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ESORCISMO,  
PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
Padre Gabriel Amorth é exorcista na Diocese de Roma por mandato do Bispo. 
Fundou a Associação dos Exorcistas da qual foi presidente de 1990 até 2000. 
Para os leitores interessados assinalo um livro publicado também em língua 
portuguesa: Gabriele Amorth, Novos relatos de um exorcista, Ed. Paulus, 2003. 
Neste livro, pp. 189-211, poderão encontrar a presente artigo, no capítulo 
"Perguntas e Respostas". (Pe. Leo) 
 
- Exorcistas e magos : pag. 1  
- Problemas de doutrina : pag. 6 
- Perguntas  e respostas: pag. 8 
- Falemos de Satanás : pag. 10 
- Meios de libertação: pag. 12  
  
O sucesso do livro “Um exorcista conta-nos”, (publicado também em língua 
portuguesa) levou-me, num primeiro tempo, sem qualquer mérito meu, aos 
meios de comunicação social. Dei mais de uma centena de entrevistas à RAI e 
a jornais de ampla difusão, sem contar os inúmeros encontros, sempre 
seguidos de discussão.  
Acumulei uma grande quantidade de perguntas, entre as quais, escolhi as mais 
frequentes. Basta pensar que nas intervenções em Rádio Maria, as entrevistas 
duravam uma hora e depois, durante duas horas, seguiam os telefonemas com 
as perguntas dos ouvintes. De seguida, iniciei uma séria de intervenções 
mensais que tinham a duração de hora e meia. Na revista mensal "Eco de 
Medjugorie" escrevi, durante muito tempo, uma rubrica que terminava sempre 
com uma série de perguntas e respostas. 
Achei oportuno valer-me desta experiência e relatar aqui os traços mais 
significativos. Não tenho a pretensão de fazer um tratado completo, dado que 
se trata apenas de respostas a algumas perguntas desligadas umas das 
outras; esforcei-me por agrupá-las segundo a afinidade dos assuntos. Tenho a 
certeza que os leitores ficarão satisfeitos, pois este capítulo responde, mais de 
qualquer outro, aos interesses imediatos das pessoas.  
  
  
EXORCISTAS E MAGOS  
Há exorcistas mais fortes e exorcistas mais fracos,  ou são todos iguais?  
É inegável que há diferenças entre um e outro exorcista. Depende da vida 
espiritual de cada um (intensidade de oração, de união com Deus, de 
sacrifícios; ouso dizer, depende da santidade) e de outras qualidades 
humanas, como a experiência, a inteligência, a cultura, a intuição...  
Contudo, não é fácil avaliar estes factores e seria errado fazer comparações 
entre um e outro, pois só a Deus compete julgar. Um exorcista francês, 
respondendo ao seu bispo, que lhe tinha feito tal pergunta, fez-lhe uma lista de 
coisas novas que ele tinha aprendido, ano após ano, durante o exercício deste 
ministério; enfim, ele quis dizer: só posso comparar-me comigo mesmo e 
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reparei que tenho sempre algo de novo para aprender, mas também reconheço 
a vantagem da experiência. 
Não podemos esquecer que neste campo entram em jogo outros factores: o 
compromisso da fé, a oração da pessoa atingida e dos seus familiares; 
depende também da confiança que ele tem na oração implorante da Igreja e, 
portanto, exigência de ver no exorcista um instrumento de Deus, designado 
pelo bispo.  
Para o que diz respeito aos exorcistas, notei que uns são mais eficazes com 
determinados tipos de maléficos e outros com outro tipo de males. Mas, enfim, 
é sempre o Senhor que decide e concede a graça da libertação, como e 
quando Ele quiser para que só a Ele se dê graças. 
  
Que diferença há entre um mago e um exorcista?  
O mago, quando é verdadeiro mago e não um simples trapaceiro, age com a 
força de Satanás; o exorcista age com a força do nome de Jesus e a 
intercessão de Igreja. 
  
Em que forma Satanás pode influenciar os cristãos?  
A influência de Satanás é imensa. Ele actua de duas maneiras: ordinária e 
extraordinária. A acção ordinária é quando Satanás tenta o homem para o mal. 
Cada ser humano, desde o nascimento até a morte, está envolvido nesta 
acção. O mesmo Jesus, desde que assumiu a natureza humana, teve que subir 
a tentação de Satanás. Além da acção ordinária, Satanás actua de maneira 
extraordinária, isto é provocando distúrbios de carácter maléfico e pode chegar 
até à possessão diabólica. 
 
Só o  sacerdote nomeado pelo Bispo tem a autoridade de ex orcizar?  
Sim, só o sacerdote exorcista (nunca um cristão leigo) pode administrar 
este sacramental, pois é uma oração pública que envolve a autoridade da 
Igreja. Os outros sacerdotes e os fiéis, podem recitar orações de libertação, 
conforme o mandato de Cristo: «Aqueles que acreditam em Mim, em meu 
nome expulsarão os demónios» (cfr. Mc 16,17). Trata-se de orações privadas, 
mas eficacíssimas, se feitas com fé. Para fazer uma oração de libertação para 
uma pessoa, não é preciso ter nenhuma autorização, pode ser feita livremente, 
pois não está vinculada a uma formulação particular. 
A oração de libertação pode ser feita também para uma pessoa que é 
regularmente exorcizada por um sacerdote. A oração é sempre eficaz, mesmo 
neste caso particular, pois ajuda aquela pessoa a fazer uma caminhada de 
oração e de formação cristã, mas será certamente mais eficaz se feita por um 
grupo preparado. 
Certas pessoas têm o carisma da libertação e exorci zam sem nenhuma 
autorização.  
Se uma pessoa recebeu pelo Espírito o carisma da libertação, ele tem mais 
força do que um exorcista; mas ele - e isto seja claro - não pode fazer 
exorcismos, mas orações de libertação.  
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Há grupos que se reúnem em casas privadas e fazem o ração de 
libertação. Esta oração pode haver consequências pe los exorcismos aí 
realizados?  
Não. Não existem contágios, nem para as pessoas, nem para os lugares. 
Antes, é um acto de grande caridade disponibilizar a própria casa para fazer 
qualquer tipo de oração, inclusive a oração de libertação e os exorcismos, 
quando não há outros lugares mais oportunos. Normalmente os exorcismos se 
realizam nas igrejas, nas sacristias ou em outros lugares próximos às igrejas.  
  
