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ROTEIRO – Base 05/07/2020 
 

VENCENDO OS CATIVEIROS 
# Marcos 5.27-29 # 

 

INTRODUÇÃO: 
A maior causa de tantos cativeiros está na ausência de Deus no coração. 

• Enganos e mentiras; 
• Traumas e feridas do passado; 
• Aprisionamento pela amargura; 
• Rejeição e humilhação que produzem um coração cativo no pecado da soberba e do 

orgulho. 
 

I. O PRIMEIRO PASSO PARA SAIR DO CATIVEIRO É TER UM ENCONTRO COM A GRAÇA E O 
AMOR DE DEUS 

1. As feridas na alma produzidas por lares disfuncionais, leva o ser humano a resistir à 
verdade de que Deus o ama (João 3.16; Lucas 19.10). 
• O gadareno não somente vivia um cativeiro infernal, como também aterrorizava 

toda uma comunidade (Marcos 5). 
• Esse homem um dia deixou sua casa, sua família, e foi viver em um cemitério 

(Marcos 5.2-5). 
2. A manifestação da graça é o primeiro passo para o homem ser liberto de suas cadeias 

e cativeiros (Marcos 5.6-8); 
3. O amor de Deus é suficiente para destruir as mentiras de satanás (1 João 3.8; 5.18-20). 

§ Que outras circunstâncias nos levam a resistir a verdade de que Deus nos 
ama? 

§ Você já esteve em uma situação assim e encontrou a graça e o amor de 
Deus? 

 

II. O CATIVEIRO PODE SER VENCIDO QUANDO O HOMEM DECIDE CRER NO PODER DO NOME 
DE JESUS (Marcos 5.27-29) 

1. A fé precisa ser direcionada para a verdade (João 8.31-32):  
• E fé produz vida eterna (João 5.24; 10.27-28);  
• A fé verdadeira vem pela Palavra de Deus (Romanos 10.17); 
• A fé em Jesus nos torna filhos de Deus (João 1.12). 

2. A fé não se sustenta somente com pensamentos positivos, mas com a verdade. 
• Jesus é Deus (João 1.1-4); 
• Jesus é Todo Poderoso (Colossenses 1.13-20); 
• Jesus, pelo seu sangue, pode perdoar pecados (1 João 1.5-9); 
• Jesus ressuscitou e recebeu todo o poder no céu e na terra (Filipenses 2.8-11); 
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3. A fé verdadeira precisa produzir uma atitude do homem em relação a Deus (Marcos 
5.27-28). 
• Ela ouviu a respeito de Jesus (Marcos 5.27); 
• Ela, em uma atitude de fé, foi aonde Jesus estava e O tocou. 

§ Como você define fé? (Hebreus 11.1) 
§ À semelhança dessa mulher, qual atitude você precisa ter para alcançar 

libertação? 
 

III. SAIR DO CATIVEIRO EXIGE UM POSICIONAMENTO NA PALAVRA DE JESUS (Marcos 5.35-36) 
1. Jairo deixou sua casa, sua família, sua religião e foi em busca de Jesus (Marcos 5.22-24). 

• Jairo era um líder da religião judaica. Era um chefe da sinagoga (Marcos 5.22); 
• Jairo se prostra aos pés de Jesus, revela total submissão a Ele e reconhece a Sua 

autoridade (Marcos 5.22b). 
2. É preciso entender que a fé deve ser colocada em Jesus (Marcos 5.23). 

• Não basta ser bem-intencionado, é preciso posicionamento de fé. 
3. Sair do cativeiro exige um posicionamento firme na pessoa e na Palavra de Jesus 

(Marcos 5.35-36). 
• Não há libertação onde o medo e a dúvida se estabelecem; 
• Não há libertação sem reconhecer quem Jesus é, e confiar em Sua Palavra. 

§ Qual a premissa para que haja esse posicionamento? (conhecer a Palavra) 
§ Como conhecer a Palavra de Deus? 

 
 
CONCLUSÃO: 

VOCÊ PODE VENCER OS SEUS CATIVEIROS 
• Reconheça e receba a graça maravilhosa de Jesus (o endemoninhado gadareno); 
• Tome uma atitude de fé, busque a Jesus de todo o seu coração (a mulher do fluxo de 

sangue); 
• Posicione-se na autoridade do nome e da Palavra de Jesus (Jairo). 
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