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introdução

“Estou.aguardando.o.seu.terceiro.livro..Quando.vai.escrevê-lo?”.

É.a.música.que.ouço.repetidamente.há.dois.anos,.de.exorcistas.e.não.

exorcistas,. de. sacerdotes. e. leigos..Dizem.que. os.meus. dois. livros.

anteriores.foram.realmente.úteis.e.abriram.os.olhos.a.muita.gente..

É.mais.ou.menos.o.que.falam.também.a.respeito.do.programa.que.

apresento.todos.os.meses.na.Rádio.Maria.[Itália]..Não.sei.se.são.ape-

nas.palavras.de.encorajamento;.a.verdade.é.que.me.surpreendi.por.

meus.livros.anteriores.–.(Um exorcista conta e Novos relatos de um 
exorcista. Editora Palavra & Prece).–.passarem.por.várias.edições.e.

traduções.(até.em.árabe).com.tanta.rapidez!

De.modo.que,.aqui.estou.novamente,.com.mais.de.setenta.anos.
e.muito.cansaço,.sentado.em.frente.à.minha.máquina.de.escrever.ve-
lhinha..Procurei.utilizar.momentos.que.pareciam.impossíveis.de.ser.
obtidos:.quando.dedico.um.pouco.de.tempo.aos.exorcismos,.parece.
que. faço.desfeita.aos.muitos. sofredores.que.batem.à.minha.porta.
,dos.quais.consigo.atender.apenas.a.uma.pequena.quantidade..Por.
outro. lado,.parece-me.que.esta.minha.atividade.secundária,.e.não.
prevista,.de.escrever.livros.e.artigos,.de.dar.entrevistas.na.televisão.
e.nos.jornais,.participar.de.conferências.radiofônicas.ou.televisivas,.
teve.uma.grande.importância.e.impacto.que,.depois,.reverteu-se.em.
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benefício.para.as.muitas.pessoas.que.sofrem,.pedem.auxílio.e.que-
rem.ser.ouvidas..Algo.começa.a.mudar.na.Igreja,.mesmo.que.lenta-
mente.

Este. livro. foi. influenciado. pela.minha. atividade. durante. esses.
anos,.mas.ainda.não.é.aquele.que,.já.há.algum.tempo,.eu.gostaria.
de.ter.escrito:.um.livro.repleto.de.fatos,.acompanhados.por.comen-
tários..Pelo.contrário,.segui.mais.uma.vez.a.linha.que.me.parece.ser.
mais. útil. aos. sacerdotes. e. leigos..Nos. últimos. anos. promovi. três.
encontros.nacionais.de.exorcistas,.além.de.ter.participado.de.dois.
encontros. internacionais.. Inesperadamente,. ganhei. as.divisas de... 
cabo,.ou.seja,.fui.eleito.Presidente.da.Associação.Internacional.dos.
Exorcistas..Mas,. sobretudo,.recebi.aquele.enriquecimento.comum.
a.todos.os.participantes,. resultante.da.troca.de.experiências.e.das.
magníficas.conferências.pronunciadas.pelos.especialistas..Este.livro.
é.influenciado.por.este.enriquecimento:.por.exemplo,.o.capítulo.“As 
surpresas dos exorcistas” se.refere,.textualmente,.ao.testemunho.de.
catorze.exorcistas,.todos.eles.de.grande.experiência.

Meus.escritos.assumem.uma.perspectiva.prática;.procuro.redu-
zir.ao.mínimo.as.citações.e.não.me.refiro.à.bibliografia,.como,.ao.
contrário,.é.obrigatório.nos.livros.acadêmicos..Contudo,.não.posso.
deixar.de.citar,.pelo.menos.nesta.introdução,.algumas.obras.de.cole-
gas,.exorcistas.bem.mais.competentes.do.que.eu..Tanto.mais.que.o.
demônio.sempre.foi.notícia.e,.por.isso,.livros.sobre.o.diabo.é.o.que.
mais.existe.atualmente;.ultimamente,.também.saíram.alguns.livros.
sobre.os.anjos..Mas.sobre.os.exorcistas.há.bem.pouca.coisa.