Como defender-se perante os ataques de Satanás?  
Antes de mais nada, devemos falar de prevenção. É melhor prevenir do que 
curar. A prevenção consiste em viver em graça, mantendo fidelidade à oração 
e não fazendo nada que possa abrir as portas ao demónio. Em particular, evitar 
qualquer prática de ocultismo. Existem três principais obras ocultas: a magia, o 
espiritismo e o satanismo. Aqueles que se dedicam a tais obras expõem-se à 
acção extraordinária do demónio. 
  
Além do exorcismo, há outros meios?   
Conversão! É a primeira coisa que pedimos a quem nos pede ajuda. 
Conversão significa viver em graça, ter muita fé, ter uma intensa vida 
sacramental e de oração. Além disso, se for necessário, encorajamos as 
pessoas a receber orações de cura e libertação, como acontece no 
Renovamento Carismático Católico. Depois de ter recebido uma certa 
quantidade destas orações, constatamos muitas vezes que a pessoa já foi 
curada. Noutros casos evidencia-se a necessidade de recorrer ao exorcismo. 
Então fazemos o exorcismo, mas sabendo à partida que esta é uma oração 
que nem sempre dá resultados imediatos. Às vezes são necessários anos de 
exorcismos para libertar uma pessoa.  
O exorcismo é uma oração e, como toda a oração, resulta eficaz se feita com 
fé. A fé tem uma importância fundamental. Por isso é que, lendo a vida dos 
santos, chegamos a saber que eles libertaram diversas pessoas da possessão 
diabólica, mesmo não sendo exorcistas. 
  
É preciso ter medo de Satanás e da sua acção?   
Temos medo porque não estamos habituados à prática do exorcismo. Os 
sacerdotes, de forma geral, quase não acreditam na acção extraordinária de 
Satanás. Se o Bispo lhes propõe de fazer exorcismos, ficam apavorados. 
Pensam que “se eu deixar em paz o diabo, ele me deixará em paz a mim”; se 
eu o combater, ele me ataquerá". Esta maneira de pensar está errada, pois é 
verdade o contrário, isto é, quanto mais nós combatemos contra Satanás, tanto 
mais ele tem medo de nós.  
  
Um malefício pode atingir também uma pessoa que viv e em graça de 
Deus?  
Sim, mas quem vive em graça de Deus está bem protegido, como numa 
fortaleza. Pensamos, por exemplo, no que diz São João (cfr 1Gv 5,18): «Nós 
bem sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca, mas o Filho de 
Deus o guarda, e o Maligno não o apanha». Poderá haver algumas excepções 
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permitidas por Deus, em vista de  uma maior santificação da pessoa, tal como 
aconteceu para alguns santos, que até foram atormentados e batidos pelo 
demónio. Mas, geralmente, quem vive em graça de Deus está bem protegido, 
não deve ter medo. Devemos temer só o que pode matar a alma, como nos 
alerta o Evangelho.   
  
Qual atitude devemos ter perante as pessoas os muit os não exorcistas 
que dão bênçãos: sacerdotes, freiras, leigos?  
Já dissemos que a oração é sempre eficaz, sempre que feita com fé, 
humildade, caridade (portanto, sem nenhum interesse material) e sem 
extravagâncias. Orar uns pelos outros é certamente uma recomendação que 
vem de Deus. Cada cristão, em força do seu próprio sacerdócio baptismal, 
pode fazer orações de libertação, ainda mais os sacerdotes. É óptimo que os 
sacerdotes benzam e abençoem, deveriam fazê-lo muito mais.  
É evidente que se trata de orações que não têm nenhuma relação com o rito 
sacramental do exorcismo. A boa árvore reconhece-se pelos frutos.  
Conheço pessoas que oram e benzem com eficácia; mas conheço muitos 
outros que têm fama de santarrões e não passam de trapaceiros ou hipócritas, 
quando não são mesmo verdadeiros magos. Não podemos pretender que seja 
a autoridade eclesiástica a pronunciar-se sobre todos estes casos, pois são 
inúmeros e nem sequer merecem uma consideração de carácter oficial. Nós é 
que devemos ter o bom senso e saber orientar-nos. Em particular, os párocos 
deveriam ter a capacidade de aconselhar oportunamente cada em cada caso 
que aparece no território das suas paróquias. 
  
É difícil encontrar um exorcista. É pecado recorrer  aos magos? E se a 
gente ficar curada de verdade?  
Infelizmente, estamos diante de uma dificuldade real; mas também há  muitas 
pessoas que recorrem ao exorcista sem ter nenhuma necessidade, pois lhes 
bastam os meios mais comuns da graça (oração e sacramentos).  
Seja como for, recorrer aos magos é sempre um pecado de superstição que 
transgride o primeiro mandamento e é expressamente condenado pela Bíblia.  
E se o mago curar de verdade? A experiência ensina que, na grande maioria, 
são curas provisórias que deixam o lugar a males ainda piores. Em todo o 
caso, desgraçada aquela pessoa que foi curada por um mago, isto é por um 
ministro de Satanás! Porque não fica curada e, por sua vez, contrai uma 
ligação não só com o mago, mas também com o demónio. Trata-se de  
ligações nefastas, muito difíceis a quebrar. 
  
É pecado recorrer aos cartomantes?  
Sim, é um pecado de superstição, que pode ser mais grave ou menos grave, 
segundo os casos. Por exemplo, se uma pessoa pede a um cartomante que lhe 
leia as cartas por pura curiosidade de saber o que dirá, em si não é uma coisa 
grave, é um pecado venial, mas pode expor-se ao risco de continuidade, de 
agravamento. Por isso é sempre perigoso recorrer aos cartomantes. 
Costumo dividir os cartomantes em três categorias: os trapaceiros  que se 
improvisam com tais, com a finalidade de ganhar dinheiro à custa dos 
ingénuos; os que têm algum poder paranormal  e se servem das cartas como 
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de uma varinha mágica: neste caso não há culpa, nem dano, desde que 
estejam dentro dos devidos limites (por exemplo, é impossível predir o futuro); 
mas há também cartomantes verdadeiros  que com as cartas praticam a 
magia e adivinhação; aqui deve-se repetir quanto já dissemos sobre a magia. 
  
