
OS DEMONIOS EXISTEM


A existência dos espíritos malignos é documentada em todas as culturas desde os 
tempos mais antigos, por isso, desde sempre, existem orações e rituais para os 
afastar. Também no povo de Israel havia pessoas que praticavam o exorcismo (Mc 
9,38). Jesus veio a este mundo «para destruir, pela sua morte, aquele que tinha 
poder sobre a morte, isto é, o diabo» (Heb 2, 14); para que as pessoas «se 
convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus» (Actos 26, 17).


A todos aqueles que objectavam que Ele expulsava os demónios em nome de 
Belzebu, príncipe dos demónios, Jesus fazia-lhe observar que Satanás não podia 
expulsar a Satanás, e acrescentava: «se Eu expulso os demónios pela mão de 
Deus, então o Reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem 
armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança; mas se aparece um 
mais forte e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e distribui os seus 
despojos.» (Lc 11, 20-222). Jesus é o homem mais forte que o venceu.


De facto, Jesus, expulsava os demónios e deu este poder aos apóstolos e aos 
seus discípulos. No Evangelho de São Marcos encontramos uma breve anotação:

«À noitinha, depois do sol-pôr, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos, e a 
cidade inteira estava reunida junto à por-ta. Curou muitos enfermos atormentados 
por toda a espécie de males e expulsou muitos demónios; mas não deixava falar 
os demónios, porque sabiam quem Ele era». (Mc 1, 33-34).


E no Evangelho de São Mateus encontramos diversos resumos da actividade de 
Jesus, um deles é o seguinte: «Depois, começou a percorrer toda a Galiléia, 
ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando entre o 
povo todas as doenças e enfermidades.  A sua fama estendeu-se por toda a Síria 
e trouxeram-lhe todos os que sofriam de qual-quer mal, os que padeciam 
doenças e tormentos, os possessos, os epilépticos e os paralíticos; e Ele curou-
os. E seguiram-no grandes multidões, vindas da Galiléia, da Decápole, de 
Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão.» (Mt 4, 23-25)


Sobre a actividade dos Apóstolos, encontramos a seguinte afirmação:

«Tendo convocado os Doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os 
demónios e para curarem doenças. Depois, enviou-os a proclamar o Reino de 
Deus e a curar os doentes … Eles puseram-se a caminho e foram de aldeia em 
aldeia, anunciando a Boa-Nova e realizando curas por toda a parte.» (Lc 9, 1-6)

Os Evangelhos relatam que Jesus exorcizava. Encontrou diversas pessoas 
atormentadas pelos demónios que Ele libertou com a Sua autoridade divina, 
deixando espantados os seus contemporâneos.


Quando Jesus libertou o possesso na Sinagoga de Cafarnaum, todos ficaram 
«dominados pelo espanto, diziam uns aos outros: «Que palavra é esta? Ordena 
com autoridade e poder aos espíritos malignos, e eles saem!»  (Lc 4,36); Jesus 
acalmou a tempestade e todos «cheios de medo e admirados, diziam entre eles: 
«Quem é este homem, que até manda nos ventos e nas águas, e eles obedecem-
lhe?» (Lc 8,25); e depois da cura do jovem epiléptico «todos estavam maravilhados 



com a grandeza de Deus» (Lc 9, 43); um dia que Jesus estava a libertar uma 
pessoa que tinha um espírito mudo e «quando o demónio saiu, o mudo falou e a 
multidão ficou admirada» (Lc 11, 14)


A Igreja recebeu de Jesus o poder de expulsar os demónios: «Jesus chamou doze 
discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos malignos e de curar todas as 
enfermidades e doenças.» «Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os 
leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça.» (Mt 10, 1.8). 
A Igreja está bem consciente desse poder, pois, entre os livros litúrgicos, está 
incluído o “Ritual dos Exorcismos”.


No tempo em que São Marcos escrevia o seu Evangelho, todos os fiéis 
expulsavam os demónios, sem nenhuma restrição, antes, era considerado o 
primeiro dom carismático: «Estes sinais acompanharão aqueles que acreditarem: 
em meu nome expulsarão demónios» (Mc 16,17)


Entre os numerosos testemunhos escolhemos o de São Justino, martirizado em 
Roma em 165, o qual escrevia: «Numerosos endemoniados de todas as partes do 
mundo e da nossa mesma ci-dade, que não foram curados dos outros exorcistas, 
encantado-res e mágicos, foram curados pelos nossos cristãos que expulsaram 
os demónios em nome de Jesus Cristo» (Apologia 11,6)


Qual é a posição da Igreja sobre o exorcismo? Ao longo dos séculos, a Igreja, a 
fim de evitar abusos e ajudar melhor quem precisa, limitou o exercício deste 
ministério a alguns sacerdotes encarregados por este fim. O novo Código de 
Direito Canónico de 1983, no cânone 1172 afirma: “Ninguém pode celebrar 
legitimamente os exorcismos sobre os obsessos, sem ter obtido do Ordinário do 
lugar a licença específica e declarada”. Portanto, os exorcismos ainda existem, 
mas só podem ser celebrados por sacerdotes encarregados pelo bispo.


