
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Marcos 5:1-20 

• Propósito: Mostrar que o inimigo de nossas almas busca destruir pessoas e famílias. Somente com 
o poder de Jesus Cristo poderemos obter vitória e uma família abençoada. 
 

• Este é um relato dramático e forte. 
• Não é uma parábola, com personagens fictícios e imaginários. É um relato com pessoas reais. 
• É a história de um homem encharcado de demônios. 
• Este homem tinha duas casas: a primeira foi aquela para a qual o Senhor Jesus o mandou voltar. A 

segunda foi aquela onde estava habitando quando encontrou Jesus. 
• O homem que morava no cemitério. 
• É um típico caso de uma pessoa atormentada e destruída pelo demônio. 
• Não só ele foi destruído, mas também a família para a qual o Senhor mandou que ele voltasse. 
• Saiu de casa para morar no cemitério. 
• Da casa para o cemitério. 
• Se quisermos saber o que o inimigo faz com uma pessoa, aqui está um impressionante retrato. 
• Se quisermos ver o que o inimigo faz com uma família, aqui está uma triste constatação. 
• Não há registro do nome do personagem. Isto é fantástico, pois pode colocar qualquer pessoa no 

cenário. 
• Jesus disse que o ladrão não veio se não para matar, roubar e destruir. João 10:10. 

 
• O que o inimigo provocou na vida deste homem? 

1. O inimigo o colocou no ambiente de morte. 5:3 

• Não há coisa alguma mais emblemática da morte do que o cemitério. 
• Cemitério é lugar de tristeza, de morte e de solidão. 
• Não é comum uma pessoa morar no cemitério. Ali é lugar de corpos sem vida. 

 
2. O inimigo trouxe a violência para a vida daquele homem. 5:4 
• Mateus diz que eram muito violentos. 
• Com certeza, a mão satânica por trás da violência que impera na família.  

 
3. O inimigo trouxe alienação para a mente daquele homem. 5:5 
• Andava dia e noite, noite e dia. 
• Andava clamando, ou seja, gritando pela rua como um doido. 
• Seu problema não era mental, mas sim espiritual. 

 
4. O inimigo trouxe autodestruição. 5:5 
• Feria-se com pedras. 
• Autoflagelando. Autodestruindo. 
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• Com certeza, atuando na mente de pessoas que se destroem com álcool, drogas e outras coisas 
destrutivas, está a mente do inimigo.  

• Há pessoas com pensamentos suicidas, sob forte influência do inimigo. 
 

5. O inimigo trouxe sujeira para a vida daquele homem.  
• Os demônios pediram para entrar nos porcos.  
• Porco é animal associado a sujeira. Come o que ninguém come. Gosta de lama. 
• O inimigo gosta de sujeira, de imundícia, de podridão. 
• A presença de Jesus mudou a vida daquele homem de forma extraordinária. 
• A vida de qualquer pessoa muda para melhor quando Jesus chega. 
• A história mudou com a chegada de Jesus. 

1. Jesus lhe deu libertação. 5:8. 
•  E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em 

perfeito juízo, e temeram. 
 
2. Jesus lhe deu saúde para a sua mente. 5:15. 

• O alvo do inimigo é mente do homem. Lança setas que, uma vez entrando, tem a capacidade de 
atormentar uma pessoa. 

• E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em 
perfeito juízo, e temeram. 
 
3. Jesus lhe deu uma missão. Marcos 5:19 

• Jesus, porém, não lho permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão 
grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti.  

• Jesus fez dele um missionário.  
• Jesus não mandou que ele simplesmente retornasse para casa, mas sim que contasse para sua 

família, o que Ele havia feito. 
• Contasse as grandes coisas que o Senhor havia feito e como teve misericórdia dele. 

Conclusão: 

1. O que mais lhe impressionou neste relato? 

2. Qual a razão que teria levado o Senhor manda-lo voltar para casa? 

3. Assim como nesta história, você conhece famílias que precisam de Jesus? 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