É possível fazer um exorcismo para uma pessoa dista nte, sem ela o 
saber?  
Sim, é possível. Eu já pratiquei exorcismos por telefone e com eficácia; outras 
vezes faço exorcismos (isto é orações!) por aquelas pessoas mais atingidas 
que se dirigem a mim, embora não o saibam, sobretudo à noite. O que não se 
pode fazer é exorcizar pessoa contra a sua vontade: o Senhor oferece a sua 
graça, nunca a impõe. Por exemplo, aconteceu muitas vezes que me 
recomendaram pessoas que os familiares consideraram endemoninhadas; mas 
elas nunca oram, nem sequer vão à Igreja, não acreditam e nunca aceitariam 
ser abençoadas por um sacerdote. Neste caso, a única coisa que se pode fazer 
é orar.  
  
Um exorcista pode enganar-se? Levei um parente meu a um exorcista e 
não lhe encontrou nada. Mas o seu comportamento é t al que deixa supor 
uma presença maléfica. Um sensitivo afirmou que é  vítima de uma feitiço 
ou bruxedo.  
Sim, é possível que um exorcista se engane. Neste caso é aconselhável 
consultar outro exorcista. Não esqueçamos, porém de que há maníacos que 
passam de um exorcista para outro, enquanto não encontram um que lhes diga 
o que desejam ouvir. Estas pessoas necessitam de um bom médico; ou de 
uma série de orações de libertação das manias específicas, se os interessados 
estiverem dispostos a colaborar. 
  
Quais os principais obstáculos que encontra um exor cista?  
Os obstáculos são muitos. O primeiro é o de dar uma justa diagnose, coisa não 
é fácil, mesmo com a ajuda de médicos especialistas; e quando se encontra 
um mal maléfico, muitos obstáculos derivam da escassa  colaboração do 
paciente, pois é preciso uma sincera conversão a Deus, uma vida de graça, 
muita oração e frequência dos sacramentos.  
As pessoas são preguiçosas; muitas vezes têm tendência para a passividade: - 
"Padre, me liberte do demónio";  
- "Não. És tu que te deves libertar. Eu só posso ajudar-te e indicar-te os meios".  
Às vezes, há impedimentos à graça: dificuldade a perdoar sinceramente, de 
coração, a mudar de vida, estando radicados num estado de pecado; 
dificuldade em quebrar certas ligações com o maligno que requerem que se  
despedace certos laços humanos, por exemplo, certas amizades pecaminosas, 
vícios enraizados...  
A tarefa mais difícil do exorcista é fundamentalmente o de conduzir as almas a 
Cristo, pois Ele é o libertador. Tudo o que constitui obstáculo a uma vida de 
união com Deus, estorva ou impede o trabalho do exorcista. 
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PROBLEMAS DE DOUTRINA  
Tudo vem de Deus? O bem e o mal sempre existiram?  
Tudo é permitido por Deus - «Não cai folha sem que Deus o queira» -, mas 
nem tudo é desejado por Deus. De Deus só recebemos o bem. E não é 
verdade que o bem e o mal sempre existiram; há filosofias e religiões que se 
baseias neste falso conceito, como se o bem e o mal fossem duas forças 
eternas, a pôr-se sobre o memo plano. Não. Excluem-se reciprocamente.  
Só Deus existe desde sempre. Só Deus é o único princípio de tudo. E Deus só 
criou o bem; por isso a Bíblia apresenta-nos Deus comprazendo-se por ter 
criado todas as criaturas belas e boas, para a vida e para a felicidade. 
O mal entrou no mundo quando Deus quis criar seres de extraordinária 
grandeza, isto é livres e inteligentes. A liberdade, tanto para os anjos, como 
para os homens, é um dom de uma grandeza incomparável.  
O mal começou por culpa dos anjos e, depois, por culpa dos homens que 
abusaram deste dom de Deus. Por isso, o mal nem sempre existiu, mas teve a 
sua origem quando uma parte dos anjos se rebelou contra Deus e, depois, 
quando Adão e Eva desobedeceram a Deus.  
Ainda hoje se manifesta a misericórdia e sabedoria divina que, embora 
tolerando o mal (porque Deus não renega as suas criaturas, nem lhes tira as 
capacidades que lhes deu, mesmo quando as utilizam para fazer o mal aos 
outros), sabe utilizá-lo para fazer o bem. Por isso, as doenças, as dores, as 
persecuções, a perfídia e toda a maldade do mundo, embora não tendo origem 
em Deus, ajudam a santificação dos homens e, portanto, o bem. 
  
Gostaria de saber qual é a relação entre liberdade e tentações e depois 
entre liberdade e possessão diabólica.  
Todos os homens são sujeitos às tentações de Satanás ou, seja, à sua acção 
ordinária; mas a nossa liberdade está sempre em condições de vencer. 
Escritura assegura-nos de que Deus não permite que sejamos tentados acima 
das nossas forças; que podemos e devemos resistir a Satanás «fortes na fé» 
(1Pt 5,2); que, se resistimos a Satanás, ele «fugirá de nós» (Tiago 4,7). 
Todavia, devemos usar os meios de graça que o Senhor nos concede, 
conforme a Sua advertência: «Vigiai e orai para não cairdes em tentação» (Mt 
26,41). 
É mais complexo falar da relação entre liberdade e possessão diabólica. Em 
rodos os casos em que a possessão é culpável, trata-se de um mau uso da 
liberdade, por isso, paga-se as consequências das próprias culpas. Quando 
não há culpas (porque é devida a permissão divina ou a um malefício), o 
homem sofre como uma vítima, contra a sua vontade e comporta-se como 
diante de muitos sofrimentos humanos, por exemplo, uma doença.  
Em todo o caso, a possessão nunca tira a liberdade pessoal, a não ser nos 
momentos de crise mais agudas, em que não se é responsável pelo que se diz 
ou faz. A pessoas nunca perdem o libero arbítrio, por isso têm sempre a 
possibilidade de fazer o bem ou o mal, de se santificar ou de se condenar. 
  
