
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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

Superar os desafios com fé e perseverança! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.26 de Abril de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Mateus 15: 21-28 
INTRODUÇÃO:   
 
Frase Pr. Lourival – “A fé e a perseverança andam de mãos dadas”. Fé é tomar posse antecipadamente de fatos que não vemos. É o 
fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Perseverança é a qualidade de quem não desiste facilmente. 
Qualidade de quem não desiste facilmente, mas insiste e luta sempre.  “Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa 
fé” (Hb 12:2).  É por meio da fé que descansamos em paz em nosso bom relacionamento com Deus. “Justificados, pois, pela fé 
tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo” (Rm 5:1).  Fé é colocar tudo o que somos, temos e o que não somos e 
não temos em Deus. “Mas o meu justo viverá pela fé e se ele recuar minha alma não tem prazer nele” (Hb 10:38).  Fé vem pelo 
ouvir a Palavra de Deus (Rm 1:17).  Hoje quero falar sobre o aparente embate da mulher Cananéia ou siro-fenícia com m Jesus. 
Acredito ser ela um bom exemplo de perseverança. Isto em primeiro lugar por que: 

1. Todas as condições e circunstancias eram contrárias a ela (vs.21 -22 e 23). 

(1) Sua etnia a desfavorecia naturalmente – Ela era gentia e Jesus um Judeu. (2) Era uma mulher vivendo em uma sociedade com 

uma cultura machista. (3) Satanás estava a atacando ferozmente – Ela tem uma filha endemoninhada. (4) O fato de Jesus não 

desejar ser visto por ninguém nesse dia (Mc 7:24). (5) Jesus não demonstrar nenhum interesse em sua dificuldade (v.24). (6) Isso é 

demonstrado aparentemente pelo silêncio de Jesus (v.23). Quantos de nós não desistimos quando Jesus fica em silêncio frente 

nossas dificuldades e lutas.  Em segundo lugar: 

2.  Ela precisou lidar com a aparente posição de Jesus relacionado à exclusividade em atende o povo de Israel (vs. 24 e 26). 

Verso 24: Não adianta vir até a mim, você com suas credenciais não me habilitam te socorrer. “Não foi enviado senão às ovelhas 

perdidas da casa de Israel”.  Suas credências não estão alinhadas com minha missão. Samuel Rutherford disse: “Cabe extrair e se 

apropriar da bondade presente até mesmo nos golpes mais duros de Deus”. Warren Wiersbe disse: “Jesus estava extraindo dessa 

mulher uma resposta de fé cada vez maior”. Com certeza esse era o objetivo de Jesus. Em terceiro lugar: 

  
 3. Ela teve que lutar contra todos os nãos de Jesus sem que isso fizesse com que em sua alma ela desistisse de crer em Deus (vs. 

25 e 27).  

 

O fato de ela chamar Jesus de “Filho de Davi” nos revela a fé que ela possuía em Jesus, ainda sendo uma grega siro-fenícia (v.22). O 

costume dos fariseus para ofender e desprezar um gentio era chama-los de cão. Jesus age de modo diferente, a chama de 

cachorrinho. Jesus não o trata com o mesmo peso de desprezo dos fariseus. Não podemos esquecer qual o desejo de Jesus, ele 

esta tentando extrair dela o melhor da fé. Esta a conduzindo por uma estrada de fé cada vez maior. Cachorrinho era um animal de 

estimação. Não era um cachorro que comia pelas ruas. Os filhos do verso 26 era com certeza o povo de Israel. Essa era a missão de 

Jesus (v.24). Verso 27: Aqui vemos que Jesus atingiu seu intento com respeito a essa mulher. Ele conseguiu frente a todos os 

aparentes obstáculos que ele apresentou a ela fazer com que ela demonstrasse a todos o que significa fé e perseverança. Ela diz: É 

verdade Senhor que não temos direito de nos assentar na mesa com os filhos, mas os cachorrinhos de estimação de uma família 

comem das migalhas caem da mesa de seu dono. Que coisa Linda e maravilhosa quando vemos esse tipo de fé em alguém. 

      

Conclusão (v.28). 

 

No verso 28 imagino que Jesus ficou extremamente feliz com essa mulher. Ela não o decepcionou frente a todas as lutas e 
obstáculos. Jesus diz a Ela: “Ó mulher grande é tua fé! Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou 
sã”. O Evangelista Marcos diz: “E, voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama, e que o demônio já havia saído” 
(Mc 7:30). Este é o nosso Deus que espera de nós perseverança e fé em todos os momentos. 

 

 
 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Como você reage diante de um não de Deus, ou pelo menos um aparente não? 

b) O que você diria para quem não sabe lidar com as dificuldades e que sempre esta culpando Deus? 


