Marcos 23

Todos ficaram admirados
Como vimos na seção
anterior, Marcos está relatando quatro ações
maravilhosas de Jesus
que revelam na prática
aquilo que ele ensinou: o
Reino de Deus. Essa é
uma história com muitos
detalhes, por isso ocupa
20 versículos. Ela mostra
o Reino ou governo de
Deus em Jesus sobre a
dimensão espiritual.
Mesmo os espíritos malignos mais violentos,
mesmo que sejam muitos, estão todos sob o
domínio de Jesus. Ele
governa tudo e todos.
Este PDF não deve ser reenviado. Cada pessoa interessada
deve fazer o download em <www.pacificadores.org/marcos>.
Você pode imprimir esse PDF para seu uso pessoal. Se desejar fazer mais cópias informe quantas cópias serão feitas a
<marcos@pacificadores.org>
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Leia a Palavra de Deus
1Eles

atravessaram o mar e foram para a região dos
gerasenos. 2Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao
seu encontro. 3Esse homem vivia nos sepulcros, e
ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com
correntes; 4pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém
era suficientemente forte para dominá-lo. 5Noite e
dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras
entre os sepulcros e nas colinas.
6Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrouse diante dele 7e gritou em alta voz: “Que queres
comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te
por Deus que não me atormentes!” 8Pois Jesus lhe
tinha dito: “Saia deste homem, espírito imundo!”
9Então Jesus lhe perguntou: “Qual é o seu nome?”
“Meu nome é Legião”, respondeu ele, “porque somos muitos.” 10E implorava a Jesus, com insistência,
que não os mandasse sair daquela região.
11Uma grande manada de porcos estava pastando
numa colina próxima. 12Os demônios imploraram a
Jesus: “Manda-nos para os porcos, para que entremos neles”. 13Ele lhes deu permissão, e os espíritos
imundos saíram e entraram nos porcos. A manada
de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício
abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou.
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14Os

que cuidavam dos porcos fugiram e contaram
esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi
ver o que havia acontecido. 15Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso
da legião de demônios, assentado, vestido e em
perfeito juízo; e ficaram com medo. 16Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera
ao endemoninhado e falaram também sobre os porcos. 17Então o povo começou a suplicar a Jesus
que saísse do território deles.
18Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe
que o deixasse ir com ele. 19Jesus não o permitiu,
mas disse: “Vá para casa, para a sua família e
anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como
teve misericórdia de você”. 20Então, aquele homem
se foi e começou a anunciar, em Decápolis, o
quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Marcos 5:1-20.
Depois de conhecer Jesus, fica fácil falar dele aos
outros, basta dizer o que ele fez por nós.

Veja a Palavra de Deus
[G] o mar, ou Lago de Genesaré, fica no norte de
Israel, está a mais de 200 metros abaixo do nível do
mar, tem cerca de 13 Km de largura e profundidade
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máxima de 43 metros. [H] Quando Jesus desembarcou, Jesus saiu da margem oeste ao anoitecer e esses fatos aconteceram depois que ele desembarcou,
antes se demoraram por causa da tempestade e podem ter dormido um pouco na margem ainda de madrugada. [G] região dos gerasenos, atualmente no
norte da Jordânia, a sudeste do Mar da Galiléia. [T]
espírito imundo, um demônio, a ideia de impureza é
ampla: os demônios, os sepulcros, os pagãos, os
porcos, tudo isso era considerado sujo para os judeus e Jesus mostrou seu poder mesmo nesse ambiente. [T] dominá-lo, além da impureza, Marcos
descreve a terrível violência com muitos detalhes, e
Jesus exerceu poder sobre isso também. [T] Jesus,
Filho do Deus Altíssimo, é muito comum que esse
título para Deus, na Bíblia, seja usado por não judeus. [A] Meu nome é Legião, legião é uma unidade
do exército romana com cerca de 6.000 soldados, o
que fala não só da quantidade de demônios como da
ocupação espiritual ilustrada pela ocupação romana.
[T] daquela região... do território deles, demônios e
pagãos reivindicaram direitos sobre aquele território,
enquanto Jesus mostrou que exercia governo
mesmo ali. [A] grande manada de porcos, a criação
de porcos sinaliza que não eram judeus, esse aspecto do texto contrasta o interesse de Jesus nas
pessoas enquanto as pessoas tinham interesse nos
porcos. [T] contaram esses fatos... contaram ao
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povo... começou a anunciar, três grupos contaram
os fatos, os que perderam os porcos, os que apenas
viram, o homem que ganhou a liberdade, os dois primeiro testemunhos causaram a rejeição de Jesus, o
testemunho do homem liberto causou a admiração e
posterior aceitação de Jesus. [A] Vá para casa, para
a sua família, mais um indício de que o homem não
era judeu e por isso Jesus não poderia levá-lo como
discípulo para o ministério em Israel. [T] quanto o Senhor fez... o quanto Jesus tinha feito, o título ‘Senhor’
significa ‘dono’ ou ‘proprietário’, é sempre aplicado
para Deus, mas aqui Jesus aplica a si mesmo e Marcos o confirma. [G] Decápolis, dez cidades romanas
fronteiriças de cultura grega que formavam um cinturão de defesa contra os povos do deserto árabe.
1. Como Marcos descreve o domínio do paganismo, impureza e violência em que Jesus entrou
naquela manhã? 1Eles atravessaram o mar e foram para a região dos gerasenos. 2Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito
imundo veio dos sepulcros ao seu encontro.
3Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém
conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes; 4pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo.
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5Noite

