
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

III- A Cura do Servo do Centurião 
 

Versículo para memorizar: “... sem fé é impossível agradar a Deus...” (Hebreus 11:6) 

Texto base: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se lhe um centurião, 

implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo 

horrivelmente. Jesus lhe disse: “Eu irei curá-lo”. Mas o centurião respondeu: “Senhor, 

não sou digno de que entres em minha casa; mas apenas manda com uma palavra, e o 

meu rapaz será curado”. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho 

soldados às minhas ordens e digo a este: “vai, e ele vai; e a outro: vem, e ele vem; e ao 

meu servo: faze isto, e ele o faz”. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o 

seguiam: “Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-

vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, 

Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para 

fora, nas trevas; ali haverá choro e ranger de dentes”. Então, disse Jesus ao centurião: 

“Vai-te, e seja feito conforme a tua fé”. E, naquela mesma hora, o servo foi curado. 

(Mateus 8.5:13). 

Esta passagem nos conta a história de um homem que tinha um servo que estava 

muito doente e ele foi pedir ajuda à Jesus, e quando Jesus ouviu a história dele logo 

aceitou ir orar pelo servo dele, mas a fé dele era tão grande que ele disse a Jesus que ele 

nem precisava ir até a sua casa e que bastava uma palavra de Jesus que o milagre já 

aconteceria, e foi exatamente o que ocorreu, segundo a fé dele o seu funcionário foi 

currado. 

Verdade bíblica: 

1) Jesus é autoridade sobre todas as coisas 

2) Respeitar as autoridades atrai a benção sobre nossas vidas 

3) Basta uma palavra de Jesus para recebermos o milagre 

4) A nossa fé é a matéria prima para o milagre que precisamos 

5) Tenha sempre amigos que intercedam por ti 

Aplicação prática: Jesus é a autoridade suprema sobre todos e sobre todas as 

coisas, ao reconhecermos isso estamos a um passo do milagre.  

Atividade com aprendizado bíblico: Você sabe obedecer? Líder, providencie 

uma caixa e coloque dentro um chocolate, bala ou outro item e a frase: “Coma o 

chocolate” (ou o item escolhido). Feche bem; faça uma roda com os participantes, 

coloque uma música, e peçam que, passe a caixa um para o outro, sequencialmente, até 

a música parar. Faça bastante suspense, dizendo que dentro da caixa tem uma tarefa, e 

que somente os obedientes podem cumprir. Deixe passando a caixa por um tempo. Pare 

a música, e observe a reação das crianças. (Alguns esboçam medo, vergonha, ousadia). 

Então, peça para quem ficou com a caixa em mãos, abrir, ler e executar a tarefa diante 

dos amigos. É uma alegria só!!!  
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