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ROTEIRO – Semana 13/09/2020 
	

LIBERTAÇÃO E ESPERANÇA 
# Mateus 12:8-21 # 

 
“Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. E, estava ali um homem 
que tinha uma das mãos mirrada; e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele 
lhes disse: Qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará 
mão dela, e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer 
bem nos sábados. Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os 
fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e 
acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não 
descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o 
meu amado, em quem a minha alma se compraz; porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não 
contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz; não esmagará a cana quebrada, não apagará o 
morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo; e no seu nome os gentios esperarão.” Mt 12:8-21 
 
 
INTRODUÇÃO: 

A igreja pode ser um lugar onde se vive grandes paradoxos espirituais. Amor e ódio no 
lugar de adoração. 

§ O que é a igreja para você? 
§ Qual o propósito da igreja? 

 
 
I. OS MILAGRES VÃO ACONTECER QUANDO DECIDIMOS VIVER OS PROPÓSITOS DE DEUS NA 

IGREJA 
§ Você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Tem vivido os milagres 

de Deus em seu dia a dia? Comente. 
§ O	que tem te impedido de viver, testemunhar ou ainda ser canal para estes 

milagres? 
 
II. A PROFUNDIDADE DA MISSÃO QUE DEUS CONFIOU À IGREJA 

§ Considerando a missão de nossa Igreja: “Inspirar pessoas a se tornarem 
discípulas de Jesus”, qual é o seu papel na missão da igreja? 

§ Como você pode contribuir para o sucesso dessa Missão?  
 
III. A EXTENSÃO DO AMOR DE DEUS EM CRISTO JESUS 

§ Como o amor de Deus que está em Cristo Jesus e te alcançou, tem 
transbordado na vida dos que estão perto e dos que se achegam a você? 
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LIBERTAÇÃO E ESPERANÇA 

# Mateus 12:8-21 # 
 

“Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. E, estava ali um homem 
que tinha uma das mãos mirrada; e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele 
lhes disse: Qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará 
mão dela, e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer 
bem nos sábados. Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os 
fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e 
acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não 
descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o 
meu amado, em quem a minha alma se compraz; porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não 
contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz; não esmagará a cana quebrada, não apagará o 
morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo; e no seu nome os gentios esperarão.” Mt 12:8-21 
 
 
INTRODUÇÃO: 

A igreja pode ser um lugar onde se vive grandes paradoxos espirituais. Amor e ódio no 
lugar de adoração. 
 

• Uma sinagoga, lugar de ensino da palavra de Deus; lugar onde mestre e aprendiz se 
encontram; lugar onde Deus deve ser pregado e conhecido. 

 
• Havia um homem com a mão mirrada, mas por ser sábado não era lícito receber a cura. 

“E, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada; e eles, para o acusarem, o interrogaram, 
dizendo: É lícito curar nos sábados?” Mt 12:10 

 
• Podemos entender que o lugar de adoração, que deveria atrair a presença de Deus, foi 

ocupado pela religião, regras que oprimem e afastam o homem de Deus. 
 

Obs.: Jesus revela o coração do homem: temos motivação para cuidar das coisas que 
valorizamos, mas desprezamos o homem falido, ferido, que precisa tanto de Deus. 
“E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, 
não lançará mão dela, e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por 
consequência, lícito fazer bem nos sábados.” Mt 12:11-12 

 
• Os rituais e liturgias tem ocupado o lugar de Deus em nossos cultos. 

 
• Precisamos entender que as aparências não impressionarão a Deus. 

“E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem.” Mt 12:14 
 

o Animais tem recebido mais investimento que as pessoas! 
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Precisamos entender:  
 

I. OS MILAGRES VÃO ACONTECER QUANDO DECIDIRMOS VIVER OS PROPÓSITOS DE DEUS NA 
IGREJA 

“Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra” Mt 12:13 
 

1. A igreja deve viver os milagres no seu cotidiano. (Mt 12:13) 
• Ele tinha sua mão direita sem vida. Estava seca. 
• Tem muita gente sem vida em nossos cultos, vivendo um tremendo deserto, 

esperando um milagre. 
 

2. O milagre é motivado pela compaixão e pela misericórdia.  
• A fé precisa ser temperada com amor. Podemos ver isso na parábola do bom 

samaritano.  
“Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão; 
e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre o seu animal, 
levou-o para uma estalagem, e cuidou dele; e, partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao 
hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele; e tudo o que de mais gastares eu to pagarei quando voltar” Lc 10:33-
35 

 
3. É preciso considerar nossas resistências ao mover de Deus no meio da igreja. 

“E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem” Mt 12:14 
• A cegueira religiosa pode chegar ao extremo de rejeitar a presença manifesta do 

poder de Deus. 
• Não podemos preferir a tradição à presença manifesta de Deus na igreja. 
• Não podemos perder a sensibilidade diante das gritantes necessidades dos perdidos. 

 
 
II. A PROFUNDIDADE DA MISSÃO QUE DEUS CONFIOU À IGREJA 

“Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz; porei sobre ele o meu 
espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a 
sua voz; não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo; 
e no seu nome os gentios esperarão” Mt 12:18-21 
 

1. Precisamos aprender com Jesus a ser igreja.  
• Simplicidade em vez de holofotes. 
• Humildade em vez de orgulho. Ele é servo! 
• Ele promove o homem, não a si mesmo. 

 
2. Precisamos aprender com Jesus a realizar a obra no poder do Espírito Santo (Mt 12:18).  
• Um servo amado, revestido do poder do Espírito Santo, que anuncia o reino de Deus 

aos perdidos. 
“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em 
forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma 
de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, 
sendo obediente até à morte, e morte de cruz” Fp 2:5-8 
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3. Precisamos aprender a exercer autoridade sem autoritarismo e/ou arrogância. 
“Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz.” Mt 12:19 
 
• Um carpinteiro, galileu, nazareno; mas enviado por Deus. 
• Quem tem autoridade não perde tempo com contendas ou discussões tolas. (Mt 12:19) 

 
4. Jesus também nos ensina a não desistir de ninguém. 

“Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo” Mt12:20 
 
 
III.  A EXTENSÃO DO AMOR DE DEUS EM CRISTO JESUS 

“Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo” Mt12:20 
 

1.  Jesus usou o Seu poder para perdoar, curar e restaurar pessoas.  
• O poder de Jesus não é usado para esmagar os fracos, mas para ajudá-los a ficar em 

pé e restaurá-los. 
“E, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada; e eles, para o acusarem, o interrogaram, 
dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que tendo uma 
ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela, e a levantará? Pois, quanto mais vale 
um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele 
homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra” Mt 12:10-13 

 
2.  Jesus nos ensina a valorizar pessoas que se consideram fracas e inúteis. Uma cana 

quebrada e um pavio que fumega nas mãos de Jesus podem ser restaurados. 
 
 
CONCLUSÃO 

LIBERTAÇÃO TRAZ ESPERANÇA AO CATIVO 
“E no seu nome os gentios esperarão” Mt 12:21 
 

1. Jesus é o enviado de Deus.  
 

2. O nome de Jesus é o único nome capaz de trazer esperança ao perdido e cativo. 
“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os 
homens, pelo qual devamos ser salvos” At 4:12 

 
3. Jesus é o único mediador, Ele é o único salvador! 

“E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará o seu povo dos seus pecados” Mt 
1:21 
“No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo” Jo 1:29 

 
Pr. Sebastião Brito Netto 


