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OS DEMÓNIOS: CRIATURAS DE DEUS, ANJOS CAÍDOS 

Deus criou o mundo, e confiou-o ao homem para o ape rfeiçoar 

§310 Deus quis livremente criar um mundo "em estado de c aminhada" 
para sua perfeição última.  Juntamente com o bem físico existe, portanto, 
o mal físico, enquanto a criação não houver atingid o sua perfeição. 

§311 Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livr es, devem 
caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial.  
Podem, no entanto, desviar-se. E, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral 
entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus 
não é de modo algum, nem directa nem indirectamente, a causa do mal moral.  

Deus respeita a liberdade e tira o bem do mal  

Todavia, permite-o, respeitando a liberdade de sua criatura  e, 
misteriosamente, sabe auferir dele o bem: pois, o Deus Todo-Poderoso..., 
por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras 
se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio 
mal. 

O pecado das origens 

D.5.11 Origem do mal e Significação e etimologia da palavra "diabo" 

§397 O homem, tentado pelo Diabo, deixou morrer em seu coração a confiança 
em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento 
de Deus. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado, 
daí em diante, ser uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua 
bondade. 

§413 "Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes... Foi pela 
inveja do Diabo que a morte entrou no mundo" (Sb 1,13, 2,24). 

§398 A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira 
desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. 
Têm medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus 
enciumado de suas prerrogativas. 

§2851 Neste pedido, o Mal não é uma abstracção, mas designa uma pessoa, 
Satanás, o Maligno, o anjo que se opõe a Deus. O "diabo" ("diabolos") é aquele 
que "se atira no meio" do plano de Deus e de sua "obra de salvação" realizada 
em Cristo. 

§1707 "Instigado pelo Maligno, desde o inicio da história o homem abusou da 
própria liberdade." Sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo 
do bem, mas sua natureza traz a ferida do pecado original. Tornou-se inclinado 
ao mal e sujeito ao erro: O homem está dividido em si mesmo. Por esta razão, 
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toda a vida humana, individual e colectiva, apresenta-se como uma luta 
dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. 

 

§395 Contudo, o poder de Satanás não é infinito.  Ele não passa de uma 
criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura: não é 
capaz de impedir a edificação do Reino de Deus. Embora Satanás actue no 
mundo por ódio contra Deus e seu Reino em Jesus Cristo, e embora a sua 
acção cause graves danos - de natureza espiritual e, indirectamente, até de 
natureza física - para cada homem e para a sociedade, esta acção é permitida 
pela Divina Providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e 
do mundo. A permissão divina da actividade diabólica é um gra nde 
mistério, mas "nós sabemos que Deus coopera em tudo  para o bem 
daqueles que o amam" (Rm 8,28). 

Os demónios: anjos criados bons, mas caídos 

§391 Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais há uma voz 
sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. A 
Escritura e a Tradição da Igreja vêem neste ser um anjo destronado, chamado 
Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um  anjo 
bom, criado por Deus.  Com efeito, o Diabo e outros demónios foram por Deus 
criados bons em (sua) natureza, mas se tornaram maus por sua própria 
iniciativa." 

§392 A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta "queda" consiste na 
opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente 
a Deus e seu Reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do 
Tentador ditas a nossos primeiros pais: "E vós sereis como deuses" (Gn 3,5). O 
Diabo é "pecador desde o princípio" (1Jo 3,8), "pai da mentira" (Jo 8,44).  

§414 Satanás ou o Diabo, bem como os demais demónios, são anjos decaídos 
por terem se recusado livremente a servir a Deus a seu desígnio. Sua opção 
contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra 
Deus. 

D.5.2 Apóstolos e o poder de expulsar o demónio 

§1506 Cristo convida seus discípulos a segui-lo … Faz com que participem de 
seu ministério de compaixão e de cura: "Partindo, eles pregavam que todos se 
arrependessem. E expulsavam muitos demónios e curavam muitos enfermos, 
ungindo-os com óleo" (Mc 6,12-13). 

D.5.4 Exorcismos para expulsar os demónios 

§517 Toda a vida de Cristo é mistério de Redenção. A Redenção nos vem 
antes de tudo pelo sangue da Cruz, mas este mistério está em ação em toda a 
vida de Cristo: já em sua Encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos 
enriqueceu por sua pobreza; em sua vida oculta, que, por sua submissão, 
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serve de reparação para nossa insubmissão; em sua palavra, que purifica seus 
ouvintes; em suas curas e em seus exorcismos, pelos quais "levou nossas 
fraquezas e carregou nossas doenças" (Mt 8,17); em sua Ressurreição, pela 
qual nos justifica. 

§550 O advento do Reino de Deus é a derrota do reino de Satanás: "Se é pelo 
Espírito de Deus que eu expulso os demónios, então o Reino de Deus já 
chegou a vós" (Mt 12,28). Os exorcismos de Jesus libertam homens do 
domínio dos demónios. Antecipam a grande vitória de Jesus sobre "o príncipe 
deste mundo". E pela Cruz de Cristo que o Reino de Deus ser definitivamente 
estabelecido: "Regnavit a ligno Deus - Deus reinou do alto do madeiro". 

Baptismo e exorcismo 

§1237 Visto que o Batismo significa a libertação do pecado e de seu instigador, 
o Diabo, pronuncia-se um (ou vários) exorcismo(s) sobre o candidato. Este é 
ungido com o óleo dos catecúmenos ou então o celebrante impõe-lhe a mão, e 
o candidato renuncia explicitamente a satanás. Assim preparado, ele pode 
confessar a fé da Igreja, à qual será "confiado" pelo Batismo. 

