: 30min | Oração pelas necessidades 5min | “Tela da Benção” 
5min | Oração Final. 
 
 
 

• Deus não fez o homem para o cativeiro, mas para a liberdade;  
• Deus fez o homem para adorá-Lo e glorificar o Seu nome; 
• O pecado tem sido a corrente e a cadeia que Satanás tem usado para destruir os 

propósitos de Deus. 
§ Quais as causas mais comuns que podem nos levar a um cativeiro? 
§ Qual história Maria Madalena nos contaria a respeito de sua vida, antes 

de conhecer a Jesus? 
§ Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? E como o encontramos? 

 

III. DEUS TEM UM PROPÓSITO EM SUA VIDA (Efésios 2.8-10) 
“A MULHER DO VASO DE ALABRASTRO” 

1. Era conhecida como pecadora, mas agora seria conhecida como adoradora.  
2. Uma adoradora extravagante, tem uma grande história com Jesus 

• Teve atitudes de um servo ao receber hóspede: lavar os pés; beijar a face; ungir 
com óleo. 

3. Uma adoradora extravagante que valorizou Jesus pelo que fez, mas pelo que Ele é. 
• Ela decidiu ungir Jesus, levou um vaso de alabastro com bálsamo puro; 

4. Ela se ajoelha aos pés de Jesus, e começa a chorar. Não foi preparada para lavar-lhe 
os pés, mas os lava com lágrimas e usa seus cabelos como toalha. Ela quebra o vaso, 
que não era uma simples unção, mas uma adoração completa. Ao quebrar o vaso, 
estava dedicando tudo a Jesus. 

§ O que estava no coração dessa mulher que a levou aos pés de Jesus? 
§ O que a mulher samaritana diria a respeito do que Jesus fez em sua vida? 

 
CONCLUSÃO: 

O RESULTADO DE UMA VERDADEIRA ADORAÇÃO 
• É criticada pelos religiosos; aplaudida e reconhecida por Jesus; 
• Tem sua vida publicada em todos os lugares e em todos os tempos, como verdadeira 

adoradora. 
 

 

Pr. Sebastião Brito Netto 


