
 

A distância entre o que é pregado e o que é vivido 

Marcos 5.15-17 

15 Indo ter com Jesus, viram o 
endemoninhado, o que tivera a legião, 
assentado, vestido, em perfeito juízo; e 
temeram.    
16 Os que haviam presenciado os fatos 
contaram-lhes o que acontecera ao 
endemoninhado e acerca dos porcos.    
17 E entraram a rogar-lhe que se retirasse da 
terra deles.    

 

Vivemos dias, nos quais é comum ouvir-se uma pregação totalmente 

dissociada da realidade. E quando falo isto, não me refiro à realidade 

econômica, social ou política de nossos dias. Falo sobre o tipo de vida que as 

pessoas levam, sob o aspecto da cristandade. 

As pessoas pregam um cristianismo bonito, envolvente e apaixonante. Mas 

vivem de forma contrária ao que pregam. Pregam o amor, mas vivem o 

egoísmo; pregam a paz, mas fazem guerra; pregam a integridade, mas não são 

íntegras. 

Enfim, o cristianismo dos nossos dias é um cristianismo hipócrita, desprovido 

da presença de Jesus.  

No texto que lemos, vemos que essa atitude, embora eu esteja me referindo 

aos dias atuais, não é nenhuma novidade.  

Estamos diante da conclusão de um relato, no qual Jesus havia libertado um 

homem da opressão demoníaca. 

Após acalmar uma tempestade, ocorrida no lago da Galiléia, Jesus, ao chegar 

no outro lado da margem se deparou com um homem que vivia há anos 

oprimido por demônios e vivia entre os sepulcros daquele lugar.  

Ao presenciar Jesus os demônios lhe rogaram que Ele - Jesus - autorizasse 

eles a entrarem nuns porcos que pastavam na redondeza e, após a 

autorização de Jesus, eles - os demônios - lançaram a vara num precipício. 

Quando souberam disso, ocorreu o que lemos na porção bíblica inicial. Os 

homens daquele local rogaram a Jesus que se retirasse do meio deles. 

Por que isto ocorreu?  



1) Medo das perdas materiais – Foram dois mil porcos os que se perderam. 

Os homens da região não estavam dispostos a abrir mão de bens materiais. 

Seria pedir demais!  

Isto acontece muito com as pessoas. Seguir a Jesus significa, muitas vezes, 

perdas, não apenas de bens materiais, mas de prestígios, pessoas, e, até, 

parentes. 

Muitos não querem sair da zona de conforto e, assim, preferem dizer "não!" a 

Jesus - "como, eu vou seguir a Jesus, se isso significa deixar de fazer isso ou 

aquilo?".  

Em alguns casos, "isso" ou "aquilo" significa perdas econômicas. 

Em outros, significa deixar velhos hábitos. 

Em outros, ainda, significa deixar pessoas, posições sociais, projetos futuros.    

2) Eles não se interessavam pelo homem endemoninhado – Aquele homem 

já havia se tornado parte integrante da vida da comunidade. Possivelmente 

nem era mais notado, ou, talvez, fosse motivo de chacotas, "pegadinhas" etc.. 

Assim, como aqueles homens, muitas vezes agimos assim. Nos acostumamos 

com as pessoas com quem cruzamos no dia-a-dia. Não nos preocupamos com 

elas. Achamos que não temos nada a ver com a situação em que elas estão 

envolvidas. 

E se aparecer alguém para ajudá-las, pode fazê-lo, desde, que não nos cause 

prejuízos.   

3) O sistema de valores deles estava nas coisas terrenas – A rejeição a 

Jesus, a preocupação com a vida econômica da região eram, na verdade um 

reflexo daquilo que era prioridade para eles. Eles viviam como se fossem viver, 

na terra, para sempre. Não estavam preocupados com a vida por vir. 

Nós, como cooperadores do Senhor, não precisamos temer as dificuldades que 

surgem quando nos tornamos servos do Senhor. Até porque, é um engodo 

muito grande achar que as provações só ocorrem quando servimos ao Senhor. 

Não! Elas existirão sempre, independentemente do serviço ao Senhor. No 

entanto, é melhor passar por dificuldades com Ele, do que sem Ele. 

 

Sejam abençoados. 


