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Como Enfrentar a Rejeição? 

“Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o SENHOR me acolherá.” (Salmos 27:10 – RA). 

• INTRODUÇÃO: 

I. Rejeição significa ser posto de lado; 

II. Rejeição significa ser jogado fora, sem valor; 

III. Rejeição faz a pessoa sentir-se preterida, é como se ela ouvisse alguém dizendo: 

- “Eu não quero você!” 

- “Você não serve!” 

- “Você não tem valor!” 

Uma escritora americana, que há mais de 20 anos exerce ministério cuidando e produzindo 

material para pessoas com problemas emocionais, afirmou num de seus livros: 

“ A dor de rejeição emocional é um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode enfrentar.” 

“ Eu acredito que é preciso trabalhar muito mais duro para evitar ou aliviar dor emocional do que 

dor física.” 

I. Quais são as causas da Rejeição? 

A lista é enorme, mas eis as principais situações que podem fazer com alguém desenvolva o 

sentimento de rejeição: 

- Concepção indesejada 

- Tentativa de aborto 

- Frustração quanto ao sexo da criança 

- Criança que nasce com defeitos 

- Comparação com os irmãos 

- Adoção 

- Abandono 

- Morte de um ou de ambos os pais 

- Abuso físico, verbal, sexual, emocional. 

- Infidelidade conjugal ou divórcio. 

II. Quais são os resultados da Rejeição? 

Pessoas com sentimento de rejeição tendem a desenvolver 

os seguintes comportamentos: 
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- Raiva 

- Amargura 

- Culpa 

- Inferioridade 

- Auto-imagem pobre 

- Escapismo ( drogas, álcool, televisão, trabalho) 

- Espírito de julgamento 

- Medos de todos os tipos 

- Desesperança 

- Desconfiança 

- Ciúmes 

- Perfeccionismo 

III. Jesus e a Rejeição 

Vejam como a rejeição fez parte da vida de Jesus Cristo: 

a) Sua rejeição foi profetizada – “Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens; homem de 

dores e que sabe o que é padecer; e, como um de quem os homens escondem o rosto, era 

desprezado, e dele não fizemos caso” (Isaías 53:3). 

b) Foi rejeitado pelos seus – “Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.” (João 1:11). 

c) Foi rejeitado pelo povo – “De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu 

vos solte? Responderam eles: Barrabás!Replicou-lhes Pilatos: Que farei, então, de Jesus, chamado 

Cristo? Seja crucificado! Responderam todos.” (Mateus 27:21,22). 

IV. O Que Deus oferece ao Rejeitado? 

1. Aceitação e Acolhimento – “Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de 

modo nenhum o lançarei fora.” (João 6: 37); 

2. Alívio Verdadeiro – “Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei.” (Mateus 11:28); 

3. Proteção e Segurança – “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal 

algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.” (Salmos 23:4). 

• CONCLUSÃO: 

DOIS TIPOS DE PESSOAS REJEITADAS: 

1. Pessoas que se abrem para Deus = Recebem aceitação, alívio e proteção eternos. 

2. Pessoas que se fecham para Deus = Trancam-se dentro de si mesmas, sofrem e fazem sofrer 

quem está perto. 
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TRÊS PASSOS PARA SE ABRIR PARA DEUS: 

a) Arrependa-se dos seus pecados; 

b) Aceite o sacrifício de Cristo em seu lugar; 

c) Creia em Jesus e receba o alívio verdadeiro. 

• SE VOCÊ DESEJA DAR ESTES TRÊS PASSOS, VENHA ORAR CONOSCO! 


