
Jesus cura um homem dominado por espíritos maus

Depois de terem atravessado o lago, Jesus e seus discípulos chegaram à região dos gerasenos. Quando 
Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio 
ao seu encontro.



Quando viu Jesus de longe, 
o homem correu até ele, 
caiu de joelhos diante dele 
e gritou bem alto, dizendo: 
—O que o senhor quer de 
mim, Jesus, Filho do Deus 
Altíssimo? Eu lhe imploro 
que o senhor jure por Deus 
que não vai me torturar. 
Pois Jesus já havia falado ao 
espírito: “Saia deste 
homem, espírito impuro!”

Jesus lhe perguntou: —Qual 
é o seu nome?

E ele respondeu: —Meu 
nome é Legião, porque há 
muitos de nós dentro deste 
homem. 

E os espíritos impuros 
suplicaram repetidamente 
que ele não os enviasse a 
algum lugar distante.



Havia uma grande 
manada de porcos 
pastando num monte ali 
perto. “Mande-nos para 
aqueles porcos”, 
imploraram os espíritos. 
“Deixe que entremos 
neles.”

Jesus lhes deu 
permissão. Os espíritos 
impuros saíram do 
homem e entraram nos 
porcos, e toda a manada, 
cerca de dois mil porcos, 
se atirou pela encosta 
íngreme do monte para 
dentro do mar e se 
afogou.



O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha 
sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram 
medo. 

Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem 
possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região.



Quando Jesus entrava no barco, o homem que 
tinha sido possuído por demônios implorou para ir 
com ele. Jesus, porém, disse: “Volte para sua casa e 
para sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez 
por você e como ele foi misericordioso”. 



Então o homem partiu e começou a anunciar pela região quanto Jesus havia feito por ele, e todos se 
admiravam do que ele dizia.
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