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Uma Mulher de Fé 
 

Mateus 15:21-28 
 

Introdução: Você tem fé? Muitas pessoas dizem que são de fé. Porém, mais do que dizer que 
temos fé, aprendemos nas Escrituras que a fé deve nos levar à ação. A fé deve fazer com que  
nos posicionemos. A fé cristã não é do tipo “corrente pra frente” ou “se Deus quiser vai dar 
certo”. A fé que vem de Deus, a confiança na sua Palavra, na obra realizada por Jesus na Cruz 
do Calvário, nos leva a agir de maneira correta, a tomar atitudes necessárias, a rompermos no 
mundo espiritual fazendo aquilo que Deus espera de nós. 

 
Na meditação de hoje, vamos estudar uma passagem bíblica que conta a história de uma 
mulher que buscou em Jesus a solução de um grande problema. Mateus 15:22 diz que a sua 
filha estava horrivelmente endemoninhada e ela viu em Jesus a única chance de 
transformação. Pela fé, essa mulher, biblicamente conhecida com “a mulher Cananéia”, 
assumiu uma postura correta e o milagre aconteceu.  

 
No versículo 28, Jesus a elogia dizendo que a sua fé era grande e por isso deveria ser feito o 
milagre conforme ela queria. Vejamos, então, quais foram as atitudes que a mulher Cananéia 
tomou. Vejamos o que ela fez diante de Jesus que o levou a realizar o milagre.  

 
1. Adoração – a primeira atitude que a nossa fé deve nos levar a tomar é a de ser um adorador. O 

versículo 25 diz que ela chegou diante de Jesus e o adorou. A adoração é o princípio de tudo. A 
adoração abre os céus, ela rompe e proporciona a bênção.  Há um detalhe muito interessante 
no versículo 23. Ali, a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu quando ela lhe contou o seu 
drama, mas mesmo assim ela insistiu em adorá-lo. Isso ensina que devemos adorá-lo sempre, 
mesmo que não tenhamos uma resposta imediata do Senhor.  

 
Não podemos condicionar a adoração à circunstância que estamos vivendo. 
Independentemente da situação devemos adorar a Deus. A adoração deve fazer parte do 
nosso estilo de vida, e, pela fé, nós devemos assumir essa postura. Mesmo nos momentos 
mais difíceis, mesmo quando não temos razões aparentes para adorar, mesmo assim devemos 
adorar a Deus. Não podemos nos esquecer que aquela mulher estava mergulhada num grande 
problema, mas, pela fé, encontrou forças para adorar ao Senhor. 

 
2. Dependência – em segundo lugar, a nossa fé deve nos levar a depender de Deus. No final do 

versículo 25, ela diz: “Senhor, socorre-me!”. O seu pedido de socorro demonstra a sua 
dependência, ela sabia que estava nas mãos de Jesus, se Ele não fizesse ninguém mais poderia 
fazer.  

 
A fé como expressão de dependência é totalmente contrária ao entendimento que muitos têm 
sobre fé. Muitas pessoas, por serem autoconfiantes, por serem altamente positivas, por 
acreditarem em si mesmas, tornam-se independentes. Entretanto, ainda que não haja nenhum 
mal em ser positivo, a fé em Cristo Jesus nos leva a depender dele ao invés de andarmos pelas 
próprias pernas. Isso é muito mais do que acreditar em si mesmo. Ainda que tenhamos um 
papel a cumprir, sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor e é Ele quem comanda. 
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3. Humilhação – em terceiro lugar, pela fé, a mulher se humilhou diante de Jesus. No versículo 
27, depois de Jesus dizer que “não era bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos 
cachorrinhos”, ela surpreende ao Senhor dizendo que “os cachorrinhos comem das migalhas 
que caem da mesa dos seus senhores”. Veja que, com a sua fé, ela venceu o orgulho da alma. 
Muita gente deixa de ser abençoada por ter uma alma orgulhosa que não se curva, que não se 
dobra, que não se verga. É interessante como muitas pessoas tornam-se arrogantes com a sua 
fé. Mas a mulher Cananéia ensina que a fé nos leva a ter um coração humilde, que reconhece 
o seu lugar. Ao invés dela ficar aborrecida com a declaração de Jesus e até mesmo ir embora 
decepcionada como fora tratada pelo Senhor, ela se humilhou e recebeu o milagre. 

 
4. Intercessora – em quarto lugar, pela fé, essa mulher assumiu a postura de intercessora. Ela 

estava ali por alguém. Ainda que o problema lhe atingisse diretamente, sua intercessão era 
para que Jesus libertasse a sua filha. A nossa fé deve nos dar essa percepção de que muitas 
pessoas à nossa volta estão espiritualmente presas e necessitam de um milagre. Devemos ir a 
Cristo para pedir em favor delas, assumindo a condição de intercessores. 

 
Conclusão: no estudo de hoje, vimos que a mulher Cananéia tomou as atitudes necessárias 
para que o sobrenatural de Deus viesse sobre a sua casa. A sua fé em ação fez com que Jesus 
liberasse no mundo do Espírito aquilo que ela queria. Agora, olhando para o seu interior, quais 
as atitudes que o Espírito Santo está lhe mostrando que você deve assumir pela fé para que o 
milagre aconteça na sua vida? 

 


