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Jesus Cristo, O Único Senhor da Igreja! 
 

“Assim, tendo o Diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se 
dele até ocasião oportuna.14 Então voltou Jesus para a Galiléia 

no poder do Espírito; e a sua fama correu por toda a 
circunvizinhança.15 Ensinava nas sinagogas deles, e por todos 
era louvado.16 Chegando a Nazaré, onde fora criado; entrou na 
sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-

se para ler.17 Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías; e abrindo-
o, achou o lugar em que estava escrito:18 O Espírito do Senhor 
está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas 
aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e 

restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os 
oprimidos,19 e para proclamar o ano aceitável do Senhor”. 

(Lc 4.13-19) 
 

Após derrotar o Diabo em uma batalha espiritual em jejum no deserto, 
Jesus deu início ao Seu maravilhoso Ministério no poder do Espírito 
Santo. (v.14,15 ... Então voltou Jesus para a Galiléia no poder do 
Espírito; e a sua fama correu por toda a circunvizinhança.15 
Ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado). 
 
No entanto, foi em Nazaré, a cidade aonde crescera, que Jesus abriu 
as Escrituras e declarou abertamente quem Ele era e a que viera ao 
mundo. v.18 - O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me 
ungiu ... 
 
No mundo há muitos senhores. Satanás tem sido senhor de muitas 
pessoas que se renderam ao reino das trevas. Todavia, ninguém se 
compara ao Senhor Jesus! 
 
Jesus venceu o mundo! 
Jesus tem total poder sobre Satanás! 
 
01 – Ele dá a verdadeira esperança aos pobres (v.18 ... anunciar 
boas novas aos pobres...) 
Aqui, a Bíblia está se referindo aos pobres no sentido literal da 
palavra. Pessoas sem recursos, sem amparo financeiro, miseráveis, 
pessoas que nasceram sem um depósito material familiar, que são 
exploradas por pessoas ricas sem misericórdia. 
 
São essas pessoas que tornam-se presas fáceis de políticos 
inescrupulosos, da indústria do crime e da prostituição. 
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O Senhor Jesus dá a real esperança, porque, pela fé no poder do 
Espírito Santo, Ele diz claramente: 
 
- O pobre não precisa se prostituir ou tornar-se criminoso! 
- O pobre não precisa viver cabisbaixo até a velhice! 
- O pobre não precisa ser pobre pelo resto da vida! Passar fome, sem 
fazer planos, sem ter sonhos, sem ter um futuro! 
 
O Senhor Jesus Cristo, tem poder para fazer o pobre prosperar! 
O Senhor Jesus Cristo, tem poder para repreender todo espírito de 
miséria, de falência, seja por herança espiritual familiar, seja por 
consequência de pecados próprios. 
 
A mensagem de Cristo ao pobres é: “Mesmo que o mundo os 
desprezem, Eu amo vocês! Eu dei a minha vida por vocês também! 
 
Vocês não precisam ser iguais aos ricos, fazer o que eles fazem, vestir 
o que eles vestem, ter a mesma aparência que eles para serem 
felizes, pois, Eu tenho um tesouro que o ladrão não rouba e a traça 
não corroe!”  
 
 
02 – Ele liberta os cativos (v.18 ... enviou-me para proclamar 
libertação aos cativos)  
Naqueles dias, o império romano escravizava literalmente a muitos 
povos, dentre eles, o povo judeu. Eles eram politicamente submissos, 
seus costumes e valores sociais eram ignorados pelos romanos. 
Várias movimentos de insurreição já tinham sido deflagradas, seus 
líderes mortos (Barrabás era um deles). 
 
Hoje, ainda há pessoas escravizadas por feitores, mas, também há 
pessoas escravizadas em suas mentes, por situações familiares, ou 
religiosas, ou profissionais.  
 
O Senhor Jesus, que tem total poder sobre Satanás e sobre o sistema 
do mundo, diz claramente ao homem: “E conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará!”    
 
Uma pessoa é também cativa, é escrava do pecado, quando a sua 
mente é escravizada. Pois, ela pensa que só existe aquilo de bom, de 
prazeroso. Ela não enxerga além dos muros do cativeiro. Ela só come, 
só veste e só tem o que o pecado lhe proporciona! 
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Mas, o Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo quebra todas as 
correntes do pecado sobre a alma dos que nele crerem. 
  
 
03 – Ele cura os enfermos (v.18 ... e restauração da vista aos 
cegos...) 
Quando Jesus curou cegos, eram cegos mesmo. Nunca tinham 
enxergado as cores da natureza, ou o rosto do pai, da mãe e dos 
irmãos. Eram pessoas que viviam de esmolas, incapazes de trabalhar 
e ganhar seu sustento. Precisavam de um guia para locomoverem-se 
pelas ruas. Pessoas limitadas fisicamente, pois, é isso que as 
enfermidades fazem com o nosso corpo, torna-nos limitados para a 
obra de Deus. 
 
Porém, o Senhor Jesus, não só fez cegos enxergarem, mas fez 
paralíticos andarem, leprosos serem limpos, curou todo tipo de 
enfermos: Epilépticos, hemorrágicos, surdos, mudos, ressuscitou 
mortos, etc... E Ele continua curando a todos que nEle crerem!    
 
 
04 – Ele livra os oprimidos (v.18 ... para pôr em liberdade os 
oprimidos...) 
Uma pessoa pode ter a liberdade de ir e vir fisicamente. Pode ter 
poder financeiro para ir em qualquer lugar do planeta. Pode ter 
liberdade para escolher a profissão que deseja, morar no lugar que 
quiser, casar com a pessoa que escolheu, pode ter quantos filhos 
quiser, mudar a cor dos cabelos, mudar de sexo, pode aprender sobre 
o que quiser, mas, ainda assim, pode ser uma pessoa oprimida por 
demônios. 
 
Os demônios se utilizam de muitos “ganchos” espirituais ou 
emocionais na alma de uma pessoa para torna-la infeliz. Muitos 
desses ganchos foram colocados por outras pessoas, por 
circunstâncias adversas ou pelo nosso próprio pecado. Embora livres 
fisicamente, espiritualmente são oprimidos pelo medo, pela vergonha, 
pela culpa, pelo sentimento de inferioridade, etc... 
 
Mas, o Senhor Jesus, que tem poder sobre Satanás e sobre todas as 
hostes das trevas diz abertamente a todos: “Se o Filho vos libertar, 
verdadeiramente sereis livres!” 
 
Jesus nos torna livres de toda opressão “No mundo passareis por 
aflições, não se turbe o vosso coração, Eu venci o mundo” “...Eu 
voz deixo a minha paz..” 
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05 – Ele nos revela os planos de Deus (v.19 - e para proclamar o 
ano aceitável do Senhor. ) 
Todo ser humano sem esperança, cativo e oprimido tem medo em 

face da morte. Bilhões de pessoas perdem o sono, a paz e até o sabor 

pela vida. Existe até quem pague fortunas para ter o seu corpo 

conservado criogênicamente para uma ressurreição no futuro quando 

essa técnica tiver evoluído. 

Mas o Senhor Jesus que venceu a morte, diz a todos: “Aquele que 

crer em mim, ainda que esteja morto viverá!” 

Há um futuro de vida, de glória, de sacerdócio e reino eternos em 

Cristo Jesus. Esse é o ano aceitável do Senhor, o a dia de hoje, o dia 

em que você diz sim para Jesus, em que você entrega a sua vida a 

Ele.  

O dia em que você se torna Igreja e passa a chama-lo de “Meu único 

Senhor e Salavador!”   


