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APRESENTAÇÃO 

 

No Concílio Vaticano II, a Igreja Católica reafirmou sua identidade original 

missionária em sua própria natureza.
1
 Os bispos em Aparecida descortinam uma Igreja 

de discípulos missionários, cujo horizonte é o Reino de Deus. O Papa Francisco nos 

exorta continuamente a sermos uma Igreja em saída missionária.  

Jesus envia em missão para suscitar a fé no Pai e em seu reinado: “Ide pelo 

mundo inteiro e anunciai a Boa-Nova a toda criatura!” (Mc 16,15). Jesus indica os 

sinais que acompanharão os que crerem: “expulsarão demônios em meu nome, falarão 

novas línguas; se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal 

algum; e quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados” (Mc 

16,17-18). No mandato e nos sinais que Jesus indica já podemos entrever as 

dificuldades e os desafios que esperam os missionários. Ao sair em missão, a Igreja 

encontra dificuldades às quais deve responder. 

Nosso mundo, em mudança de época, está marcado pelo pluralismo cultural e 

religioso. Neste contexto, o problema do mal continua um enigma que questiona 

continuamente. Busca-se compreender e responder à presença do mal no cotidiano da 

vida. Entre nós aparecem pregações sobre o mal e o Maligno, práticas de exorcismo, 

“missa de cura e libertação” e outras atitudes que causam estranheza e, não raro, 

confusão nas comunidades. 

A Igreja sempre reprovou as várias formas de superstição, a preocupação 

excessiva com Satanás e os demônios, os diversos tipos de culto e a invocação aos 

espíritos. A Igreja sempre preferiu priorizar em sua pregação a Boa-Nova do Evangelho, 

o Mistério Pascal. Ela não coloca em destaque a fala sobre o Maligno e sua ação 

contrária ao reinado de Deus. A ação do Maligno é no sentido de afastar as pessoas de 

Deus e fazê-las perder a fé. Neste sentido, o próprio Jesus alertou São Pedro: “Simão, 

Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, 

orei por ti, para que tua fé não desfaleça” (Lc 22,31). 

A Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé (CEPDF) instada a tratar 

deste tema polêmico qual seja a ação do Maligno, a possessão diabólica, os exorcismos 

                                                           
1
 CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Ad Gentes (AG), n. 2. 
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e as orações de cura e libertação, o faz aqui neste texto que, apesar da sua brevidade, 

pode ajudar a iluminar a situação, fornecendo elementos de compreensão e ação 

pastoral apropriadas. 

Em seu tempo, São João Crisóstomo declarava aos cristãos de Antioquia: “Não 

nos dá prazer falar sobre o diabo, mas a doutrina da qual isto me oferece a ocasião de 

expor será útil para vós”.
2
 Assim também esperamos que este texto possa ser útil a 

todos os que o lerem. 

Somos agradecidos aos que se dedicaram para que este subsídio fosse elaborado 

e colocado à disposição de todos, para servir à melhor compreensão da fé e à ação 

pastoral de nossa Igreja.  

 

                           Dom Pedro Carlos Cipollini 

                     Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 JOÃO CRISÓSTOMO  O Diabo tentador. In: Homilia II, 1, p., 49, 257-258. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O pluralismo cultural e religioso de nosso tempo possibilita a difusão de ideias 

estranhas à fé cristã que, algumas vezes, são acolhidas por pessoas, grupos e 

comunidades. Nesse contexto, encontram-se algumas pregações sobre o maligno e 

práticas de exorcismo que causam estranheza e confusão ao povo de Deus. Para auxiliar 

na reflexão e no discernimento, a Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé, 

da CNBB, oferece este subsídio doutrinal sobre exorcismos. Ele atende à solicitação de 

alguns bispos que apresentaram a necessidade de ter esclarecimentos e orientações 

pastorais sobre essa temática. O objetivo do subsídio é recordar os aspectos 

fundamentais da fé cristã sobre o influxo do maligno no mundo e sobre os exorcismos. 

A abordagem implica a devida sobriedade que o assunto requer, justamente para não 

suscitar publicidade e atenção exagerada que a desfoquem do núcleo da mensagem 

salvífica realizada em Cristo Jesus.  

O interesse pela presença do mal no mundo e do tentador sempre causaram 

curiosidade e polêmicas. A mídia continua produzindo filmes sobre demônios e 

exorcismos. O público acorre a essas produções como se fossem registros quase 

fotográficos da realidade. O fascínio é garantido pelos sentimentos de medo, 

perplexidade e terror que instigam a fantasia humana. Aspectos de uma religiosidade 

arcaica, mítica e mágica retornam com frequência e provocam angústia, irracionalidades 

e dificuldades para a ação evangelizadora.  

Acrescente-se a esse cenário de religiosidade mágica, a proliferação de 

exorcismos abusivos, difundidos por grupos neopentecostais, os quais criam a sensação 

de que todos os males são causados pela ação dos demônios. Essa concepção encontra 

grande recepção entre as populações cansadas de procurar auxílio para suas dificuldades 

de ordem física e/ou psíquica. Diagnósticos precisos e medicamentos eficazes são 

inacessíveis para grande parte da população. O empobrecimento material e cultural e o 

descalabro da saúde pública obrigam as pessoas a buscar a cura em terapias, que se 

dizem milagrosas. Essa situação não ocorre apenas entre a população mais carente, pois, 

diante do desespero e da vida ameaçada, emergem, em todas as classes sociais e 

culturais, pessoas procurando soluções a qualquer custo.  



6 
 

Por outro lado, o cientificismo propagou a noção de que só é real e verdadeiro 

o que for verificável empiricamente. O Iluminismo da Idade Moderna criticou as 

interpretações sobre o diabo e tentou compreender toda a realidade a partir de esquemas 

racionais. De certa forma, difundiu-se a inexistência do maligno e se consideraram as 

práticas de exorcismo como superstições de pessoas menos esclarecidas. A 

interpretação de que os avanços científicos tornam irracional a crença em demônios 

pressupõe que a considerada possessão possa ser explicada plausivelmente por outras 

formas de conhecimento humano. Existem interpretações da Psicologia e da Psiquiatria 

sustentando que as possessões representam casos de doenças mentais ou 

psicossomáticas, a exemplo de neuroses, psicoses e, mais recentemente, de dissociações 

de personalidade.  

Algumas correntes teológicas, a partir do século XX, também colocaram em 

dúvida a existência de satanás, o qual acabou sendo concebido como uma 

personificação do mal que há no mundo, uma ideia abstrata ou uma figura de linguagem 

que reúne em si a causa dos males do mundo, pois, como sujeito, sustentou-se que ele 

não existe. Seria ele a personificação de tudo o que Deus não quer. 

O ser humano livrou-se de satanás e de seu reino. Isso aconteceu quase por 

brincadeira, pois as pessoas fizeram dele um personagem cômico. É difícil descrever o 

demônio sem recorrer ao humor, a piadas e ao deboche. Na raiz disso, há um sentimento 

cristão: aquele que foi redimido despreza o velho senhor. Entretanto, o deboche do 

crente torna-se gargalhada para o não crente, e isso ajuda novamente na causa de 

satanás. Em nenhum outro lugar, ele, de fato, governa senão quando os homens riem 

dele.
3
 

Em contrapartida, crescem minorias que se organizam em torno do satanismo, 

criando uma crença na qual satanás é servido por fiéis que oferecem sacrifícios, preces e 

oferendas à personificação do mal no mundo. Há pessoas que até se consagram ao 

demônio com rituais macabros, que envolvem banho de sangue de animais e, algumas 

vezes, sacrifícios humanos.  

Enfim, em diversos grupos religiosos, não somente nos cristãos, sustentam-se 

pregações confusas sobre a ação do diabo ou dos demônios. Para alguns, todo mal no 

                                                           
3
 GUARDINI, Romano.  Il Signore.  Milano: Vita e Pensiero, 1964. p. 145-152. 
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mundo é resultado da constante ação do diabo que tenta a humanidade. De modo 

similar, desenvolvem-se práticas esotéricas e mágicas para controlar ou expulsar as 

forças do mal e do demônio.  

Essas práticas se valem de rituais, palavras e oráculos que pretendem dominar 

o maligno, especialmente quando ele é entendido como uma entidade que se apossa de 

pessoas, objetos e lugares. Igualmente, em certos grupos eclesiais, multiplicam-se 

reuniões para rezar, a fim de obter a libertação da influência dos demônios, embora não 

se trate de exorcismo propriamente dito. Tais reuniões são efetuadas, algumas vezes, 

sob a direção de leigos, mesmo quando está presente um sacerdote. 

Entre a fantasia de quem projeta imagens, conceitos e ritos em torno do 

demônio e a realidade marcada pelo mistério da iniquidade, encontram-se fiéis católicos 

reféns de informações contrárias à Tradição e ao ensinamento do Magistério da Igreja. 

Não raras vezes, ouvem-se, com perplexidade, pregadores católicos que utilizam até 

meios de comunicação para propagar noções estranhas à fé revelada, especialmente 

sobre a relação entre pecado e graça, atuação do diabo e salvação realizada em Cristo. 

 O resultado dessas pregações é a busca abusiva de exorcismos por parte de 

quem interpreta como ação do maligno toda e qualquer adversidade na vida. 

Igualmente, tem-se conhecimento de que alguns presbíteros, sem a precaução ditada 

pela prudência e sem autorização eclesiástica, simulam uma espécie de exorcismo e 

causam grande dano à saúde psíquica de muitos fiéis.  

