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ROTEIRO – Base 07/11/2021 
	

MARCAS DE UMA VIDA QUE VENCEU O PASSADO 
# Lucas 7:36-39 # 

 
“Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava 
comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma ‘pecadora’, trouxe um frasco de alabastro com 
perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. 
Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado 
disse a si mesmo: "Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é: uma 
‘pecadora’". (NVI) 
 
INTRODUÇÃO 

§ Quais são as marcas que você carrega? 
§ Você já recebeu algum tipo de rótulo? 

 
I. A CURA E A LIBERTAÇÃO TRAZEM DE VOLTA A AUTOESTIMA ELEVADA 

§ Em sua memória, você identifica lembranças que que diminuem sua autoestima? 
§ Qual a distância entre a maneira como você se enxerga e aquilo que a Bíblia diz que 

você é em Cristo Jesus? 
 
II. PERDÃO PRODUZ UM PROFUNDO SENTIMENTO DE GRATIDÃO E ALEGRIA 

§ Quais sentimentos o perdão de Deus deveria produzir no seu cotidiano? 
§ O perdão recebido de Deus tem gerado gratidão e alegria no seu coração? 

 
III. PERDÃO E CURA REVELARÃO UM CORAÇÃO CHEIO DE ADORAÇÃO 

§ Diante do perdão e cura recebidos, como os seus lábios têm testemunhado um 
coração adorador? (líder, neste momento dê oportunidade para que se comente este 
ponto com testemunhos) 

 
CONCLUSÃO: 

§ Nos dias de hoje, quais atitudes representariam um vaso de alabastro sendo 
quebrado aos pés do Senhor Jesus? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder, para conhecer a realidade de sua Célula. Então lembre que tem total 

liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	
	

Esboço do sermão: 
	

MARCAS DE UMA VIDA QUE VENCEU O PASSADO 
# Lucas 7:36-39 # 

 
“Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava 
comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma ‘pecadora’, trouxe um frasco de alabastro com 
perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. 
Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado 
disse a si mesmo: "Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é: uma 
‘pecadora’". (NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO 

Cada um de nós tem um passado, suas lembranças e traumas. 
• Muitos já foram curados, libertos e transformados; 
• Outros ainda estão presos, controlados e dirigidos por seu passado e suas feridas. 
• Quero encorajar à todas as pessoas, que uma vez feridas no seu passado, ainda vivem 

debaixo de um cativeiro e opressão. 
• Todos podem viver a vida tão sonhada, pois Jesus é o libertador tanto dos traumas, 

quanto do nosso passado. 
o Pessoas libertas revelam marcas que evidenciam suas vidas vitoriosas e transformadas. 
 

 
I. A CURA E A LIBERTAÇÃO TRAZEM DE VOLTA A AUTOESTIMA ELEVADA 

 
1. Vamos conhecer melhor a mulher do texto e o seu passado. 
• Rotulada de pecadora; 
• Carregava um profundo sentimento de culpa; 

“Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério.” (João 8:3) 
“Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: "Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? " (João 8:10)  

• Excluída da sociedade e da vida religiosa. 
2. Mas, agora, ela vive um novo tempo, após seu encontro com Jesus. 
• Agora, ela sabe quem é. Tem um novo conceito de si mesma. Sente-se amada, especial, 

alguém de valor. 
3. Na memória, o passado era passado. Não havia lembranças tristes, negativas ou amargas. 
• Não havia mais rejeição ou culpa. Era uma pessoa livre, perdoada e transformada por 

Jesus. 
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II. O PERDÃO PRODUZ UM PROFUNDO SENTIMENTO DE GRATIDÃO E ALEGRIA 
 

1. Podia viver olhando para o futuro. As montanhas haviam sido aplainadas. 
• Os olhos do coração foram curados. 

2. Gente perdoada, carrega um profundo sentimento de aceitação. Ela não via somente a si 
mesma, mas também suas possibilidades. 

3. Gente perdoada e curada não se detém diante da multidão. Agora aquela multidão que 
carregava pedra e acusação, não pode mais silenciar sua voz e ofuscar os desejos de seu 
coração. 
• Agora, aquela multidão é apenas um detalhe; 
• Eis o motivo de tantos cristãos frios na fé e afastados da igreja. 
o Seu foco é Jesus; 
o Seu propósito é adorá-lo; 
o Sua motivação ninguém pode roubar. 

 
 
III.  PERDÃO E CURA REVELARÃO UM CORAÇÃO CHEIO DE ADORAÇÃO 

“e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os 
enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume." (João 7:38)  
• A cura precisa ser reconhecida. Veja os dez leprosos, somente um deles voltou para dar 

glória a Jesus. 
 

1. Um coração perdoado e liberto desejará demonstrar, de alguma forma, sua gratidão a 
Deus. 
• Ela trabalhou arduamente; 
• Economizou o máximo; 
• Preparou algo de valor para oferecer a Jesus. 

2. Gente perdoada revela um coração cheio de adoração. 
• Adorar é valorizar, honrar, exaltar e bendizer. 
• Essa mulher honrou e valorizou a Jesus publicamente. 
o Ela se humilha a seus pés; 
o Ela lava os pés de Jesus com lágrimas; 
o Ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos; 
o Ela unge a Jesus com um perfume muito caro; 
o Ela beija os pés de Jesus. 

• Gente adoradora não tem tempo para os murmuradores. O seu passado e acusações 
não a incomodam mais. 

3. O perdão e o amor de Jesus a libertou de todas as feridas do seu passado. 
• A multidão não a incomoda. Ela não se sente mais controlada e ameaçada pela multidão. 

Sua alma está livre. Não há registro de acusação. 
“Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a 
carne, mas segundo o Espírito.” (Romanos 8:1) 
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CONCLUSÃO: 
VOCÊ PODE VENCER O SEU PASSADO! 

1. Jesus quer te dar marcas novas. 
2. Jesus quer te dar um novo nome e um novo coração. 
3. Jesus quer transformar você em um novo adorador. 
• Alguém sem medo, mas cheio de ousadia; 
• Alguém que tem motivos para agradecer e adorar a Deus. 
• Seja hoje um novo adorador. 

 
 

 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


