
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 
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Noss 

Conhecer quem Deus é nos faz alcançar a vitória! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.16 de Agosto de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Mateus 15:21-28 
INTRODUÇÃO:  
Conhecer Deus nos coloca no caminho da vitória. Na vida o homem enfrentará momentos que somente com Deus e em Deus 
poderão ser atravessados. A história da mulher Cananeia é um exemplo que traz luz a isso que estou afirmando aqui. Ela nos 
mostra que conhecer Jesus é fator fundamental para tocar a benção de Deus alcançar a vitória de Deus. É esse encontro cheio de 
aparentes desencorajamentos causados e criados por Jesus que nos ensina que conhecê-lo afasta da alma do homem qualquer 
desconfiança de Deus. É esse encontro que narra Jesus em silencio frente um pedido de uma mãe que nos ensina o quanto faz 
diferença para o homem conhecer quem é Deus. É esse encontro que narra Jesus dando respostas duras e desinteressadas ao 
clamor e desespero de uma mãe que nos traz a revelação de que o homem que conhece Deus não tem dúvidas de seu caráter de  e 
de Sua capacidade em atender a alma que o busca a vitória com fé. 
 
1. Essa mulher demonstrou conhecer e temer a Jesus! (vs. 21-22) 

“Temor”: Por ser Cananéia não ousou se aproximar de Jesus.  Por isso então ela gritava para que Ele pudesse ouvi-lo. “Filho de 

Davi”. Quando ela o chama assim ela demonstrava que sabia quem era Jesus. Ao chama-lo assim ela reconhece Sua divindade, Seu 

poder, Seu domínio. Ela professava que Ele era o Messias Salvador. Professava ser  Aquele que os fariseus e todos religiosos não 

conseguiram ver e enxergar. Aquele que eles negaram conhecer. Ela demonstrou fé em tudo que ouviu a respeito de Jesus. Foi a 

partir disso que ela passou conhecer Jesus. 

2. Essa mulher demonstrou saber que Jesus era quem poderia socorrê-la e abençoa-la! (v.22). 

Essa mulher carrega um selo e uma marca de infelicidade.  Sua filha tem a mente governada por demônios. A busca dela não era 

por um ensino de Jesus, a busca dela ela para que Jesus curasse sua filha. Ela sabe que é do Filho de Davi que pode esperar: graça, 

misericórdia, ajuda, cura, amor paz e tudo de mais que é necessário para viver. Ela sabe que esta diante do Messias Salvador. Ela 

não pensa nas dificuldades que pudesse encontrar pela frente. Ela está resolvida em saber que encontrar Jesus solucionaria seu 

problema. A vitória dela só tinha esta opção. 

3. Ela não se abala frente ao silêncio de Jesus e muito menos frente sua negativa! (vs.23-26). 

Jesus foge do padrão. Em várias historias da vida e ministério de Jesus não o vemos agindo assim. Ele estava acostumado atender, 

a incentivar a se comover e se sensibilizar.  (Ex. Jairo). Ela não desiste: “Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me” 

(v.25). Mas Ele não parecia estar muito disposto: “Então, ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lança-los 

aos cachorrinhos” (v.26). O fato dela não se abalar pela negativa de Jesus, pela indiferença de Jesus, pelo ato de xenofobia e 

preconceito de Jesus, nos revela que Ela conhecia Jesus e Sua capacidade de se importar. Ela sabia que Ele não era assim. Não foi 

isso que ela ouviu a seu respeito. 

4. Mesmo diante da negativa de Jesus ela O adora! (v.27). 

Essa história com o exemplo dessa mulher me chama atenção. No verso 24 Jesus fechou a porta para Ela. “Eu não e tenho 

nenhuma responsabilidade com vocês, mas sim com os Israelitas”. “Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me” 

(v.25). Adorar é glorificar a Deus por quem Ele é. E o que Ele é: Ele é misericordioso, Santo, Justo, Ele é a verdadeira essência do 

Amor, Ele é a luz que vinda ao mundo ilumina a todos (João 1:9). Ele sempre ouvirá aquele que busca ao Senhor com fé ainda que 

seja pelas migalhinhas de seu amor, de sua misericórdia , de sua luz. 

 Conclusão  

Ás vezes Deus parece não considerar nossos pedidos e orações. ”Desperta! Por que dormes, Senhor? Desperta! Não nos rejeite 

para sempre” (Salmo 44:23)! Mas a grande diferença e que vai separar homens de meninos é conhecer de verdade a Deus. Mesmo 

diante do aparente silêncio Ele continua sendo Deus. Na sua negativa Ele continua sendo Deus. Eu e você precisamos declarar: 

Filho de Davi, pois ao fazer estamos dizendo: Tú és o Messias Salvador do mundo e este conhecimento nos faz alcançar a vitória. 

 
 

 
 

 

 

 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Você já recebeu um não de Jesus? Como foi?  

b) Você entendeu o porque do não?  

c) Como você enxerga o teu Deus a partir disso? Como você o conhece?  

 