Porquê é que Deus permite que uma criança inocente possa nascer, 
tendo distúrbios maléficos, ou até com uma possessã o diabólica?  
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Também este caso deve ser visto à luz do problema da dor e do mal. Para 
compreendermos, olhemos para a cruz de Cristo e para a ressurreição que se 
lhe seguiu. Há dores que, se tivermos em conta só a vida terrena, não 
encontram uma explicação racional; mas que adquirem o seu significado à luz 
de vida eterna.  
Para ajudar a nossa compreensão, comparemos uma criança que nasce com 
um mal maléfico com outra que nasce doente, por exemplo, mongolóide. 
Porquê é que Deus, que quer só quer o bem, permitiu isto? É preciso acreditar 
na sabedoria divina que sabe tirar o bem também deste mal, que Deus não 
quis.  
  
Porquê Jesus não libertou Judas de Satanás?  
Deus respeita sempre a liberdade humana, mesmo quando é mal usada. 
Sabemos que Ele quer que todos nos salvemos, pois Jesus morreu para por 
todos e ninguém é pré-destinado ao inferno; e sabemos quando alguém peca, 
«Deus não quer a morte do pecador, ma que se converta e viva». Contudo, 
Deus oferece os seus dons, não os impõe. O homem pode sempre recusá-los. 
Eu penso que Judas tinha recebido graças extraordinárias, tanto para conhecer 
Jesus, vivendo com Ele, como para se poder levantar da sua miserável 
condição de ladrão. Quem sabe quantas tentativas não terá feito Jesus para 
ele se converter! Só uma recusa persistente e empedrecida à graça pode tê-lo 
conduzido ao ponto em que ele chegou. Quanto dizemos para Judas aplica-se 
a todos. 
  
Na minha casa, ouviam-se barulhos nocturnos que nos  perturbavam. 
Depois chegamos a saber que, antes de nós, habitava  nesta casa um 
homem se tinha enforcado. Aconselhado por um amigo do "Renovamento 
Carismático" mandamos celebrar uma série de Missas gregorianas e os 
barulhos acabaram. Poderia contar outros factos atr ibuídos a defuntos. 
Em que se deve acreditar?  
É este um tema muito vasto que deveria ser aprofundado, mas ainda não foi. 
Penso que este assunto deveria ser enquadrado no contexto das investigações 
bíblico/teológicas: qual é a vida dos defuntos e dos próprios demónios, antes 
do juízo universal? Qual é a sua actividade? Já fizemos alguma consideração, 
mas voltamos a falar deste assunto de bom grado. 
Há algumas verdades que pertencem desde sempre ao ensinamento da Igreja. 
Começamos pelos espíritos angélicos. Sabemos que os anjos e os demónios 
exercem uma actividade que nos diz respeito: benfazeja ou maléfica, 
consoante que se trate de anjos ou de demónios. Acerca dos demónios, Pedro 
e Tiago concordam em dizer que estão acorrentados, à espera do juízo final. 
São Paulo afirma que os justos serão associados a Cristo para julgar os anjos. 
A escolha feita pelos anjos e pelos demónios é definitiva e irreversível. O facto 
de que os demónios terem sido acorrentados, não os impede ter alguma 
actividade - ordinária e extraordinária - que continuará até ao fim do mundo. 
Em relação às almas humanas, sabemos que também para elas o período da 
provação termina com a morte. Mas entretanto, enquanto esperam pelo juízo 
final, o que podem fazer em relação ao mundo dos vivos? Pelo dogma da 
Comunhão dos santos sabemos que as almas beatas podem receber as 
nossas súplicas e interceder por nós. 
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O que sabemos das almas que estão no Purgatório? O mesmo dogma diz-nos 
que elas podem beneficiar dos nossos sufrágios e podem interceder por nós. 
Até hoje, nada foi dito sobre as almas dos danados. 
É sobretudo o mundo laico que se interessou deste tema. O que falta - 
especialmente nos últimos decénios - é o interesse dos teólogos que têm 
mostrado um total desinteresse para os problemas do além. E como os 
humores dos teólogos se repercutem sempre na actividade pastoral, os 
sacerdotes seguiram-nos neste total desinteresse. O trágico resultado é a falta 
de pregação sobre os “novíssimos”; carência na predicação e carência nos 
catecismos: não só no Catecismo holandês que se muito combatido na 
publicação, foi depois, até demais, imitado pelos catecismos pós-conciliares. 
Não posso negar que, com nestas condições de incerteza, também os 
exorcistas se sentem por vezes deslocados perante os problemas de uma 
cultura teológica insuficiente.  
Mesmo assim, tentamos dar alguma hipótese de solução, mas com muita 
humildade e hesitação. O mundo de hoje - e seríamos cegos a não 
percebêssemos - está a espera de alguma resposta. Infelizmente, nós, os 
sacerdotes estamos mal preparados, incertos e divididos e, sobretudo, não 
envolvidos e tão pouco interessados, embora se trate de um problema 
específico que nos diz respeito directamente. 
 
PERGUNTAS E SINTOMAS PARTICULARES  
São atingidos mais os homens ou mais as mulheres? M ais os jovens ou 
mais os idosos?  
Nós, os exorcistas abençoamos muito mais as mulheres do que os homens. 
Em parte, isto deve-se ao facto de que as mulheres estão mais facilmente 
dispostas a receber a bênção do sacerdote. Mas penso que este facto não 
basta para justificar a diferença. Nem sequer basta dizer que as mulheres são 
mais numerosas do que os homens. Creio que, de facto, as mulheres são mais 
expostas aos ataques do demónio quer ele pensa servir-se delas para atrair 
mais facilmente os homens, tal como fez no conto do pecado original: tentou 
Eva antes de Adão. Em todo o caso, mesmo desconhecendo os motivos, tenho 
a certeza sobre a resposta a dar-se: são mais atingidas as mulheres. 
Também não tenho dúvida sobre a resposta à segunda questão: são mais 
atingidos os jovens. É suficiente reler quanto dissemos sobre as causas dos 
culpados. Neste sentido, os jovens são mais expostos. 
  