e dia, ele andava gritando e cortando-se
com pedras entre os sepulcros e nas colinas.
2. Como Marcos evidencia o Reino de Deus em
Jesus naquele ambiente tão hostil? 6Quando ele
viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante
dele 7e gritou em alta voz: “Que queres comigo,
Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por
Deus que não me atormentes!” 8Pois Jesus lhe tinha dito: “Saia deste homem, espírito imundo!”
9Então Jesus lhe perguntou: “Qual é o seu nome?”
“Meu nome é Legião”, respondeu ele, “porque somos muitos.” 10E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região.
3. Como Jesus libertou o homem que antes estava dominado por tantos demônios? 11Uma
grande manada de porcos estava pastando numa
colina próxima. 12Os demônios imploraram a Jesus: “Manda-nos para os porcos, para que entremos neles”. 13Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou.
4. Qual o testemunho de quem perdeu os porcos
ou apenas assistiu e em que resultou? 14Os que
cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses
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fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o
que havia acontecido. 15Quando se aproximaram
de Jesus, viram ali o homem que fora possesso
da legião de demônios, assentado, vestido e em
perfeito juízo; e ficaram com medo. 16Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoninhado e falaram também sobre
os porcos. 17Então o povo começou a suplicar a
Jesus que saísse do território deles.
5. O que o homem liberto quis fazer, o que Jesus
lhe disse para fazer e qual foi o resultado de sua
obediência? 18Quando Jesus estava entrando no
barco, o homem que estivera endemoninhado
suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. 19Jesus
não o permitiu, mas disse: “Vá para casa, para a
sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez
por você e como teve misericórdia de você”.
20Então, aquele homem se foi e começou a anunciar, em Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por
ele. Todos ficavam admirados.

Ouça a Palavra de Deus
Como esse texto mostra o Reino de Deus em Jesus
sobre o mundo espiritual e pagão? 10E implorava a
Jesus, com insistência, que não os mandasse sair
daquela região.
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Como esse texto estabelece um contraste ente o
Reino de Deus em Jesus pela libertação das
pessoas e o apego das pessoas com os interesses materiais? 17Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles.
Que missão Jesus deu ao homem liberto e que se
tornou a melhor maneira de estar com ele? 19Jesus não o permitiu, mas disse: “Vá para casa,
para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor
fez por você e como teve misericórdia de você”.
Como a nova vida que Jesus deu ao homem
agora liberto se contrasta com a vida que ele tinha antes? 20Então, aquele homem se foi e começou a anunciar, em Decápolis, o quanto Jesus
tinha feito por ele. Todos ficavam admirados.
Na seção 34 (Mc 7:31-37) veremos que Jesus volta
à região de Decápolis e é bem recebido então, possivelmente como resultado do testemunho obediente dado por esse homem.

Sinta a Palavra de Deus
Embora a psicologia e a psiquiatria deem muitas
explicações diferentes, quantas pessoas ainda
agem com violência em nossos dias, sem controle
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sobre seus próprios desejos e ações e vivem em
um ambiente impuro, sujo, miserável, ferindo a si
mesmas e aos outros? 2Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos
sepulcros ao seu encontro.
Você percebe que precisa diminuir o medo que a
mudança pelo governo de Jesus provoca, principalmente quando estamos apegados ao status e
coisas materiais? 15Quando se aproximaram de
Jesus, viram ali o homem que fora possesso da
legião de demônios, assentado, vestido e em
perfeito juízo; e ficaram com medo. 16Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoninhado e falaram também sobre os porcos. 17Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles.
Quanto sua percepção do universo espiritual e o
poder de Jesus sobre ele deve aumentar, principalmente quando filmes de terror fazem o mal
parecer invencível e, às vezes, o isolam na categoria da ficção? 6Quando ele viu Jesus de longe,
correu e prostrou-se diante dele 7e gritou em alta
voz: “Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus
Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes!” 8Pois Jesus lhe tinha dito: “Saia deste
homem, espírito imundo!”
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Você já percebeu que a missão que Jesus nos
deu é compartilhar o que ele fez e que essa é a
melhor forma de ajudar as pessoas? 19Jesus não
o permitiu, mas disse: “Vá para casa, para a sua
família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por
você e como teve misericórdia de você”.
A melhor forma de permanecer em contato com
Jesus é lembrar sempre do que ele fez por nós,
e a melhor forma de lembrar isso é contando aos
outros. Como você vai contar a outras pessoas o
que Jesus fez por você? 18Quando Jesus estava
entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe que o deixasse ir com
ele... 20Então, aquele homem se foi e começou a
anunciar, em Decápolis, o quanto Jesus tinha
feito por ele. Todos ficavam admirados.
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Contato
Se você quer conversar ou comentar o conteúdo
desse devocional, escreva para
<marcos@pacificadores.org>.
Os devocionais de ‘O Livro de Marcos’ são uma realização da Agência Missionária de Mobilização
Evangelística – AMME evangelizar, sob a coordenação do pastor José Bernardo.
Siga, curta, compartilhe
@josebernardo.job no Facebook e Instagram.
@missaoamme (IG) e @AMMEevangelizar (FB)
Visite nossos sites em
www.missaoamme.org e www.pacificadores.org
Participe do grupo no Facebook
www.facebook.com/groups/MARCOSdevocionais/
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