
 

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 há um grande desafio missionário para todos nós, isto é, de falarmos 

sobre Jesus para as pessoas. Mostrar o que precisamos compreender no cumprimento deste 

desafio. 

• Se quisermos saber o que o inimigo faz com uma pessoa, aqui está um triste exemplo. 

• O texto nos mostra o encontro de Jesus com um homem possuído por espíritos malignos. 

• Não se tratava de loucura, mas sim de ação maligna na mente do home, que o levava a morar no 

cemitério, e viver sem qualquer dignidade. 

• O que o inimigo fez com este homem é o retrato de degradação a que uma pessoa está sujeita, pela 

ação do mal. 

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

• Eram grutas onde os corpos eram depositados. Ambiente que por si só causava medo. 

• 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 

• Ninguém podia prendê-lo. Foi tomado por uma força sobre humana. 

• Com certeza, a mão satânica por trás da violência que impera na família.  

 

3. O inimigo trouxe alienação para 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. 

• Tornou-se um zumbi, um fantasma em carne e osso. 

 

4. O inimigo trouxe autodestruição. 5:5 

• Feria-se com pedras. Autoflagelando. Autodestruindo. 

• Com certeza, é a mesma força que atua na mente de pessoas levando-as à autodestruição por meio 

do álcool, drogas entre outros.  

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

       5. Jesus lhe deu uma missão. Marcos 5:19 

• Uma vez liberto o Senhor Jesus lhe deu uma missão, ou seja, fez dele um missionário. 

• Volta para a sua casa e anuncia o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você.  

Marcos 5:19 

• Jesus não mandou que ele simplesmente retornasse para casa, mas sim que contasse para sua 

família, o que havia acontecido com ele e como ficou liberto. Isto é ser um Missionário. 

 

Um extraordinário desafio missionário 

Pr Celso Martinez 

De 01 a 06 de novembro 

Culto do dia 24/10 

http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/5/19+


• O texto nos oferece um extraordinário desafio missionário. 

 

 

1. A obra missionária é feita com obediência.  

• Jesus mandou que ele fosse para sua casa, e ele obedeceu. Marcos 5:20 

 

2. O primeiro campo missionário é a família. 

• Ao grupo de discípulos, o Senhor disse: Ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. 

Marcos 16:15. 

• Quando o Senhor Jesus fala aos discípulos, diz: “Ide por todo mundo”. Marcos 16:15. 

• Quando o Senhor Jesus fala ao indivíduo, diz: “Volta para a sua casa”. 

• Às vezes é mais fácil pregar aos de fora do que aos de dentro. 

• O primeiro campo missionário de todos nós é a nossa casa. 

• Aqueles que nos viram destruídos, devem ser os primeiros a nos verem reconstruídos pela graça de 

Deus. 

 

3. A pregação missionária de maior impacto é o testemunho pessoal. 

• “Anuncia o que o senhor fez por você”. Marcos 5:19. 

• A partir do momento que uma pessoa é salva por Jesus, já está credenciada a pregar o evangelho. 

• Qualquer pessoa convertida já está credenciada para pregar o evangelho. 

• Testemunho pessoal – é a encarnação da mensagem na nossa própria vida.  

• É dizer aos outros, o que Jesus fez por nós e em nós. 

• Quem nasceu de novo, já está comissionado para pregar a mensagem. 

 

4. A maior confiança na eficácia da mensagem missionária é a misericórdia de Jesus. 

• Como teve misericórdia de ti. Marcos 5:19 

• Misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A 

palavra misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere (ter compaixão), 

e cordis (coração).  

• "Ter compaixão do coração" significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, 

aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. 

 

Conclusão. 

1. Você compreendeu que, uma vez salvo e liberto, este homem se tornou um missionário? 

2. Você concorda que o primeiro campo missionário é a família? 

3. Você compreendeu que, para falar de Jesus, a coisa principal é ter uma experiência com 

Ele? 

 

 

 

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! 


