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Marcos 7:24-30 



Nosso Senhor se retirou 
para um lugar calmo em 
que pudesse instruir os 
seus.



Ali apareceu uma 
mulher cananeia 
Ali apareceu uma 
mulher cananeia 



“Ao buscar essa região, esperava 
Ele encontrar o retiro que não 
conseguira obter em Betsaida. 
Todavia, não era esse o único 
desígnio que tinha ao empreender 
esta viagem” 

DTN p.383 



“Era pagã, sendo 
portanto excluída 

das vantagens dia a 
dia gozadas pelos 

judeus”

DTN p.383 



Mostrou interesse 
para com Jesus e o 

quanto Ele é 
poderoso para 

saciar as 
necessidades. 



Precisa de 
uma cura? 



Um 
milagre? 



Uma resposta 
da parte de 

Deus? 



Tenho certeza de 
que Deus falará 

fortemente em teu 
coração.

Tenho certeza de 
que Deus falará 

fortemente em teu 
coração.



Acredite, assim 
como ela insistiu 

no seu pedido 
com Jesus, você 

também tem 
oportunidade. 



Ninguém 
que vai até 

Jesus é 
lançado fora.



Todos têm e 
podem vencer as 

barreiras e montes 
para chegar à Sua 

presença.



A FÉ VERDADEIRA NOS LEVA A 
AÇÃO 



NOS LEVA A PROCURAR JESUS 



Jesus foi para a 
região de Tiro e 

Sidom. 



A mulher siro-
fenícia ficou 

sabendo onde 
Ele estava. 



Imagine, as 
barreiras que ela 

teve que renunciar 
dentro de si.



Mesmo assim, tomou 
atitude de fé e foi até 
Jesus. 



Assim, 
devemos agir 
cada um de 

nós.



NOS LEVA A ROGAR E ADORAR A 
JESUS



Ela o adora e 
roga  por algo 
por sua filha. 



A palavra rogar pode 
ser definida também 

como “pedir com 
insistência” 



Será que 
estamos 

buscando ao Pai 
naquilo que 

tanto 
reclamamos?



A oração 
daquela 

mulher foi 
uma oração 

explícita.



Podemos ser fracos e 
pecadores, mas o 

pedido de um filho, 
Deus não rejeita.



ELE SABE DO QUE PRECISAMOS. 



Não perca sua 
esperança.

Não perca sua 
esperança.



para Ele não existe 
nada impossível!



Tenha liberdade 
para achegar-se 

diante do Pai 



LEVA-NOS A PERSEVERAR NA HORA DA PROVA



Ele, porém, não lhe respondeu 
palavra. E os seus discípulos, 
aproximando-se, rogaram-lhe: 
Despede-a, pois vem clamando 
atrás de nós.

Mateus 15:23



Deus se coloca em silêncio, 
justamente para provar 
nossa fé.



 “Mas embora Jesus 
não respondesse, a 

mulher não perdeu a 
fé”.

DTN p. 400 p.3



Aquilo que parece 
demorar hoje, é 

uma lição ao 
amanhã que está 

por vir.



Deus espera o 
momento ideal para 
nos proporcionar o que 
tanto pedimos!



Não se preocupe se tens 
clamado com 
intensidade e, 

aparentemente, pensas 
que não tem sido 

escutado(a),



“Aborrecidos com sua 
importunação, os discípulos 
pediram a Jesus que a 
despedisse”.

DTN p.400



LEVA-NOS À RECOMPENSA  



Ela, porém, lhe respondeu: Sim, 
Senhor; mas os cachorrinhos, 
debaixo da mesa, comem das 
migalhas das crianças.
Então, lhe disse: Por causa desta 
palavra, podes ir; o demônio já saiu 
de tua filha.
Voltando ela para casa, achou a 
menina sobre a cama, pois o 
demônio a deixara.

Marcos 7:28-30



“Esta resposta teria desanimado 
inteiramente qualquer suplicante 
menos fervoroso. Mas a mulher viu 
que chegara sua oportunidade. Sob 
a aparente recusa de Cristo, viu a 
compaixão que Ele não podia 
dissimular”. 

DNT- p.401



A persistente fé, fé 
verdadeira e pura 
daquela mulher 

abriu caminho em 
meio às dificuldades.



Ela O reconhece como o 
doador do pão da vida



“A visita do Salvador à Fenícia e o 
milagre aí realizado tinham ainda 
mais largo desígnio. Não somente 
pela mulher aflita, nem mesmo 
pelos discípulos e os que lhes 
recebessem os serviços, foi feita 
esta obra, mas também “para que 
creiais que Jesus é o Cristo, o Filho 
de Deus; para que crendo, tenhais 
vida em Seu nome”

DTN – p. 387



Devemos ser 
iguais aquela 

mulher, Imitá-la 
na fé verdadeira.



Não há barreiras que 
o homem ou satanás 
possa levantar, que a 
fé não seja capaz de 

atravessar” .

DTN- p.388



Atire- se com fé nos 
braços de Jesus

Atire- se com fé nos 
braços de Jesus



“Coisa alguma, a não 
ser sua própria escolha, 
pode impedir qualquer 
homem (ou mulher) de 

tornar-se participante da 
promessa dada em 

Cristo, pelo evangelho”.

DTN- p.388



Convido você a vir a 
Jesus e ser batizado, 

para ser salvo por 
Jesus!
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