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ESTUDO DE CÉLULA  

 

SÉRIE: JESUS EM CASA 

 

ESTUDO 8: JESUS E O HOMEM QUE SE CONSIDEROU INDIGNO DE 

RECEBÊ-LO EM SUA CASA 

 

Lucas 7.6-8: Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem 

a Jesus: “Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do 

meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro”.  

 

QUEBRA GELO: Peça a cada um presente que tente lembrar-se da última vez 

quando recebeu um elogio. Permita que compartilhem brevemente. Em seguida, leia 

com eles o texto de Lucas 7.1-10 e introduza este estudo mostrando que Jesus estava 

pronto a visitar a casa de um oficial romano quando recebeu um recado que O deixou 

muito impactado. 

JESUS FICOU IMPACTADO COM A HUMILDADE DO CENTURIÃO. Um centurião 

era um oficial do exército romano, normalmente liderando uma centúria (cem 

legionários). Jesus recebeu um pedido de que fosse curar o servo do centurião que 

estava muito enfermo. Os emissários do pedido foram líderes da sinagoga de 

Cafarnaum. Observe no pedido que aqueles judeus levaram até Jesus o detalhe: Este 

homem merece que lhe faças isto, porque ama a nossa nação e construiu a 

nossa sinagoga. (Lc 7.3). Ou seja, para os líderes judeus o centurião MERECIA um 

tratamento especial da parte de Jesus.  

Enquanto Jesus ia em direção à casa do centurião, chegaram outros emissários com 

um recado do centurião: Senhor, não te incomodes, pois NÃO MEREÇO... NÃO 

SOU DIGNO de ir ao teu encontro. (Lc 7.6-7). Os líderes judeus não mentiam 

quando apontavam as qualidades e a generosidade do centurião. Não obstante, aos 

seus próprios olhos, o homem sentia-se indigno. Jesus identificou no centurião uma 

qualidade muito apreciada por Deus: humildade.  

Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. (Mt 5.5). Deus 

se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se 



debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. (IPe 5.5-

6). 

JESUS FICOU IMPACTADO COM A FÉ DO CENTURIÃO.   A fé é outra qualidade 

que atrai a atenção de Deus. E o centurião impactou a Jesus quando afirmou crer que 

Jesus era poderoso para dar uma ordem e, mesmo a distância, repreender a doença 

na vida do seu servo: Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. (Lc 7.7). 

Ele cria que Jesus tinha autoridade para realizar aquele milagre. Observe no verso 8 

que o centurião faz questão de dizer a Jesus sobre seu discernimento acerca da 

autoridade. Assim como ele tinha autoridade sobre a centena de legionários que 

comandava, Jesus tinha autoridade sobre vidas, doenças, demônios, natureza... e, até 

sobre a morte.  

Você também precisa reconhecer que Jesus tem toda a autoridade! 

Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. (Mt 28.19). Mas para que vocês 

saibam que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados – disse 

ao paralítico - Eu digo a você: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. (Lc 

5.24). 

Ao receber o recado trazido pelos amigos do centurião, Jesus declarou a todos que o 

acompanhavam: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. (Lc 7.9). Foi um 

tremendo elogio. A humildade e a fé daquele centurião eram admiráveis.  

JESUS FICOU IMPACTADO COM O PEDIDO DO CENTURIÃO.  Era por um servo 

que estava doente e quase à morte que o centurião pedia. A fé em Jesus produz em 

nós o interesse sincero em socorrer os necessitados. Quantas pessoas que você 

conhece estão no caminho da morte, ainda sem a salvação de Jesus? 

Hoje é dia de você demonstrar para Deus que se importa com a salvação destas 

pessoas. Ao final desta estudo cada pessoa deverá apresentar nomes de pessoas 

com as quais se importa. Estes nomes poderão ser escritos em papéis previamente 

preparados e apresentados ao Senhor em oração. Sugiro que a partir de hoje na 

célula haja um recipiente de vidro contendo os nomes das pessoas e que toda semana 

se tenha um clamor em favor da salvação delas.  

CONCLUSÃO: Hoje é a oportunidade de você também impactar ao nosso Deus. 

Humilhe-se diante dEle reconhecendo o quão pequeno e carente do favor dEle você é. 

E mostre fé, declarando que O reconhece como aquele que tem todo poder e toda a 

autoridade. Poder e autoridade para perdoar seus pecados e salvar sua vida da morte.  


