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INTRODUÇÃO: 
 
Gadara era uma cidade grega que pertencia à Decápolis, um grupo de dez cidades helenísticas, situando-se quase todas (com 
exceção de uma) na Transjordânia. A excepção é Citópolis, ou Bete-Seã (no Velho Testamento), que ficava na extremidade 
oriental da Planície de Esdraelom, num importante cruzamento a oeste do Jordão. Eusébio diz-nos que se situava a cerca de 
9,5 km a sudeste do Mar da Galileia. O seu território deve ter-se estendido até ao Mar da Galileia, tal como é indicado pelo 
relato da cura dos dois endemoninhados (Mt 8:28-32). 
 
Nesta região, Cristo teve a oportunidade de encontrar um jovem que estava possuído de uma legião de demônios, o qual 
vivia nos sepulcros, andava despido e com grilhões. A libertação deste jovem causou um impacto muito grande na cidade, 
pois devido a palavra de Jesus, os demônios que no jovem estavam, entraram na manada de porcos que ali pastavam, 
precipitando-os ao mar. 

 
 
ESBOÇO: 
 

  
1. Podia quebrar as cadeias externas, mas não as internas: (Sl 142.4-7) - Olhei para a minha direita e vi; mas 

não havia quem me conhecesse; refúgio me faltou; ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó SENHOR, clamei; eu 
disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Tira a minha alma da prisão, para que louve o 
teu nome. 
 

2. Podia correr para todos, mas somente Jesus podia o atender (Hb 7.25) - Portanto, pode também salvar 
perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 
 

3. Não foi suficiente somente confessar, tinha de deixar: (Jo 5.14) - Depois, Jesus encontrou-o no templo e 
disse-lhe: Eis que já estás são; não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. 
 

4. Somente aos pés de Jesus podia encontrar descanso: (Mt 11.28-29) - Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde 
de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. 


