
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br  
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir 
para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais 
gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Marcos 1:40-45 

• Jesus gostava de estar com pessoas com as quais ninguém queria estar. 
• Conversou com uma mulher de vida duvidosa. João 8. 
• Lidou com um odiado cobrador de impostos. Lucas 19. 
• Conversou com uma mulher samaritana, discriminada por ser mulher e samaritana. João 4 
• Aqui neste texto o Senhor conversa com um leproso. 
• A lepra no Bíblia envolvia uma gama razoável de enfermidades. 
• Uma pessoa leprosa era isolada. 
• Deveria andar vestes rasgadas, a cabeça descoberta, os cabelos soltos. 
• Deveria andar gritando: Imundo! Imundo! 
• Deveria habitar sozinho, longe da sociedade, portanto, longe da família. (Para compreender melhor leia Levítico 

13). 
• A lepra é símbolo do pecado. O que a lepra causa ao corpo, o pecado causa a alma. 
• Vendo a Jesus o leproso encheu seu coração de esperança.  
• Jesus sempre traz esperança ao pecador. 
• Lucas diz que o homem se prostrou com o rosto em terra. Lucas 5:12. 
• O que Jesus fez a este leproso se constitui em algo extraordinário. 
• É pura e evidente manifestação do Amor que supera barreiras. 

 
1. O amor de Jesus supera barreiras pela atenção a um desprezado. 
• O leproso era visto com olhar de desprezo e nojo. 
• Ninguém, em sã consciência, daria atenção a um leproso. 
• Jesus pára e conversa com ele, pois ele era importante para o Senhor Jesus assim como qualquer de nós. 

 
2. O amor de Jesus supera barreiras pela compaixão. 1:41 
• Compaixão: Sentimento de pesar, de tristeza causada pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, 

de confortar quem dela padece. Sentimento de piedade com o sofrimento alheio. 
• O sentimento que o Senhor Jesus mostrou para com o leproso é mesmo que Ele tem por nós. 

 
3. O amor de Jesus supera barreiras com oportunidade. 1:41 
• Estender a mão – significa que a oportunidade chegou. Significa que chegou a sua vez. 
• Uma das dores de memórias que muitos enfrentam é por causa de uma oportunidade perdida. 
• Assim como o Senhor Jesus ofereceu ao leproso a oportunidade de ser curado, de igual forma Ele nos oferece a 

oportunidade de sermos salvos. 
 

4. O amor de Jesus supera barreiras com identificação.  
• Jesus poderia ter curado o leproso somente com uma palavra, ou mesmo um olhar. No entanto Ele decidiu tocar 

no leproso. 
• Fez o que ninguém faria, porque sentiu o que ninguém sentia. 

Amor que supera barreiras 
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• “Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim 
alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado.” Hebreus 4:15. 

• Jesus tocou no leproso. Não há sinal maior de identidade do que este. 
 

5. O amor de Jesus que supera barreiras transforma uma vida. 1:43. 
• O leproso foi curado. 
• Os milagres no ministério de Jesus servem como ilustração do que Ele pode fazer na vida de uma pessoa.  
• Assim como Jesus fez com o corpo, Ele o faz com a alma de uma pessoa. 

 
Conclusão 
1. Qual das barreiras citadas acima, e que o Senhor ultrapassou para alcançar o leproso, mais lhe chama 

a atenção? 
2. Você compreende que o Senhor lhe ama da mesma forma como amou aquele homem? 
3. Com qual dos elementos acima você mais se identifica? 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


