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ESTUDO DE CÉLULA  

 

SÉRIE: JESUS EM CASA 

 

ESTUDO 14: JESUS E OS MILAGRES QUE REALIZOU EM SUA CASA 

 

Entrando Ele em casa, os cegos se aproximaram, e Ele lhes perguntou: Vocês 

creem que Eu sou capaz de fazer isso? (Mateus 9.28) 

 

QUEBRA GELO: Se a sua célula acontece a noite, sugiro que após ler o texto de 

Mateus 9.27-31, você apague todas as luzes da casa. Deixe o local o mais escuro 

possível e anuncie que isto é para ajudá-los a entender melhor a situação na qual se 

encontravam os dois cegos que seguiram Jesus até sua casa, em Cafarnaum. Mas 

aqueles homens, movidos por fé, estavam determinados a se encontrarem com Jesus, 

o Filho de Davi. A fé autêntica é como um combustível que nos impulsiona e faz 

vencer adversidades.  

O texto bíblico afirma que Jesus realizou estes milagres em sua casa, na cidade de 

Cafarnaum, na Galiléia. Ao que tudo indica, esta era a casa da sogra de Pedro, o lugar 

onde Jesus instalou-se enquanto lhe foi possível. Pois na medida em que as notícias 

de milagres se espalharam foi ficando cada vez mais difícil de o Senhor ter um lugar 

fixo para residir.  

OS CEGOS TINHAM FÉ AUTÊNTICA EM JESUS: Somente Mateus conta este fato e 

não temos como saber nem os nomes dos homens que foram curados. Mas sabemos 

que ambos não eram cegos de nascença (v. 30). Fica claro na narrativa que eles 

tinham fé genuína em Jesus como o Messias prometido e como capaz de lhes 

restaurar a visão. 

a) A fé autêntica nos faz enfrentar adversidades. De acordo com Mateus, este fato 

ocorreu no mesmo dia quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o dirigente da 

Sinagoga (Mt 9.18-26). Quando Jesus saiu da casa de Jairo, os dois homens cegos 

passaram a seguir Jesus (v. 27). Não dá para sabermos ao certo por quanto tempo e 

por qual distância, mas não é fácil para dois cegos seguirem uma pessoa. Eles 



conseguiram porque criam. A escuridão não os impediu de chegar até a casa onde 

Jesus se hospedava. De alguma forma: perguntando ou dispondo da ajuda de alguém, 

os cegos chegaram praticamente juntos com Jesus.  

b) A fé autêntica nos leva a reconhecer quem é Jesus e o que Ele pode fazer. 

Enquanto O seguiam, os homens gritavam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós! 

Jesus é chamado desta forma cerca de quinze vezes no Novo Testamento. Este título 

expressa o reconhecimento de que Jesus é Rei, Soberano, Senhor e Poderoso. No 

verso 28, Jesus inquiriu os homens se eles criam que Ele era capaz de  curá-los. A 

resposta deles: Sim, Senhor! (v. 28). Em seguida, Jesus tocou em seus olhos e 

determinou que fosse feito conforme a fé que eles professavam. E os milagres 

ocorreram imediatamente. 

Se sua fé é autêntica diga “sim” para o Senhor Jesus! O poder dEle há de manifestar-

se em sua vida quando você disser “sim” para o Senhor. 

c) A fé autêntica é escudo contra demônios. Em Mateus 9.32, encontramos que 

enquanto saíam os ex cegos, trouxeram a Jesus um homem endemoninhado. Um 

demônio “fazia ninho” na vida daquela pobre pessoa e por conta disto o homem não 

se comunicava, era mudo. Jesus expulsou o demônio e o homem voltou a falar 

imediatamente (v. 33). Este é um dos muitos casos no Novo Testamento do que 

demônios são capazes de fazer nas vidas de pessoas. Porém, Jesus é Poder e 

Escudo para quem tem fé autêntica nEle. 

Em Salmo 5.12, lemos: Pois tu, Senhor, abençoas o justo (o que tem fé autêntica); 

o teu favor o protege como um escudo. Hoje é dia de você declarar sua fé em 

Jesus, o Filho de Davi, o Senhor da sua vida. Esta fé atrairá o favor dEle sobre sua 

vida – o escudo contra os demônios. 

CONCLUSÃO: Jesus também quer realizar coisas tremendas nesta casa nesta noite. 

Basta que Ele encontre aqui pessoas com fé autêntica nEle. Esta é a oportunidade de 

você dizer Sim, Senhor! para Jesus e de receber um escudo de proteção.  

(Ajude as pessoas a confessarem a Jesus como Senhor. Ore com elas e por elas.)  

 

 

 

 


