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Marcos 5.1-15, 19a



Um título que assusta

Um tema que incomoda

22 menções em 
16 capítulos

O maior e mais detalhado 
relato com exceção da 
paixão e ressurreição



O Espírito Santo inspirou Marcos a 
falar sobre este assunto; isso sinaliza 
que devemos prestar atenção no que 
o Evangelho de Marcos diz



O texto de Marcos acentua o estado 
lastimável do homem sob o poder de 
Legião, bem como o poder 
restaurador de Jesus. Hoje olharemos 
para este homem sofredor



1A grave 
situação da 
humanidade 
demonizada



Demonização e possessão

PossessãoD e m o n i z a ç ã o

Efésios 2.1-3



1 ou 2 endemoninhados?!
Mt 8.28; Mc 5.2

Geraseno ou Gadareno?



Um homem louco?

Mais do que um louco, um 
endemoninhado

Um homem pneuma akathartos
espírito imundo



Três observações sobre pneuma akathartos

1
Dizemos “não" à psicologização 
biomédica, psicologia social e 
teologia da libertação. Marcos 
relata um caso de possessão 
demoníaca



Três observações sobre pneuma akathartos

2 O que é possessão ou 
endemoninhamento?



“
[Possessão demoníaca é] a suposta invasão do 
corpo por um demônio ou espírito do mal que 
assume o controle da mente ou da alma, 
produzindo transtorno mental, enfermidades ou 
comportamento criminoso. Muitas formas de 
doença física e psicológica costumavam ser 
atribuídas a tais possessões, notavelmente a 
epilepsia, a esquizofrenia e a síndrome de 
Tourette. Dicionário de Psicologia da APA 
(American Psychological Association)



Patologia ou possessão?

A prova incontestável de possessão  é a 
apresentação de um fenômeno que 

não pode ser explicado pela Medicina. 
No caso deste geraseno ou gadareno, 

ele possuía força sobrehumana



Possessão demoníaca é a instalação de 
um ou mais espíritos imundos — ou 
demônios — em uma pessoa. Um ou 
mais espíritos maus entram em uma 
pessoa, a devoram de dentro para fora 
e levam-na a prejudicar ou mesmo 
destruir outras pessoas



O que são esses espíritos imundos ou maus?

Mentira Verdade bíblica

Espíritos humanos. 
Gente que já morreu

Demônios ou anjos 
decaídos  

(Ap 12.7-9; Ef 6.12) 



Três observações sobre pneuma akathartos

3
A designação “espírito imundo”, 
pneuma akathartos, evoca a ideia 
de akatharsia; “impureza”  
(Ef 5.13; Gl 5.19)



Efésios 5.13

Akatharsia significa todo lixo moral ou 
sujeira proveniente de devassidão, 
desregramento ou licenciosidade



Gálatas 5.19

Akatharsia é a segunda obra da carne e 
tem o sentido de imundícia



John Stott:

Akatharsia indica comportamento 
anormal



Barclay:

Algo que dá nojo à pessoa que a 
presencia e possui quatro ideias 

principais: (1) uma mente poluída e 
poluente; (2) impureza repulsiva; (3) 

impedimento ao culto; (4) contaminação 
generalizada — toda a vida é maculada



Demonização e possessão

PossessãoD e m o n i z a ç ã o

Efésios 2.1-3



2 Cinco 
marcas do  

homem sob
Legião



O estado daquele homem (v. 3-5). 
Podridão moral e espiritual que 
imbricava em cinco comportamentos:

1 Apego ao ocultismo
Ele “vivia nos sepulcros” 
(v. 3; cf. Is 65.4)



Hellboy, o garoto do inferno



Batman, o Cavaleiro das Trevas



Malévola



Nosso herói é Jesus, o Benévolo



O estado daquele homem (v. 3-5). 
Podridão moral e espiritual que 
imbricava em cinco comportamentos:

2 Absoluta inadequação social
Ele “vivia nos sepulcros” 
(v. 3; cf. Is 65.4)



Preferia a solidão dos túmulos do que a companhia dos vivos

Ele era agressivo

Sua indisposição explodia em violência



O estado daquele homem (v. 3-5). 
Podridão moral e espiritual que 
imbricava em cinco comportamentos:

3 Tornar-se uma criatura da noite
Ele andava sempre, de noite 
e de dia” (v. 5)



Jesus é a estrela que anuncia a 
chegada de um novo dia (Ap 22.16)

Os discípulos de Jesus são 
identificados não com a noite, 

mas com o dia (1Ts 5.5, 8-10)



A não ser por motivos médicos, ou o atendimento a uma 
necessidade familiar ou de nosso próximo, ou uma contingência 

profissional, utilizemos a noite para dormir



Não abramos espaço para hábitos notívagos. Tentemos, o mais que 
pudermos, dormir cedo e dormir bem. É preciso alinhar nossos 

hábitos à nossa identidade em Cristo — nós “somos do dia”



O estado daquele homem (v. 3-5). 
Podridão moral e espiritual que 
imbricava em cinco comportamentos:

4 Angústia incontida
Ele era visto “clamando 
[krazō] por entre os sepulcros 
e pelos montes” (v. 5)

chorando alto



O estado daquele homem (v. 3-5). 
Podridão moral e espiritual que 
imbricava em cinco comportamentos:

5 Dor autoinfligida
Ele cortava a si mesmo: “[...] 
ferindo-se com pedras” (v. 5)



Concluindo…



Este é o estado geral daquele homem 
atraído pelo oculto (idólatra), isolado 
das pessoas que o amavam 
(ególatra), desalojado do dia e 
colado à noite (notívago), 
angustiado e mutilado, por dentro 
e por fora (autodestrutivo)



Aquele homem não era uma vítima, 
mas colhia as consequências do que 
havia buscado; tudo começara com 
idolatria, passara por isolamento 
social, desdobrara-se em noites 
insones e culminara em sofrimento 
autoinfligido



Repetindo, há um poder destrutivo em 
Legião. Os homens não conseguiam 
prender o geraseno ou gadareno 
porque este já havia sido feito 
prisioneiro por Satanás — estava sob as 
cadeias do inferno, amargando pesado 
jugo. Somente Jesus poderia libertá-lo



O mar

Jesus acalma o mar



Jesus acalma o geraseno

O mar O geraseno



O Cordeiro vence o embate
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