O endemoninhado é um doente contagioso? Quem o ajud ar poderá ficar 
prejudicado? Pode ser vítima das vinganças de Satan ás?  
Os males maléficos não são contagiosos, mas é possível que seja atingida 
uma inteira família, ou também um grupo muito grande de pessoas. Quando se 
trata de uma pessoa, não ficam prejudicados nem o marido (o a mulher), nem 
os filhos, muito menos os outros.  
Em relação as pessoas que ajudam, é uma grande obra de caridade ajudar 
estas pessoas que sofrem, como é também meritório ajudar qualquer pessoa 
necessitada. Como se pode ajudar? Neste campo, é muito importante a oração 
e os sacramentos, como, também o oferecimento de obras. Isto é 
imprescindível.  
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Concretamente, o exorcista precisa de alguém que assegure o endemoninhado 
que se agita, de limpá-lo quando se baba, etc. Posso dizer que nunca notei 
inconvenientes nas pessoas que me ajudaram.  
Repito-o novamente, sobretudo para os sacerdotes que recusam este 
ministério receando as vinganças de Satanás. O maligno já fez tudo o mal que 
nos poderia fazer; seria uma ilusão muito estúpida pensar que se o deixarmos 
em paz, ele também não nos perturbará; igualmente seria estúpido pensar que 
se ele se vinga mais com quem mais o combate. Olhemos para os santos: 
quanto mais eles combateram contra o demónio tanto mais o demónio tinha 
medo deles.  
 
A minha vida é uma sequência de males. Já fui inter nada por 65 vezes no 
reparto de cardiologia; a vida da minha família é u ma desgraça contínua 
... 
Esta experiência dolorosa foi narrada durante uma transmissão de Rádio 
Maria. Infelizmente não é uma experiência rara. Todos os exorcistas conhecem 
casos muito dolorosos, casos em que nada corre bem: saúde, amizades, 
trabalho, acidentes de viação, lutos improvisos... Embora recorram a 
exorcismos exploratórios, não se relevam reacções que deixem pensar em 
presenças maléficas. É como se o demónio os perseguisse estando no 
exterior, atingindo quanto possuem e tudo o que fazem, sem tomar posse de 
nenhum dos membros da família.  
Nestes casos, qualquer sacerdote pode oferecer uma ajuda preciosa com a 
sua presença e oração, infundindo confiança. Pode não conseguir limitar as 
desgraças, mas pode sempre impedir o desespero e ajudar as pessoas 
atingidas a dar valor ao sofrimento. Tem pouca importância que a causa seja 
directamente provocada pelo demónio ou por um conjunto de coincidências 
adversas. O que é importante é dar conforto e apoio. Não há dúvida de que a 
dor é a maior provação contra a nossa fé que, com isso, ou se fortalece ou se 
perde. Eis porquê nestas situações - que só podem encontrar o seus 
significado à luz da fé - são um campo precioso aberto à  ajuda dos sacerdotes 
e de todas as almas generosas.  
 
Muitas vezes encontrei pessoas que não apresentam s intomas de 
doenças psíquicas, mas que a medicina não consegue curar: sintomas de 
frio, cansaço, sonolência, tendência paras se adapt ar a uma preguiça 
absoluta... Notais estes sintomas também vós exorci stas?  
Esta pergunta foi-me dirigida por um ouvinte de Rádio Maria. Quem a fez era 
um daqueles psiquiatras que qualquer exorcista queria ter a seu lado. Sim, 
também nós notamos estes sintomas; hoje mais frequentes do que no 
passado, sobretudo nos jovens. Acrescento: perda de fé, tendência para 
permanecer fechados em casa, incapacidade total para estudar ou fazer 
qualquer trabalho, até chegar a uma espécie de bloqueio de cérebro. A tudo 
isso junta-se muitas vezes uma repugnância para todos os alimentos e um 
sentimento de inferioridade que leva a pessoa a isolar-se de tudo e de todos, a 
fechar-se cada vez mais, com um sentimento crescente de desespero.  
Exorcizei, no hospital Gemelli de Roma, uma menina afecta de anorexia, 
obtendo bons resultados. Não hesito em repetir que, nestes casos, é 
indispensável a colaboração entre os exorcistas e os "psi" (uso, de propósito 
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esta sílaba que inclui psiquiatras, psicólogos, psicanalistas...), sobretudo e 
antes de tudo, os psiquiatras. 
 
 
FALEMOS DE SATANÁS  
Qual é o rosto de Satanás? Como imaginá-lo? Que ori gem tem a sua 
representação com cauda e cornos? Cheira de facto a  enxofre?  
Satanás é um puro espírito. Somos nós que, na nossa imaginação, lhe damos 
uma representação física; e ele, quando aparece, assume um aspecto 
sensível. Por mais feio que possamos representá-lo, ele é sempre 
imensamente mais feio; não se trata de fealdade física, mas de perfídia e 
afastamento de Deus, que é o sumo bem e a maior beleza.  
Penso que a representação do diabo com cornos, rabos e asas de morcego 
quer significar a grande degradação deste ser espiritual que, criado bom e 
luminoso, tornou-se horrível e pérfido. Por isso é que - consoante a nossa 
mentalidade - o imaginamos como um pouco como um homem que se 
degradou ao nível animal (cornos, rabo, asas...). Contudo, trata-se apenas de 
imaginação. De facto, o demónio, quando quer tornar-se visivelmente presente, 
assume aspecto sensível, falso, mas é para se mostrar: pode ser um animal 
espantoso ou um homem horrível, mas poderia ser também um cavaleiro 
elegante; o semblante varia segundo o efeito que pretende provocar, se de 
medo ou de atracção. 
Quanto aos cheiros (enxofre, queimado, estrume...), trata-se de fenómenos que 
o demónio pode provocar, como também é capaz de produzir fenómenos 
físicos sobre a matéria e males físicos no corpo humano. Pode também agir na 
nossa psique, através de sonhos, pensamentos, fantasias; e pode transmitir-
nos os seus sentimentos: ódio e desespero. São fenómenos que se verificam 
nas pessoas atingidas por males satânicos e, sobretudo nos casos de 
possessão. Mas a verdadeira perfídia e fealdade deste ser espiritual ultrapassa 
qualquer imaginação humana e qualquer possibilidade de representação. 
  
