
 

                                                   
 

 

                                          Você se sente uma pessoa transformada por Jesus? 
 
 

                                                                        Volume 1 -  Nº 08 - O Deus do Impossível 
 

                                                                        Jesus transforma 
                                                                  Texto: Marcos 5: 1 a 20 
 

No capítulo anterior – Marcos 4:35 – Jesus disse: Passemos para o outro lado e neste texto – Marcos 5:1 – Jesus realmente 
enfrenta o mar para salvar uma pessoa. Ele sabia o tormento que aquele homem estava vivendo, então, não mediu esforços para ir 
ao encontro dele. O Homem morava nos sepulcros que era lugar de gente sem esperança, sem projeto de vida. Vivia errante pela 
ação do diabo. Autodestruía-se. Feria-se com pedras. 
Esse homem tinha um problema de ordem espiritual, tinha uma legião de demônios, todos disputando sua mente.  
O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para transformar nossas vidas.   João 10:10 
 

O que é pregar o Evangelho senão apresentar Jesus às pessoas? 
Tudo mudou quando Jesus entrou na vida daquele homem. 
 
O que acontece quando Jesus entra na nossa vida?  
 
1) A presença de Jesus trás libertação.     Marcos 5: 15.  
O homem não melhorou, ele se transformou. 
Você conhece alguém que precisa de libertação? 
 

2) A presença de Jesus trouxe restauração.     Marcos 5: 19. 
A primeira manifestação da transformação é dentro da família, por isso Jesus não permitiu que ele o acompanhasse e sim mandou 
que o homem fosse contar a sua família o que acontecera. 
Você pode imaginar um homem como este chegar a sua casa são, liberto e restaurado? 
Você gostaria de ver alguém em especial sendo restaurado assim? 
 

3) A presença de Jesus trouxe um desafio a Evangelização.     Marcos 5: 19. 
Jesus o comissionou dizendo: Vá e anuncie o que o Senhor fez por você. 
Um crente novo não sabe muito bem o que dizer do Evangelho, mas o Espírito Santo o toca para que ele diga o que Jesus fez na sua 
vida.    É simples ....  “Eu era assim e agora sou assim”.   
Você anuncia o que Jesus te fez? 
 

4) A presença de Jesus trouxe perplexidade às pessoas.     
Ficaram admirados. Contra fato não há argumento. O maior argumento que surpreende até um cético é a transformação de vidas. O 
Evangelho, de fato, tem o poder de transformar vidas. 
 
Conclusão:   Você já se deixou ser tocado pelo Evangelho de Cristo? 

 
 
 

RECADOS IMPORTANTES: 
 
 

Não deixe de convidar visitantes para sua célula, mas antes ore por elas.          
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JESUS TRANSFORMA 
Texto: Marcos 5: 1 a 20  

 
 

No capítulo anterior – Marcos 4:35 – Jesus disse: Passemos para o outro lado e neste texto – Marcos 5:1 – Jesus realmente 
enfrenta o mar para salvar uma pessoa. Ele sabia o tormento que aquele homem estava vivendo, então, não mediu esforços para ir 
ao encontro dele. O Homem morava nos sepulcros que era lugar de gente sem esperança, sem projeto de vida. Vivia errante pela 
ação do diabo. Autodestruía-se. Feria-se com pedras. 
Esse homem tinha um problema de ordem espiritual, tinha uma legião de demônios, todos disputando sua mente.  
O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para transformar nossas vidas.   João 10:10 
 

O que é pregar o Evangelho senão apresentar Jesus às pessoas? 
Tudo mudou quando Jesus entrou na vida daquele homem. 
 
O que acontece quando Jesus entra na nossa vida?  
 
1) A presença de Jesus trás libertação.     Marcos 5: 15.  
O homem não melhorou, ele se transformou. 
Você conhece alguém que precisa de libertação? 
 

2) A presença de Jesus trouxe restauração.     Marcos 5: 19. 
A primeira manifestação da transformação é dentro da família, por isso Jesus não permitiu que ele o acompanhasse e sim mandou 
que o homem fosse contar a sua família o que acontecera. 
Você pode imaginar um homem como este chegar a sua casa são, liberto e restaurado? 
Você gostaria de ver alguém em especial sendo restaurado assim? 
 

3) A presença de Jesus trouxe um desafio a Evangelização.     Marcos 5: 19. 
Jesus o comissionou dizendo: Vá e anuncie o que o Senhor fez por você. 
Um crente novo não sabe muito bem o que dizer do Evangelho, mas o Espírito Santo o toca para que ele diga o que Jesus fez na sua 
vida.    É simples ....  “Eu era assim e agora sou assim”.   
Você anuncia o que Jesus te fez? 
 

4) A presença de Jesus trouxe perplexidade às pessoas.     
Ficaram admirados. Contra fato não há argumento. O maior argumento que surpreende até um cético é a transformação de vidas. O 
Evangelho, de fato, tem o poder de transformar vidas. 
 
Conclusão:   Você já se deixou ser tocado pelo Evangelho de Cristo? 

 
 
 

RECADOS IMPORTANTES: 
 
 

Não deixe de convidar visitantes para sua célula, mas antes ore por elas.          
 


