
 

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 

Propósito: Mostrar que os milagres que Jesus operou tinham o propósito de instruir. Neste caso, Ele pode ser visto 
como sendo Único e Incomparável.  

As curas tinham finalidade didática, ou seja, tinham a finalidade de produzir algum ensino, assim como tudo o que o 
Senhor fazia. Elas tinham o propósito de despertar a fé salvadora e é assim que devem ser vistas. Elas serviam para 
mostrar o poder de Jesus sobre o mundo físico, e desta forma mostrar o que podia fazer no mundo espiritual. 

Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste 
livro; estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, 
tenhais vida em seu nome João 20:30-31 

• Esta cura se dá na Galileia (1:39) 
• A lepra era uma das mais temidas doenças da antiguidade. A palavra “lepra” significa, descascar. 
• Por onde quer que um leproso fosse, deixava vestígios da sua doença, como escamas que lhe caiam do 

corpo. 
• A lepra aqui descrita, era do tipo grave, repulsiva, progressiva e incurável. 
• O leproso era considerado como um morto ambulante, objeto de nojo e repulsa. Não havia compaixão, 

apenas desprezo. 
• A lepra era a pior doença daquela época, não só no aspecto físico, mas também pelo simbolismo religioso. 

Era para aquela época o que o HIV é para este tempo. 
• O destino de um leproso estava entre a morte lenta e solitária, ou a cura por meio de uma intervenção 

sobrenatural. 
• Na verdade, eram várias as doenças que recebiam o diagnóstico de lepra. Os rabinos estimavam em 72, 

entre as curáveis e as incuráveis. 

Rabinos:  mestres judeus que tinham autoridade de determinar se uma pessoa estava leprosa ou não. 

• O texto nos ensina que Jesus Cristo é Único e Incomparável. 
1. Jesus Cristo é único pois é capaz de ouvir a mais simples oração de um pecador. v. 40 

Sem protocolo, sem etiqueta, sem rodeio a oração do leproso foi objetiva. 
“Jesus, se quiseres bem podes limpar-me” 
 

2. Jesus é único, pois é capaz de se importar conosco. 
• O texto paralelo (Mt 8:1), nos informa que havia uma multidão que o seguia. 
• A realidade de um leproso era o isolamento social. Na verdade, uma pessoa nessas condições era evitada e 

até desprezada. Jesus, no entanto, se importou. Por isso Ele é Único. 
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3. Jesus é único, pois é capaz de trazer esperança para quem não vê saída. 
• O destino de um leproso, era a cura de forma sobrenatural, ou a morte sofrida longe de todos. Não havia 

esperança para um leproso. Além da doença que lhe consumia o corpo, o leproso era atingido pela 
desesperança, ou seja, não havia solução. 

• Certamente o leproso já tinha conhecimento de quem era Jesus e do que Ele era capaz de fazer. 
• A presença de Jesus, no entanto, lhe inspirou a esperança de que seu problema poderia ser resolvido. 

 
4. Jesus é único, pois é capaz de amar de forma incondicional. 41 
• O leproso era olhado de forma preconceituosa e desprezível. Ninguém ousaria dar atenção a um leproso. Ele 

trazia sobre si a marca do abandono 
• Diferentemente dos rabinos, que evitavam a todo custo tocar em um leproso para não ficarem impuros, 

Jesus demonstrou compaixão por meio de um gesto físico. JESUS O TOCOU. 
 

5. Jesus é único, pois é capaz de fazer o que ninguém é capaz de fazer 41 
• Havia temor de que a lepra fosse contagiosa, embora não seja assim. 
• Sendo a lepra um símbolo do pecado, ao tocá-lo Jesus estava prefigurando o que Ele mesmo faria na cruz 

por nós, isto é, tomando sobre si o peso dos nossos pecados. 
• É como disse Isaías: 

Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputamos 
por aflito, ferido de Deus e oprimido. 

Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz, 
estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados Isaías 53: 4-5 

• Tocar em um leproso é também símbolo de perdão. 
• Depois disso, o leproso ficou curado. 

Conclusão: 

• Para um grande pecador, Jesus é o único Salvador. 
• O homem do texto que foi curado, quis ir a Jesus. 
• Ninguém é obrigado, Jesus oferece ao pecador um presente e não uma intimação 
• É uma dádiva e não uma dívida. Mas também é uma dádiva que se torna uma dívida de gratidão. 

Para reflexão: 

      1.Você reconhece que Jesus é único? 

       2. Você já experimentou o poder de Jesus em sua vida? 

       3. Sendo essa uma decisão pessoal, o que falta para você fazê-la? 

 

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! 