Deus não poderia bloquear a acção de Satanás? Não p oderia bloquear a 
obra das bruxas e dos magos?  
Deus poderia fazê-lo, mas não o faz porque, criando os anjos e os homens 
livres, deixa que actuem conforme a sua natureza de seres livres e inteligentes. 
Só no fim é que Ele pedirá contas e dará a cada segundo os seus méritos. 
Neste caso, é muito clara a parábola do trigo e do joio. Os servos pedem que 
joio seja arrancado, mas o dono recusa: quer aguardar o tempo da ceifa. Deus 
não renega as suas criaturas, mesmo quando se comportam mal; se o fizesse, 
bloqueando-lhes o agir, seria como julgá-las antes do tempo, isto é antes que 
tenham a possibilidade de se exprimir integralmente.  
Somos seres limitados, temos os dias contados, por isso não compreendemos 
a paciência de Deus: queríamos ver imediatamente o bem premiado e o mal 
castigado; mas Deus aguarda, não tem pressa, deixa que o homem tenha o 
tempo necessário para se converter e, servindo-se também da obra do 
demónio, da ocasião aos homens de dar prova da sua fidelidade ao Senhor. 
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Muitos não acreditam na acção do demónio porque for am curados 
através de tratamentos psicológicos ou psicanalític os.  
É claro que não se tratava de males maléficos e tão pouco de possessões 
diabólicas; mas para acreditarmos na existência do demónio não é necessário 
experimentar a sua acção extraordinária. A Palavra de Deus é explícita neste 
ponto. Basta reparar na sua acção ordinária, e teremos a confirmação clara no 
que podemos constatar na vida humana, individual e social. 
 
Os exorcistas interrogam o demónio e ele responde. Mas, se o demónio é 
o príncipe da mentira, qual utilidade se poderá obt er em interroga-lo?  
É verdade, as respostas do demónio devem ser avaliadas. Mas algumas vezes 
o Senhor impõe-lhe dizer a verdade. É uma forma para demonstrar que 
Satanás foi vencido por Cristo, por isso ele é obrigado a obedecer aos 
discípulos de Cristo, que actuam em Seu nome. Frequentemente ele próprio 
afirma expressamente que é constrangido a falar, coisa que queria de todas as 
formas evitar. Por exemplo, quando é obrigado a revelar o seu nome, é para 
ele uma grande humilhação, um sinal de derrota. Mas, infeliz do exorcista que 
se deixasse levar por perguntas curiosas (que o Ritual proíbe expressamente) 
ou se deixasse arrastar numa discussão com o demónio! Precisamente, por ser 
mestre da mentira, Satanás fica humilhado quando Deus o obriga a dizer a 
verdade. 
 
Sabemos que Satanás odeia a Deus. Poder-se-ia dizer  que também Deus 
odeia a Satanás, por causa da sua perfídia? Existe diálogo entre Deus e 
Satanás?  
«Deus é amor», assim o define S. João (1Jo 4,8). Deus pode desaprovar o 
comportamento, mas nunca odiar: «Tu amas tudo quanto existe e não  
desprezas nada do que fizestes» (Sab 11,23-24). O ódio é um tormento, talvez 
o maior dos tormentos, por isso é inadmissível em Deus.  
Quanto ao diálogo, as criaturas podem rompê-lo com o Criador, mas não ao 
contrário. O livro de Job, os diálogos de Jesus com os endemoninhados, as 
afirmações do Apocalipse - por exemplo: «Agora foi precipitado o acusador dos 
nossos irmãos, o que que os acusava diante de Deus dia e noite» (12,10) - 
deixam-nos supor que Deus não corta o diálogo com as suas criaturas, mesmo 
que estas sejam perversas. 
 
Nossa Senhora em Medjugorje fala frequentemente de Satanás. Será que 
hoje ele seja mais forte do que no passado?  
Creio que sim. Há épocas históricas de maior corrupção que outras, embora 
encontremos sempre o bem e o mal. Por exemplo, se estudarmos as condições 
dos Romanos nos tempos da decadência do Império, não há dúvida de que 
encontraremos uma corrupção generalizada que não havia nos tempos da 
Republica. Cristo venceu Satanás e onde Cristo reina, Satanás cede. Por isso, 
encontramos em certas áreas do paganismo uma acção crescente do demónio, 
mais violenta de quanto podemos constatar entre os povos cristãos. Estudei, 
por exemplo, este fenómeno em certas regiões africanas. Hoje o demónio está 
bastante da velha Europa católica (Itália, França, Espanha, Áustria...). De facto 
naquelas nações assistimos a uma grande diminuição da fé e a um 
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impressionante aumento da superstição, como já fizemos notar a propósito das 
causas dos males maléficos. 
Hoje Satanás tem as mãos livres, mas isto não significa que seja mais 
poderoso do que no passado, mas sim que as portas lhes são completamente 
abertas. Em primeiro lugar, vivemos numa época de pouca fé em Deus. É 
lógico que quando a fé diminui, cresce a superstição. Quando os homens 
abandonam a Deus passam a dedicar-se às práticas que abrem as portas a 
Satanás. Não há duvida que os meios de comunicação tenham desenvolvido 
um papel importante a favor de Satanás, sobretudo através de certos 
espectáculos imorais, através de filmes que mostram a violência, a horror ou o 
sexo. Além disso, puseram em primeiro plano e tornaram conhecidos os magos 
e as bruxas, fazendo publicidade às suas obras.  
 
 
MEIOS DE LIBERTAÇÃO  
Nos nossos encontros de oração acontecem frequentem ente libertações 
do maligno, mesmo sem fazer exorcismos, mas só com as orações de 
libertação. Você acredita, ou pensa que estamos eng anados?  
Acredito que não estão enganados, pois acredito na força da oração. O 
Evangelho apresenta o caso mais difícil de libertação, quando fala daquele 
jovem sobre o qual os apóstolos rezaram, mas não conseguiram libertá-lo. Ora 
bem, Jesus exige três condições: a fé, a oração, o jejum. São estes os meios 
mais eficazes desde sempre. Não há dúvida que a oração em grupo é mais 
forte. Nunca me cansarei de repetir que se pode alcanças a libertação do 
demónio com a oração e sem exorcismos; mas nunca com os exorcismos e 
sem oração. 
Mais, se orarmos, o Senhor nos dará tudo o que precisamos, 
independentemente das palavras que lhe dirigimos. De facto, nem sequer 
sabemos o que devemos pedir: é o Espírito que reza e intercede em nós e por 
nós. Por isso, recebemos muito mais de quanto pedimos, muito mais do que 
ousaríamos esperar. Já vi pessoas libertar-se do demónio enquanto o Pe. 
Tardif pronunciava orações de cura; e vi curas enquanto Mons. Milingo 
pronunciava orações de libertação. Oremos: o Senhor nos dará o que 
precisamos. 
  
