
 

ESQUEMA DE REUNIÃO 

 
1. ORAÇÃO (3 min.): Inicie a reunião com uma oração dedicando a reunião do grupo a Deus 

e pedindo Sua direção! 

2. ADORAÇÃO (3 min.): Ajude as pessoas a se expressar para com Deus (use salmos 
bíblicos ou músicas de louvor). 

 

3. ESTUDO BÍBLICO (7 min): Faça o Estudo de hoje descrito na próxima folha! 

 

4. QUESTÕES: As perguntas não são obrigatórias! Faça somente se houver condições e 
tempo para uma conversa entre os participantes! 

 

5. PASSAR AGENDA E AVISOS IMPORTANTES

Curitiba, 05/09/2017 

CÉLULAS NAS EMPRESAS 
Estudo baseado no texto 
de Marcos 1:40-45 
 

Tema: O TOQUE DE 

JESUS 

Objetivo: 

*********************

*************** 



 

1. INTRODUÇÃO DO TEMA: O TOQUE DE JESUS – Marcos 1:40-45 

 
Você já se sentiu excluído ou isolado alguma vez na vida? Quando isso acontece passamos por 

sentimentos diversos como: rejeição, inferioridade e até culpa. Mesmo que no trabalho haja uma 

forte tendência de fortalecer os grupos para melhor produtividade, estamos sujeitos a esse 

isolamento. É nessa hora que nos perguntamos: como superar isso e permanecer firme, feliz, 

motivado? A história desse leproso nos ajuda a entender o que só Jesus pode fazer por mim e 

por você! 

 

2. FALANDO SOBRE O ASSUNTO:  

 
Jesus em suas idas e vindas encontra um leproso no caminho que pergunta se Ele quer curá-lo, 

Jesus em sua compaixão responde “sim eu quero”. A lepra era uma doença tão devastadora que 

obrigava o indivíduo a ser excluído do ambiente social, familiar, muitos diziam que era ferido por 

Deus. Mas aprendemos muito mais neste texto do que somente cura, ele no ensina sobre o toque 

de Jesus: 

1º Jesus toca o leproso – as pessoas que tinham lepra eram condenadas pela sociedade e até 

mesmo impedidos de serem tocados. A cura da lepra era algo muito raro de acontecer, quando 

acontecia era porque Deus o curou. Jesus tocou aquele homem mostrando que era Deus e que 

somente Ele poderia fazer tal feito. 

2º Jesus o recebe – O leproso certamente trazia perguntas em seu coração: “o que faço para sair 

dessa? Será que Deus pode me perdoar? Será que Deus pode me curar? Quando o leproso 

chegou perto de Jesus, este não se afastou, como todos os outros faziam. Jesus não o rejeitou! 

Jesus o recebeu! 

CÉLULAS NAS EMPRESAS 



 3º Jesus o purifica – Há várias similaridades do pecado com a lepra: ambos nos tornam impuros; 

trazem separação dos entes queridos e do próprio Deus; causam sentimento de rejeição, de 

culpa, 

 

 

3. QUESTÕES PARA DEBATE: 

 
a. Você já se sentiu não aceito por algum grupo social? Como se sentiu?  
b. Quando essas coisas (exclusão social) acontecem, o que um toque, um gesto de atenção, pode fazer?  
c. Quais as semelhanças do pecado X Lepra? 
d. O leproso acreditava que era ferido por Deus por ter tal doença e se perguntava “ onde está Deus”, 

você já passou por isso? Comente. 

e. O que um toque de Jesus representava para esse leproso? E o que um toque de Jesus representa para 
nós hoje? 

f. Qual é a lepra (dor, luta, tristeza) que está te consumindo?  

g. Assim como Jesus recebeu o leproso e o curou, há cura do Senhor para você hoje! Quer apresentar-se 
a Jesus numa oração? Conte a ele sobre a sua dor! Vamos orar por você. 

LEMBRE-SE! 

Sempre que for possível, convide pessoas para irem a um culto da igreja! 

Quando houver interesse, encaminhe pessoas para fazer o discipulado!  

Pib curitiba 
Rua Bento Viana, 1200 

Batel, Curitiba – PR 

Nossos cultos: sábados 19h30, domingos 

9h, 11h e 19h. 

 


