Estudo 18 - Jesus cura a filha da Mulher Cananéia
Introdução:
 Leia Mateus 15:21-28. Essa narrativa também encontra-se em Mc 7:24-30.
 Jesus concentrou seu ministério entre os judeus. Quando ele comissionou seus
discípulos para saírem em sua primeira viagem missionária, ele ordenou que não
fossem para os gentios e samaritanos, mas para às ovelhas perdidas de Israel.
 Não era uma questão de exclusão, mas de prioridade (João 4:22). Isso de forma
alguma significava que Jesus não estava preocupado com a salvação dos gentios.
Em Isaías 42:6-7, lemos que Jesus seria a luz para os gentios. Lembre-se que Jesus
sempre atendeu os gentios que lhe procuravam (centurião romano, a mulher
samaritana, o endemoninhado gadareno), e que a Grande Comissão consistia em
fazer discípulos de todas as nações (Mt 28:19-20).
 No texto de hoje, vemos que Jesus e seus discípulos foram para a região gentílica
de Tiro e Sidom.
 Tiro era uma cidade litorânea da Fenícia. Localizada ao noroeste da Galiléia e a
sessenta quilômetros de Cafarnaum.
 Leia novamente Mateus 15:21-28.
1. O Milagre de Jesus – Mt 15:21-28.
 Jesus e seus discípulos queriam ficar incógnitos, porém, isso não foi possível. Logo
as notícias de que Jesus estava na região se espalharam rapidamente.
 Uma mãe cuja filha estava sofrendo de possessão demoníaca procurou Jesus e
lançou-se aos seus pés em busca de um milagre.
 Essa mulher era siro-fenícia e falava tanto o grego como o aramaico.
 Ao procurar a ajuda de Jesus, ela teve que vencer a barreira étnica. Ela era gentia
– não pertencia ao povo de Jesus. A mulher sabia que os judeus desprezavam os
gentios e que ela como mulher, poderia não ser atendida.
 A mulher Cananéia dirigiu-se a Jesus chamando-o de Senhor, Filho de Davi. Ela o
identificou como Messias. As palavras que ela escolheu revelavam sua fé em
Deus.
 Ela clamou por misericórdia, porém, Jesus não lhe respondeu nada.
 Os discípulos queriam que Jesus a mandasse embora e parasse de incomodá-los
com seus gritos.
 Será que Jesus estava indiferente ao sofrimento daquela mulher? Será que ele
não lhe respondeu por que era mulher gentia?
 A resposta é não. Jesus queria testar a fé daquela mulher.
 Quando Jesus resolveu falar com a mulher, ele não usa palavras de compaixão,
mas de provocação.
 Jesus disse à mulher que não era certo tirar a comida que pertencia aos filhos para
dá-la aos cachorrinhos.











Filhos = o povo judeu que estava dentro da aliança com Deus.
Cachorrinhos = os gentios.
Lembre-se que os judeus consideravam os gentios como cães.
Com isso Jesus deixa claro que os gentios não deveriam exigir nada!
Apesar das palavras desencorajadoras de Jesus, a mulher não volta para casa, e
responde com mais fé ainda: “Sim, Senhor, mas mesmo os cães comem das
migalhas que caem da mesa de seu dono.”
A mulher apega-se com todas as forças a graça e misericórdia de Jesus.
Graça = é receber o que não se merece!
Misericórdia = é não receber o que se merece!
Diante disso, Jesus respondeu: “Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você
deseja!” No mesmo instante sua filha foi curada.

2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 O poder de Jesus para realizar milagres não podia ser impedido pelo tempo ou
pela distância. Como Filho de Deus, Jesus tem total controle sobre os demônios e
as doenças. Sem que Jesus pronunciasse uma única palavra ou tocasse na menina,
ele a libertou de todos os males.
 Os discípulos viram que Jesus também tinha vindo para os gentios. Mais uma vez
eles foram confrontados pela fé de um estrangeiro. Jesus fez muitos milagres
entre o seu próprio povo e este muitas vezes o rejeitaram. Jesus fez poucos
milagres entre os gentios, mas estes demonstravam uma grande fé.
 Jesus não queria desprezar ou humilhar a mulher cananéia, antes queria que sua
fé fosse exercida. Não foi por acaso que Jesus disse: Mulher, grande é sua fé!
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Quando não somos atendidos prontamente em nossos pedidos, precisamos
refletir sobre o propósito do silêncio ou da demora de Deus. O Senhor deseja que
a nossa fé seja refinada e fortalecida em meio às dificuldades!
 “O sofrimento faz parte da condição humana, e vem para todos nós. A chave é a
forma como reagimos a ele, ou nos afastamos de Deus em raiva e amargura ou
nos aproximamos dEle em confiança”. (Billy Graham)
 Oração

