
   

JESUS NA CASA DE PEDRO E ANDRÉ - CHAVE DO SERVIÇO  

(MARCOS 1:29-34) 

 

         4º 

 
 

INTRODUÇÃO: A casa de Simão e de seu irmão, André, na cidade de Cafarnaum, era uma 

típica casinha de pessoas simples da Galiléia no primeiro século. As casas costumavam ter um 

cômodo principal e eram bem pequenas. As ruinas desta casa existe ainda hoje e muita gente tem 

tido o privilégio de visitar este lugar, aberto à visitação no sítio arqueológico de Cafarnaum. Uma 

ordem católica, inclusive, construiu um belíssimo templo suspenso sobre a casa onde ocorreram 

estes milagres.  

Vamos tirar algumas lições do que ocorreu quando Jesus esteve na casa de Simão e de 

André. 

 

1 - A SOGRA DE PEDRO ESTAVA LÁ E COM MUITA FEBRE  

A sogra de Pedro estava com muita febre provavelmente com malária. O texto bíblico 

conta que ela estava deitada por conta da febre. A palavra grega que descreve a febre da mulher 

enfatiza que ela estava com muita febre. Aliás, em Lucas 4.38, o texto descreve “muita febre”. 

Sabemos que febre não é doença, mas o sintoma de alguma doença, de alguma inflamação ou 

infecção. Pois bastou o Senhor Jesus tomá-la pela mão e levantá-la... Ela ficou imediatamente 

curada. E, curada, passou a servir tanto a Jesus como aos demais que estavam na casa. 

Tem alguém doente na sua casa ? 

Tem alguém precisando de um milagre ? 

 

2 - AGORA CURADA PASSOU A SERVIR 

Ela estava deitada, acamada e doente, mas agora estava curada, levantou-se e servia. Você 

já deve ter ouvido a frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Pois ela se aplica à 

vida de um cristão de verdade. Servir é o nosso chamado. Assim como Jesus veio para nos servir e 

salvar, cada um de nós deve se dispor a servir a Deus e aos nossos irmãos. Jo 13:13-14 

A saúde que Deus lhe dá precisa ser reconhecida como presente e oportunidade para que 

você sirva a Deus e as pessoas. 

Você tem servido a Deus ? 



   

Você tem servido as pessoas ? 

 

3 - JESUS FEZ MUITOS MILAGRES NAQUELA CASA.  Vs 32 

Muita gente esperou o sol se por para buscar a Jesus! Observe o relato dos verso 32, onde 

lemos que assim que o sol se pôs, muita gente (o texto fala “toda a cidade”), gente doente e 

pessoas atormentadas por demônios, vieram até a porta da casa onde Jesus estava. Mas por que 

esperaram até o por do sol? 

1º - Porque era sábado! A lei proibia todo serviço no sábado. 

2º - E as pessoas temiam que se buscassem ajuda de Jesus antes do final do sábado teriam 

problemas com os fariseus, e até com parentes... (para os judeus o dia termina com o por do sol). 

Imagine só as pessoas lá sofrendo, a solução está ali! Mas fica lá olhando para o céu e contando os 

minutos para o dia acabar... doentes e atormentados... cheios de necessidades, desejando encontrar 

com Jesus, mas tinham que esperar. 

E o que você está esperando? Por que não encontrar Jesus agora? 

O povo de Cafarnaum não queria ficar indisposto com a liderança religiosa, a opinião 

pública. Mas Jesus mesmo afirmou que para buscar a Deus devemos estar prontos a contrariar 

pessoas, mesmo da nossa própria família. Aliás, Jesus disse que devemos contrariar até nós 

mesmos, pai, mãe, esposa, filhos...  Lc 14:26 

 

CONCLUSÃO:  

Hoje foi o dia da visitação de Deus na sua vida e na sua casa. Não deixe a oportunidade 

passar. 

 Entregue sua vida a Jesus, permita que Ele toque e transforme sua vida e cure suas 

doenças, consagre-se a ser um servo de Deus e um servo dos seus irmãos. 

Hoje é dia de cura nesta casa !!! 

Hoje é dia de salvação nesta casa !!!  

 


