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TESTE DA REJEIÇÃO lição 5 

João 15.20 : “lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor, se me 

perseguiram a mim, também perseguirão a vós.” 

 

Graça e paz queridos discípulos, vamos dar continuidade com os estudos a respeito dos testes da vida, hoje 

falaremos sobre quando somos testados ao sermos rejeitados.  É muito interessante notarmos pessoas até mesmo 

exigindo de Jesus tudo aquilo que ele teve aqui na terra, poder, autoridade, unção, comunhão com Deus e etc. 

Mas é difícil alguém orar para passar as mesmas lutas que Jesus passou, principalmente a luta da rejeição.  

 

Jesus curou a muitos, libertou, proveu, fez muitos milagres a muita gente, mas ele passou por um teste 

fulminante, que foi o da rejeição, pois essas mesmas pessoas que Ele serviu como canal de Deus para lhes fazer 

milagres foram as mesmas que o rejeitaram Mc 15.12-14. Bom, isso também acontece conosco, vamos ver isso 

nesse estudo e ver também que preciso ter postura quando essas coisas acontecerem em nossas vidas. 

 

As pessoas nos rejeitarão assim como rejeitara a Jesus. Isso não é uma profecia contra suas amizades ou 

familiares, é maturidade da vida. O próprio Jesus disse que seríamos rejeitados assim como ele foi. Os filhos de 

Israel não o aceitaram, a nação escolhida por Deus rejeitou o seu filho, veja Salmo 118.22  A pedra que os 

edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. e Mt 21.42, Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas 

Escrituras:A pedra, que os edificadores rejeitaram,essa foi posta por cabeça do ângulo;pelo Senhor foi feito 

isto,E é maravilhoso aos nossos olhos? Aquele que foi rejeitado foi escolhido para ser a pedra angular, ou seja a 

pedra principal.  Veja, ele foi rejeitado, mas depois foi honrado, então aprenda que quando você for rejeitado, 

logo, logo está por chegar uma honra, e essa honra vem de Deus, então não se desespere quando for rejeitado, 

não tente se defender ou requerer honra, pois isso quem vai te dar é o Senhor.  

 

Interessante notarmos que os que rejeitaram a Jesus foram os “Religiosos”, aqueles que se diziam os detentores 

da verdade e da Palavra de Deus. É assim mesmo, quem nos rejeita, normalmente são aqueles que estão mais 

próximos, gente que era amigo, pessoas da família, pessoas da igreja, dos ministérios, isso é mal do ser humano, 

infelizmente. Quando alguém nos rejeita, precisamos ficar firmes naquilo que Deus está nos ordenando, logo o 

Senhor nos tornará a pedra principal onde quer que ele nos coloque. 

 

Uma coisa que acontece muito conosco quando as pessoas nos rejeitam é que logo nos sentimos inseguros dos 

planos de Deus para nossas vidas, do seu chamado para nós e do ministério que ele nos convocou. Mas quero que 

você fique tranqüilo, não fique importando para o que os outros dizem a seu respeito de forma maligna ou cruel. 

Se você se preocupar, vai ficar assim a vida toda, vai alcançar depressão, ficar oprimido e com vontade de 

desistir de tudo. Quero lhe dizer que o nosso inimigo nunca para de inspirar pessoas que pensam e falam mal de 

nós. 

Em Mateus 10.14, quando Jesus enviou seus discípulos a povoados e cidades para pregar, disse-lhes o que 

deveriam fazer se fossem rejeitados. Jesus não disse a eles que ficassem chorando e magoados, sofrendo, feridos 

e envergonhados. Ele disse assim: “Se alguém nos vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela 

casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés.”  

 

Precisamos entender que se há pessoas que desprezam, que rejeitam, sempre haverá alguém para nos amar e nos 

receber, é para isso que precisamos olhar e ater nosso investimento. Todos um dia teremos que aprender a nos 

desvencilhar de nossos problemas, decepções e rejeições. 

 

Uma luta constante que enfrentamos é com o nosso inimigo, o diabo, ele sempre tentará achar um caminho para 

atingir nosso coração. Tentará usar o medo, o desanimo, a decepção e até a rejeição ou por qualquer outra coisa, 

precisamos fazer como Paulo fez quando foi picado por uma cobra em Atos 28:1-5, ele sacudiu a cobra no fogo, 

então faça o mesmo, se tem cobra picando você, deixe ela no fogo, não caia você nas brasas. Esse negócio de 

rejeição é antigo, até os irmãos de Jesus em certo aspecto o rejeitaram (João 7.5), você acha que os nossos não 

vão nos rejeitar? 

Então aprenda algo, se você está sendo rejeitado isso é um teste para sua vida, é para ver onde está colocado seu 

coração, se na afinidade e aceitação das pessoas ou na aceitação de Deus. 


