
O DIABO ACTUA ÀS ESCONDIDAS


Parece incrível que forças negativas invisíveis e tão destruidoras operem neste 
mundo, embora, de forma imperceptível e tão escondida que muita gente ignora 
completamente esta realidade sombria. De facto, quase ninguém imagina que 
atrás de tantas situações tristes esteja escondida a presença das forças do mal. O 
mundo do ocultismo é impenetrável e sua força reside, precisamente, na 
capacidade de esconder-se, assim tudo acontece na obscuridade. Jesus di-lo 
claramente: «Quem faz o mal odeia a luz e não vem à luz para que as suas obras 
não sejam reveladas» (Jo 3,20).


João Paulo II no ano de 1985 deu 8 catequeses sobre o mistério do mal no 
mundo, no dia 31 de Março de 1985 afirmava: «Não se deve ter medo de chamar 
por nome o primeiro artífice do mal: o Maligno. A tática que aplicou e que aplica 
consiste em não se revelar para que o mal difundido por ele desde a origem se 
desenvolva por acção do próprio homem, entre as classes e as nações … a fim de 
que o mal se converta cada vez mais num pecado estrutural e cada vez menos se 
possa identificá-lo como pecado pessoal: numa palavra, a fim de que o homem se 
sinta num certo sentido “libertado” do pecado, enquanto ao mesmo tempo se 
afunda cada vez mais nesse pecado».


Nós vivemos na era da publicidade, sabemos que, para avançar na carreira ou 
para realizar um império económico, é preciso ser conhecidos. Parece-nos 
impossível que Satanás, este monstro de maldade e destruição, possa ter um 
reino tão forte e extenso, subtraindo-o completamente a qualquer aparência 
externa. Mas não devemos ficar admirados. Para nos convencermos disso, basta 
um exemplo: o tráfico de drogas e de armas, domínios de incrível poder, 
subsistem e florescem apenas pela sua maneira oculta de operar. 


Satanás fica escondido. Serve-se dos homens, das instituições e das 
circunstâncias. Serviu-se de Judas, das autoridades judias e romanas para realizar 
a morte do Senhor. Podemos também imaginar que exista a sua actuação 
escondida na preparação, remota e próxima, das leis que autorizam o divórcio, o 
aborto, a eutanásia, a ideologia do género. (Georges Huber, O diabo, hoje, p. 14)


Satanás quer passar completamente despercebido. Até fica contente quando os 
homens pensam que ele não existe, desta forma actua em plena liberdade e, sem 
obstáculos, realizando os seus planos de ódio contra Deus, contra a Igreja e 
contra toda a humanidade. 


O Padre Raul Salvucci identifica três coberturas, atras das quais, Satanás costuma 
esconder-se a fim de agir livremente e sem perturbações: primeiro, a 
incredulidade. As pessoas presumem saber tudo e, quase sem dar-se conta, 
criaram uma forte verdade dogmática, sobre a qual, se apoiam com segurança: 
"Já não estamos na Idade Média". Segundo: os mágicos, ministros do demónio, 
têm o cuidado de se encobrir sob o manto do sagrado: usam imagens de Nossa 
Senhora e de Padre Pio, crucifixos, santinhos, medalhas, até, dão sal abençoado 
(por eles) e água benta. Terceiro: o silencio dos pastores da Igreja, os quais, tal 



como os intelectuais, pensam que se trate de coisas ultrapassadas, da Idade 
Média. Esta última cobertura é a mais bem-vinda para Satanás porque é a mais 
inesperada. (Raul Salvucci, p. 42)


Os intelectuais não entendem, nem querem saber desta acção frenética de 
Satanás no mundo, explorando todos os meios possíveis para atacar os filhos de 
Deus e nunca serão capazes de penetrar no pleno conhecimento dessa obscura 
realidade. En-quanto debatem sobre interrogatório hipotético se o diabo existe ou 
se não existe, Satanás irrompe silenciosamente na vida dos homens levando-os à 
perdição.