Entre aqueles que propagam a presença forte e atuante do demônio no mundo, 

e aqueles que negam sua existência, paira o abismo de quem pouco aprofundou a 

verdade revelada no Cristianismo. Existem situações de iniquidade que não podem ser 

tratadas apenas pela razão, pela ciência ou pelo vasto conhecimento que a humanidade 

já conquistou. A fé e a Teologia são interpeladas a colaborar na leitura e na intervenção 

adequadas daquilo que São Paulo denomina mysterium iniquitatis [mistério da 

iniquidade] (2Ts 2,7). 

Por isso, para atender a uma demanda pastoral, apresenta-se aqui uma reflexão 

baseada em um sóbrio exame teológico dos dados bíblicos a respeito do diabo, dos 

demônios e dos exorcismos. Em seguida, se oferecem alguns elementos da Tradição e 
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do Magistério sobre essa temática. Conclui-se a abordagem apresentando indicações 

pastorais que possam esclarecer pontos confusos e errôneos disseminados na atualidade. 

Abordar a questão das possessões demoníacas e dos exorcismos, atualmente, 

exige prudência teológica e pastoral. Há muitos abusos de toda sorte e em toda parte. 

Uma correta compreensão da temática depende das concepções antropológicas e 

soteriológicas (salvação) da fé cristã. Faz parte da essência do Cristianismo livrar o 

mundo do mal e vencer o pecado que compromete a salvação. O Cristo confiou à Igreja 

a libertação de todos os tipos de mal que afetam a humanidade: doenças físicas e 

psíquicas, possessões, injustiças, opressões, calúnias, mentiras, entre tantos outros 

males. Essa missão salvífica de Cristo não se dirige apenas ao indivíduo, mas também à 

comunidade eclesial, à sociedade e a toda Criação, nossa casa comum. Restringir a 

compreensão da influência do maligno apenas sobre pessoas tidas como possuídas é 

desconhecer a amplitude da missão da Igreja, que é anunciar a Boa-Nova da presença de 

Jesus Salvador junto à humanidade e, consequentemente, expulsar todos os males que 

afligem os filhos e filhas de Deus.  

Para uma correta reflexão sobre a possibilidade das possessões demoníacas e 

dos exorcismos, é necessário superar a tentação de compreender o ser humano 

separando corpo e alma.  É a antropologia que deve sustentar toda a análise desta 

problemática: a integralidade da pessoa humana. Essa perspectiva integra corpo, alma, 

espírito e mente. Ela também considera aspectos sociais, culturais e até 

condicionamentos geográficos e históricos que configuram cada existência humana.  

Seria perigoso tratar de um tema tão complexo, reduzindo a pessoa à dimensão 

espiritual e a posse demoníaca a um contexto desconectado dos demais fatores que 

comportam a vida humana. A visão globalizante permite reconhecer a fragilidade 

humana diante das distintas atuações do maligno e, ao mesmo tempo, a onipotência de 

Cristo em socorrer todos que o reconhecem como Senhor.  

Nesse sentido, são estimulantes e atuais as palavras do Beato Paulo VI ao 

afirmar que “satanás e a influência que ele poderia ter com relação a certas pessoas, 

comunidades, sociedades e acontecimentos, é um ponto importante da doutrina católica 
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que deveríamos estudar novamente, considerando que isso é feito hoje em dia de forma 

muito apática”.
4
 

 

1. Diabo e demônios na Sagrada Escritura 

A crença nos demônios existe em todas as culturas e religiões, mas nem sempre 

tem em cada uma delas o mesmo significado e a mesma função. Os conceitos que temos 

de diabo ou satanás e demônios são o resultado de um longo processo marcado pela 

influência de diversas tradições. 

Em geral, na linguagem do cotidiano, esses personagens se confundem como 

se os vocábulos que os designam fossem perfeitos sinônimos ou variados modos de 

falar do mesmo ser. No entanto, a demonologia bíblica é bastante complexa e 

dificilmente redutível a nomes e adjetivos empregados, que não são unívocos nem estão 

livres de ambiguidade.  

1.1. Satã/ satanás/ diabo 

A palavra hebraica satan vem do verbo stn, que significa “incomodar”, e indica 

o adversário de modo geral, homem ou espírito. Embora, no Antigo Testamento, o 

termo satã designe, por vezes, um adversário humano (1Sm 29,4; 2Sm 19,23; 1Rs 

14,2), o termo é usado preponderantemente para indicar um ser espiritual (sobre-

humano), cujo papel é acusar e contrariar, de modo obstinado e impiedoso, os humanos 

no tribunal de Deus. Em nenhum texto veterotestamentário, satã é visto como um rival 

de Deus que compete com ele pela alma dos seres humanos. O satã é um subordinado a 

Deus e não um inimigo igualmente poderoso que disputa com ele o domínio sobre o 

destino dos seres humanos. 

O satã aparece, em alguns textos bíblicos, mais como um ser que tem acesso a 

Deus e não é mostrado como uma força antagônica ao Criador. No caso de Jó, por 

exemplo, o satã se manifesta como um adversário que dialoga com Deus para acusar o 

ser humano e defender os interesses divinos. Ele não acredita que o ser humano, diante 

das desgraças, seja capaz de reconhecer a grandeza de Deus. Por isso, Deus permite que 

                                                           
4
 PAULO VI. Audiência Geral, 15/11/1972.  



10 
 

ele prove Jó com desgraças. Jó, porém, confirma sua fidelidade a Deus durante as duras 

provações a que foi submetido.Isso se encontra especialmente nos dois primeiros 

capítulos do Livro de Jó: Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas 

malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó, sentado no meio do lixo, 

raspava o pus com um caco de telha. Foi quando sua mulher lhe disse: “Ainda continuas 

na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez!”. Ele respondeu: “Falas 

como uma insensata” (Jó 2,7-10).
5
 

 

Originalmente, a expressão utilizada era “o satanás”, com o artigo “o”, 

designando não um nome, mas um encargo: “o acusador”. Só gradativamente este 

vocábulo passou a ser usado como nome próprio, sem artigo. O primeiro texto com esse 

uso é 1Cr 21,1, no qual o autor do Livro de Crônicas atribui a satã o que 2Sm 24,1 

atribui à “ira do Senhor”. O conceito de satanás como opositor a Deus, tal qual 

conhecido hoje, entrou muito lentamente nos escritos bíblicos. Somente em um estágio 

posterior do Judaísmo, Deus e satanás são descritos em uma contraposição 

irreconciliável, a tal ponto que se dirá, no Novo Testamento, que ocorreu uma queda de 

satanás permitida por Deus (Lc 10,18; Jo 12,31; Ap 12,9s.). No entanto, já antes, desde 

o Livro de Jó e mesmo no Novo Testamento, o satã é compreendido como um ser 

antidivino e com traços de tipo pessoal. O livro da Sabedoria, escrito em época muito 

próxima à do Novo Testamento, é particularmente claro ao identificar a serpente que 

tentou o ser humano no paraíso com o diabo (Sb 2,24).
6
 A partir de então, compreende-

se que a Criação foi feita essencialmente boa, mas se perdeu pelo pecado que passa a 

desenvolver uma história marcada pelo mistério do mal. 

Essa ideia de satã como um inimigo pessoal de Deus foi possivelmente 

influenciada por concepções dos povos circunvizinhos, desde os babilônios até os 

persas e a religião grega. Nesse aspecto, o Judaísmo, do ano 500 a.C. em diante, pode 

ter sido influenciado principalmente pelo Zoroastrismo,
7
 que tem uma concepção 

dualista de mundo e da divindade. Assim, Deus pode ter se servido desses meios para 

                                                           
    

5
 Da mesma forma, o profeta Zacarias refere-se à função acusadora de satanás (Zc 3,1-2). 

   
6
 KERTELGE, Karl. Diabos e demônios: exorcismos em perspectiva bíblica. In: VV.AA. Diabo, 

demônios e possessão, p. 16.  
7
 O Zoroastrismo é uma religião fundada por Zaratustra na antiga Pérsia, a quem os gregos chamavam 

de Zoroastro.  Sua crença admite a existência de duas divindades de poder equiparado: uma do bem e 

outra do mal. Esse dualismo de dois princípios será verificado, posteriormente, no maniqueísmo e no 

gnosticismo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zaratustra
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rsia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zoroastro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade
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que o antigo Israel, marcado pela absoluta transcendência e bondade de Deus, 

conhecesse a ideia da existência de seres espirituais que se opõem a seus desígnios.  

Diábolos é a palavra preferida pela Septuaginta para traduzir o hebraico satan. 

Foi com esse significado que o termo foi assumido e usado no Novo Testamento (Mt 

4,1-11; Jo 6,70; 8,44). A palavra “diabo” vem do grego diábolos e significa 

“caluniador”, semeador de discórdia, adversário na relação de Deus com os seres 

humanos. No Antigo Testamento, a palavra diábolos aparece somente no Livro da 

Sabedoria (2,24), ao afirmar que a morte entrou no mundo por inveja do diabo. No 

Novo Testamento, o termo ocorre 34 vezes.  

