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MOMENTO DA VISÃO
O estudo de hoje é sobre a vitória de Cristo sobre os demônios que dominavam um morador de Gadara. Jesus
foi ao seu encontro para salvá-lo. Assim também conosco, o Senhor está sempre pronto para nos salvar e
libertar das garras do inimigo.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Você viu alguém endemoninhado?
2. Se alguém ficasse endemoninhado do seu lado o que você faria?
TEXTO: Marcos 5:1-20
INTRODUÇÃO:
• Satanás existe. Não podemos vê-lo, mas ele é real. A sua ocupação é somente matar, roubar e destruir a
vida das pessoas. Ele é descrito como mentiroso, enganador e assassino. Ignorá-lo é um grande erro.
Considerá-lo em demasia é um equivoco.
• Ele age em duas áreas ou contra dois grupos distintos:
1. Ele age na vida dos ímpios, os quais são seus filhos (Mat. 13:38; João 8:44; 1 João 3:10), seus
seguidores (1 Tim. 5:15) e seus súditos (Efé. 2:2-3).
2. Ele age contra os filhos de Deus. Ele opõe-se a obra de Deus (1 Tes. 2:18), tenta os crentes a pecar (1
Tes. 3:5), acusa os crentes em seus erros (Apo. 12:9-10) e realiza falsos milagres (2 Tes. 2:9; Apo.
16:14). Ele pode enviar aflições e sofrimentos para um cristão, mas somente com a permissão de Deus
(Jó 1:12; 2:4-7).
1. O QUE É POSSESSÃO DEMONÍACA?
• Jesus desembarca com os seus discípulos após enfrentar uma tempestade. Ele sai do mar agitado para
encontrar-se com um homem agitado (v. 1-2).
• O homem estava endemoninhado ou possuído por espírito imundo. A palavra “imundo” significa “maligno”
ou “moralmente impuro” (Luc. 7:21).
• Possessão demoníaca é quando um ou mais demônios entram em uma pessoa e passa a controlar corpo,
mente e emoções.
• A Bíblia registra que pessoas de ambos os sexos podem estar endemoninhada: a filha da mulher siro-fenícia
(Mar. 7:25-26); um jovem possesso (Mar. 9:14-28); uma jovem adivinhadora (Atos 16:16); Judas, um adulto
que frequentava a igreja, mas não era convertido (Luc. 22:3).
• As pessoas que se envolvem com adivinhos, feiticeiros, necromantes e pessoas que tentam consultar os
mortos estão mais expostas à possessão demoníaca. Por isso é que tais práticas são abominadas e
proibidas por Deus (Deu. 18:9-4).
• Há possessão demoníaca hoje? Claro que sim. Não existe nenhuma base bíblica para negarmos a sua
ação atual.

•
•

Enquanto o diabo não for definitivamente lançado no inferno, ele continuará agindo (Jud. 6; Apo. 20:10). O
diabo está presente e ativo hoje, no mundo e na vida de muitas pessoas.
Um cristão pode ficar endemoninhado? Não. O verdadeiro cristão foi selado pelo Espírito Santo, no ato da
sua conversão (Efé. 1:13-14). Ele é propriedade exclusiva de Jesus e templo do Espírito Santo. Se alguém
não tem o Espírito Santo esse tal não é convertido ou não é de Jesus (Rom. 8:9). Quem nasceu de Deus
não pode ser possuído pelo Maligno (1 João 5:18-19).

