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Incluindo os Excluídos 
 

Marcos 1:40-44 

 
Introdução: esse estudo se baseia num milagre realizado por Jesus na vida de um homem 
leproso. A Bíblia relata que a lepra era uma enfermidade que excluía as pessoas. O leproso não 
podia se aproximar de ninguém saudável e se alguém fosse à sua direção, ele era obrigado a se 
identificar dizendo: – “Imundo, imundo!”. De certa forma, podemos dizer que os leprosos 
viviam debaixo do estigma da rejeição, presos por uma enfermidade que os isolava do restante 
do mundo.  

 
Muitas pessoas vivem assim, ainda que não sejam leprosas. Elas estão isoladas pelas 
enfermidades da alma, se sentindo menores, aprisionadas por um sentimento de inferioridade, 
julgando-se não merecedoras da graça divina que pode resgatá-las. O exemplo que vemos no 
leproso dessa história nos mostra uma pessoa decidida, que queria ser curada e transformada 
pelo poder de Jesus.  

 
Vejamos então, em primeiro lugar, o que fez o leproso:  

 
1. Aproximou-se de Jesus – o versículo 40 começa dizendo que um leproso se aproximou 

de Jesus. Sem dúvida esta declaração é significativa, principalmente, porque o texto afirma 
que a iniciativa de se aproximar foi do leproso e não do Senhor. Se quisermos o milagre 
teremos que nos aproximar, à distância nada vai acontecer. O leproso ouviu a cerca de Jesus, 
tomou conhecimento do Mestre de Nazaré e decidiu ir atrás dele. Sabemos que Ele é 
poderoso para transformar a nossa vida, todavia, se não nos aproximarmos dele não 
alcançaremos o que precisamos. O que garante a bênção é estar junto ao Senhor e isso faz 
parte de uma decisão da nossa alma.    

 
2. Humilhou-se diante de Jesus – o mesmo versículo 40 informa que o leproso se 

ajoelhou pedindo-lhe a cura. A segunda atitude daquele homem foi de se humilhar diante do 
Senhor. Ninguém alcança nada da parte de Deus quando está com o seu coração cheio de 
orgulho. Vencer o orgulho é vencer a alma, é reconhecer que precisamos de cura e que 
encontramos a solução em Cristo. Muitas pessoas estão com os seus matrimônios falidos, 
vivendo uma vida de fachada. Outras necessitam de uma restauração financeira. Outras 
precisam da restauração dos filhos. Enfim, são muitas as enfermidades e as mazelas dos seres 
humanos, mas não temos dúvidas de que Jesus pode curar todas elas. Entretanto, sem 
quebrantamento e humilhação que verga a alma, nada será feito.    

 
3. Sujeitou-se à vontade de Jesus – ainda no verso 40, encontramos a terceira atitude do 

leproso. A Bíblia diz que ele se sujeitou à vontade de Jesus. Curvando-se diante do Senhor, ele 
diz: “se quiseres podes purificar-me”. Não podemos, jamais, nos esquecer de que o nosso Deus 
é um Deus que tem vontade e a sua vontade deve estar acima da nossa vontade. Deus é 
soberano, Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Portanto, sabendo disso, devemos 
conhecer a vontade de Deus para nós, porque a sua vontade será sempre o melhor. Mesmo 
sabendo que Jesus tinha poder para curá-lo, ele respeita a vontade do Senhor de fazer ou não 
o milagre que ele buscava. 
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Depois de vermos as atitudes do leproso, em segundo lugar, vejamos 

como Jesus reagiu diante do comportamento daquele homem: 

 
1. Compadeceu-se – o versículo 41 diz que Jesus se compadeceu profundamente do leproso. 

Por isso podemos afirmar que o Senhor se identifica com as nossas aflições. Ele não fica 
indiferente diante da nossa dor. Assim sendo, entendemos que as misericórdias de Deus nos 
incentivam a nos aproximar dele. Por sabermos que Ele é um Deus compassivo, somos 
encorajados a levar as nossas cargas à sua presença com a confiança de que seremos 
atendidos. 

 
2. Manifestou afeto – em segundo lugar, o mesmo verso 41 diz que Jesus estendeu a mão e 

tocou no leproso. A lei dizia que se alguém tocasse num leproso também se tornaria imundo. 
Mesmo assim, sem nenhum receio de ser julgado, Jesus expressou os seus sentimentos 
tocando naquele homem. A manifestação do seu afeto, por si só, já foi um toque de cura. 
Alguém que há muito tempo se sentia rejeitado, excluído pela sua enfermidade, através de 
um simples toque passa a se sentir amado e aceito pelo Senhor. 

 
3. Manifestou a sua vontade – em terceiro lugar, ainda no verso 41, Jesus manifestou a sua 

vontade respondendo ao leproso: “Quero, fica limpo!”. Essa é a vontade de Deus, ver toda a 
humanidade limpa do pecado. Ele tem uma nova vida para cada um de nós. Assim como a 
lepra excluía as pessoas, o pecado também exclui. Todos os que vivem excluídos, separados de 
Deus pelo pecado, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário podem ser 
incluídos na verdadeira vida que está em Cristo, pois essa é a sua vontade. 

  
4. Deu comandos – outro aspecto a ser ressaltado nas atitudes de Jesus, nós encontramos no 

verso 44. Depois de curá-lo, Jesus deu comandos ao leproso. Ele disse que o leproso não 
deveria dizer nada a ninguém, deveria se apresentar ao sacerdote e oferecer o que Moisés 
havia determinado, pois isso serviria de testemunho ao povo. Portanto, esteja atento, porque 
a obra que Deus realiza em nossa vida sempre será seguida de direções dadas pelo Senhor.  

 

 

 

 


