
:: Palavra ::
Sermões Adão BrasileiroIgreja_______________________________________________________________________________________

www.bersebalife.com

NÃO BASTA!

 Lc 13.10-16 “Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de 
enfermidade, havia já dezoito anos; andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, 
chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade; e, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou 
e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Seis dias há 
em que se deve trabalhar; vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: 
Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura, no sábado, o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? 
16Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia 
presa há dezoito anos? Hoje vemos uma mídia muito forte em tudo... e não sei se percebe que na maioria das vezes, porque 
não dizer em 100%,  o produto verdadeiro é muito aquém do que propriamente o anúncio. Exemplo, olha a foto do biscoito 
na embalagem e compare com o próprio... veja no comercial aquele “impecável” hambúrguer, e quando você pede na 
lanchonete vê que não é tão “formoso” assim... as fotos dos artistas são trabalhadas em programas de computadores, onde 
pode acabar com rugas, estrias, manchas, CELULITES, e etc... Então é muita imagem e pouca verdade! VENDEM UMA 
IMAGEM, PORÉM NA REAL É DIFERENTE....

O Texto de Lc 13:10-16 é sobre a história de uma mulher que vivia enferma já há dezoito anos, sem de modo algum poder 
endireitar-se, contudo, esta mulher “vivia” numa sinagoga (igreja). Era filha de Abraão (herdeira das promessas), mas ainda 
assim, andava encurvada e oprimida, sua alma não era livre para servir e adorar ao Senhor Jesus. Precisamos ter uma alma 
livre para viver e servir ao Senhor! 1º Não basta dizermos que somos crentes, precisamos ser libertos! “E veio ali uma 
mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já dezoito anos; andava ela encurvada, sem de modo algum poder 
endireitar-se” (v.11).  2º. Não basta dizermos que somos salvos ou filhos de Abraão, precisamos ser curados e cheios do 
Espírito Santo! “Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem 
Satanás trazia presa há dezoito anos?” (v.16).   3º. Não basta dizermos que frequentamos uma igreja e participamos de um 
culto, de uma célula... Não BASTA a “propaganda” de imagem de um Cristão, e ter promessas, de dar pulos, gritar, fazer 
carinhas de crentes...  precisamos ser verdadeiros adoradores!

Lembro-me quando garoto eu mentia muito... Pois não tinha uma bicicleta então dizia ter, não tinha vídeo game então 
mentia ter, não tinha viajado nas férias, mas chegando as aulas sempre contava com detalhes onde fui eu e minha família, 
APENAS PROPAGANDA DE SER... E NÃO ERA! PROPAGANDA E MÍDIA DE TER O QUE NÃO TINHA... NÃO 
BASTA! NÃO BASTA SER FILHO DA PROMESSA,  PRECISAMOS SER LIBERTOS POR CRISTO! “e, impondo-lhe 
as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus” (v.13). Se estou com CRISTO, minha vida 
“ENDIREITA”! As pessoas falam que o “pau que nasce torno nunca se endireita”...Jesus é o maior dos carpinteiros, e 
mesmo que esteja nascido torto, ele restaura, muda, endireita, acerta, converte as nossas vidas! Não bastar dizer que somos 
Cristãos, PRECISAMOS PERMITIR JESUS TOCAR EM NOSSAS VIDAS E ENDIREITAR TUDO QUE ESTÁ 
TORTO! Observamos que Jesus, ao entrar naquela sinagoga, não se preocupou com a tradição, o legalismo, e a 
formalidade da sinagoga, mas diz o texto que ele viu a aflição e o jugo que estava sobre aquela mulher: “O chefe da 
sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Seis dias há em que se deve trabalhar; vinde, 
pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado” (v.14) Entenda algo:  Jesus está interessado nas nossas vidas. Ele 
não quer ver você encurvado, torto, caído, afligido! Diz que: “Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre 
da tua enfermidade” (v.12). Jesus Tem poder para nos endireitar em todas as áreas. “eu vim para que tenham vida e a 
tenham em abundância” (Jo 10.10b). Jesus quer nos dar uma alma livre para adorá-lo. Quando a mulher se endireitou, ela 
deu Glória a Deus! “e, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus” (v.13).

Observe o que está “torto” em sua vida, se sua vida não está  limitada, é hora de mudar! Não bastar dizer que vai MUDAR 
FATO! E SIM MUDAR DE FATO! Satanás quer prender, acorrentar nossas vidas... quer deformar aquilo que é perfeito! 
Não existe um dia proibido de receber o milagre, em qualquer dia DEUS PODE ENDIREITAR VOCÊ! Você precisa ouvir 
a voz de Jesus. Jesus chamou àquela mulher, e ela foi curada e diz a palavra que de modo algum poderia se endireitar! 
Aquilo que você não pode, COM JESUS PODE! Tomar uma atitude (a mulher tomou uma atitude – endireitou-se). SAIU 
DA PROPAGANDA E FOI A REAL! NÃO BASTA A MÍDIA DE SER VITORIOSO... Apenas seja! 

Lembre, o falso tem sempre base no verdadeiro, uma nota de cem reais falsa ela se baseou na verdadeira, porém não é! Não 
basta ter base, parecer, ter a mesma cor e tamanho. Precisa de autenticidade, precisa SER! ENTÃO PERMITA SER 
TOCADO POR JEJUS E SEJA ENDIREITADO!
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