JESUS ACTUOU BEM CONSCIENTE DE QUE OS DEMÓNIOS EXISTEM


A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, em 26 de Junho de 1976 publicou 
um estudo altamente recomendado que reafirma, de forma clara e segura, o 
ensinamento de Jesus e do Magistério da Igreja sobre o tema “Fé e demonologia 
cristã”. Aqui reportamos algumas afirmações que se encontram no primeiro 
capítulo.


Ao longo dos séculos, a Igreja tem rejeitado a superstição, a preocupação 
excessiva sobre Satanás e seus demónios e os diferentes tipos de culto e o 
mórbido apego a esses espíritos; por isso, seria muito injusto dizer que o 
cristianismo fez de Satanás o argumento favorito da sua pregação, esquecendo-
se do senhorio universal de Cristo e transformando a Boa Nova do Senhor 
ressuscitado numa mensagem de terror. Temos de assumir a declaração que São 
João Crisóstomo dirigidas aos cristãos de Antioquia: «Não é para mim nenhum 
prazer falar do diabo, mas a doutrina sugere que esta questão será muito útil para 
vós».




O Novo Testamento e seu contexto. É importante notar que os contemporâneos 
de Jesus não tinham uma crença comum sobre a existência dos anjos e dos 
demónios, da qual o próprio Jesus dependeria. Basta recordar a grande 
controvérsia que São Paulo provocou entre os membros do Sinédrio: saduceus e 
fariseus.


«Os saduceus negam a ressurreição, assim como a existência dos anjos e dos 
espíritos, enquanto os fariseus ensinam publicamente o contrário» (Actos 23,8).

saduceus e fariseus, contemporâneos de Jesus, representam duas correntes 
diametralmente opostas. Jesus, bem conhecia uma e outra e, quando os fariseus 
o acusaram de expulsar demónios com a ajuda de Belzebu, príncipe dos 
demónios (Mt 12, 22-32), podia ter resolvido a questão dizendo que os demónios 
não existem, alinhando-se com os saduceus, mas não o fez, porque, ao fazer isso, 
contradizia a Sua missão, pois, Ele veio «para destruir as obras do demónio» (1Jo 
3,8)


Jesus Cristo e os Apóstolos compartilhavam a cultura daquele tempo, mas não se 
deixaram condicionar por ela. Jesus, em virtude da sua natureza divina, 
transcendeu-a, escapou à sua pressão. Basta ler com atenção o Sermão da 
Montanha (Mt 5) para nos convencermos da Sua grande liberdade de espírito no 
que diz respeito à tradição dos antigos.


Portanto, não é verdade que, sobre este tema, Jesus teria exprimido a doutrina 
cultural do seu tempo. Trata-se de uma visão errada e incompleta da realidade 
porque desconhece, não só a cultura daquele tempo, mas também a 
personalidade livre de Jesus sobre as tradições dos antigos (Mt 5, 17-43). Impõe-
se a seguinte conclusão: Jesus falou dos demónios e expulsou-os através dos 
exorcismos, porque eles existem de verdade e é uma doutrina necessária para a 
nossa salvação.


O testemunho pessoal de Jesus. As principais libertações de obsessos 
encontram-se em momentos decisivos do ministério de Jesus. Os exorcismos 
colocavam e direccionavam a questão sobre a pessoa e a missão de Jesus, como 
o provam suficientemente as reacções: «Que tens a ver connosco, Filho de Deus? 
Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?» (Mt 8,29); «Mas, se é pelo Espírito 
de Deus que Eu expulso os demónios, então chegou até vós o Reino de Deus» (Mt 
12,28).


