
Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a 

Salva��o).

Oração final: Deus Onipotente, que edificaste tua Igreja sobre o 
fundamento dos Ap�stolos e Profetas, sendo Jesus Cristo mesmo a 
principal pedra angular; concede que sejamos unidos em esp�rito por meio 
de seu ensino e feitos um santo templo aceit�vel a teus olhos; mediante 
nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Esp�rito 
Santo, um s� Deus, agora e sempre. Am�m. 
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20� Domingo Comum
A Fé da Cananéia

Mt 15.21-28

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que � uma 

pessoa perseverante?
 Leitura Bíblica: Mateus 15.21-

28.

Introdução: 
O Evangelho de hoje apresenta 

Jesus nas terras dos gentios (Tiro e Sidom). Esta nova experi�ncia para os 
ap�stolos trouxe o ensinamento sobre o amor de Deus, a perseveran�a de 
uma mulher e sua f� para alcan�ar o milagre que necessitava. 

I. Ministério entre os gentios
Para os judeus existiam dois povos na face da terra: eles e os 

gentios. Gentio era o n�o israelita. Deriva da palavra gens do latim (Cl�, 
ou grupo de fam�lias).  Para os gentios n�o havia esperan�a, pois n�o 
nasceram do povo da promessa; o povo santo. Poderiam se converter e 
tornar-se um judeu pros�lito (convertido), mas nunca um verdadeiro 
israelita.

Jesus quebrou todas as barreiras (Gl 3.28; Cl 3.11; Rm 10.12). Por 
isso se dirigiu para as terras de Sidom e Tiro (21). Foi especialmente para 
realizar um milagre na vida de uma canan�ia e ensinar seus disc�pulos a 
perseveran�a e a abrang�ncia do Reino de Deus.  
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É nesta ação de Cristo que aparece uma mulher cananéia clamando 
(22): " Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim! Minha filha está 
horrivelmente endemoninhada".

Graças a Deus, pois em Cristo, todos são acolhidos, amados e 
libertos. Pela fé somos filhos de Abraão (Gl 3.13,14).

Você conhece pessoalmente algum judeu praticante?

A Célula acolhe as pessoas de outras religiões. Acolhemos no amor de 
Cristo. É este amor que salva e transforma as vidas.  Ensina este amor ao 
seu discípulo. 

II. A perseverança de uma gentia 
Jesus foi para os lados de Tiro e Sidom para encontrar com uma 

mulher cananéia que tinha uma filha endomiada.  A pessoa endemoniada 
está sobre a ação de demônios. Esta situação é uma realidade na Bíblia e 
em nossos dias. 

Diante do clamor da mulher, Jesus permanece em silêncio (23).
Este silêncio do Senhor não interrompeu a oração da mulher. 

Sua perseverança foi tão inquietante que até os discípulos pedem 
um milagre rápido para que ela pudesse parar de gritar (23): "Despede-a, 
pois vem clamando atrás de nós".

A resposta de Jesus demonstra o coração dos apóstolos e a 
prioridade de seu ministério (24): "Não fui enviado senão às ovelhas 
perdidas da casa de Israel". Este era o pensamento dos apóstolos e de 
todos os judeus. O messias deveria vir para a salvação dos Judeus. Isso é 
um fato, contudo o ministério do Senhor teve seu prolongamento sobre 
toda a humanidade. Jesus nasceu para salvar a todos: Judeus e gentios (At 
10.28).

O diferencial está na fé 
perseverante. Ela ignora a explicação do 
Senhor e o adora dizendo (25): "Senhor, 
socorre-me!"

Mais uma vez Jesus coloca uma 
prova diante de sua busca. Ele diz (26): 
"Não é bom tomar o pão dos filhos e 
lançá-lo aos cachorrinhos". A 
perseverança da mulher foi 
impressionante. Ela responde sem 

mágoa ou agressividade (27): "Sim, Senhor, porém os cachorrinhos 
comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos".

Será a nossa perseverança que falará do verdadeiro desejo da ação 
de Deus. "Quem deseja, persevera".

Você tem sido perseverante diante de Deus?

A Célula ensina seus discípulos a ser perseverante. Precisamos buscar com 
fé o que necessitamos. A fé caminha com a perseverança. Principalmente a 
salvação de nossa família. Ensine seu discípulo a ser perseverante. 

III. A fé de uma gentia
Jesus fica impressionado com a perseverança daquela mulher. Com 

isso ela demonstrou a fé que existia em seu coração. Jesus a elogia e 
responde sua suplica. Ele diz (28): "Ó mulher, grande é a tua fé! Faça-se 
contigo como queres". A partir daquele momento a menina ficou sã.

A fé esteve presente em várias etapas da vida daquela mulher. a) 
Sendo gentia confiou em um judeu; b) diante do preconceito racial, 
continuou clamando; c) não ficou magoada ou decepcionada, mas 
permaneceu no propósito; d) se humilhou como um cachorrinho, mas não 
abriu mão do que necessitava. 

É esta grande fé que precisamos buscar para a nossa vida (Hb 
11.1).

Você já foi provado em sua fé?

Na célula aprendemos a exercitar a fé. Ensine seu discípulo a ser um 
homem ou mulher de fé. 

Conclusão:
Quais lições você retira para sua vida desta passagem bíblica?
Encontramos o Senhor Jesus estendendo seu ministério para a terra 

dos gentios, demonstrando assim que veio para ser salvador de todos. 
Vimos também uma mulher perseverante na busca pela libertação de sua 
filha. A perseverança demonstrou a fé ativou o milagre de Deus em sua 
família.

Esta fé perseverante precisa estar sempre presente em nossa vida.  