Exorcismo simples e exorcismo solene 

§1673 Quando a Igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de 
Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do 
maligno e subtraído a seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou, é 
dele que a Igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Sob uma forma 
simples, o exorcismo é praticado durante a celebraç ão do Batismo.  O 
exorcismo solene, chamado "grande exorcismo", só po de ser praticado 
por um sacerdote, com a permissão do bispo.  Nele é necessário proceder 
com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela Igreja. O 
exorcismo visa expulsar os demónios ou livrar da in fluência demoníaca, e 
isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à  sua Igreja.  Bem 
diferente é o caso de doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende 
da ciência médica. É importante, pois, verificar antes de celebrar o exorcismo 
se se trata de uma presença do maligno ou de uma doença. 

D.5.5 Idolatria e recurso aos demónios 

§2113 A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela 
é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. 
Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em 
lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demónios (por exemplo, o 
satanismo), do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do 
dinheiro etc. "Não podeis servir a Deus e ao dinheiro", diz Jesus (Mt 6,24). 
Numerosos mártires morreram por não adorar "a Besta", recusando-se até a 
simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus; é, portanto, 
incompatível com a comunhão divina. 

§2116 Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitada s:  recurso a 
Satanás ou aos demónios, evocação dos mortos ou outras práticas que 
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erroneamente se supõe "descobrir" o futuro. A consulta aos horóscopos, a 
astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os 
fenómenos de visão, o recurso a médiuns escondem uma vontade de 
poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente , sobre os homens, ao 
mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os pode res ocultos.  Essas 
práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, 
devemos exclusivamente a Deus. 

§2117 Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa 
pretende domesticar os poderes ocultos, para colocá-los a seu serviço e obter 
um poder sobrenatural sobre o próximo - mesmo que seja para proporcionar a 
este a saúde - são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas 
são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de 
prejudicar a outrem, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demónios. 
O uso de amuletos também é repreensível.  O espiritismo implica 
frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a Igreja adverte 
os fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não 
legitima nem a invocação dos poderes maléficos nem a exploração da 
credulidade alheia. 

D.5.9 Luta contra o poder das trevas 

§407 Pelo pecado dos primeiros pais, o Diabo adquiriu certa dominação sobre o 
homem, embora este último permaneça livre. O pecado original acarreta a 
''servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do 
Diabo". Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá 
lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e, dos 
costumes. 

§409 Esta situação dramática do mundo, que "inteiro está sob o poder do 
Maligno" (1Jo 5,19), faz da vida do homem um combate: uma luta árdua contra 
o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada 
desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do 
Senhor. Inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao 
bem; não consegue alcançar a unidade interior senão com grandes labutas e o 
auxílio da graça de Deus. 

D.5.10 Obras do demónio 

§394 A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de "o 
homicida desde o princípio" (Jo 8,44) e que até chegou a tentar desviar Jesus 
da missão recebida do Pai. "Para isto é que o Filho de Deus se manifestou: 
para destruir as obras do Diabo" (1Jo 3,9). A mais grave dessas obras, devido 
às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a 
desobedecer a Deus. 

§395 Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma 
criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura: não é 
capaz de impedir a edificação do Reino de Deus. Embora Satanás actue no 
mundo por ódio contra Deus e seu Reino em Jesus Cristo, e embora a sua 
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acção cause graves danos – de natureza espiritual e, indirectamente, até de 
natureza física - para cada homem e para a sociedade, esta acção é permitida 
pela Divina Providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e 
do mundo. A permissão divina da actividade diabólica é um grande mistério, 
mas "nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o 
amam" (Rm 8,28). 

Livrai-nos do Mal 

2850 A última petição do nosso Pai também está incluída na oração de Jesus: 
«Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do Maligno» (Jo 17,15) 

§2851 Neste pedido, o Mal não é uma abstracção, mas designa uma pessoa, 
Satanás, o Maligno, o anjo que se opõe a Deus. O "diabo" ("diabolos") é aquele 
que "se atira no meio" do plano de Deus e de sua "obra de salvação" realizada 
em Cristo. 

2852 "Homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira" (Jo 8,), 
"Satanás, sedutor de toda a terra habitada" (Ap 12,9), foi por ele que o pecado 
e a morte entraram no mundo e é por sua derrota definitiva que a criação toda 
será "liberta da corrupção do pecado e da morte". "Nós sabemos que todo 
aquele que nasceu de Deus não peca; o Gerado por Deus se preserva e o 
Maligno não o pode atingir. Nós sabemos que Somos de Deus e que o mundo 
inteiro está sob o poder do Maligno" (1 Jo 5,18-19). 

O Senhor, que arrancou vosso pecado e perdoou vossas faltas, tem poder para 
vos proteger e vos guardar contra os ardis do Diabo que Vos combate, a fim de 
que o inimigo, que costuma engendrar a falta, não vos surpreenda. Quem se 
entrega a Deus não teme o Demónio. "Se Deus é por nós, quem será contra 
nós?" (Rm 8,31). 

§2583 A vitória sobre o «príncipe deste mundo» (Jo 14,30) foi alcançada de 
uma vez para sempre na «Hora» em que Jesus livremente Se entregou à morte 
para nos dar a Sua vida. Foi o julgamento deste mundo, e o príncipe deste 
mundo foi «lançado fora» (Jo 12,31) …  

2854 Ao pedirmos para sermos libertados do Maligno, pedimos igualmente 
para sermos livres de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais 
ele é o autor ou instigador….  


