
 

 

Informar das Atividades Semanais - 2ª terça-feira  do mês: Treinamento Avançado  de 
Líderes | TERÇA: Reuniões de Oração, às 9h, no Auditório Kids | SEXTA: Culto de 
Libertação, às 20h | SÁBADO: Culto m.HOLY - Juventude, às 19h | DOMINGO: Centro de 
Treinamento Alameda, às 9h /  Culto de Celebração, às 10h e 18h30 (Sede e Santa 
Felicidade).

ROTEIRO BASE – 13/10/2019 
 

O TOQUE DA GRAÇA 
# Lucas 5.12-16 # 

 
INTRODUÇÃO: 

O texto que lemos acontece logo após Jesus pregar o sermão do monte. Jesus tem 
autoridade para ENSINAR e também para CURAR. O evangelho de Jesus não consiste 
somente em palavras, mas em poder. Ele prega aos ouvidos e aos olhos.  

 
1.  A LEPRA E O PECADO 
1.1 Assim como o pecado a lepra é de DENTRO PARA FORA:  

• Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, 
falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem; mas comer 
sem lavar as mãos, isso não contamina o homem (Mateus 15,19-20). 

§ O meu coração é leproso, enganoso, corrupto (Provérbios 4:23; 
Jeremias 17:9). O que eu já fiz seguindo o meu coração e me 
arrependi?  

§ Devo confiar no meu coração ou nos princípios da palavra de 
Deus?  

§ O que tem guiado a minha vida? 
 

1.2 Assim como o pecado a lepra SEPARA:  
• “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;” (Romanos 3.23). 
• “Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 

encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.” (Isaías 59.2)  
§ Há quanto tempo eu não confesso os meus pecados?  
§ Quais pecados eu ainda cometo? O que me tenta mais 

fortemente? 
 

1.3 Assim como o pecado a lepra INSENSIBILIZA:  
• E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne 

o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. (Ezequiel 36.26)  
§ Eu já perdi a sensibilidade com o outro? Já deixei de me 

importar?  
§ Há quanto tempo eu leio as Escrituras e não choro mais?  

 

1.4 Assim como o pecado a lepra MATA:   
• Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo 

Jesus nosso Senhor. (Romanos 6.23)  
§ Estou ciente da importância de proclamar o Evangelho?  
§ Quantas pessoas tem ouvido de Jesus dos meus lábios?  
§ A minha célula é um lugar de salvação! 



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

 

2. O ENCONTRO COM JESUS: COMO EU ME APROXIMO DE JESUS? 
• Lucas diz que ele “prostrou-se sobre o rosto” (Lucas 5.12); 
• Marcos diz que “e ponto-se de joelhos” (Marcos 1.40); 
• Mateus disse “o adorou” (Mateus 8.2) 

§ Como eu tenho me aproximado de Jesus? 
 

• Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me (Lucas 5.12). 
 

Como eu tenho orado? Esse homem não determinou nada para Jesus. Ele não disse: 
“Eu determino”, mas disse: “Se quiseres”. Há uma tonelada de submissão aqui! 

• Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não se faça a minha vontade, 
mas a tua. (Lucas 22.42) 

• Como Jesus orou? Ele se submeteu a vontade do Pai. Devemos orar com 
ousadia e coragem, sempre submissos a vontade do Pai. 

 
3. COMO JESUS SE APROXIMA DE MIM? COM COMPAIXÃO 

• E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, sê limpo. E logo a lepra desapareceu 
dele. (Lucas 5.13)  

• E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, e tocou-o, e disse-lhe: Quero, sê 
limpo. (Marcos 1.41)  

 
3.1 O TOQUE DA GRAÇA:  

• Jesus não tocou com NOJO; Jesus não tocou para LIVRAR-SE DELE; Jesus não 
tocou por OBRIGAÇÃO. 

§ Como eu tenho me aproximado do meu próximo?  
§ O quanto de compaixão existe em meu coração? 

 

• Jesus é puro e a impureza do impuro não pode sujá-lo, mas a pureza de Jesus 
nos limpa. Ele não se contamina, ele curou aquele homem no corpo, na alma 
e no espírito.  

• Jesus não curou só da lepra, Ele refez o que não existia mais. A orelha voltou 
a crescer, o nariz, as cartilagens... JESUS CURA E RESTITUI.  

§ O que você perdeu por causa do pecado? 
§ O que você perdeu por causa da doença? 
§ Jesus está aqui. Ele te ama!  

 

CONCLUSÃO: 
• Jesus nos livra do pecado e suas consequências; 
• Jesus não despreza um coração quebrantado e um espírito contrito; 
• Jesus tem compaixão de mim. Ele é o Deus que sara e restitui tudo o que foi 

perdido.  