2. O QUE O DEMÔNIO FAZ NA VIDA DE UMA PESSOA?
• Satanás só faz o mal contra as pessoas. A sua presença é destrutiva.
• Quais as consequências aterrorizantes do demônio na vida de uma pessoa?
• Veja o que ele fez na vida daquele homem.
• O demônio destruiu os seus relacionamentos afetivos
• O homem residia nos túmulos de um cemitério, isolado socialmente. (v.3). Ele perdeu todos os seus laços
familiares, a sua casa e os seus amigos. O diabo é o pai da separação e da imundícia.
• A família é destruída quando o diabo entra em um dos seus membros. A droga, o divórcio, o materialismo
e o homicídio são armas que o diabo usa hoje para destruir a família.
• O demônio assumiu o controle da sua vida
• Ele é totalmente dominado pela força descomunal dos demônios e ninguém poderia controlá-lo. (v.4). O
demônio o transformou num animal violento e indomável (Efé. 2:1-3).
• Não se iluda! Muitos acham que a violência que existe em nossa sociedade hoje é causada pela impunidade
e pelas desigualdades sociais. Há, porém, um componente espiritual e o diabo é o grande responsável.
• O demônio destruiu a sua saúde
• Ele não dormia, ele gritava a sua dor e se autoflagelava. (v.5). Ele era atormentado dia e noite pelo demônio.
O demônio detona com a saúde da pessoa. Ele acaba com a saúde mental, emocional e física de quem ele
possui.
• O demônio destruiu a sua identidade
• Os demônios se apossaram dele e quando Jesus pergunta qual o seu nome, os demônios respondem:
Legião é o meu nome, porque somos muitos (v.9).
• Uma legião era uma equipe com seis mil soldados. Um exército de demônios controlava este pobre homem.
• Marcos descreve com vividos detalhes o que acontece com uma pessoa que tem o seu corpo ocupado
pelos demônios.
3. JESUS LIBERTA AS PESSOAS DO PODER DOS DEMÔNIOS
• Jesus foi àquela cidade para encontrar aquele endemoninhado com o objetivo de libertá-lo. Somente Jesus
se importa com aqueles que estão subjugados pelo demônio.
• Como aconteceu a libertação daquele homem?
A) Primeiro, com relação aos demônios
• Eles reconheceram quem era Jesus (v.7 e Luc. 6:35; 8.28; Heb. 7:1). Eles confessaram a autoridade e a
soberania de Jesus sobre eles, quando pediram que não os mandasse para fora do país ou para o abismo
(v.10 e Luc. 8.31).
• A presença de Jesus é um tormento para os demônios. Eles obedeceram à ordem de Jesus e saíram
daquele homem. A autoridade de Jesus abrange o mundo natural e espiritual (Mat. 28:18).
B) Segundo, com relação ao homem endemoninhado.
• Jesus realizou um grande milagre na vida daquele homem. Vejamos:
• Jesus libertou o homem da escravidão dos demônios
• Jesus veio para libertar todos os cativos (Isa. 61:1-3). Ele se manifestou para destruir as obras do diabo (1
João 3:8).
• Onde Jesus chega, os demônios desaparecem. Satanás tentou destruir esse homem, mas Jesus não
permitiu. Pelo poder de sua Palavra os demônios foram expulsos e o homem libertado.
• Jesus continua libertando hoje. Caso você esteja preso à escravidão demoníaca, saiba que somente Jesus
pode libertá-lo.
• Jesus permitiu que os demônios saíssem do homem e entrassem numa manada de porcos
• Mas com quais objetivos? Para nos ensinar que a libertação de uma alma vale mais que qualquer prejuízo
material; para provar aos seus expectadores que o milagre da libertação havia acontecido.
• Infelizmente, os gadarenos expulsaram Jesus da sua terra, pois a sua presença era ameaça de prejuízo
material (v. 17).
• Jesus restaurou a dignidade daquele homem
• O homem era uma nova criatura (2 Cor. 5:17).
• Três detalhes importantes no texto: o homem estava assentado tranquilamente aos pés de Jesus; o homem
estava vestido decentemente provando que o seu pudor ou vergonha havia sido restaurado; o homem
estava em perfeito juízo, prova da sua sanidade mental.
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Jesus faz daquele homem um missionário de Deus
O homem liberto pediu a Jesus que o levasse consigo. Ele queria viajar. Jesus, o Libertador, o envia como
missionário para a sua casa e para a sua cidade.
A grande lição que aprendemos é que qualquer pessoa, depois de salva e liberta da escravidão do diabo,
é um missionário de Deus. E o nosso primeiro campo missionário é a nossa família e os nossos amigos.

CONCLUSÃO
• O cristão não precisa temer ao diabo. Basta que vivamos sempre na presença de Deus, olhando sempre
para Jesus.
• O melhor meio de manter o inimigo fora é manter Cristo dentro.
• As ovelhas não precisam ser aterrorizadas pelo lobo; basta que fiquem perto do pastor. Não é a ovelha em
oração que Satanás teme, mas a presença do pastor.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.”
(Tiago 4:7)