Há lugares privilegiados para a libertação dos male s maléficos?  
Podemos rezar em todos os lugares, mas não há dúvida que existem lugares 
privilegiados, onde o Senhor se manifestou directamente a pessoas a Ele 
consagradas.  
O povo hebreu tinha uma série de lugares sagrados: onde Deus se manifestou 
a Abraão, a Isaac, a Jacob... Nós podemos pensar nos nossos santuários e 
nas nossas igrejas. De facto, em muitos casos, a libertação do demónio não 
acontecem no fim de um exorcismo, mas junto de um santuário. O Pe. Cândido 
era particularmente ligado ao Santuário de Loreto e de Lurdes, porque muitos 
dos seus doentes foram libertos nestes santuários.  
É verdade que também há lugares aonde os endemoninhados accorrem com 
uma confiança especial. Por exemplo, Sarsina, onde se encontra o coleira de 
ferro que São Vicínio usava por penitência. Neste lugar muitas pessoas foram 
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libertadas. Antigamente ia-se ao santuário de Caravaggio ou ao de Clauzetto, 
onde se venera uma relíquia do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor; 
nestes lugares muitos os vexados pelo demónio que obtiveram a cura nestes 
lugares. O recurso a estes lugares particulares é útil para provocar em nós uma 
maior fé; e é esta que conta. 
 
Libertei-me. A oração e o Jejum me ajudaram mais do  que os exorcismos, 
dos quais só tive benefícios passageiros.  
Acho valioso este testemunho. Já falamos disso mais para cima. Voltamos a 
repetir o mesmo conceito, pois é muito importante: a pessoa atingida não deve 
ter uma atitude passiva, como se fosse tarefa do exorcista libertá-lo. Não, é 
necessário que ele colabore activamente. 
 
Qual é a diferença entro o óleo e a água abençoados .  
A água o óleo, o sal exorcizados ou abençoados são sacramentais. Além disso 
recebem uma eficácia particular pela intercessão da Igreja. Isto é, é pela fé de 
quem os utiliza. Há outros objectos que não são sacramentais, mas que são 
igualmente eficazes, mas sempre pela fé de quem os utiliza.  
 
Tenho  um vómito contínuo de saliva densa e espumosa. Nenh um médico 
soube dar-me uma explicação.  
Se sentir algum benefício, pode ser um sinal de libertação de um influxo 
maléfico. Muitas vezes a pessoa que tenha recebido um malefício, manjando 
ou bebendo alguma coisa facturada, liberta-se vomitando saliva densa e 
espumosa. Nestes casos sugerimos que haja muita oração, recurso aos 
sacramentos, perdão de todo o coração... é quanto já dissemos. Além disso, 
poderá beber água ou óleo abençoados. 
 
Não sei porquê eu sou muito invejado. Receio que is to me possa 
prejudicar. Queria saber se os ciúmes, as invejas p odem causar males 
maléficos.  
Sim, podem ser, mas só se forem utilizados para fazer um malefício. Em outros 
casos, são simplesmente sentimentos que prejudicam só quem os tem, pois 
alteram a harmonia interior da pessoa. Se o marido ou a mulher têm ciúmes, 
isto não causa males maléficos. Os ciúmes tornam infeliz um matrimónio que, 
de outra forma, poderia ter sucesso. Não causam outros distúrbios. 
 
Aconselharam de fazer frequentemente orações de ren úncia a Satanás, 
mas não consegui compreender o porquê.  
É sempre muito útil renovar as promessas baptismais, pois assim reafirmamos 
a nossa fé em Deus, a nossa adesão pessoal a Ele, renunciamos a Satanás e 
a tudo o que dele provem. Damos este conselho a quem tem alguma ligação 
maléfica que deve ser quebrada. Quem frequenta magos, contrai uma ligação 
maléfica quer com o demónio, quer com o mago, assim também para quem 
frequenta encontros espíritas, seitas satânicas, etc. A Bíblia, sobretudo o 
Antigo Testamento, é um contínuo convite a quebrar qualquer ligação com os 
ídolos e dirigir-se resolutamente ao único Deus. 
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Que valor protectório têm as imagens sacras? Há mui tas pessoas que 
usam levar consigo medalhas, crucifixos, escapulári os...  
Estes objecto são com certeza eficazes, mas só se forem usados com fé. A 
oração de bênção das imagens insiste sobre dois conceitos: imitar as virtudes 
do santo representado naquela imagem e obter dele protecção.  
Se uma pessoa pensasse que, por levar uma imagem, poderia expor-se a 
perigos, como por exemplo participar num culto satânico, seguro de estar 
protegido das consequências maléficas, seria em grave erro. As imagens 
sacras devem encorajar-nos a viver mais coerentemente a vida cristã, como a 
própria imagem sugere. 
 
O meu pároco acha que o melhor exorcismo é a confis são.  
O seu pároco tem razão. O meio mais direito e eficaz contra Satanás é a 
confissão, porque é o sacramento que arranca as almas do poder do demónio, 
dá força contra o pecado, une mais intimamente a Deus, conduzindo as almas 
a conformar-se cada vez mais com a vontade divina. De facto, às pessoas 
atingidas por males maléficos aconselho sempre a confissão frequente, 
possivelmente semanal. 
 
