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Texto para hoje: 
(Mateus 15.22.28) – “E eis que uma mulher cananéia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: 
Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. 
Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: 
Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas 
perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me! Ele, porém, 
respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, 
SENHOR, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então 
respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé! Seja isso feito para contigo como tu desejas. E 
desde aquela hora a sua filha ficou sã”. 
 
Introdução 

Considerar que as vitrines existem para aguçar o desejo de consumo do cliente e trazê-lo para para mais 
íntima da loja. É possível que a vitrine também ajude ao cliente a tomar uma definição. 
 
Deus tem suas vitrines, e uma delas é a bíblia, e esta é uma vitrine histórica, que deixa registros de coisas 
maravilhosas que já ocorreram no passado. A outra vitrine de Deus são vivas, se movem, apresentam 

reações e elas são a vida de santos irmãos que nos inspiram a fé e motivam nossa caminhada. 
 
Oremos  para iniciar a mensagem. 
 

1 – Uma mulher a quem o milagre não pertencia por direito 

 
Ela era Siro-Fenícia, não pertencia a linhagem de abraão. Os fenícios eram exímios navegadores, excelentes 
comerciantes. Um povo sem muitos vínculos, se muitos alicerces, sem religião.  
 
Esta história de direito legal que os Hebreus tinham por pertencerem a linhagem de Abraão ainda forma 
suas controvérsias no meio da igreja hoje. Tem crente velho se achando no direito de furar fila, de receber 
primeiro, de ser batizado no E. Santo antes, de receber a cura na frente de todos. 
 
A bíblia diz que não há um justo, um justo sequer. O meio é o encontro e a conversão em Jesus. 
 
2 – Ela recebe o silêncio como resposta (23) 

 
Não estamos preparados para receber o silêncio nem dos homens, quanto mais o de Deus. Nos 
desestruturamos quando isto acontece. 
 
O filósofo alemão Ilan Kant disse que o silêncio de Deus é o estado mais desesperador que a alma humana 
pode enfrentar. Se queremos o milagre, a transformação precisamos superar o silêncio. 
 
3 – A insistente petição não legitima o clamor do desesperado 

 



 

 

Muitas vezes queremos vencer Jesus pela insistência. Mas o que legitima o meu clamor é uma vida 
convertida. A mulher clamava insistentemente mais as emoções de jesus estavam estáveis. Ela não recuava 
na fé. 
 
(Hebreus 1038) -  Mas o justo viverá da fé; E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 
 
4 – Estamos diante do dia que o evangelho se universalizou 

 
Pensávamos que a salvação pertencia ao judeus, que o milagre e o favor divino alcançavam só aquele povo. 
A mulher Siro – Fenícia nos deu outra perspectiva de visão. 
 
5 – A adoração incircunstancial 

 
Jesus usa uma metáfora para confrontar a fé daquela mulher e para justificá-la diante dos religiosos 
evelhecidos de plantão. Não vou dar migalhas a cachorrinhos... 
 
Mas ela continuou adorando. 
 
6 – Aprovação precede o milagre 

 
Queremos milagres sem suportar a prova, clamamos por um socorro que nos livre das tribulações. Aquela 
mulher primeiro foi aprovada depois recebeu o milagre. 
 
7 – A fé é quem direciona a visão 

 
Sem fé olhamos para o problema não para Deus, sem fé olhamos para o silêncio não para Jesus. Sem fé 
olhamos para as impossibilidades não para o milagre. 
 
 
Jairo nos oferece a lição oposta; 
(Marcos 5.22) -  E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se 
aos seus pés... 
 
Tinha o direito e teve que clamar, esperar, crer que quando o pior acontece é prenuncio do melhor que 
virá. 
 
Vitrines vivas 
Dona Otília Passos – ex expírita que se converteu após a cura de uma paralisia na filha 
Imão Ernandes – O velhinho da encruzilhada que sofreu um derrame 
Irmã caetana – Ribeirão 
 
 


