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ESTUDO DE CÉLULA  

 

SÉRIE: JESUS EM CASA 

 

ESTUDO 6: JESUS NA CASA ONDE UMA MULHER MODIFICOU A 

AGENDA DO SENHOR 

 

Mc 7.24: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou 

numa casa e não queria que ninguém o soubesse; contudo, não conseguiu 

manter em segredo a sua presença.  

 

QUEBRA GELO: Comece o estudo lendo a narrativa em Mc 7.24-30. Em seguida, 

pergunte aos presentes acerca de qual a utilidade de uma agenda. Ouça e anuncie 

que Jesus foi à região de Tiro e Sidom, que ficavam fora do território da Galiléia, tendo 

uma agenda bem definida. Jesus não foi à região da Fenícia (hoje, Líbano) para curar 

ou libertar algum morador dali. Como qualquer pessoa muito ocupada e importante, 

Jesus tinha “uma agenda” (uma programação de atividades). E coube a uma mulher 

síria a ousadia de modificar a agenda de Jesus.  

AS RAZÕES PELAS QUAIS JESUS FOI À REGIÃO DE TIRO E SIDOM: Tiro era 

uma cidade portuária, banhada pelo Mar Mediterrâneo. Marcos conta que Jesus foi 

para os arredores de Tiro e Sidom – ou seja, para algum povoado próximo àquelas 

cidades importantes. Portanto, Jesus saiu do seu país, para uma região distante 

algumas dezenas de quilômetros de Cafarnaum. Marcos conta em 7.24 que Jesus 

instalou-se numa casa e não queria que ninguém o soubesse.  

Jesus foi para a Fenícia por algumas razões: 1) Ele queria afastar-se um pouco das 

multidões porque tanto Ele como os apóstolos não tinham tempo nem para comer de 

tão intenso que era o ministério na Galiléia (cf Mc 6.31). 2) Ele queria estar num lugar 

afastado para ter tempo especial junto aos Doze. 3) Ele afastou-se da Galiléia em face 

às ameaças de ser preso. Assim, é claro que a programação de Jesus não incluía 

atender ou pregar naquele lugar. Isto viria a ocorrer posteriormente, através da Igreja. 

A MULHER QUE DESCOBRIU A CASA ONDE JESUS ESTAVA: A Bíblia conta que 

a mulher era de origem Síria e Fenícia (Mc 7.26). O texto informa também que a 



mulher “era grega” – ou seja, falava o idioma grego e tinha a religião grega. Um autor 

dos primeiros séculos da Igreja, Clemente, registrou que o nome desta mulher era 

Justa e que sua filha se chamava Berenice. A Bíblia conta que a menina era 

atormentada por um espírito imundo. De alguma maneira, a mulher descobriu “o 

segredo” e buscou a ajuda de Jesus na casa onde Ele estava.  

Nenhum rabino de Israel atenderia uma mulher grega. A religião judaica proibia tais 

contatos. O relato de Atos 10, que conta a ida de Pedro á casa do centurião romano 

em Cesaréia é um exemplo de como os judeus aprendiam a não ter contato com 

gentios.  

Era comum que os rabinos se referissem aos gentios (ou pagãos) como “cães”. Por 

isso Jesus disse à mulher: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar; pois 

não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Os filhos eram 

os judeus – a agenda de Jesus era cumprir as Profecias, as Promessas e morrer como 

Cordeiro Santo. Ele era o Messias prometido a Israel. Note o detalhe que Jesus usou 

um termo mais “suave” ao dizer para a mulher que atendê-la não estava na sua 

programação: cachorrinho...  

A mulher modificou a agenda de Jesus porque aceitou a revelação que a Salvação 

veio primeiro para os judeus. Deus quis assim. Primeiro para os judeus, depois para 

os gregos e demais gentios (cf Rm 1.16, Jo 4.22). Ela não se ofendeu. Ao contrário, 

surpreendeu Jesus com um apelo humilde: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, 

debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. (v.28). Jesus disse para a 

mulher: por causa desta resposta, você pode ir; o demônio já saiu de sua filha.  

HOJE VOCÊ DESCOBRIU UMA CASA ONDE JESUS ESTÁ. Esta narrativa está na 

Bíblia para nos inspirar a agirmos da mesma forma e entrarmos “na agenda” de Jesus. 

Você também pode atrair de modo especial a atenção de Jesus para salvar sua vida e 

livrá-lo do poder do Diabo. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. (Jo 8.36). 

Faça como a mulher. Creia em Jesus, humilhe-se diante dEle, peça perdão dos seus 

pecados e entregue sua vida ao Senhor e Salvador. Hoje, há espaço para você na 

agenda de Jesus.   

 