O que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre os e xorcismos?  
Trata expressamente do assunto em quatro parágrafos.  
Ao n. 517, fala da Redenção operada por Cristo e recorda os exorcismos que 
ele operava.  
O n. 550 diz textualmente: «A vinda do Reino de Deus é a derrota do reino de 
Satanás. “Se expulsar os demónios pela força do Espírito de Deus, é certo que 
chegou entre vós o Reino de Deus” (Mt 12,28). Os exorcismos de Jesus 
libertaram alguns homens do tormento dos demónios, antecipando a grande 
vitória de Jesus sobre o “príncipe deste mundo” (Jo 12,31)». 
O n. 1237 fala dos exorcismos inseridos no rito do  baptismo. «Desde que o 
baptismo significa a libertação do pecado e do seu instigador, o diabo, é 
pronunciado um ou mais exorcismos sobre o candidato. Este é ungido com o 
óleo dos catecúmenos, ou, o celebrante impõe sobre ele as mãos. Segue a 
renúncia explícita a Satanás. Assim preparado, pode professar a fé da Igreja. 
O n. 1673 é o mais detalhado. Diz como no exorcismo é a Igreja que pede 
publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou 
um objecto seja protegido contra a influência do Maligno. De tal forma, a Igreja 
exercita o poder de exorcizar, recebido de Cristo. «O exorcismo é para 
expulsar os demónios ou para libertar da influência demoníaca». 
Nota-se uma importante afirmação, isto é, reconhece que não existe só a 
verdadeira e própria possessão diabólica, mas existem também outras formas 
de influência demoníaca. O texto contém outras precisações que o leitor 
poderá ler.  
  
Qual é o maior sucesso de Satanás?  (Entrevista feita por frei Dário Dodig 
em de Julho de 2002 ao Pe. Gabriel Amorth)  
Estamos numa época em que falar de Satanás está na moda. Na verdade, a 
Bíblia fala dele. Também tem falado dele Nossa Senhora de Medjugorje. Os 
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meios de comunicação também falam disso, até demais, sobretudo a televisão, 
mas confundindo as ideias, pois fazem publicidade aos magos, aos 
cartomantes e a santarões de todo o género; até chegam a publicitar as seitas 
satânicas. O menos informado e quase não acredita nisso é o clero. Não 
sabemos o porquê. Quando as pessoas precisam de consultar um exorcista é 
quase impossível encontrá-lo. De facto, hoje em dia, muitas pessoas recorrem 
à magia, às mais variadas formas de ocultismo e ao espiritismo; quase nunca 
os educadores são preparados para dar uma justa informação. 
 
O maior sucesso de Satanás é fazer acreditar que el e não existe.  E quase 
conseguiu. Mesmo dentro da Igreja. Temos um clero e um episcopado que 
quase não acreditam na existência do demónio, nos exorcismos, nos males 
extraordinários que o diabo pode causar e, nem sequer, no poder que Jesus 
lhes concedeu de expulsar os demónios.  
A Igreja latina há acerca de três séculos - não é assim para a Igreja Ortodoxa e 
para as confissões protestantes – que abandonou quase completamente o 
ministério do exorcismo. A falta da prática dos exorcismos, o ter deixado de 
falar disso nos estudos teológicos e, mais ainda, por falta de experiência, o 
clero deixou de acreditar. Mais, alguns nem sequer acreditam na existência do 
diabo. Há bispos que se opõem à prática dos exorcismos. Há nações onde já 
não existem exorcistas, por exemplo a Alemanha, a Áustria, a Suiça, a 
Espanha e Portugal. É uma falta assustadora.  
Um conhecido exorcista francês, Isidoro Froc, escreveu um livro – Os 
exorcistas, quem são e o que fazem – traduzido também em língua italiana (ed. 
Piemme). Foi escrito por mandato da Conferência episcopal francesa. Neste 
livro nunca se diz que os exorcistas, em certos casos, fazem exorcismos. O 
mesmo autor, repetidas vezes, declarou diante da televisão francesa que 
nunca fez um exorcismo e que nunca o fará. Na França existem uma centena 
de exorcistas. Deles, só cinco acreditam e praticam o exorcismo; os restantes 
enviam as pessoas para os psiquiatras.  
Os bispos são os primeiros responsáveis desta situação. Por exemplo, na 
Alemanha quando se falava da renovação do ritual dos exorcismos, os bispos 
enviaram uma carta ao cardinal Ratzinger afirmando que não era necessário 
um novo Ritual, pois não se deviam mais fazer exorcismos.  
Ora bem, quando um bispo se encontra diante a um pedido de exorcismo – e 
tal pedido não vem decerto de um desequilibrado - e ele não procura 
responder, comete pecado mortal e se torna responsável pelos sofrimentos 
terríveis daquela pessoa, que ele mesmo, com a sua intervenção, podia ter 
impedido. É um grave pecado de omissão, mas para muitos bispos não 
representa um pecado grave, pois lhes falta o deliberado consentimento e a 
plena consciência.  
  
Pode considerar-se cristão católico quem não acredi ta na existência de 
Satanás?  
Claramente que não. Vou contar-lhe um facto. Quando encontrei pela primeira 
vez o Pe. Pellegrino Ernetti – que foi um celebre exorcista por bem quarenta 
anos em Veneza – eu disse-lhe: "Se eu pudesse falar ao Papa, dir-lhe-ei que 
encontro muitos bispos que não acreditam na existência do demónio". Na tarde 
do dia seguinte o Pe. Ernetti veio ter comigo para me dizer que, na parte da 
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manhã ele mesmo foi recebido por João Paulo II. "Santidade – disse-lhe ele – 
há em Roma um exorcista, o Pe. Amorth, que se pudesse falar consigo, lhe 
diria que conhece muitos bispos, até demais, que não acreditam na existência 
do demónio". O Papa respondeu secamente: "Quem não acredita no demónio 
não acredita no Evangelho". Eis a resposta do Papa, que eu repito.   
  
frei Dário Dodig: Então, muitos bispos e sacerdotes  não seriam católicos?  
O que posso dizer é que não acreditam numa verdade evangélica. Podiam ser 
acusados de espalhar uma mentira. Mas, na situação actual, ninguém acusaria 
um bispo por ele não acreditar nesta verdade. Infelizmente, eu poderia fazer o 
nome de muitos bispos e cardeais que, apenas eleitos, tiraram a todos os 
exorcistas das suas dioceses a faculdade de exercer este ministério.  


