
 

        Roteiro para as células a partir de 01 de dezembro de 2019 

Tema:     Jesus, aquele que cura os leprosos  -  Mt 11:2-5 
                                                           

 

Introdução: Jesus mesmo declarou: “Os leprosos são curados”!    

- Observemos que a cura da lepra foi uma das marcas notáveis no ministério de Jesus. 

- Na passagem que lemos, o Senhor usou essas palavras, como um argumentos, para 

confirmar ao profeta João Batista, ser Ele, aquele que deveria vir ao mundo, em 

cumprimento ao propósito de Deus, a cura dos leprosos. 

 

A cura da lepra era um milagre extraordinário, pois, o leproso não tinha a menor 

possiblidade de consegui-la. 

- A lepra é uma das grandes figuras do pecado.  

- Uma pessoa não era leprosa por acidente, mas por consequência de pecado. 

- Jesus veio à Terra em um tempo de muito pecado e por conseguinte havia muitos 

leprosos. 

- Nos dias de Jesus, um leproso era considerado imundo diante de Deus, tal qual o 

pecado torna alguém diante do Senhor.  

 

A cura dos leprosos anunciava uma grande possibilidade àqueles, que não têm 

mais esperança. 

- Certa vez Jesus perdoou uma prostituta, então os religiosos questionaram:  

“Quem esse que perdoa pecado”?  - [Lc 7:49]. 

 

A nossa velha natureza é leprosa. 

- Quando um pecador se entrega a Cristo, ele recebe uma nova natureza. 

- Entretanto, mesmo depois disso o cristão tem um desafio diário: “Estar a cada dia se 

despojando das inclinações da sua velha natureza” - Cl 3:8-10. 

- Aguardamos o momento, quando o Senhor se manifestará para eliminar de uma vez 

para sempre a nossa natureza velha - I Co 15:52-53. 

- Naquele dia seremos exatamente iguais a Jesus - I Jo 3:2.  

 

Os leprosos  necessitavam vencer as suas lepras, assim com cada cristão precisa 

vencer a sua natureza carnal. 

- Mas, como um leproso vencia a lepra? Vejamos: - Mc 1:40-41. 

(Observar a atitude do leproso). 

 

Tocar em um leproso naqueles dias era algo proibido, mas, assim como Ele tocava 

no leproso e o limpava, Ele se assentava com os pecadores e os perdoava. 



- O desejo e a capacidade do Senhor, em curar os leprosos, apontam para o grande 

propósito de Deus em curar o pecado das pessoas. 

 

Conclusão: A cura do nosso pecado está em Cristo.  

- Quando levaram aquele paralítico a Cristo, Ele disse: “Os teus pecados estão 

perdoados”. 

- O leproso, ou quem quer que fosse, com o mal que tivesse; todos se chegavam e 

adoravam a Jesus e eram curados. 

- Embora nos sintamos tão necessitados, fracos e por muitas vezes indignos, seremos no 

entanto atendidos, sempre que buscarmos a Sua presença.  

- Todos os leprosos que descobriram essa verdade, acreditaram e vieram a Jesus 

venceram.  

Textos Bíblicos 

  

Mateus 11:2-5 

2  E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos, 

3  A dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? 

4  E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: 

5  Os cegos vêem, e os coxos andam; os leprosos são curados, e os surdos ouvem; os mortos 

são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. 

  

Colossenses 3:8-10 

8  Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das 

palavras torpes da vossa boca. 

9  Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, 

10  E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que 

o criou;  

I Coríntios 15:52-53 

52  Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta 

soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 

53  Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é 

mortal se revista da imortalidade. 

I João 3:2. 
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas 

sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é o 

veremos.] 

Marcos 1:40-41 

40  E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe 

dizia: Se queres, bem podes limpar-me. 

41  E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, e tocou-o, e disse-lhe: Quero, sê 

limpo. 

42  E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. 

 

  


