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IX. NÃO EXPULSE JESUS DA SUA VIDA 

 

 

Então, todo o povo da região dos gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, 

porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. (Lucas 

8.37) 

 

QUEBRA GELO: Leia o texto de Lucas 8.26-39 e peça aos presentes que procurem 

identificar tudo de ruim que os demônios haviam causado à vida daquele pobre 

homem e também à cidade onde ele morava. Sugiro que você consiga um quadro ou 

uma cartolina e faça junto com os presentes uma lista de malignidades descritas no 

texto. Eis a minha lista: Afastamento da família, loucura, perturbação, isolamento, 

violência, indignidade, prejuízo financeiro, mortes de animais, terror na cidade.  

 

Jesus atravessou o Mar da Galiléia, que tem cerca de 22 km de largura, e foi até a 

região de Gerasa, porque tinha como alvo um homem. Gerasa, também chamada de 

Gadara, era uma de dez cidades que formavam a Província de Decápolis (dez 

cidades, em grego). A pessoa a quem Jesus queria encontrar era, simplesmente, o 

individuo mais atormentado por demônios daquele lugar.  

Este texto serve para nos mostrar o quanto de dor, sofrimento e indignidade os 

demônios podem impor às vidas de pessoas descobertas. Mais ainda, o texto nos 

ajuda a ver que os demônios também podem assolar lugares e cidades. Note que 

além do terror que aquele homem atormentado causava há tempos aos moradores da 

região de Gerasa, a morte dos dois mil porcos e o modo como morreram trouxe 

prejuízos. Os porcos morreram afogados no Mar da Galiléia, a fonte de água potável 

daquelas comunidades. E por que Jesus permitiu que os demônios passassem para 

os porcos?  

Legalidade é a resposta. Deus é justo e age de acordo com princípios e leis. Os 

demônios conquistam brechas ou legalidades nas vidas das pessoas e o Senhor Deus 

tem que permitir a ação deles enquanto as legalidades não são canceladas.  



Como fazer para fechar todas as oportunidades aos demônios? Observe em Lucas 

8.35: E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus 

firam que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés 

de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Os demônios não podiam mais voltar para 

aquele homem porque agora ele estava aos pés de Jesus. E o que significa ficar aos 

pés do Senhor? 

Colocar-se aos pés de Jesus é uma DECISÃO e uma ENTREGA. Em Lucas 10.39, 

temos o relato de Maria, irmã de Marta e Lázaro, escolhendo “ficar aos pés do 

Senhor”. No verso 42, Jesus explica o quão importante é tomar a decisão de colocar-

se aos Seus pés: esta é a decisão mais necessária, mais importante que alguém pode 

tomar! 

No caso das pessoas da cidade de Gerasa, ao verem o homem liberto e transformado, 

fizeram a escolha mais infeliz que alguém pode fazer na vida: expulsaram Jesus da 

cidade! Em Lc 8.37, a Bíblia conta que o povo suplicou a Jesus que se retirasse, 

porque estavam dominados pelo medo. Veja o detalhe: dominados pelo medo. O 

medo é uma ferramenta do Diabo para prender as pessoas. 

Uma das bênçãos que você recebe quando toma a decisão de se colocar aos pés de 

Jesus é livrar-se do medo. O medo aprisiona. O apóstolo João escreveu que porque 

amamos a Deus, lançamos fora todo medo (IJo 4.18).  

Colocar-se aos pés de Jesus é a decisão que lhe permite desfrutar das bênçãos 

do Salmo 91. O Salmo descreve os problemas de quem é atormentado por demônios: 

“laço do caçador” e “veneno mortal” (v. 3), “pavor noturno”, “flecha” e “peste sorrateira” 

e “praga que devasta” (v. 5 e 6). Tudo isto acaba quando você decide e se entrega 

para aquele que lhe oferece a segurança da Sua sombra: Aquele que habita no abrigo 

do Altíssimo e descansa à sombra do Todo Poderoso. (v. 1). Quando você se coloca 

aos pés de Jesus, o Todo Poderoso, Ele o protege com Sua sombra! 

CONCLUSÃO: Hoje é o dia de você tomar a decisão mais importante de sua vida, de 

entregá-la aos cuidados de Jesus. Ele quer protegê-lo com a sombra do Altíssimo, 

onde demônio nenhum terá acesso à sua vida. Por favor, não faça como os homens 

que expulsaram a Jesus. Recusar Jesus é escolher viver sob a tirania do medo.  

 