Sem nunca colocar Satanás no centro do Evangelho, Jesus falou dele em 
momentos cruciais e, obviamente, com declarações importantes. Em primeiro 
lugar, logo no começo do Seu ministério público, aceitando, ser tentado pelo 
diabo no deserto: o relato de Marcos, mesmo na sua sobriedade, é tão decisivo 
como os relatos de Mateus e de Lucas (Mc 1,12-13; Mt 4,1-11; Lc 4,14-15). 
Contra este adversário, Ele advertiu os discípulos no Sermão da Montanha: «Seja 
este o vosso modo de falar: Sim, sim; não, não. Tudo o que for além disto procede 
do espírito do mal.» (Mt 5,37); e ensinou a oração do Pai Nosso: «e não nos deixes 
cair em tentação, mas livra-nos do Mal» (Mt 6,13)




Os Padres da Igreja, como por exemplo Santo Ambrósio, Cassiano e Tertuliano, 
afirmam que o último pedido do Pai Nosso, deve ser entendido de forma pessoal, 
isto é «livra-nos do Maligno». (A mesma interpretação encontra-se no Catecismo 
da Igreja Católica, 2850)


Na parábola do semeador, Jesus atribuiu ao demónio os obstáculos contra a 
pregação do Evangelho: «chega o maligno e apodera-se do que foi semeado no 
seu coração» (Mt 13,19); a mesma coisa acontece na parábola do joio semeado 
no campo: «o campo é o mundo; a boa semente são os filhos do Reino; o joio são 
os filhos do maligno; o inimigo que a semeou é o diabo; a ceifa é o fim do mundo 
e os ceifeiros são os anjos.» (Mt 13,39). A Simão Pedro, Jesus disse: «Tu és Pedro, 
e sobre esta Pedra, edificarei a minha Igreja, e as portas do Abismo nada poderão 
contra ela» (Mt 16,19); que Satanás iria «averiguar a sua fé» e a fé dos outros 
apóstolos (Lc 22,31). Ao sair do Cenáculo, Cristo declarou como iminente a vinda 
do «príncipe deste mundo» (Jo 14,30). No Getsémani, quando foi preso pelos 
soldados, afirmou que tinha chegado a hora do «poder das trevas» (Lc 22,53), 
embora, já antes, no Cenáculo, tivesse declarado que «o príncipe deste mundo já 
foi julgado» (Jo 16,11).


Esses factos e as declarações de Jesus não são casuais, mas resultam bem 
enquadrados, repetidos e concordantes, tanto que não é possível tratá-los como 
simples dados culturais que devem ser desmistificado ou considerados fabulosos. 
Impõe-se, portanto, a seguinte conclusão: Satanás, a quem Jesus tinha 
enfrentado com seus exorcismos, a quem tinha encontrado no deserto e na 
paixão, é uma realidade e não um vestígio cultural. A missão de Jesus, tal como é 
apresentada na Sagrada Escritura, desde o início da Sua vida pública até à morte, 
baseava-se sobre a existência real e nefasta dos espíritos malignos.


O DIABO NA LITURGIA DA IGREJA

A Igreja, na sua liturgia, não ignora a obra devastadora de Satanás. Na celebração 
do Baptismo das crianças, antes do rito da água, encontramos a renúncia a 
Satanás e a profissão de fé da Igreja, na qual as crianças são baptizadas. Existem 
duas fórmulas:

– a primeira, mais directa: “Renunciais a Satanás? E a todas as suas obras? E a 
todas as suas seduções?” A segunda, mais suave, mas igualmente clara: 
“Renunciais ao pecado, para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Renunciais 
às seduções do mal, para que o pecado não vos escravize? Renunciais a Satanás, 
que é o autor do mal e pai da mentira?”

– A seguir, encontramos, um pequeno exorcismo porque também as crianças 
“hão-de experimentar as seduções do mundo e lutar contra as ciladas do diabo” 
para que sejam protegidos pela graça de Cristo”. (Introdução, n. 8):


«Deus todo-poderoso e eterno, que enviastes ao mundo o vosso Filho para 
expulsar de nós o poder de Satanás, espírito do mal, e transferir o homem, 
arrebatado às trevas, para o reino admirável da vossa luz, humildemente Vos 
pedimos que estas crianças, libertadas da mancha original, se tornem morada do 
Espírito Santo e templo da vossa glória. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.» (Ritual do Baptismo)




Os adultos que se preparam para o baptismo são chamados catecúmenos. Para 
eles são previstas três celebrações chama-das “escrutínios”, que se deveriam 
realizar no terceiro, quarto e quinto domingo de Quaresma, nas quais é feito um 
pequeno exorcismo, porque – como diz São Paulo – não temos que lutar contra 
seres humanos, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os 
príncipes das trevas que dominam o mundo, contra os espíritos do mal que estão 
no céu. (Ef 6,12)


Podemos lembrar que na Igreja existe o Ritual dos Exorcismos o qual foi renovado 
depois do Concilio Vaticano II.


O Papa Francisco no passado dia 08 maio de 2018, na homilia da Santa Missa 
celebrada na Casa Santa Marta, falou do diabo, disse: «o diabo é um derrotado, 
mas move-se como um vencedor. É pela sua incrível capacidade de “seduzir”, que 
é muito difícil entender que é um derrotado».


