
A REJEIÇÃO 
deve cair



O SENHOR disse a Samuel: “Você já lamentou o 
suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel.  

Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. 
Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, 
pois escolhi um dos filhos dele para ser rei”. 

1 Samuel 16:1 (NVT) 



Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus 
filhos e também os convidou para o sacrifício. 

6 Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: “Com 
certeza este é o homem que o SENHOR ungirá!”. 

7 O SENHOR, porém, disse a Samuel: “Não o julgue pela 
aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O SENHOR não vê 
as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela 
aparência exterior, mas o SENHOR olha para o coração”. 

1 Samuel 16:5-7 (NVT)



Davi, o improvável

• Belém: cidade distante, rural, reis não vem deste lugar.  

• Samuel na casa de Jessé: Davi nem foi considerado uma 
possibilidade, nem estava na fila 

• Cuidava das tarefas mais simples: um "estagiário", não sabia de 
nada, só dava comida para as ovelhas



Como será que Davi se sentiu 
quando soube que ele nem 
sequer tinha sido chamado para 
ser apresentado a Samuel, sendo 
ele também filho de seu pai 
Jessé?



Como será que Eliabe, o filho 
mais velho, se sentiu quando 
seu irmão mais novo, foi 
ungido para ser o futuro rei, e 
não ele?



A rejeição deve 
cair



Rejeição: duas respostas

• Sim, eu sofro disso.  
Este gigante está me matando! 

• Eu não tenho problema com isso!  
Não preciso da aprovação de ninguém! 
Não me importo com que os outros pensam!



A serpente diz que você precisa de 
algo mais para ser feliz, e que Deus 

não quer te dar isso.  

Deus sabe que, no momento em que comerem 
do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, 

conhecerão o bem e o mal. - Gn 3:5 



Vivemos num mundo caído,  
que aceitou a seguinte mentira: 

 
as pessoas valem somente o que 

conseguem realizar ou  
o que os outros dizem que elas valem.  

Louie Giglio



REDE SOCIAL PESSOALMENTE



Se as redes sociais são o lugar em que 
obtemos o nosso valor, então estamos 

perdidos.  

Se vivemos em busca da aprovação das 
pessoas, morreremos com a sua rejeição. 

Giglio, Louie. Golias Deve Cair



As redes sociais são úteis para algumas 
coisas, mas não para formar sua 

identidade

• Ela sempre traz a comparação 

• Ela sempre mostra que falta alguma coisa para você



Da comparação para a Rejeição
• Na escola, na igreja, nos esportes, no trabalho, nas artes, na 

música.   

• Eu não sou tão inteligente quanto ele 

• Eu não sou tão capaz quanto ela   

• Eu não sou tão bonita como ela 

• Eu não sou tão talentoso como ele   

• Eu não tenho a capacidade dele…  



A COMPARAÇÃO 
alimenta o gigante da rejeição

O Senhor não nos pede para viver a vida de outra 
pessoa.  

O Senhor nos pede para correr a nossa corrida. 

Ele pagou o preço sermos quem Ele nos criou para ser. 



A origem da rejeição

• Durante a infância  

• Durante a adolescência 

• Na vida adulta 

• Na família 

• Na escola 

• No trabalho 

•  Na igreja



Dois comportamentos opostos que 
mostram que sofremos de rejeição

• EU NÃO TENHO 
VALOR, NÃO IMPORTA 
O QUE EU FAÇA.  

• MEU VALOR VEM DA 
MINHA CAPACIDADE E  
DO MEU DESEMPENHO



Dois comportamentos opostos que 
mostram que sofremos de rejeição
• Insegurança 

• Baixa estima 

• Inferioridade 

• Ódio por si mesmo 

• Grande realizador 

• Perfeccionismo 

• Sucesso a qualquer preço 

• Ser o centro das atenções



O que não vence a rejeição
• Sucesso: a rejeição demanda mais sucesso 

• Dinheiro:  sempre está faltando alguma coisa 

• Fama: ainda fica um vazio 

• Aprovação das pessoas: será que é de verdade? 

No momento que você conquista o que acha que lhe daria a 
aceitação, a aprovação, parece que ainda falta alguma coisa. 



PARA QUE… 
X 

PORQUE…



PARA QUE…   PORQUE…
• ALIMENTA O GIGANTE DA 

REJEIÇÃO 

• Eu faço alguma coisa para 
OBTER A ACEITAÇÃO de 
Deus, e Ele me abençoar.  

• MATA O GIGANTE DA 
REJEIÇÃO 

• Eu faço alguma coisa 
porque Deus JÁ ME 
ACEITOU COMO FILHO, e 
já tenho a sua bênção.



PARA QUE…   PORQUE…
• BUSCA A ACEITAÇÃO DAS 

PESSOAS 

• Fazer tudo para que alguém 
me ACEITE e eu me sinta 
finalmente realizado.  

• VIVO PARA SER ACEITO 

• BUSCA OBEDECER A DEUS 

• Eu faço tudo o que Deus 
pede porque eu sou aceito e 
ele me ama. 

• VIVO PORQUE SOU ACEITO 
POR DEUS



VIVER PARA 
SER ACEITO  

VIVER 
PORQUE É 

ACEITO



Como Davi venceu 
todas as rejeições que 
sofreu e desenvolveu 

uma identidade firme?



Davi rejeitado por Eliabe

Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando 
com os soldados, ficou furioso e perguntou: “O que você 
está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta 
daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas 
más intenções. Você quer apenas ver a batalha!”. 

1 Samuel 17:28 (NVT)



Davi rejeitado por Saul

Saul respondeu: “Você não conseguirá lutar contra 
esse filisteu e vencer! É apenas um rapaz, e ele é 
guerreiro desde a juventude”. 

1 Samuel 17:33 (NVT) 



Vencendo o 
gigante da 

rejeição



Certo dia, quando as multidões estavam sendo 
batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto 

ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu 
sobre ele em forma corpórea como uma pomba.  

E uma voz do céu disse: “Você é meu filho amado, 
que me dá grande alegria”. 

Lucas 3:21-22 (NVT)



1 - Deus desejou e criou você
• Salmo 139  

• Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha 
mãe. 

• Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário; 
tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. 

• Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó 
Deus; é impossível enumerá-los!



2  - Jesus pagou o preço do resgate - 
você foi escolhido

• Você já é aceito, Jesus morreu por você.  

• Efésios 1:7-8 

• O valor da sua vida é a vida que foi dada por você. Você vale a 
vida de Jesus, o filho de Deus 

• João 15:16  Vocês não me escolheram; eu os escolhi.



3 - Viva porque você é aceito, 
não para ser aceito

• Busque aquele que está buscando você 

• O Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em 
verdade. A adoração é a intimidade com o Pai, que silencia as 
vozes dos gigantes. 



Deus deu tudo de mais precioso 
que Ele tinha para ter um 

relacionamento pessoal com você. 

 Ele não vai desistir de você por 
nada!





Reféns de possibilidades 
NEGATIVAS NO FUTURO

• Reféns da insegurança  

• E se… este trabalho não der certo 

• E se… meu casamento não der certo 

• E se tudo o que estou fazendo não levar a nada



VOCÊ ESTÁ REJEITANDO A SI 
MESMO?  

DEUS NÃO REJEITA VOCÊ!


