
I - VENCENDO A REJEIÇÃO
Sugestão de Louvor: 

COMPREENDENDO A REJEIÇÃO:  A rejeição é um sentimento ruim que nasce 
quando nos sentimos de alguma forma excluídos, recusados ou rejeitados por 
alguém. Pode ser uma rejeição amorosa, pode ser a demissão ou não contratação 
em um emprego, rejeição dos pais, dos amigos e até mesmo a auto rejeição prati-
cada por aqueles que costumam se auto depreciar. 

JESUS NÃO REJEITA NINGUÉM:  A Samaritana, Zaqueu e o Gadareno são 
exemplos de pessoas excluídas que Jesus restaurou. Isso tem que nos inspirar 
como igreja e como célula. 
1- (v. 41) Ao responder “Quero” Jesus deixou claro sua vontade de curar o leproso. 
Da mesma forma ele quer nos curar hoje. Pregar o evangelho é anunciar aos rejei-
tados o amor de Deus que os aceita, acolhe e salva.
2- (v. 41) Ao tocar no leproso, Jesus fez o que ninguém fazia. Da mesma forma Ele 
quer e vai nos tocar hoje. O amor de Jesus é prático e nós também devemos 
aprender a amar as pessoas de forma prática.

COMO SERMOS TOCADOS POR JESUS: Às vezes, Deus quer agir em nossas 
vidas, mas nós não nos movemos em sua direção. Vejamos o que o leproso fez:
1- (v. 40) O leproso se aproximou de Jesus. Ele fez algo por sua cura, ele se moveu, 
ele buscou a pessoa certa que poderia ajudá-lo. E nós, estamos nos movendo?
2- (v. 40) Ele expressou sua fé no poder de Jesus. Não tinha dúvidas que Jesus 
PODIA curá-lo. Ele foi sincero ao dizer que sua dúvida era se Jesus QUERIA curá-lo. 
Jesus PODE e QUER nos curar de todos os nossos males! 

Vamos orar por isso? Líder, ministre sobre cada pessoa impondo suas mãos 
e declarando a cura e o amor de Deus.

Aos Visitantes: O mesmo Jesus que curou o leproso hoje quer tocar na sua 
vida também...

 

Aos Visitantes: Você pode hoje corresponder ao amor de Deus 

Toca-me – Antônio Cirilo

Jesus e o Amor  (João 13:1)

Texto Base: (Marcos 1:40-43)  Na época de Jesus, quando uma pessoa se 
achava leprosa, era tirada do convívio de sua família e amigos, colocada em 
guetos com outros leprosos para que ninguém se aproximasse dela. Vivia 
em completa rejeição. Além de curar esse corpo de sua lepra, Jesus curou 
esse coração da terrível ferida emocional da rejeição. 