Em síntese, pode-se dizer que o diabo é aquele que quer dividir a relação 

existente entre o Criador e os humanos. Por isso, ele equivale a satanás, que, como 

vimos, indica que ele é o inimigo do ser humano em sua relação com Deus e, por isso, é 

também o adversário de Deus e de seus desígnios.
8
 

O diabo, contudo, continua a ser o tentador da humanidade, aquele que tira a 

Palavra do coração humano (Mc 4,5) e impede o entendimento ao discípulo (Mc 8,33). 

Por isso, Jesus envia seus discípulos para anunciar o Reino e para libertar a humanidade 

dos espíritos malignos (Mc 3,15; 6,7.13; 16,17), mas com duas condições: pela fé e pelo 

caminho da cruz. Satanás está no lado contrário: ele se esforça para tirar o sentido da 

graça e desviar a humanidade do caminho da obediência e do seguimento de Jesus.  

A partir do final do século IV, devido aos comentários exegéticos de São 

Jerônimo, no Livro de Isaías, e também devido à sua tradução da Vulgata, passa-se a 

empregar outro nome para se designar o chefe dos espíritos impuros: lúcifer. Desde São 

Jerônimo, o nome lúcifer tem se estabelecido como o nome próprio de satanás, devido à 

sua tradução de Is 14,12. O termo que, em latim, significa “portador de luz”, traduzido 

em algumas versões da Bíblia como “estrela da manhã”, tomou, na tradição cristã, o 

sentido de “filhos das trevas”.  

Conclui-se, portanto, que diabos e demônios não aparecem nos textos bíblicos 

de modo idêntico e unívoco.  

1.2. Demônios 

                                                           
8
 KERTELGE, Karl, op. cit., p. 16.  
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 Culturas antigas utilizavam o termo demônio tanto para portadores de bênçãos 

como de maldições. O Cristianismo, contudo, preferiu distingui-los, valendo-se do 

vocábulo demônio em sentido exclusivamente nocivo e empregando o termo anjo para 

designar os portadores de graças e bênçãos divinas. Assim se refutou o conflito entre a 

crença em um Deus poderoso e bom, mas a quem se atribuía também a origem dos 

males no mundo. A fé cristã nega qualquer atribuição da origem do mal a Deus e a 

atribui à ação de espíritos rebeldes. 

No Antigo Testamento, o que normalmente se denomina de demônio é algo 

indeterminado e pouco preciso. Não existe uma palavra hebraica que corresponda a 

demônio, havendo sobriedade a respeito da crença nos demônios.  No Livro de Tobias, 

aparece o demônio Asmodeu, considerado um espírito da desgraça concebido com 

características pessoais. É a primeira vez que o Antigo Testamento menciona a 

existência de demônio (Tb 3,8.17).  

Os demônios, no Novo Testamento, são concebidos como espíritos, isto é, 

poderes sem “carne, nem ossos” (Lc 24.39), que incidem sobre as pessoas e lhes causam 

malefícios. Os termos gregos relacionados a demônios ultrapassam qualquer concepção 

abstrata, indicando um ser pessoal. A mentalidade popular da época dos Evangelhos 

havia criado tal vocábulo para designar poderes impessoais, potências espirituais ou 

forças maléficas, capazes de entrar nas pessoas e lhes provocar enfermidades. 

A demonologia neotestamentária é resultado de um longo processo de reflexão 

e fusão de conceitos judaicos e pagãos. Ao contrário do que alguns afirmam, o Novo 

Testamento tem pouco interesse nos demônios e, quando demonstra ter, é em vista da 

soteriologia. Não se encontra a tentativa de nomear os demônios, sua hierarquia, seu 

mundo, sua natureza ou mesmo seu próprio pecado. Os textos revelam que Jesus não 

veio para revelar a natureza secreta dos espíritos malignos, mas para anunciar que Deus 

assume nossa luta contra o mal em todas as formas.  

Jesus, com sua obediência e sua cruz, venceu definitivamente satanás. A ação 

de Jesus, ao exorcizar os demônios, manifesta que nele, o Cristo, o mundo é 

“desdemonizado”, isto é, libertado dos tormentos dos demônios.   

 Os demônios são espíritos de perdição e aparecem algumas vezes como 

causadores de enfermidades. Por causarem doenças que deixam as pessoas impuras, 
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segundo a mentalidade da época, eles são denominados “espíritos impuros”. O 

demônio, ou um grupo deles – legião –, age para prejudicar a saúde física e mental de 

alguém (Mc 5,9; Lc 8,2). Aos demônios se atribuíam muitas doenças cujas origens eram 

desconhecidas (Mc 1,23; 5,3-5; Lc 4,39). Isso se deve ao fato de que, naquele contexto, 

a impureza, não indicava um qualificativo moral, mas ritual e cultural. Acreditava-se 

que uma pessoa enferma era impura, que estava afastada de Deus e, consequentemente, 

deveria ser afastada da participação em atos litúrgicos e das sinagogas. 

 Paulo menciona o demônio menos ainda que os Evangelhos. Em suas Cartas, o 

apóstolo cita os demônios apenas em 1Cor 10,20, quando afirma que os sacrifícios 

pagãos são oferendas a demônios e não a Deus. Para falar das forças espirituais más, 

Paulo prefere os termos principados e potestades/poderes/autoridades (Rm 8,38-39; 

1Cor 15,24-25; Ef 3,10; Cl 2,8-15), mas o significado exato desses termos não está 

claro e parece não ser unívoco. 

Os Evangelhos, contudo, distinguem a ação do diabo da ação de demônios. Em 

geral, o diabo é o tentador, aquele que tem o poder de seduzir e tentar para o pecado. Os 

demônios restringem-se a provocar doenças, sejam de ordem física, sejam de ordem 

psíquica. Por isso, o Novo Testamento emprega a expressão “possessão demoníaca” e 

pessoas endemoninhadas. Ainda que a origem de todos os males e pecados seja 

atribuída ao diabo, são os demônios que atuam nas possessões. 

 Sendo assim, o diabo atuaria diretamente na tentação e agiria indiretamente 

nas possessões, por meio dos demônios. Apesar dessa diferenciação, há, nos 

Evangelhos, dois textos (Mc 3,22 e Lc 10,17s.) que expressam Jesus vinculando as 

possessões demoníacas à ação do diabo. Essa falta de precisão nos termos e a 

pluralidade de suas atribuições podem sintetizar dois aspectos: o mistério do mal não 

nos é totalmente conhecido e as ações do diabo e dos demônios sempre coincidem em 

sua finalidade: prejudicar o ser humano para afastá-lo de Deus. 

2. Jesus Exorcista 

 A pregação e as atitudes de Jesus, segundo o Novo Testamento, contaram com a 

existência do diabo e dos demônios, ainda que tal constatação não exclua diversas 

interpretações. Os Evangelhos Sinóticos atestam que Jesus praticava exorcismos. De 

Maria Madalena, por exemplo, ele expulsou sete demônios (Mc 16,9; Lc 8,2). Ele 
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mesmo afirma: “Se expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus,  é porque já chegou até 

vós o Reino de Deus” (Mt 12,28).  

No Evangelho segundo São João, entretanto, Jesus não realiza nenhum 

exorcismo e chega a ser acusado de estar endemoninhado (Jo 7,20s.; 8,48s.; 10,20s.).  

Os Evangelhos relatam que Jesus de Nazaré enfrentou o diabo nas tentações no 

deserto (Mt 4,1; Lc 4,2). O Evangelho segundo São Marcos, utiliza o termo satanás no 

lugar de diabo (Mc 1,13).  Nas propostas de satanás, estava toda oposição que Jesus iria 

experimentar em sua vida pública, especialmente sendo rejeitado pelos seres humanos. 

Trata-se da oposição diabólica ao envio de Jesus pelo Pai, para a salvação do mundo. 

Jesus Cristo, que traz a todos a libertação do Reino de Deus, identifica-se 

especialmente com os pobres, os doentes, os fracos e os esquecidos daquele e de todos 

os tempos, em todas as sociedades e culturas. Satanás se opõe a esse desígnio salvífico 

que Cristo revelou. Nas tentações, o diabo tenta subverter a dignidade divina de Jesus 

para distraí-lo do compromisso de anunciar o Reino de Deus para a humanidade. Jesus 

vence as tentações em sua fidelidade absoluta ao Pai. 

Jesus, por suas palavras e ações, é o protagonista da luta, em nome do Reino de 

Deus, contra satanás e seus sequazes. Jesus tem um ensinamento novo, dado com 

autoridade: “Ele dá ordens até aos espíritos impuros, e eles lhe obedecem” (Mc 1,27).  

O reinado de satanás se revela de maneira negativa e destruidora (Mt 8,28). 

Seu reinado não tem consequências meramente espirituais, pois tem implicações físicas, 

sociais e culturais. A força do mal desintegra tudo. Seu impacto é tão intenso, que o 

reino de satanás será comparado a um verdadeiro sistema militar, com graduações que 

vão desde o príncipe dos demônios até o último e mais desqualificado de seus 

colaboradores (Lc 8,30). Para inaugurar seu reinado, Jesus realiza exorcismos que 

sinalizam o Reino de Deus e seu domínio sobre satanás. 

