
 

Informar das Atividades Semanais – 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS: TDL Treinamento de Líderes de 
Células | TERÇAS: Reunião de Oração às 9h no Auditório Kids | SEXTA: Culto de Libertação às 20h 
| SÁBADO: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGO: Escola Bíblica às 9h / Culto de 
Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)  

ROTEIRO – Base 02/02/2020 
 

LIBERTAÇÃO E CURA, UM PROCESSO INEVITÁVEL PARA RECOMEÇAR 
# Isaías 61.1-11 # 

 
 
INTRODUÇÃO: 

Esta é uma palavra profética sobre Jesus e sua missão (Lucas 4.18): 
• Ele me enviou para restaurar os contritos de coração (religar os pedaços: gente ferida; 

restaurar as mentes despedaçadas; libertar os cativos) 
• Gente despedaçada por um passado de traumas e feridas; 
• Gente cujas mentes, pensamentos foram totalmente aprisionados e despedaçados 

por abusos, humilhações e rejeições; 
• Gente que perdeu completamente o sentido de quem são, perderam a identidade e 

toda referência de autoridade e segurança. 
 
 

I. PRECISAMOS ENTENDER QUE SOMENTE O GRANDE AMOR DE DEUS TEM PODER PARA 
LIBERTAR E CURAR OS CATIVOS (Lucas 4:17,18) 

1. O filho pródigo – Amor que abraça (Lucas 15.11-13; 15.17-24); 
2. A mulher samaritana – Amor que restaura (João 4.7-14); 
3. O endemoninhado gadareno – Amor que liberta (Marcos 5.1-8); 

§ Como eu estava quando o amor de Jesus me alcançou? 
§ Qual o resultado desse amor me abraçou, me restaurou, me libertou? 

 
 
 

II. PRECISAMOS ENTENDER QUE JESUS VEIO PARA BUSCAR E SALVAR O PERDIDO (Lucas 19:10) 
• Gente cativa, ferida e despedaçada por um passado de abusos e humilhações; a 

identidade é perdida e toda referência de princípios e valores são deturpados; pessoas 
feridas, despedaçadas pelo sentimento de abandono e rejeição. 

• Gente sem identidade pelo fato de não ter experimentado uma demonstração de 
amor e afeto em sua infância; essas pessoas, por mais que se esforcem, não 
conseguem acreditar que são amadas e aceitas; vivem fugindo do seu passado e 
escondendo sua dor. 

§ Você entende a que Jesus veio? Já entregou sua vida a Ele? 
§ Para quê precisamos ser libertos por Jesus? 
§ Do que ainda precisamos ser libertos para viver a plenitude do propósito 

de Deus? 
  



 

 

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).

III. O PODER DA MISSÃO E DA OBRA DE JESUS (1 João 3:8b) 
1. Pelo amor, Jesus veio restaurar a identidade do homem, através do seu sacrifício 

na cruz (perdão; aceitação; libertação) (Isaías 53.4-6); 
2. Restauração dos contritos de coração; sarar as feridas da alma pelo amor e pelo 

poder do perdão; restituir, trazer de volta os pedaços da alma, isto é, reconstituir/ 
reconstruir o seu interior, fazer de novo, recriar uma nova vida e uma nova 
identidade (Lucas 7.37-38). A mulher pecadora deste texto, agora transformada por 
Jesus, revela um coração livre para amar e servir (sua alma e valores foram 
reconstituídos, sua identidade foi restaurada e fortalecida). 

3. Quebrar as algemas da alma; restaurar sua liberdade com Deus e com as pessoas; 
quebrar todo julgo, toda forma de aprisionamento ou cativeiro; trazer na mente 
um novo pensamento a respeito de quem você é em Cristo. 

§ Você crê que Jesus pode mudar a sua vida? 
§ Tenho eu certeza da minha salvação? 
§ Existe limite para o agir de Jesus? 

 
 
CONCLUSÃO: 

LIBERTAÇÃO E SEU PROPÓSITO 
• No lugar de choro, óleo de alegria; 
• No lugar do espírito angustiado, vestes de louvor; 
• Uma nova identidade: serão chamados carvalhos de justiça; 
• Edificação das antigas ruínas (Isaías 61.4); 
• No lugar de vergonha, dupla honra (Isaías 61.7). 
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