
:: Estudos para Células:: 

FAMILIA SEDE DO AVIVAMENTO 

____________________________________________________________________________________ 

 

www.bersebalife.com 

Life 

FAMILIA – 020 TROCANDO OS VIVOS PELOS MORTOS 
Marcos 5:3 Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes; 

 

Responda: - Você já fez uma troca que saiu perdendo? 

 

Existem coisas que são inegociáveis... Na verdade não tem como colocar um valor. A família é 

justamente algo que não tem como estipular um valor, O GERASENO é um modelo de quem 

trocou os vivos pelos mortos. Ele rejeitou toda a estrutura familiar e preferiu morar no cemitério. 

Trocou a companhia dos familiares pela companhia dos defuntos. 

 

Temos que tomar muito cuidado com as trocas que estamos fazendo. As vezes as pessoas tem 

disposição de passar horas em conversas com amigos (as) de trabalho, e não tem paciência de 

conversar 5min com seu cônjuge ou filhos... 

 

Alguns literalmente trocam os lugares... preferem estar no bar, na casa de parentes, as vezes até 

em lugar de pecado, do que estar no ambiente familiar.  

 

É interessante notar que ao ser liberto dos demônios que o oprimiam, ele também não quis voltar 

para casa. Lucas 8:38 O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o 

deixasse ir com ele; mas Jesus o mandou embora, dizendo: 39"Volte para casa e conte o 

quanto Deus lhe fez". Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha 

feito por ele. Desejou ser missionário e viajar com Jesus. “Jesus, porém, o  despediu, dizendo: 

volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti”!   

 

A casa é local de viver as grandes coisas! A Nossa família é a base de tudo que somos! Essa 

troca de vivos por mortos  foi literalmente dirigida por satanás e não deu certo, não trouxe paz. 

Então podemos aprender que satanás tem influenciado muitas pessoas a abandonarem suas 

famílias, seus amigos. 

 

A ideia de Satanás é levar as pessoas para os lugares de morte, mas a ideia de Deus é enviar você 

ao lugar de vida que é a sua família. Em João 10:10 diz: O ladrão vem apenas para furtar, 

matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. O Inimigo vem trazer 

destruição... Jesus veio para trazer VIDA PLENA.., ABUNDANTE! 

 

Não troque sua família por chiqueiros ,  cemitérios. Temos visto hoje em dia muitos jovens que 

abandonaram suas casas por causa das farras, das drogas, das bebidas e quais tem sido seus 

destinos? Morte, cemitério, tristeza e amargura para seus pais. Cuidado com as trocas, elas 

podem lhe custar a vida. 

 

 