O Novo Testamento relata exorcismos relativos a fenômenos que podem ser 

considerados possessões de indivíduos por obra de demônios e igualmente podem ser 

descritos como sintomas de determinadas enfermidades.
9
 As curas que Jesus realizou 

foram, muitas vezes, conhecidas como seu domínio sobre o demônio. Para as pessoas 

                                                           
   

9
 KERTELGE, Karl, op. cit., p. 13.  
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daquele tempo, era muito difícil distinguir uma doença de uma possessão demoníaca 

(Mc 9,14-29). Pensava-se que os demônios fossem a causa de muitas enfermidades, 

especialmente das mentais, porque pareciam fazer a pessoa ter outra personalidade, 

muito diferente da habitual. Jesus cura o menino possesso com ataques epilépticos (Mt 

17,14-21) e exorciza os demônios que possuíam o geraseno (Lc 8,26-39), pois sua 

missão de implantar o Reino de Deus incluía a vitória sobre todo o tipo de mal. Se 

realmente foram curas ou exorcismos, o Novo Testamento não detalha, mas atesta que o 

Cristo domina as forças que ameaçam a vida, em todas as suas dimensões.  

Há, contudo, diferença entre a forma como Jesus curava as doenças e a maneira 

como tratava uma pessoa possessa. Na narração de exorcismos, há sempre um combate. 

O espírito maligno reage diante de Jesus com atitude defensiva, percebendo que aquele 

que o derrotará chegou. Quando Jesus ordena ao maligno que saia, esse procura afrontar 

Jesus de vários modos possíveis, mas, finalmente, é forçado a ceder. Nas doenças basta 

uma palavra de Jesus para que o enfermo fique curado, limpo e recuperado. Ao cego de 

nascença que pede para enxergar, ele apenas diz: “Vai, tua fé de salvou” (Mc 10,52). No 

exorcismo, há resistência, combate e ação decidida de Jesus. No caso do possesso da 

sinagoga de Cafarnaum, o maligno reclama da vinda do Messias, mas Jesus repreende-o 

dizendo: “Cala-te, sai dele!” (Lc 4,35). 

Mais do que se ocupar da ação do maligno, o Novo Testamento apresenta Jesus 

dedicado a instaurar uma nova ordem, em que todo o mal seja vencido e todos possam 

gozar da verdadeira vida. Essa plenitude depende de uma concepção integral do ser 

humano: corpo, mente e espírito. Distúrbios físicos, psíquicos ou espirituais abalam a 

pessoa como um todo, por isso Jesus manifesta sua divindade restabelecendo a 

integralidade perdida, especialmente pelo pecado. As curas e os exorcismos são dois 

sinais diferentes que manifestam a irrupção, por Jesus, do reinado de Deus. São duas 

faces de seu desígnio de salvação. Não é possível conceber os exorcismos apenas como 

práticas para libertar um ser humano do poder do demônio, mas se trata de revelar o 

reinado de Cristo, especialmente vencendo o maligno e tirando o pecado do mundo.  

Ao longo de toda sua vida, Jesus dominou as forças do maligno e expulsou os 

demônios como expressão de seu reinado. A derrota do maligno foi concluída pela 

morte do Crucificado, como ele mesmo previu em sua vida pública: “É agora o 
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julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e quando eu for 

levantado da terra, atrairei todos a mim” (Jo 12,1-32).  

 

3. Cristo confere à Igreja o poder de exorcizar 

A Igreja crê que Deus criou todas as coisas, as visíveis e invisíveis: o céu e a 

terra, os anjos e os seres humanos, enfim, tudo o que existe. Igualmente professa que 

tudo foi criado bom. Em sua bondade, Deus criou os anjos e os humanos dotados de 

liberdade, capazes de escolher entre o bem e o mal. Anjos e humanos, embora 

eventualmente com graves condicionamentos, não são determinados por alguma força 

externa que interfira totalmente em sua liberdade e podem optar por rejeitar o amor que 

Deus, gratuita, fiel e eternamente, oferece.  

A Sagrada Escritura revela que o ser humano, sob inspiração do maligno, fez 

uma opção livre e consciente e desobedeceu a Deus, assim ficou submetido ao poder do 

pecado, da morte e do tentador. O Pai, contudo, enviou seu Filho para libertar os seres 

humanos do poder das trevas e os transferir para seu Reino (Cl 1,13).  

Jesus Cristo assumiu a condição humana, evangelizou, realizou sinais e 

prodígios e inaugurou o Reino de Deus. Suas palavras e ações revelam seu reinado 

expulsando demônios, curando enfermos e anunciando a Boa-Nova aos pobres. Sua 

vida e sua missão demonstram que ele veio “para que tenham vida, e a tenham em 

abundância” (Jo 10,10). Em sua paixão, morte e ressurreição, o poder do mal foi 

vencido e todo ser humano recebeu a chance de ser adotado como filho no Filho, 

tornando-se nova criatura, livre do pecado e da morte. 

Ao escolher os apóstolos, Jesus envia-os dois a dois e lhes confere o poder 

sobre os espíritos impuros. Eles saíram proclamando a Boa-Nova e expulsando muitos 

demônios (Mc 1,7.13). Nem sempre, contudo, os discípulos conseguiam expulsar os 

demônios (Mc 9,18). Jesus os aconselhará a fazer jejum e orar em casos mais 

resistentes, indicando que é preciso aumentar a fé, pois tudo é possível àquele que crê 

(Mc 9,23). Os espíritos malignos são difíceis de vencer. Os seres humanos não têm 

como fazê-lo, mas em Jesus se encontra aquele que é mais forte, a cuja palavra nem 

satanás pode resistir.  
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Expulsar demônios é um sinal que evidencia a chegada do Reino de Deus (Mt 

12,28; Lc 11,20) e que o poder do maligno foi abalado (Mc 3,27; Lc 10,18). Por isso, 

em continuidade à sua obra salvífica, Cristo deu aos discípulos poder sobre os demônios 

(Mc 10,1; Mc 6,7; Lc 9,1), e eles ordenavam que o demônio deixasse a pessoa, em 

nome de Jesus (Mc 7,22; 9,38-39). Estavam conscientes de que não eram capazes de 

exorcizar sem a ação salvadora de Jesus Cristo. Ele é o exorcista, a quem seus 

discípulos recorrem e de quem dependem para livrar o mundo do mal.  

Os seres humanos são livres para consentir, ou não, com o diabo e o pecado. A 

mensagem de redenção e salvação do Evangelho não faria sentido algum, se os seres 

humanos não fossem dotados de livre-arbítrio. Por isso, Jesus diz: “É do coração que 

saem as más intenções: homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos 

testemunhos e calúnias” (Mt 15,19). São Tiago assevera: “Cada qual é tentado por 

própria concupiscência, que o arrasta e seduz” (Tg 1,14). 

Segundo a tradição litúrgica da Igreja, admite-se a existência do diabo e a ele 

se deve renunciar. No Cristianismo, o interesse pelo maligno sempre esteve ligado à 

renúncia ao mal, especialmente expressa nas fórmulas batismais. Nelas, os 

catecúmenos, antes de serem batizados, renunciavam a satanás, professavam sua fé na 

Santíssima Trindade e aderiam a Cristo como seu Salvador. Essa postura do cristão 

batizado implica uma atitude de constante discernimento diante do mal. Para isso, a 

vigilância e o bom-senso são critérios permanentes. 

 

4. O maligno segundo a Tradição cristã 

As comunidades cristãs, ao longo do tempo, conheceram diferentes posições 

sobre a presença do maligno e sua ação no mundo.  É difícil encontrar um autor do 

período da Patrística
10

 que não tenha escrito algo sobre o assunto. Santo Irineu de Lião, 

por exemplo, escreveu que o diabo é um anjo apóstata e que Cristo, para recapitular 

todas as coisas em si, afrontou o inimigo da humanidade desde o início do seu 

                                                           
 
10

  Patrística é denominado o período entre o século II e VII, quando, no Oriente e no Ocidente, 

escritores, bispos, presbíteros, diáconos e leigos dedicaram-se a refletir e a escrever sobre os conceitos da 

fé cristã, geralmente enfrentando heresias. Seus escritos constituem uma indispensável fonte da Tradição 

da Igreja, a tal ponto que eles são designados “Pais da Igreja” ou Santos Padres – daí o termo Patrística. 

Seus escritos defenderam e formularam a fé, a liturgia, a catequese, a moral, a disciplina, os costumes e os 

dogmas cristãos. 
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ministério público.
11

 Para o bispo de Lião, o anticristo, por sua vez, recapitula em si 

todas as iniquidades e todo engano.
12

 

  Santo Agostinho, ao tratar da queda do diabo, sustenta que “a soberba 

derrubou o diabo a ponto de perverter sua natureza boa por sua vontade depravada. Uma 

razão clara mostra que isso aconteceu antes que o homem fosse criado, e que, por essa 

razão, passou a invejar o homem”.
13

 Na sociedade dos pecadores, Agostinho refere-se a 

um “corpo” místico do diabo, pois ele é a cabeça da multidão de ímpios, especialmente 

daqueles que se afastaram de Cristo ou da Igreja.
14

 

Em síntese, os Santos Padres ensinaram que satanás, guiado por seu orgulho, 

expressou seu “não” a Deus. Depois que Deus revelou aos anjos seu desejo de estender 

seu amor ao ser humano e lhe conceder tão alta posição, alguns anjos, usando 

equivocadamente sua liberdade, rebelaram-se por soberba, sendo expulsos do céu.  

Deus não criou os anjos bons e os demônios maus. Assim, o Sínodo de Braga 

(551-561), apoiado em ensinamentos do Papa São Leão Magno sobre esta matéria, 

condenou quem defendia que o demônio não foi primeiro um anjo bom criado por Deus, 

mas acreditava que ele apareceu da escuridão e que ninguém o criou, tendo ele um 

princípio e uma substância maus desde a origem. 

