Estudo 8 – Jesus liberta o Endemoninhado Gadareno
Introdução:
 Jesus e seus discípulos estavam atravessaram o Lago de Genesaré (Mar da Galiléia) em
direção à região dos gadarenos.
 Durante a viagem foram surpreendidos por uma grande tempestade.
 Jesus ficou em pé no barco e ordenou que o vento e o mar se aquietassem.
 Os discípulos atônitos perguntavam uns aos outros: “Quem é este que até o vento e o mar
lhe obedecem?”
 A resposta seria dada na outra margem!
 Leia Lucas 8:26-38. Essa narrativa também está registrada em Mateus 8:28-34 e Mc 5:1-20.
 Líder: (Dê essa explicação se achar necessário ou se alguém fizer essa pergunta).
O evangelista Mateus menciona dois homens endemoninhados, enquanto que Marcos e
Lucas apenas um. Não há erro no relato e não se tratam de dois eventos distintos. A razão
é bem simples: onde há duas pessoas sempre há uma! Jesus libertou dois homens, porém,
Marcos e Lucas destacaram apenas a história de um deles. A menção de um deles, não
nega a existência do outro. Por que? Não sabemos; talvez um deles era mais violento, ou
mais falante, ou o líder, ou porque demonstrou o desejo de seguir a Jesus.
1. O Milagre de Jesus – Lc 8:26-38
 A Região da Gadara - Os judeus evitavam essa região porque a população predominante ali
era de gentios.
 A presença da criação de porcos é uma evidência dessa presença gentílica. Os judeus não
criavam porcos por considerá-los animais impuros. Eles nem mesmo se aproximavam
desses animais.
 Líder: (Dê essa explicação se achar necessário ou se alguém fizer essa pergunta).
Animais impuros – Lv 11:44-47. A restrição de certos alimentos além de proporcionar uma
alimentação saudável era um sinal que distinguia Israel dos demais povos, evidenciando
sua Aliança com Deus. Proibição sobre a carne de porco (hipóteses): 1- Evitar doenças pelo
mal cozimento da carne; 2- Alegoria - o porco representa a preguiça, glutonaria e sujeira; 3Um teste para ver a obediência do povo ou; 4- Evitar a associação com animais ligados ao
paganismo. As restrições alimentares foram abolidas na Nova Aliança.
 Ao desembarcarem, um homem possuído por demônios se aproximou de Jesus.
 Por causa dos demônios, aquele homem agia como um louco e vivia nu. Gritava e se
machucava a si mesmo com pedras pontiagudas. Sua aparência e cheiro eram horríveis.
Ninguém conseguia detê-lo, quando era acorrentado pelas mãos e pés, logo conseguia
rompê-las por causa da sua força.
 Por causa do seu estado, aquele homem não tinha mais casa e nem família. Os cidadãos da
cidade o tinham expulsado e, por essa razão, ele vivia em meio às sepulturas e túmulos.

 Todos tinham medo daquele homem, mas quando ele viu Jesus, correu em sua direção e
prostrou-se diante dele. Então falou: “O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus
Altíssimo?”
 Enquanto os discípulos ainda se perguntavam: “Quem é este que até o vento e o mar lhe
obedecem?” O demônio sabia bem quem era Jesus. Ele era o Filho do Deus Altíssimo!
 Jesus ordenou que o espírito imundo saísse daquele homem, mas o demônio clamou para
que não fosse atormentado, ou seja, não sofresse juízo antes do Dia do Julgamento Final.
 Jesus pergunta qual era o seu nome. O demônio respondeu: Legião. A palavra legião
designava o agrupamento de 6 mil soldados romanos. Ao dizer o seu nome, o demônio
revelou o grande número demônios que o acompanhavam e seu poder. Apesar da força e
poder, todos estavam ali amedrontados diante da autoridade de Jesus.
 O demônio rogou para que Jesus os mandasse para uma manada de porcos.
 Jesus permitiu e como resultado, os dois mil porcos foram precipitados no lago. Os porcos
são bons nadadores, porém, todos morreram afogados.
 Jesus libertou um homem atormentado pelo poder das trevas. Todos deveriam se alegrar
com esse milagre. O homem estava agora, sentado, vestido com seu juízo perfeito. Porém,
os cidadãos daquela região não ficaram felizes, pelo contrário, pediram que Jesus partisse
dali com medo de terem um prejuízo financeiro ainda maior, afinal, dois mil porcos haviam
sido perdidos.
 O homem liberto, porém, perguntou se poderia acompanhar Jesus.
 Jesus, não o permitiu. Ele tinha outros planos para ele: ser um missionário entre os seus
parentes e concidadãos! Ele deveria testemunhar para todos o que Deus lhe fizera!
2.




O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
“Quem é este que até o vento e mar lhe obedecem”? Até os inimigos de Deus sabiam!
Jesus é o Filho do Deus Altíssimo!
O poder de Jesus sobre os demônios revela quem ele é! Os discípulos tiveram mais uma
prova da divindade de Jesus! Jesus disse: Volte para casa e conte o que Deus fez por você!

Conclusão:
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre quem Jesus é e o que ele pode fazer no estudo
de hoje? (deixe as pessoas compartilharem).
 O Senhor Jesus Cristo pode libertar qualquer pessoa do poder das trevas e também pode
transformar as suas vidas.
 Líder: Pergunte: Qual foi a transformação que Deus operou em sua vida? (ouça alguns
testemunhos). Qual é transformação que você deseja que ele faça em sua vida?
 Oração.

