
ASSUNTO DA SEMANA: Jesus é quem traz libertação! 

Curitiba, 22 de setembro de 2019 

Objetivo do encontro: O objetivo desta semana é entender que Jesus quer que sejamos 

verdadeiramente livres.  Buscar em Jesus a total libertação em diversos aspectos da vida e 

cantar o canto da liberdade que só Jesus pode dar. 

Para o líder: Procure encorajar os membros de sua célula a refletirem sobre coisas, situações 

e sentimentos que aprisionam. Muitos desses sentimentos podem ser legítimos, mas 

aprisionam e impedem o fluir da graça e do amor de Jesus. 

     

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Título: Melhor que ontem! 

Objetivo: Descontração e reflexão. 

Material usado: Não há. 

Dinâmica:  Oriente que todos fechem os olhos, permaneçam em silencio total e pensem em 2 

coisas que eles gostam em si mesmo… então pergunte a eles “O que você poderia mudar para 

ser uma pessoa melhor?”  

 

 
 

20 MINUTOS 

1. Quem dizes que eu sou?  

2. Leia: Salmo 96 

3. Que situações te fazem lembrar do poder de Deus na tua vida enquanto lê este salmo? 

4. Poder pra salvar  

 

 

 



RESUMO DA MENSAGEM - Pr. Mateus Kalupnieks 

JESUS QUER QUE SEJAMOS VERDADEIRAMENTE LIVRES (Lc 11: 14-26) 

 

INTRODUÇÃO 
  

O ministério de Jesus era composto por um tripé:  Ensino, Curas/Milagres e Libertação.  No 

caso desse trecho bíblico, Jesus está expulsando demônios de um homem que estava 

aprisionado por esses demônios que o impediam de falar.  Em seu ministério, Jesus não se 

confunde!  Quando o problema era físico, ele tocava na pessoa e era curada, mas quando o 

problema era espiritual ele expulsava os demônios, trazendo libertação total para a pessoa que 

estava sendo aprisionada por Satanás.  No texto lido, Jesus foi acusado de expulsar pelo 

poder de Belzebu, o príncipe dos demônios, o próprio Satanás.  Jesus derruba esse argumento 

pela própria lógica, questionando como um reino lutaria contra ele mesmo e defendendo que 

ele expulsava pelo poder de Deus.  Nessa defesa Jesus deixa duas lições:  

 

I. Existe um mundo espiritual: (Lucas 11: 17-23)   

O mundo espiritual é real e está muito bem dividido entre luz e trevas.  Satanás é o príncipe 

das trevas e atua muito bem arquitetado para nos enganar e aprisionar com suas mentiras e 

atrativos que parecem bons, verdadeiros, justos, etc., mas que não passam de armadilhas que 

nos aprisionam e muitas vezes sequer percebemos, e podem nos cegar para não entendermos 

a graça de Deus.  Entretanto, no reino da luz, Jesus é o Rei todo poderoso capaz de trazer vida 

e libertação das amarras de Satanás que trazem opressão e desgraça. 

 

II. Existe uma batalha espiritual: (Lucas 11: 21-19, 21-26)   

Jesus falou sobre um homem forte, Satanás, que tenta dominar a mente da pessoa fazendo 

dela a sua casa. Ele prende a pessoa em cativeiro lançando medo, culpa e raiva no coração.  

Satanás também lança incredulidade de forma que o mal vai sendo banalizado culturalmente.  

Ele também traz mentiras do tipo: “Você não é capaz!”; “Você não é amado!”; “Você não foi 

perdoado!”; ”Não vale mais a pena!”. Também lança outras mentiras que vão aprisionando as 

pessoas em regiões do coração, com sentimentos do passado como culpa e raiva.   

 

III. Jesus veio libertar e encher a nossa vida: (Lucas 11: 20) 

Porém, Jesus diz que vem um homem mais forte, o próprio Senhor, que limpa e arruma 

aquela casa. Jesus é maior que qualquer sentimento ou batalha, pois Ele é o grande vencedor 

dessa batalha.  Ele vem trazer libertação para sermos verdadeiramente livres, e preencher a 

nossa vida com a sua presença gloriosa para sermos mais fortes por meio do Espírito Santo 

(Efésios 6:10). Talvez você sente um vazio em sua vida, mas Jesus quer preenche-lo. Para 

vencer o mundo de trevas, você precisa estar no reino da luz que somente Jesus pode te dar.  

Conclusão:  

Você não precisa viver aprisionado pelas mentiras de Satanás.  Jesus quer que você seja livre.  

Quer encher a tua vida.  Jesus quer te libertar da culpa e condenação que Satanás tem trazido 

sobre a tua vida e sobre o teu coração.  Jesus se esvaziou de sua glória para te encher da sua 

plenitude e graça. Você quer experimentar? 

 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

            a) O que você descobriu do discurso de Jesus sobre o mundo espiritual? Existem nesse mundo 

trevas e luz?  

b)  Como você percebe eventos como esses exemplificados por Jesus, na sociedade?  



c) Quais são as armas que Jesus deixou para combater as armadilhas de Satanás? Cite 

exemplos atuais.   

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) De que formas o diabo pode aprisionar as pessoas? 

b) Quais são as mentiras mais utilizadas por Satanás nas batalhas espirituais?  

c) Pensamentos e sentimentos são motivos para iniciar uma batalha espiritual? Dê 

exemplos práticos nos dias de hoje e como vencê-la.    

  

3– Checagem 

           Quais batalhas espirituais você tem enfrentado? Você está disposto a deixar com Jesus 

todas as situações que hoje você percebe como ataques de Satanás, para que Jesus lute por 

você e te faça verdadeiramente livre? O que te impede de dar liberdade para Jesus tratar de 

pensamentos que você tem cultivado por anos e que te impedem de ser livre? Lembre-se que 

Jesus venceu Satanás no deserto e quer fazê-lo vencedor nessa batalha que Ele já venceu. 

Você quer ser um vencedor? Então entregue a direção da tua vida a Jesus. 

 

 
 

15 MINUTOS  

Esta semana começa o Missionar.  Muitos missionários virão louvar ao Senhor conosco e 

testemunhar do que Deus tem feito em seu ministério.  Se você e sua célula ainda não tem um 

investimento específico e pontual em alguma das muitas frentes missionárias de nossa igreja, 

esta pode ser uma boa oportunidade.  Conversem e orem pedindo ao Senhor orientação de 

como assumir uma responsabilidade financeira com algum missionário. Não se esqueçam que 

quinta-feira (26/09) às 20:00hs tem o jantar missionário na PIB, e os ingressos estão a venda.  

10 MINUTOS 

Orem por pessoas que vêm o suicídio como a melhor saída para seus problemas e sofrimentos. 

Orem também pela nossa semana missionária para que muitos sejam impactados e 

despertados a cumprir o ide do Senhor.  

Orem pela multiplicação de sua célula e que apareçam novos líderes em nossa igreja. Orem 

pelos pedidos de sua célula e pelos enfermos da igreja.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 