Se alguém diz que o diabo não foi anteriormente um anjo feito por 

Deus, e que a sua natureza não foi obra de Deus, mas diz que ele saiu 

do caos e das trevas e que não há quem o tenha criado, sendo ele 

mesmo o princípio e também a substância do mal, como disseram 

Maniqueu e Prisciliano, seja anátema.
15

 

 

O IV Concílio de Latrão, em 1215, emitiu uma declaração reafirmando que o 

diabo e outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, mas por si mesmos 

se transformaram em maus.
16

 Corrigia-se, assim, o dualismo gnóstico-maniqueísta de 

grupos medievais que consideravam a existência do diabo e dos demônios como 

criaturas de um princípio antidivino do mal. A afirmação sobre a essência do diabo e 

                                                           
11

     IRINEU DE LIÃO.  Adversus Haeresis, V, 21,2. Contra as heresias, p. 574. 
12

 Ibidem, V, 29,1. Contra as heresias, p. 596. 
13

     AGOSTINHO. De Genesi ad litteram, lib. XI, Cap. XVI, 21. Comentário ao Gênesis, p. 403. 
14

  Ibidem,  Cap. XXIV, 31. Comentário ao Gênesis, p. 412. 
15

  DENZINGER –HÜNERMANN. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral, 

2007, p. 165.  
16

  Ibidem, p. 283. 



19 
 

dos demônios é sóbria, pois o Concílio limita-se a afirmar que, por serem criaturas de 

um único Deus, eles não são substancialmente maus, mas que assim se tornaram pelo 

seu livre-arbítrio. Não se esclarece o número deles, qual foi sua culpa nem a extensão de 

seu poder.
17

 

Santo Tomás de Aquino ensinou que o pecado de um anjo em particular foi a 

causa do pecado de todos os outros, não como uma causa determinante, mas 

motivadora. Muito embora todos tenham pecado no mesmo instante, uma vez que, 

como seres exclusivamente espirituais, não estavam sujeitos à medida do tempo.
18

 

Conquanto tenhamos em nós mesmos uma fonte de tentações, a ação do maligno 

manifesta-se sobretudo na tentação. Para Santo Tomás, a profissão do diabo é tentar.
19

 

A Carta de Pedro nos alerta sobre isso (1Pd 5,8). É difícil distinguir quando as tentações 

provêm de nossas fraquezas ou do diabo. Jesus foi tentado. Ele mesmo diz aos 

discípulos: “Vós sois aqueles que permaneceram comigo em minhas provações” (Lc 

22,28). O tentador não conseguiu levar à queda o Filho de Deus, por isso, ele persegue 

seus seguidores, para vencer Cristo neles. Porém, temos a certeza de que “o Senhor 

Jesus matará com o sopro de sua boca” (2Ts 2,7-12).  A nós cabe resistir às tentações 

com a força da graça divina. 

 

5. Ensinamentos do Magistério recente sobre o maligno 

O Concílio Vaticano II menciona, em diferentes documentos, a existência do 

maligno. A Constituição Sacrosanctum Concilium, sobre a Sagrada Liturgia, ensina que 

Cristo, enviado do Pai, confiou aos Apóstolos a pregação do Evangelho e a libertação 

do poder de satanás. Essa obra de salvação se atualiza também mediante a celebração 

dos sacramentos da Igreja.
20

 

A Constituição Pastoral Gaudium et Spes afirma que o ser humano, criado em 

estado de santidade, foi seduzido pelo maligno e, logo no começo de sua história, 

abusou da própria liberdade, levantando-se contra Deus e desejando alcançar seu fim 

                                                           
17

 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE. Fede cristiana e demonologia: ma il 

diavolo c’è o non c’è? E se c’è, chi è?, p. 25.  
18

  TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae. 1,63,9. 
19

 Ibidem, q.114, a.2. 
20

 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium (SC), n. 6. 
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fora dele.
21

 Contudo, a morte de Cristo reconciliou a humanidade com Deus e os seres 

humanos uns com os outros. Dessa forma, arrancou-nos da escravidão do demônio e do 

pecado.
22

 Permanece, porém, uma batalha contra o poder das trevas que atravessa toda a 

história. Inserido nessa luta, o ser humano deve combater constantemente, se quer ser 

fiel ao bem.
23

  

O Decreto Missionário Ad Gentes amplia a missão de expulsar o maligno, pois 

entende que toda a sociedade precisa se reconciliar com Deus: Deus determinou entrar 

de modo novo e definitivo na história dos homens, enviando seu Filho na nossa carne, 

para, por ele, arrancar os homens do poder das trevas e de satanás e nele reconciliar o 

mundo consigo.
24

 

Sobre a realidade ontológica do demônio, o Beato Paulo VI esclareceu que o 

mal não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência. Sustentou que ele é um ser vivo, 

espiritual, pervertido e pervertedor. Classificou-o de “terrível realidade, misteriosa e 

amedrontadora. Ele é o chefe de muitos seres espirituais que são, como ele, 

originariamente, boas criaturas de Deus, mas que se afastam porque se revoltaram e 

foram condenadas ao inferno”.
25

  

O Papa Paulo VI também reagiu contra as tendências de negar a existência do 

diabo e de demônios, ou de amenizar essa realidade identificando-a como mera figura 

de linguagem para referir-se à constatação do mal no mundo, declarando: “Quem nega a 

existência dessa realidade coloca-se fora da doutrina bíblica e eclesiástica”.
26

 

O Papa João Paulo II dedicou algumas de suas catequeses à rebelião dos anjos 

que se tornaram demônios: 

Qual pode ser o motivo desta radical e irreversível escolha contra 

Deus? De um ódio tão profundo que pode parecer unicamente fruto de 

loucura? Os Padres da Igreja e os teólogos não hesitam em falar de 

“cegueira” produzida pela supervalorização da perfeição do próprio 

ser, levada até o ponto de velar a supremacia de Deus, que, pelo 

contrário, exigia um ato dócil e obediente submissão. Tudo isso parece 

estar expresso de modo conciso nas palavras: “Não vos servirei” (Jr 
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 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes (GS), n. 13. 
22

 Ibidem, n. 22. 
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 Ibidem, n. 37. 
24 AG, n. 3.  
25

  PAULO VI. L’Osservatore romano, 24/11/1972. 
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2,20), que manifestam a radical e irreversível recusa a tomar parte na 

edificação do reino de Deus no mundo criado.
27

 

 

Sobre a influência do demônio no mundo, São João Paulo II destacou que sua 

primeira atuação consiste em tentar os seres humanos, agindo sobre sua imaginação, sua 

memória, seu intelecto e sua vontade, para levá-los em uma direção contrária à vontade 

de Deus. Depois, o mesmo Papa acentuou que, em alguns casos, não se deve excluir que 

o maligno chegue ao ponto de exercer seu poder sobre coisas materiais e até sobre o 

corpo humano. Ele também esclareceu que  

não é sempre fácil descobrir se algo sobrenatural está ocorrendo nestes 

casos, e a Igreja não concorda ou favorece facilmente a tendência de 

atribuir muitos fatos à intervenção direta do demônio, mas, em 

princípio, não podemos negar que, considerando sua disposição em 

causar mal e levar ao mal, Satanás pode alcançar esta manifestação 

final de sua superioridade.
28

 

 

O Catecismo da Igreja Católica trata, em diversos parágrafos, do tema maligno 

e sua influência na vida das pessoas e no mundo, confirmando que o diabo e os 

demônios existem, mas não têm poder infinito. Eles são criaturas de puro espírito e por 

isso são fortes, mas não são capazes de impedir a edificação do Reino de Deus. O 

Catecismo diz: “A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas 

‘Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus’” (Rm 8,28).
29

 

O Catecismo também se dedica a descrever as obras do demônio. A mais grave 

dessas obras, devido a suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o 

homem a desobedecer a Deus.
30

 O diabo é aquele que “se atira no meio” do plano de 

Deus e de sua “obra de salvação” realizada em Cristo.
31

 Satanás é homicida desde o 

princípio, é o “Pai da Mentira”, foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo e 

por sua derrota definitiva a Criação toda será libertada da corrupção do pecado e da 

morte.
32
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Sobre a personalidade do demônio, o Cardeal Ratzinger, depois Papa Bento 

XVI, escreveu: “Se perguntarmos se o demônio é uma pessoa, dever-se-á responder 

acertadamente que ele é a antipessoa, a decomposição, o decaimento da pessoa, sendo 

por isso característico para ele que se mostre sem face, que o não poder ser conhecido 

seja a sua força propriamente dita”.
33

 

O Papa Francisco, desde suas primeiras homilias, ensina sobre a necessidade 

de discernir os sinais dos tempos e a não cair nas tentações do diabo. No primeiro 

encontro que realizou com os cardeais, na Sala Clementina, após sua eleição, ele 

afirmou: “Não cedamos nunca ao pessimismo nem à amargura que o diabo nos oferece 

a cada dia”.
34

 

 Sintetiza bem essa sua posição a homilia proferida na manhã de 11 de outubro 

de 2013, na Casa Santa Marta, no Vaticano: “A presença do diabo está na primeira 

página da Bíblia, que termina com a vitória de Deus sobre o demônio, que volta sempre 

com as tentações”. Comentando o Evangelho segundo São Lucas (11,15-26), quando 

Jesus expulsa os demônios, o Pontífice alertou: “Existem sacerdotes que, quando leem 

este e outros trechos do Evangelho, dizem: Jesus curou uma pessoa de uma doença 

psíquica. Sem dúvida, é verdade que, naquela época, era possível confundir epilepsia 

com possessão do demônio, no entanto, também a presença do demônio era verdadeira. 

