
527-JESUS RESTAURA NOSSA DIGNIDADE 

21/10/2018 à 27/10/2018 

 

Quebra Gelo:  O que vem à sua mente quando pensa em dignidade? 

DIGNIDADE: Respeito, honra, que tem valor, ser digno. 

Texto bíblico: Genesis 1:27, Lucas 13:10-16 

Introdução:  A dignidade, o valor da humanidade já é demonstrado na criação.  Adão e Eva 

foram criados à imagem e semelhança de Deus (Gênesis 1:26, 27).  Mas a humanidade, ao cair 

no pecado, se perdeu e passou a ter uma natureza corrompida e uma imagem distorcida de Deus. 

O homem foi separada de Deus. Essa separação deixou a humanidade vulnerável ao sofrimento 

causado pelo maligno. Mas Jesus através do seu sacrifício na cruz, restaurou nossa relação com 

Deus.  

Jesus quando esteve aqui, por onde passava fazia questão de dar valor aos ninguém, aos 

excluídos, aos pobres, aos doente se restaurar a dignidade daqueles que aos olhos das pessoas 

não tinham valor.   

Vamos meditar no texto de Lucas 13:10-16 

Jesus estava ensinando numa sinagoga, no sábado. Sinagoga era lugar onde os judeus 

estudavam a palavra de Deus e faziam oração.  O homens entravam pela porta principal e as 

mulheres por uma porta separada, e se sentavam numa galeria ao fundo.  

Essa mulher encurvada estava enferma fazia 18 anos, a bíblia não fala se era de nascimento, 

ou se foi depois que ela ficou encurvada.Não se sabe o nome dessa mulher, que além de ser 

mulher (as mulheres eram tratadas como inferiores), tinha um defeito físico, ela era encurvada e 

talvez nem pudesse levantar a cabeça, provavelmente era insignificante aos olhos das pessoas da 

sua região, pois nem o nome dela foi citado. Mas mesmo assim ela foi na sinagoga para ouvir da 

palavra de Deus.  

O texto fala que ela tinha um espírito de enfermidade. A raiz do problema dela não era 

físico, mas era espiritual. O mundo espiritual é real. Os demônios sabem as nossas fraquezas, 

pecados, ele vai usar e agir em cima das nossas fraquezas, maldições, feridas de corpo e de 

alma. 

Vendo-a Jesus:  Ele viu aquela mulher (maravilhoso saber que Jesus nos olha). Jesus viu e 

sentiu compaixão pela dor daquela mulher. Ele chamou ela para se aproximar de si.   Então Ele 

fez ela ultrapassar as barreiras religiosas e sociais da época. Ela se aproximou e Jesus liberou 

palavra de autoridade e poder sobre a vida daquela mulher. Ele disse: Mulher você está livre da 

tua enfermidade. E Jesus também colocou a mão sobre ela e ficou curada. 

E depois da cura os religiosos se levantaram contra Jesus porque a cura foi num 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?) 

Jesus resgata e restaura a identidade dessa mulher. Ela era filha de Abrão, ela era filha de 

Deus. Mesmo sendo filha estava presa por um espírito de enfermidade. Jesus faz ela lembrar 

quem ela era, liberta essa mulher do espírito de enfermidade e restaura sua dignidade. 

JESUS TAMBÉM QUER RESTAURAR NOSSA DIGNIDADE E VALOR 



1 -  VOCÊ TEM VALOR – O mundo valoriza o exterior, a aparência, a beleza, cargos, 

dinheiro, inteligência, juventude, mas para Deus o que tem valor é a essência, o interior, um 

coração rendido a Ele. Você foi comprado pelo sangue de Jesus e seu valor está acima de tudo 

isso. Os relacionamentos utilitários e por interesse, gera desvalorização, decepção e dor. Saiba 

que Deus te valoriza pelo que você é NELE e não pelo que você faz. Não se importe com o que 

os outros pensam, se importe com o que Deus pensa. Importa agradar a Deus. 

2 - O DIABO VAI FAZER DE TUDO PARA QUE FIQUE DE CABEÇA BAIXA - O diabo 

vai fazer de tudo para te prender, destruir e para que você baixe a cabeça e esqueça quem você 

é. Aquela mulher era filha de Deus e estava presa por um espírito de enfermidade (doença de 

origem espiritual).Você é filho(a) de Deus.  Jesus deu a vida por você. Tome posse da palavra, 

das promessas, lute em oração, não fique intimidado(a), Jesus já te deu a vitória na cruz.  

3 –CIRCUNSTÂNCIAS PODE NOS FAZER BAIXAR A CABEÇA – Situações, 

problemas, enfermidade, relacionamentos mal resolvidos pode muitas vezes nos levar a olhar 

para baixo. Jesus está vendo sua dor.  Ele pode mudar essa situação, e se não mudar, Ele vai 

passar junto com você.  

4 – LEVANTA A SUA CABEÇA – A posição de cabeça baixa dá uma visão limitada, só vejo 

o que está no chão, o que me deixa mais para baixo ainda. Essa posição alimenta a depressão, o 

complexo. Na nossa caminhada por vezes ficamos cansados e temos a tendência de olhar 

somente para aquilo que nos desanima.Levanta a sua cabeça, olha para Deus. Ele é maior e está 

acima de tudo. 

CONCLUSÃO:Fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Fomos adotados como filhos, 

através de Jesus, e escolhidos para sermos representantes de Deus aqui na terra. Que privilégio 

Ele nos concedeu. Por isso levanta sua cabeça, você é importante e tem valor para Deus. 

VAMOS ORAR–Primeiro agradeça tudo que Jesus já fez por você. E depois se tem alguma 

coisa situação, enfermidade que faz com que você não tenha uma vida digna, Jesus pode 

restaurar. (Restaurar significa reaver o que perdemos, ou algo que foi desgastado).  Ele vê sua 

dor, luta, vergonha e quer restaurar sua dignidade. 

Por: Claudete Martins Valério 

 

 

 

  


