DISCIPULADO 01/2021
TEMA: VENCENDO AS REJEIÇÕES
João 1:1-13
Creio que o maior obstáculo a ser vencido somos nós mesmos. (sentimentos)
“Quem já passou ou passa por lutas internas?”
Os sentimentos são os nossos grandes desafios e não podemos confiar neles.

Jeremias 17:9-10 “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o
conhecerá? Eu, o SENHOR, esquadrinho o coração e provo os rins; e isto para dar a cada um
segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações”.
Quem aqui já precisou enfrentar rejeição?
Jesus foi a pessoa na terra que mais viveu rejeição.
- Ele nasceu em um estábulo (lugar para abrigar animais), excluído da sociedade.
O texto diz: “... Veio para o que era seu, mas o seus não o receberam” (João 1:11)
Mesmo assim ele não desistiu do seu propósito.
“Você não pode desistir porque alguém desistiu.”
Quando Judas o traiu, o mestre não abandonou sua missão.
Tudo porque “Jesus tinha uma Alma brindada”. Ele sabia que não iria agradar todo
mundo e mesmo assim isto não seria impedimento para alcançar o sucesso.
1) Decida prosseguir com aqueles que decidiram caminhar.
Você não vai encontrar Jesus chorando por aqueles que o abandonaram, mas encontrará Ele
valorizando os que permaneceram fies.

João 1:12 “Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de
ser tornado filhos de Deus”.
2) Teus sonhos e propósitos tem que ser maior do que os seus sentimentos.

João 6:-66-67 “Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não
andavam com ele. Então disse Jesus aos doze: Quereis vós também retirar-vos?”
Você só poderá vencer os sentimentos de rejeições, de desrespeito, se acreditar nos seus
sonhos e alvos, pois eles têm que ser maiores do que quaisquer sentimentos. Jesus

reconhecia o seu valor, conhecia o que oferecia, sabia que haveria os críticos, mas o que
oferecia era algo muito maior (vida eterna).
Precisamos aprender com Jesus, que decidiu experimentar uma temporada de dor, para criar
uma eternidade de ganho. Qual vale mais: uma temporada ou uma eternidade?
Você não pode parar porque alguns no caminho decidiram parar. Quando Judas decidiu
parar, o olhar de Jesus está nos onze que permaneceram.
Qual foi o final de Judas? E qual foi o final dos onze?
O propósito do sonho de Jesus era formação, e ele alcançou o objetivo. (Mateus 28:19)
3) Permita mover além das feridas.
- Nem todos celebrarão suas conquistas.
- Nem todos darão boas-vindas ao seu futuro.
Os fariseus rejeitaram Jesus, as seitas religiosas repeliram Jesus, os líderes religiosos
desprezaram Jesus. E Aqueles que deveriam reconhecer, queriam a sua destruição. (Isaías
53:1-12, leia atentamente e explique em amor).
Lembre-se: Não permita que os seus sentimentos lhe paralise em cumprir o seu chamado,
assim como Jesus fez.
4) Lembre-se: O seu chamado é maior que as suas rejeições
Jesus sabendo dos sentimentos ensinou aos seus discípulos como lidar com eles.

Mateus 10:14 “E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela
casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés.”.
O sucesso não estava em que todos receberem a sua palavra, mas em concluir o seu
propósito, em formar discípulos que dariam continuidade ao propósito. (Mateus 28:19-20)
Lembre-se: Para cada Judas sempre haverá um José, o justo, e um Matias. (Atos 1:23)
A igreja não para se alguém decidiu parar.
A igreja é de Jesus, e Ele faz como fez no tempo de Elias, que mesmo Jezabel matando
profetas, Ele usou “Obadias” para sustentar 100 profetas. A obra não para por causa dos
sentimentos.
Como curar os sentimentos? Entregando totalmente sua confiança em Deus.
Conclusão: A obra de Deus não para porque alguns decidiram parar. Lembre-se: ninguém
nesta vida é insubstituível. Tenha o seu olhar naqueles que permaneceram e aqueles que
vão chegar através do evangelho que nos pregaremos, em nome de Jesus.