Nós não temos o direito de simplificar a questão, como se se tratasse de doentes 

psíquicos, e não de endemoninhados”. Finalmente, Francisco elencou três critérios para 

enfrentar os desafios da presença do diabo no mundo: a certeza de que Jesus luta contra 

o diabo, a constatação de que quem não está com Jesus está contra ele e a necessidade 

de vigilância.
35

 

Em síntese, sobre o diabo e os demônios, até mesmo frente às disputas com 

hereges, sempre houve concordância na fé cristã em reconhecer a existência e a 

influência do maligno sobre o mundo. 

6. Exorcismo 

                                                           
33

    RATZINGER, Joseph. Dogma e anúncio. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 200. 
34

   FRANCISCO. Discurso do Papa Francisco na audiência aos membros do colégio cardinalício, 

15/03/2013. 
35

  L' Osservatore Romano, ed. em português, n. 41, 2013. 
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A vida cristã é marcada por uma constante luta contra o pecado e o poder do 

mal. Esse combate aparece desde as antiquíssimas formas de propor a Iniciação Cristã. 

Toda pessoa que desejava candidatar-se a ser cristão deveria percorrer um caminho 

marcado por instruções, bênçãos, celebrações e exorcismos.   

Exorcismo, do grego exorkizô, significa conjurar: ex- “fora”, e horkos, 

“juramento”. Exorcizar quer dizer expulsar um demônio, conjurando-o em nome de 

Deus.  

O exorcismo pode ocorrer pela forma deprecativa ou pela forma imperativa.  

A forma deprecativa se realiza pelas orações dirigidas a Deus para afastar um 

mal, personificado ou não. Ocorre, por exemplo, na liturgia batismal, especialmente nos 

exorcismos sobre os catecúmenos, para que possam enfrentar e vencer as tentações que 

os ameaçam no seguimento de Jesus Cristo.
36

 Esses exorcismos também podem ser 

classificados como menores e são realizados no tempo do catecumenato e nos 

escrutínios de iluminação. A Igreja instituiu, no século III, o exorcistado, como a 

terceira ordem menor conferida ao candidato ao Sacramento da Ordem. Após o Concílio 

Vaticano II, as ordens foram reformuladas e o exorcistado deixou de ser conferido.  

Os exorcismos “menores” estão previstos hoje no itinerário do Ritual de 

Iniciação Cristã de Adultos (RICA). Como nos tempos antigos, no dia do Batismo, o 

catecúmeno adulto é chamado a renunciar ao maligno e a seus poderes que tentam 

afastá-lo do caminho da salvação.  

No atual Ritual do Batismo de Crianças, também se faz uma prece recordando 

que elas deverão enfrentar muitas vezes as tentações do mal e, por isso, devem ser 

libertadas, por Cristo, do poder das trevas.
37

 Antes de as crianças serem batizadas, 

quando ainda não têm o uso da razão, os pais e padrinhos renovam suas promessas 

batismais renunciando ao demônio, que é autor e princípio do pecado.
38

 Desse modo, a 

Igreja conduz os fiéis para que se fortaleçam no combate contra as ciladas do maligno.  

A forma imperativa de exorcismo contém ordens diretas de mando no 

demônio. Ela caracteriza o chamado “exorcismo maior”. Ele se realiza quando, por 

                                                           
36

   Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, n. 101.  
37

   Ritual do Batismo de Crianças, n. 55, p. 38.  
38

   Ibidem, n. 69, p. 46. 
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permissão de Deus, ocorrem casos de especial tormento ou de possessão demoníaca que 

prejudicam alguém que faz parte do povo de Deus.
39

 Trata-se de uma misteriosa 

manifestação da iniquidade que atua no mundo, embora o demônio não consiga 

ultrapassar os limites que Deus lhe impôs. Nesse caso, a Igreja suplica a Cristo que a 

pessoa seja libertada do tormento. O exorcismo maior, também denominado “exorcismo 

solene”, é uma ação litúrgica e faz parte dos sacramentais da Igreja.
40

 Recorde-se, 

entretanto, que a Igreja não age em nome próprio, mas tão somente em nome de Jesus 

Cristo, a quem até os demônios devem se submeter.  

Para a celebração de exorcismos, foi publicado em 1614 o Rituale romanum, 

do Papa Paulo V, que contém uma abordagem relativa aos sintomas que poderiam 

caracterizar uma possessão demoníaca.  Em 22 de novembro de 1998, a Congregação 

para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos considerou oportuno rever as 

normas antigas para atender ao mandado da Constituição Sacrosanctum Concilium, 

especialmente no número 79.
41

 Em 2005, foi publicada a tradução portuguesa para o 

Brasil com o título: Ritual de exorcismos e outras súplicas.
42

 

O atual Ritual de exorcismos consta de uma introdução geral, do rito de 

exorcismo maior, de textos diversos a serem usados à escolha no rito, e de um apêndice 

com sugestões de súplicas que os fiéis podem usar para combater o poder das trevas. 

Nesse ritual, emerge uma pluralidade de termos para designar o maligno. Em diversas 

partes e em diferentes contextos, ele é designado satanás ou demônio, inimigo, diabo, 

espírito maligno, espírito imundo.  

Em todos os casos, a finalidade principal é livrar o fiel da força desagregadora 

do adversário que sempre tem a mesma intenção: afastar o cristão de Cristo.  

6.1. Possessão demoníaca 

O livro Ritual de exorcismos e outras súplicas destaca que é preciso a máxima 

prudência antes de se propor um exorcismo, e sugere ao exorcista que “não creia 

facilmente que alguém esteja possesso do demônio, pois pode se tratar de outra doença, 
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   Ritual de exorcismos e outras súplicas, São Paulo: Paulus Editora, 2005, n. 9, p. 16.  
40

   CIgC, n. 1.673.  
41

  Faça-se uma revisão dos sacramentos, tendo presente o princípio fundamental de uma participação 

consciente, ativa e fácil dos fiéis, bem como as necessidades do nosso tempo (SC, n. 79). 
42

   Ritual de exorcismos e outras súplicas, São Paulo: Paulus Editora, 2005. 
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sobretudo psíquica”.
43

A introdução ao ritual chega a alertar que muitos que pedem 

exorcismo, geralmente estão enganados pela própria imaginação. Em casos mais 

delicados, é indispensável um parecer médico sobre a situação psíquica da pessoa em 

questão.   

Em uma possessão demoníaca, contudo, emergem aspectos que são recorrentes 

nos diversos casos, especialmente a partir da leitura dos exorcismos nos Evangelhos. 

Geralmente, o possesso fica inteiramente à mercê do demônio, tornando-se alienado, 

perdendo sua identidade própria e a condição de liberdade sobre seu pensar e agir. As 

ações do demônio vêm acompanhadas por traços violentos e destrutivos, tanto em 

relação à pessoa do possesso quanto a seu meio ambiente. Como ocorreu com Jesus, o 

demônio resiste em deixar a pessoa possuída, por isso será preciso contar com essa 

resistência.  

Desde o ritual de 1614, aparece a preocupação da Igreja em relação aos 

sintomas que poderiam permitir um diagnóstico de possessão demoníaca. O mesmo 

cuidado está presente na nova edição do ritual de 1998. Tanto no antigo quanto no novo 

ritual, os sintomas reconhecidos para identificar uma real possessão demoníaca são:
44

 

a) falar muitas palavras em uma língua desconhecida ou entender alguém que 

a fala; 

 

b) manifestar coisas distantes ou ocultas;  

              c) demonstrar forças superiores à idade ou às condições físicas.
45

 

Esses indícios também devem vir acompanhados de sinais de ordem moral e 

espiritual, como grande aversão ao santíssimo nome de Jesus, à Virgem Maria, aos 

Santos, à Igreja, aos ritos, sacramentais e às imagens sacras. Raiva e fúria causadas pela 

presença de objetos bentos, de sacerdotes ou na tentativa de obrigar a pessoa a entrar em 

uma igreja também caracterizam a possibilidade de possessão. 
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   Ibidem, n. 14, p. 17. 
44

   Os sinais são mencionados no Ritual de exorcismos e outras súplicas, n. 16, p. 18. 
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   Convulsões nas quais a desordem é mais aparente do que real e nas quais movimentos inconscientes – 
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com o pescoço etc. ou movimentos como: pular, dançar, balançar ou serpentear o corpo de uma forma 

difícil de explicar; tombos, socos e feridas que parecem ter sido ocasionados por um agente invisível. 
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Na verdade, o parecer conclusivo sobre uma real possessão é uma questão 

complexa. A partir da segunda metade do século XIX, o fenômeno possessão passou a 

chamar a atenção das ciências. Inicialmente, foi analisada pela patologia médica, ciência 

em ascensão naquela época. Constatou-se que, em muitas situações, a presumível 

possessão demoníaca tratava-se, na verdade, de caso patológico. O conceito de histeria 

constituía o denominador comum para designar esses fatos.  Por muito tempo, o mundo 

das Ciências Naturais pressupunha que os casos antes considerados possessão 

reduziam-se a fenômenos patológicos e, assim, deveriam ser tratados com os métodos e 

procedimentos de que a Medicina dispunha na época.   

