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QUANDO JESUS ESTÁ NA CASA 
CURAS ACONTECEM -  Lc. 4:38-39 

Jesus na casa de Pedro 
 
Intr.: Estudamos na semana passada o que aconteceu na casa em Caná 
da Galiléia. A presença de Jesus naquele casamento derramou uma 
alegria que os alimentaria para sempre. Agora, Jesus chega na casa de 
Pedro; É a segunda casa em que Jesus entra depois do seu batismo, e o 
que acontece ali traz para nós hoje uma confiança especial. 
 
QUANDO JESUS ESTÁ NA CASA 
 
I  -  CURAS ACONTECEM   -  Vs. 38-39 
A Palavra revela que ela estava com “muita febre”, o que poderia 
provocar grandes consequências, pois também ela era uma pessoa 
idosa; 

a) Como aconteceu em Caná em que Maria intercedeu pelos 
noivos, aqui os familiares, e os discípulos rogaram a Jesus, para que socorresse a sogra de 
Pedro;  

b) Então Jesus repreende a febre, e a mulher fica sarada, levanta-se e começa a servir a Jesus e os 
discípulos. 

 
II  -  LIÇÕES QUE APRENDEMOS 
 

a) Jesus ouve o pedido dos discípulos quando intercedem pelos homens - I Tm. 2:1;  Ef. 1:16;  Ef. 

3:14, 16;          -        precisamos aprender a ser intercessores. 
b) Não importa qual seja a enfermidade, uma febre, uma enxaqueca, ou um câncer. Ele é o Deus 

que transforma água em vinho, expulsa a febre, ressuscita o morto;     -     precisamos aprender 
a levar a Deus todas as nossas necessidades 

c) A mulher ficou sarada e imediatamente começou a servi-los, numa atitude de Gratidão;    -      
precisamos servir a Deus por gratidão, não somente pelas bênçãos recebidas, mas, muito 
mais pela salvação eterna que Ele nos deu em Cristo Jesus.    
                                     “O quanto temos sido realmente gratos ? “          

 
III -    MUITOS ENCONTRARAM REFÚGIO NAQUELE DIA   -   Lc. 4:40-41 
 

a) Toda a cidade se ajuntou à porta daquela casa, porque Jesus estava nela  -  Mc.1:32-33 
b) Jesus tinha compaixão por todos, pois, Ele impôs as mãos sobre todos, curando todo tipo de 

doenças – Lc. 4:40   -   a misericórdia de Jesus alcança a todos 
c) Jesus libertou de enfermidades opressoras. Prisões espirituais, operadas por demônios 

(Mc.1:34) Provavelmente pela ligação que essas pessoas, ou parentes, poderiam ter através de 
envolvimento com ocultismo. Hoje seria, espiritismo, macumba, tarô, leitura de mãos, 
benzimentos, simpatias, despachos...  

Jesus em nossa casa é cura e libertação para os de dentro e os de fora (parentes, vizinhos, amigos, 
conhecidos...) 
 

CONCLUSÃO: A doença, o vento e o mar ouvem a sua voz. Os anjos obedecem às suas ordens. Os 

demônios não resistem à autoridade da sua voz. Ninguém pode resistir ao seu poder.  Não há porque 

duvidar do poder e misericórdia de Deus.  Precisamos aprender a confiar totalmente no Senhor. Ir á 

Igreja (ir á casa de Deus), participar dos cultos, não é suficiente, é preciso LEVAR JESUS PARA O LAR, 

pois quando ELE está na casa, coisas sobrenaturais acontecem. 


