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“E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha
um espírito de enfermidade, havia já dezoito anos; e andava curvada, e não podia de modo
algum endireitar-se.
E, vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E
pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus.
E, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no
sábado, disse à multidão: Seis dias há em que é mister trabalhar; nestes, pois, vinde para
serdes curados, e não no dia de sábado.
Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da
manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha
soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há dezoito anos Satanás
tinha presa?
E, dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se
alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele.” Lucas 13:10-17
I – INTRODUÇÃO
Essa mulher ficou PRESA por satanás por 18 anos. E Jesus veio ao seu encontro numa
sinagoga para trazer-lhe a liberdade. Mas, aquela mulher estava num ambiente hostil, embora
fosse uma sinagoga. O local era religioso, mas hipócrita. E o Senhor Jesus queria quebrar não
só a prisão desse mulher, mas também o espírito religioso da singagoga.
Quantas vezes o homem não tem enfermidades no corpo, mas tem uma religião
enferma, que o cega para não ver a Glória de Deus. Quanto Jesus veio, encontrou os homens
mergulhados em religiosidades que eles mesmos tinham criado, fazendo para si doutrinas que
escravizavam ao invés de libertá-los.
Precisamos ser livres para adorar o Rei dos reis e Senhor dos senhores.
II – QUAL FOI A ATITUDE DE JESUS NAQUELE MOMENTO?
1º - Foi no dia de sábado, o dia que eles consideravam sagrado. Porque, eles estavam
presos na religião do sábado, que impedia a presença de Jesus no meio deles. Por isso, aquela
mulher ficou 18 anos enferma, pois ali só havia religião, preceitos criados pelo homem.

“Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e
com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor
para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído;” Isaías 29:13
Sim, é um risco muito grande a pessoa ficar presa em doutrinas que são meros
mandamentos de homens. A verdadeira libertade é aquela que torna o homem capaz de
adorar a Deus sem hipocrisias em seu coração.
A religião faz o homem pensar que é melhor do que os outros. Ele acha que porque
ora, jejua, não faz mal a ninguém, é melhor do que os demais. Isso é pura religião.
“Dois homens subiram ao templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano. O
fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: O Deus, graças te dou porque não sou
como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano.
Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo.” Lucas 18:10-12
O espírito que agrada a Deus é aquele manso e humilde de coração, que não se julga
melhor do que os demais, mas antes, considera os outros superiores, que dá honra aos outros
ao invés de buscar honra para si. Que não faz nada com o fim de ser visto pelos homens, antes
faz questão de fazer às escondidas para não atrair glória para si mesmo.
“Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas
aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, Hoje te gerei.” Hebreus 5:5
“Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para
glória de Deus.” 1 Coríntios 10:31
Jesus queria quebrar aquela prisão religiosa em que eles estavam, mas não quiseram,
antes apenas ficaram envergonhados com a resposta do Senhor.
“E, dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo
se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele.” Lucas 13: 17
III – DE UMA SACUDIDA NO ESPÍRITO RELIGIOSO
O espírito religioso é uma prisão que mantém o homem aprisionado em suas próprias
doutrinas e pensamentos errados. É pior que a enfermidade da mulher que andava encurvada.
Pois, esse espírito de enfermidade sai apenas com uma ordem de Jesus, mas o religioso, ignora
Jesus, ignora seus mandamentos, ignora sua libertação.
“Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu
coração, a religião desse é vã.” Tiago 1:26
Uma das características do religioso é ficar olhando defeitos por todo lado. Sua língua
não cabe dentro da boca. Pra ele, todos têm defeitos, menos ele. A pessoa que só fixa seus
olhos nos defeitos dos outros, não consegue ficar em lugar algum, pois não existe perfeitção
ainda. Só Jesus é perfeito.
IV – O QUE TEMOS DE FAZER?

“A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito.”
Provérbios 29:23
“Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os
soberbos.” Provérbios 16:19
CONCLUSÃO
Para podermos andar com Jesus e sermos livres da prisão do orgulho e soberba,
precisamos ser humildes, e aceitar a vontade do Senhor em primeiro lugar em nossas vidas.
Longe de nós toda soberba de acharmos que somos melhores do que os outros, mas na
humildade encontramos a verdadeira libertação.