Com o transcorrer do tempo, passou-se a considerar esses fenômenos também 

conforme outras ciências que estavam surgindo e se afirmando: a Psicologia, a 

Antropologia e as Ciências Sociais. Mais tarde, acrescentou-se a Parapsicologia que, 

desde 1953, pretende obter status de ciência. Os estudos de Psicologia e de outras 

ciências sobre o fenômeno que denominamos “possessão demoníaca” remetem à 

necessidade de uma análise interdisciplinar.  

Em todos os casos, a autorização para que seja feito o exorcismo em uma 

pessoa deveria ser a possibilidade última e jamais a primeira hipótese. A autorização de 

execução de um exorcismo somente se justificaria após exaustiva análise 

interdisciplinar do caso específico em questão. Sem o esforço interdisciplinar, qualquer 

autorização de exorcismo pode, com grande probabilidade, constituir-se em ato de 

imprudência.  

A pluralidade de requisitos não pode, porém, colocar o dado da fé e da 

Teologia apenas como um elemento secundário da discussão do caso. A possessão 

demoníaca se esclarece e se resolve no âmbito da fé cristã; por isso, a palavra lúcida e 

de bom senso da Igreja tem um peso determinante na decisão final.  

 

6.2. Ritual de exorcismo 
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O cânon 1.172 do Código de Direito Canônico declara que a ninguém é lícito 

proferir exorcismo sobre pessoas possessas, a não ser que o Ordinário do lugar
46

 tenha 

concedido peculiar e explícita licença para tanto. Determina, também, que tal licença só 

pode ser concedida pelo Ordinário do lugar a um presbítero dotado de piedade, 

sabedoria, prudência e integridade de vida.
47

 

O exorcista precisa ser um padre que tenha discernimento justo e equilibrado. 

Em casos dúbios, ele pode procurar o conselho de outros exorcistas de longa e 

comprovada experiência. Contudo, só poderá realizar o exorcismo após descartar todas 

as possibilidades de ser uma patologia de ordem física ou psíquica.  

O exorcista não é alguém que vive para expulsar demônios, pois sua missão é 

proclamar o Evangelho, catequizar e, sempre que necessário, impor as mãos sobre os 

enfermos ou rezar pelos possuídos. O apostolado do exorcista ajuda as pessoas que 

estão possuídas, atormentadas e obsessas pelo demônio para que possam retornar à fé.  

No ritual de exorcismo, cada vez que aparece a palavra exorcista, entende-se 

tão somente o sacerdote exorcista designado pelo Ordinário do lugar. Dessa forma, se 

esclarece que não é lícito aos sacerdotes não autorizados pelo bispo local e aos fiéis 

cristãos utilizarem a fórmula de exorcismo contra satanás e os anjos apóstatas, contida 

no Ritual de exorcismos. Muito menos lhes é lícito aplicar o texto inteiro do ritual.  

Como a decisão sobre o exorcismo depende de autorização eclesiástica, cabe à 

autoridade evitar dois equívocos. O primeiro é desmerecer o assunto, considerando-o 

mais como uma questão folclórica ou supersticiosa. Com isso, surge o perigo de 

encarregar qualquer pessoa, sem maior preparo e específico, para se ocupar dos 

problemas que surgem na diocese, envolvendo casos de possessão e de realização de 

exorcismos por sacerdotes que não possuem formação suficiente para tanto. O segundo 

equívoco consiste em ignorar pura e simplesmente a evolução que ocorreu na 

compreensão dos tradicionais fenômenos de possessão, permitindo exorcismos sem 

nenhum questionamento.   
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O tempo, a forma e a escolha do exorcista são decisões tomadas a critério do 

Ordinário local. Ele conhece seus presbíteros e o povo de Deus a ele confiado. Com 

prudência, ele decide sobre quem pode receber um ministério tão delicado. Nenhum 

padre tem o direito de proclamar a si mesmo como exorcista. 

Quando for comprovada a autenticidade da possessão diabólica e o Ordinário 

do lugar autorizar o exorcismo designando o sacerdote exorcista, tudo deverá ser feito 

de modo que não haja publicidade, que não se divulgue a notícia antes nem depois da 

sua realização e não se grave, nem filme ou registre o rito. A discrição a respeito do 

exorcismo rejeitará uma compreensão mágica e espetacular a respeito dessa importante 

súplica da Igreja. Assim, se evitará despertar o interesse e a curiosidade de pessoas que 

não têm preparação suficiente para compreender o conjunto da fé cristã e seu combate 

contra o mal.   

Cabe aos bispos cuidar para que – mesmo nos casos que pareçam revelar 

algum influxo do diabo – se impossibilitem pessoas sem a devida autorização a orientar 

reuniões nas quais se façam orações para obter a expulsão do demônio ou orações que 

diretamente interpelem os demônios ou manifestem o anseio de conhecer sua 

identidade. Essa prática, realizada por alguns grupos, prejudica a fé católica, 

confundindo os fiéis.    

7 . Indicações pastorais 

 Diante das diversas interpretações sobre possessões e exorcismos, 

apresentadas na introdução deste subsídio e após a reflexão bíblico-teológica exposta, é 

possível fazer algumas ponderações que podem esclarecer pastores e fiéis no 

enfrentamento dessa questão.   

1) A primeira atitude pastoral para enfrentar o influxo do 

maligno no mundo, ou mesmo as possessões demoníacas, é a do 

discernimento. É fácil deixar-se seduzir pela imaginação e a fantasia, 

partindo de relatos imprecisos e abusivamente interpretados. Sempre é 

necessário distinguir, por uma investigação interdisciplinar, o que separa 

realidade e fantasia, para que a melhor intervenção possa ser realizada a 

partir da decisão da Igreja. Não há nenhum fundamento para que a 

pregação atual sobre o demônio se coloque em primeiro lugar dentro da 
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“hierarquia das verdades”.  A Instrução sobre o Exorcismo, publicada pela 

Congregação para a Doutrina da Fé, em 1985, assinada pelo então Prefeito 

da referida Congregação, Cardeal Joseph Ratzinger, sugere que os bispos 

vigiem para que – mesmo nos casos que pareçam revelar alguma influência 

do diabo, com exclusão da autêntica possessão demoníaca – pessoas não 

devidamente autorizadas “não orientem” reuniões nas quais se façam 

orações para obter a expulsão do demônio, orações que diretamente 

interpelem os demônios ou manifestem o anseio de conhecer a identidade 

dos mesmos. 

2) É importante conhecer a complexidade da terminologia relacionada a diabo 

e demônios. Algumas pregações e práticas religiosas, contudo, têm 

exagerado sobre o poder de satanás, que é o poder de uma criatura 

espiritual, poderosa, mas limitada. A fusão simplista de conceitos 

complexos faz surgir variadas reações, expectativas e crendices: a 

exacerbação do medo; a crença em uma ação onipresente e onipotente do 

diabo e de demônios; a supervalorização do exorcismo como remédio, 

prevenção e socorro. Sobre as imagens do diabo e de demônios, a melhor 

representação é a da incognoscibilidade: eles são despersonalizados. As 

representações fantasiosas, as quais estamos acostumados a ver, podem 

levar tanto ao medo quanto à piada. O diabo e os demônios fascinam, 

atraem e seduzem e, por isso, não são medonhos como costumamos 

representá-los. Sua astúcia está justamente em confundir e tentar a pessoa 

apresentando-se sob a aparência do bem e do belo, pois o próprio satanás se 

disfarça de anjo de luz (2Cor 11,14).  

3) Sobre a dificuldade do ser humano contemporâneo de admitir a 

possibilidade de que o maligno tenha influência sobre a vida das pessoas e 

de que o exorcismo não se constitua em uma prática superada pelos 

métodos científicos, é preciso propor o alargamento da reflexão. Embora 

não se possa dispensar a análise racional-científica dos fenômenos de 

possessão, é necessário superar a percepção de todos os fenômenos sob 

uma única cosmovisão, geralmente condicionada pelo Iluminismo e o 

Materialismo. Na superação de uma visão exagerada do racionalismo 

técnico-científico, é urgente uma atitude de abertura para a possibilidade de 

o mundo criado por Deus ser compreendido para além daquilo que 
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conseguimos ver e examinar em laboratórios ou clínicas terapêuticas. Há 

dimensões da vida, do saber, do viver e do ser que ultrapassam todos os 

meios que a humanidade tem para verificar sua experiência. Existem 

situações em que o ser humano não tem condições de catalogar ou definir o 

que realmente acontece. Isso não se dá pela carência ou falência da 

racionalidade, mas por que a racionalidade não é suficiente para abarcar a 

totalidade. Ela muito colabora para a nossa cosmovisão, mas não é 

completa. É preciso aceitar que há outros saberes: a arte e a religião, por 

exemplo. 

4) Os fiéis batizados devem ser exortados a reconhecer a força dos 

sacramentos e da oração para se libertarem das forças do maligno. Maior 

atenção precisa ser dada ao Sacramento da Penitência, e, diante de casos 

em que a saúde física e/ou a psíquica está abalada, é muito importante 

ministrar o Sacramento da Unção dos Enfermos. Esses dois sacramentos, 

denominados “de cura”, são meios eficazes para vencer o pecado e 

fortalecer a pessoa no combate a todos os tipos de mal. Especialmente a 

invocação da Virgem Maria e dos Santos constitui uma excelente maneira 

para se livrar das ciladas do inimigo tentador. Enfim, a oração e o jejum são 

recomendados por Jesus (Mc 9,29; Mt 17,21). 

