
 

 
E continuando nossa série de palavras 

voltadas para os nossos amigos, hoje em nosso GF 

vamos falar sobre uma palavra de esperança que 

trará muita fé e confiança no dia a dia da sua vida. 

Todos nós sabemos dos tempos difíceis que 

o ser humano tem passado, seja na vida 

econômica, política ou social. Assim, como tem 

sido difíceis para muitas famílias que têm 

enfrentado situações de enfermidade ou problemas 

de relacionamento entre cônjuges, pais e filhos, 

etc. 

Então, será que diante de tudo isso, será que 

ainda existe uma mensagem de Esperança? Será 

que ainda é possível alguém ter uma expectativa 

positiva do futuro? E a nossa resposta para essa 

pergunta é SIM, existe! Vamos hoje conhecer a 

história de um homem que estava totalmente 

desenganado e ao ter um encontro com Jesus teve 

sua vida transformada. E para isso vamos fazer a 

leitura de Marcos 5:1-20. 

De forma breve podemos dizer que a vida 

do homem que acabamos de ler era uma tragédia. 

Ele vivia em um cemitério e era um homem 

atormentado espiritualmente, transtornado 

emocionalmente, perturbado 

psicologicamente/mentalmente, machucado 

fisicamente e vivia indignamente. Sem família, 

sem amizade, sem identidade, sem dignidade, sem 

sanidade, sem rumo, sem sentido, sem futuro, sem 

esperança. Aparentemente, um caso irrecuperável. 

Mas graças a Deus a história desse homem não 

termina aqui: JESUS foi ao encontro dele. 

Veja que aonde Jesus vai, histórias são 

transformadas. Por causa de Jesus havia esperança 

para aquele homem. E é por causa de Jesus que 

hoje você pode ter esperança para sua vida. 

Assim, vamos conhecer 4 razões para você 

ter esperança: 

 

1. O amor de Jesus: Deus amou esse 

homem: miserável, imundo, possesso, e portanto, 

não há ninguém que não possa ser alcançado pelo 

amor de Deus. Veja que Jesus largou a multidão, 

atravessou o mar, enfrentou a fúria de uma 

tempestade, a fúria dos demônios e a rejeição dos 

moradores de gadara, para AMAR aquele homem. 

Assim é o amor extravagante de Deus. Ele faz tudo 

por você! 

 

 

2. A graça de Jesus: aprendemos também 

com a historia desse homem que a graça salvadora 

de Deus é para todos. O que de bom ele fez? Nada. 

Só cometeu crimes e pecados, dia após dia. O que 

Ele fez para merecer a visita exclusiva de JESUS? 

Ele não ia a igreja, não era um bom filho, não era 

um bom cidadão. Mesmo assim a graça salvadora 

de Jesus o alcançou! A graça revela que não há 

nada que tenhamos feito que nos qualifica para 

recebermos o amor de Deus. 

 

3. O poder libertador de Jesus: Jesus tem 

TODO O PODER! Quando Jesus coloca os pés 

naquela cidade, os demônios que estavam no alto 

da colina tentaram resistir à chegada dele. Até 

mesmo causaram uma tempestade com uma 

tentativa de resistir, mas nada foi capaz de impedir 

que o poder de Jesus libertasse aquele homem que 

estava possesso com milhares de demônios. A 

existência do mal é real, mas a superioridade de 

Cristo é incomparável. 

 

4. O poder transformador de Jesus: Jesus 

restaurou por completo a vida daquele homem, 

dando a ele dignidade no corpo novamente, 

sanidade mental, sanidade emocional e restauração 

de relacionamentos com a sua família. 

 

CONCLUSÃO: a historia que falamos hoje 

em nosso GF é uma história de esperança! Se Deus 

transformou um homem como o gadareno, imagine 

o que Deus pode fazer na sua vida. Ele deseja 

transformá-lo de dentro pra fora. Deus quer 

restaurar sua vida, seus relacionamentos e te dar 

um propósito. Jesus é a nossa mensagem de 

esperança para uma vida melhor e um mundo 

melhor. 

             
           

 

                 

Uma Palavra de Esperança 

“Pois vocês são salvos pela graça, por 

meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom 

de Deus”. Efésios 2:8 

Semana 20 à 26 de  

Maio de 2019. 


