JESUS CRISTO É A
AUTORIDADE ABSOLUTA
“Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: ‘Que
queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me
atormentes!’”(Marcos 5:6,7)

INDO AONDE NINGUÉM IA
Em Marcos 5:1-20, temos o relato de um homem que foi liberto por Jesus do domínio de diversos espíritos
imundos e se tornou o primeiro missionário dos gentios (não judeus). Jesus fez a maior parte do seu ministério
em volta do mar da Galileia onde ficavam os judeus, mas uma única vez Jesus foi do outro lado do mar, onde
as populações eram pagãs. Essa era a região onde ficava a Decápolis – nome que faz referência a dez regiões
com uma cultura grega que viviam sob domínio de Roma. Essa região não era muito amigável a judeus, tanto
que enquanto no evangelho de Marcos informa que o fato ocorreu em Gerasa, no evangelho de Lucas e de
Mateus diz que foi em Gadara. A própria imprecisão geográfica demonstra a não afinidade dos discípulos com
a região. É como se o objetivo fosse apenas pontuar que o fato ocorreu “naqueles lados de lá”, ou seja, num
local onde não era comum um judeu ir.

O QUE TEMOS QUE SABER SOBRE O MUNDO ESPIRITUAL?
“Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele” Marcos 5:6
Qual foi a reação do endemoniado quando, de longe, viu Jesus? Ele se prostrou imediatamente, depois afirmou
que Jesus era o filho do Deus Altíssimo e suplicou que ele não o castigasse. E isso é tudo o que temos que saber
sobre qualquer tipo de casta de demônio: eles sabem perfeitamente quem Jesus é, o poder que Ele tem e não
podem fazer absolutamente nada, a menos que Ele assim permita. Em vez de separar tempo para estudar sobre
demônios, devemos dedicar nossas vidas a estudar sobre Jesus e nos empenhar a ser como Ele. Jesus exerce
autoridade absoluta sobre toda a criação divina. Não importa a cultura de um local, nem se as pessoas desse lugar
reconhecem o poder de Jesus, uma vez que ele não tem necessidade ser reconhecido como Senhor para que seja
Senhor. Jesus é Senhor. Aqui Jesus foi para uma área com crenças pagãs. Ali ninguém esperava o messias ou temia
o “Deus dos judeus”. A verdade é que diante de Jesus, não tem demônio, nem ideologia, nem cultura que fique de
pé. Tudo se prostra diante dEle.

OS DEMÔNIOS AINDA ATUAM NO DIA DE HOJE
“Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles.” Marcos 5:17
A possessão demoníaca ainda ocorre nos dias de hoje, no entanto nem sempre de forma semelhante ao relato
em questão. É perfeitamente possível uma pessoa ter uma aparência lúcida e tranquila, porém estar sob domínio de demônios. Em Lucas 22:3 diz “Então Satanás entrou em Judas, ...” e todos os seus atos posteriores não
continham gritos nem violência, entretanto exprimiram uma maldade absurda. Uma possessão demoníaca vai
além de ações sobrenaturais, antes de tudo, carrega motivações anticristãs. Logo, quanto mais conhecermos
sobre Cristo e sobre como agem os que verdadeiramente são dEle, mais discernimento espiritual teremos.

QUAL DEVE SER A NOSSA POSTURA DIANTE DISSO?
“Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo!" Marcos 5:8
Há pessoas que possuem discursos sedutores, mas que estão carregados de ideologias contrárias à Bíblia. A
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forma mais eficaz de combater isso não é com debate de ideias, mas com oração pela conversão da pessoa em
si, pois de nada adianta expulsar um demônio se o que entrar ali não for o Espírito Santo de Deus. De nada
adianta vencermos alguém no campo das ideias, se a pessoa não se render a Cristo. Precisamos entender isso
de uma vez: se ganharmos alguém para a nossa argumentação lógica, não ganhamos, perdemos. Essa pessoa
só saiu de uma prisão para outra. O que liberta é o evangelho e nada mais. É importante salientar que apenas
aqueles que não possuem o Espírito Santo de Deus, podem sofrer de fato uma possessão demoníaca. Os
crentes em Cristo podem ser tentados, receberem sugestões e até se enganarem pontualmente, mas não existe
em toda a Bíblia um relato de um crente verdadeiro que foi possuído por demônios.

NEM CORRENTES O PODIAM SEGURAR
“Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo,
e ninguém conseguia dominá-lo.” Marcos 5:4
Nenhuma tentativa humana foi capaz de conter o endemoniado, mas uma ação de Jesus mudou tudo. Em
Marcos 5:18 temos: “Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado
suplicava-lhe que o deixasse ir com ele.” Aquele que antes arrebentava as correntes, quebrava os ferros, subjugava todos que tentavam domá-lo, berrava e se autoflagelava, agora suplica para estar “amarrado” em Jesus.
Aleluia. O único que pode verdadeiramente nos libertar é Jesus. Que o Senhor possa agir neste instante em
cada um, nos lembrando de onde Ele nos tirou e nos fazendo entender que a única diferença que há entre nós
e o povo “daqueles lados de lá” é Jesus.

PARE, PENSE E CONTE O QUE O SENHOR FEZ POR VOCÊ
Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos
ficavam admirados.” Marcos 5:20
Obviamente, o homem agora liberto e são, estava grato e cheio de admiração por Jesus. Era natural que esse
homem quisesse ir embora com Jesus e deixar tudo para trás. Entretanto, Jesus não o permite ir com ele, ao
invés disso faz desse homem o primeiro missionário entre os gentios. Que possamos não nos restringir a fazer
parte do “grupo de salvos”, mas que o amor por aqueles que ainda não conhecem Jesus nos impulsione a falar
para o mundo sobre aquilo que Jesus fez e faz e nossas vidas. Seja perto ou “praqueles lados de lá.”