5) É necessário promover uma catequese prudente e adequada em relação ao 

uso dos sacramentais. O uso de água-benta, por exemplo, deve ter clara 

referência à água batismal e ao chamado de Deus à santidade. O sal 

exorcizado não pode ser usado simples e unicamente como se fosse um 

objeto que, em si, realiza um controle sobre o mal, é preciso compreender 

que sal implica purificação. Devemos remover, portanto, a percepção 

mágica difundida sobre o uso de tais elementos. Infelizmente, pela 

mentalidade mágica e esotérica do nosso tempo, algumas pessoas buscam 

esse recurso descontextualizado de seu sentido original. 

6) Os grupos de fiéis necessitam receber catequese adequada, de modo que 

não acentue tanto a força do diabo e do pecado quanto a graça realizada por 

Cristo no mistério pascal que é sempre maior.  A divulgação na mídia sobre 

padres exorcistas e cursos de exorcismo geralmente cede à lógica do 

espetáculo e causam mais confusão do que esclarecimentos. 
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Diferentemente ao que se assiste em alguns meios de comunicação, os 

católicos evitam toda publicidade a respeito de exorcismos. 

7) A Igreja sugere que, se possível, em cada diocese se nomeie um presbítero 

exorcista. Para tanto, é preciso oferecer aos padres que têm as qualidades 

requeridas para esse ministério formação teórica e prática adequada. A 

ausência de exorcistas devidamente nomeados pelos ordinários 

e preparados para exercer este ofício em favor do povo, permite tanto 

abusos quanto descasos.  

8) A Igreja, qual mãe misericordiosa, sabe o quanto é importante não 

abandonar as pessoas que se sentem atormentadas pelo mal, mesmo quando 

se constata um desequilíbrio que não é de ordem espiritual. Podem-se fazer 

orações e súplicas e dar bênçãos para que o Senhor as auxilie. Qualquer 

sacerdote, mesmo que não seja exorcista, ou mesmo um diácono, pode 

proferir essas orações, mas sempre evitando qualquer alusão a exorcismo. 

Acolher essas pessoas, acompanhar suas dificuldades, escutá-las em seus 

tormentos e rezar pela sua saúde integral são tarefas que o Evangelho 

impõe especialmente aos ministros ordenados. Muitas vezes, as pessoas 

atormentadas por doenças espirituais ou psíquicas esperam algo mais do 

que encaminhamentos médicos e psicológicos, mesmo que eles sejam 

indispensáveis. Elas precisam de acolhimento, atenção, bênçãos e orações.  

9) Uma recomendação importante a ser recordada refere-se às orientações que 

o Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB publicou, em agosto de 2004, a 

propósito das chamadas “Missas de cura e libertação”. Naquele 

pronunciamento dos bispos, lê-se:  

 

Não se justifica teologicamente a prática da celebração de missas com 

o único intuito de implorar curas. Isso não significa que durante a 

celebração, respeitadas as normas da Igreja, não possam ser feitos 

pedidos em favor dos enfermos. Reitere-se que implorar curas não é a 

primeira finalidade nem muito menos o exclusivo objetivo da Missa.  
 

  

Apesar dos esclarecimentos, persistem práticas que ferem a fé 

cristã e a tradição católica, especialmente propondo orações estranhas à 

liturgia da santa missa. Há, inclusive, quem profira orações de libertação do 

mal e dos demônios após a consagração do pão e do vinho. Geralmente 
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essas celebrações atraem muito público carente de soluções para seus 

problemas. A dimensão da cruz e o seguimento de Jesus ficam reduzidos a 

uma perspectiva de Cristianismo que pretende resultados imediatos, 

alcançados por propiciatórios de cura e libertação. É urgente, portanto, que 

sejam orientados os sacerdotes que conduzem essas celebrações, 

oferecendo-lhes melhor formação sobre a Eucaristia e vetando-os de incluir 

elementos estranhos à liturgia da santa missa. Teologicamente, na fidelidade 

à tradição, “o sentido e o valor da missa não podem ser reduzidos aos 

poderes de cura de quem preside”.
48  O mesmo vale para as orações diante 

do Santíssimo Sacramento exposto. É necessário repetir o que escreveu a 

Congregação para a Doutrina da Fé na Instrução sobre as orações para 

alcançar de Deus a cura: “Não se deveria colocar em primeiro plano o 

desejo de alcançar a cura dos doentes, fazendo com que a exposição da 

Santíssima Eucaristia venha a perder sua finalidade”.
49 Em síntese, se 

deveria revisar esse conceito muito comum nas comunidades: “Missa de 

cura e libertação”; afinal, a missa é, antes de tudo, celebração memorial da 

presença pascal da qual nos é possibilitado participar.  

10) A Instrução sobre o exorcismo destaca que normas que limitam a 

realização de exorcismos, de modo nenhum, devem desaconselhar os fiéis a 

rezar para que, como Jesus nos ensinou, sejam livres do mal (Mt 6,13).
50

 O 

Ritual de exorcismos e outras súplicas apresenta, nos apêndices, algumas 

súplicas que podem ser usadas em circunstâncias especiais da Igreja, em 

particular, na luta contra o poder das trevas. Trata-se de orações, ladainhas 

e invocações a Cristo e à Virgem Maria.
51

  

11) Entre a indiferença em relação ao diabo e aos demônios e o clima de pânico 

que algumas pregações sugerem, vale recordar o testemunho de Santa 

Teresa de Jesus: “O demônio é amigo das mentiras, é a própria mentira, e 

não faz pacto com quem anda na verdade. Quando vê que o intelecto está 

obscurecido, dá uma grande ajuda para que acabemos mal, porque, vendo 
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   CNBB.  Orientações teológico-litúrgicas e pastorais a propósito das chamadas missas de cura e 

libertação. Brasília, agosto/2004,  n. 12.  
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   CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Instrução sobre as orações para alcançar de Deus 

a cura.  São Paulo: Edições Paulinas, 2001, p. 18.  
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   CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ.  Instrução sobre o exorcismo, 1985. 
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   Ritual de exorcismos e outras súplicas, p. 77. 
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que alguém está cego ao buscar seu repouso em coisas vãs”.
52

 Sobre o 

medo do demônio, escreve a santa doutora: “Não entendo esses medos. Por 

que dizer demônio! Demônio! Quando se pode dizer Deus! Deus! fazendo 

tremer o demônio? Sim, pois já sabemos que o demônio não pode sequer 

mover-se se o Senhor não lhe permitir”.
53

 Essas sábias orientações servem 

para superar pregações que acentuam mais o medo do demônio do que a 

alegria de acolher a graça que Cristo oferece.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

O seguidor de Jesus Cristo enfrenta o mal como todos os seres humanos, mas 

deve se empenhar com muito mais determinação, porque sabe que o Crucificado-

Ressuscitado venceu o poder do mal. Com sua vida, morte e ressurreição, o Senhor 

abriu o caminho da vitória do bem e da verdade. O mal pode ameaçar, tentar e afetar os 

batizados, mas, em Cristo, todos já participam da esperança na Vida Nova, na qual toda 

lágrima será enxugada e nenhuma potência do maligno poderá abalá-la.  

O Deus revelado em Jesus Cristo é o Senhor que tira o pecado do mundo e 

vence o mal. Ele chama toda a humanidade a participar do Reino que ele preparou e 

pede que a humanidade seja capaz de vencer as ciladas do inimigo. Nenhum diabo ou 

demônio pode derrotar um coração voltado para Cristo: “Se Deus é por nós, quem será 

contra nós?” (Rm 8,31). 

Retomando o que o então Cardeal Ratzinger escreveu sobre a dissolução do 

ser-pessoa do diabo, é preciso reconhecer que, muitas vezes, os seres humanos chegam 

a tal grau de degradação de sua dignidade moral e espiritual, que se torna mais fácil 

demonizar o lado mais sinistro da história humana. Toda vez que descarregamos sobre o 

diabo a culpa do pecado humano, cresce o mal, pois não há oportunidade de conversão.  
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  Ibidem, p. 168-169.  



34 
 

Para enfrentar o cotidiano, importa acolher o Evangelho, dedicar-se à oração, 

ao jejum e ter uma vivência sacramental como um autêntico discípulo de Jesus, capaz 

de enfrentar as tentações e considerar a certeza de que o Senhor, vitorioso em sua 

ressurreição, não abandona seus fiéis que suplicam diariamente: “Livrai-nos do mal”. 

Essa oração simples é a mais profunda atitude de confiança total no poder de Deus que 

liberta o ser humano do pecado e do mal. São Paulo confere à vitória de Cristo 

(crucificado e ressuscitado) sobre o diabo, uma dimensão cósmica (Ef 2,2; 6,10-20; Cl 

2,9-15), e o Livro do Apocalipse prediz a derrota definitiva do diabo (Ap 12,7-9). 

Enfim, “é certo que a realidade dos demônios, que é atestada concretamente 

por aquilo que costumamos chamar de ‘mistério do mal’, permanece, ainda hoje, um 

enigma que envolve a vida cristã”.
54
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