Antes.de.continuar,.é.com.prazer.que.cito.o.livro.do.padre.Mat-
teo.La.Grua,.A oração de libertação1.e.ainda,.deste.autor,.A oração 
de cura2..Cito.igualmente.outros.livros.escritos.por.exorcistas,.fru-
tos.não.só.do.estudo,.mas.também.da.experiência.direta:.de.Raul.

1 A  oração de libertação. Padre Matteo La Grua. Herbita Editrice, Palermo 1985.
2 Oração de Cura. Padre Matteo La Grua. Herbita Editrice.
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Salvucci,.Indicações pastorais de um exorcista3;.Pellegrino.Ernetti,.A 
catequese de Satanás4,.G..Battista.Proja,.Homens, diabos, exorcismos5,.
René.Laurentin.(teólogo),.O demônio, mito ou realidade?.6.

Outras.obras.também.mereceriam,.certamente,.ser.mencionadas,.
mas. quem.quiser. se. aprofundar. o. tema. facilmente. as. encontrará..
Neste.meu. terceiro. livro,. procurei. também. estimular. pesquisas. e.
estudos,. sugeri. temas. importantes. que. ainda.não. foram. tratados..
Ficarei.muito.feliz.se.alguém.acolher.as.indicações.apresentadas.

Tudo.aquilo.que.nós.fazemos.enquanto.exorcistas. insere-se.ple-
namente.na.pastoral.global.da.Igreja.e,.nos.dias.de.hoje,.de.acordo.
com.as.indicações.do.Santo.Padre,.procura-se.recuperar.algo.de.im-
portante.que.se.tinha.descuidado..Não.foi.certamente.difícil,.ao.con-
trário,.quando.da.elaboração.deste. livro,.escrever.com.o.desejo.de.
contribuir.para.a.preparação.do.Jubileu,.tendo.bem.presente.a.Carta.
Apostólica.do.Papa.João.Paulo.II.Tertio Millennio Adveniente..Do.
mesmo.modo,.a.ação.do.exorcista.enquanto.tal,.tem.a.finalidade.de.
promover.aquela.nova evangelização.a.que.freqüentemente.farei.refe-
rência,.como.sendo.a.necessidade.mais.urgente.do.nosso.tempo.

Por.quê?.Porque.o.homem.afastou-se.de.Deus,.“escondendo-se.
como.Adão.entre.as.árvores.do.paraíso.terrestre.(cf..Gn.3,8-10)..O.
homem.deixou-se.desviar.pelo.inimigo.de.Deus.(cf..Gn.3,13)..Satanás.
enganou-o,.persuadindo-o.de.que.ele.próprio.era.deus”.(Carta Apos-
tólica,.nº.7)..São.afirmações.ricas.de.conseqüências,.que.procurare-
mos.nos.aprofundar.naquilo.que.mais.diretamente.nos.diz.respeito.

Para. além.do. Jubileu,. um.outro. ponto. de. referência. que. para.
mim.permanece. sempre. vivo. é. a. profecia. de. Fátima:. “Por. fim,. o.

3 Indicações pastorais de um exorcista. Raul Savucci. Ed. Ancora, 1992.
4 A catequese de Satanás. Pellegrino Ernetti. Ed. Segno, 1992.
5 Homens, diabos, exorcistas. G. Battista Proja. Battistero San Giovanni, Roma, 

1992.
6 O demônio, mito ou realidade. René Laurentin. Ed. Masimo-Segno, 1995.
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meu.Coração.Imaculado.triunfará”..Considero.as.aparições.de.Fá-
tima.como.sendo.o.grande.acontecimento.e.o.grande.desígnio.de.
Deus.para.o.nosso.século..As.várias.aparições.marianas,.que.nestes.
últimos.anos.foram.se.multiplicando.em.todas.as.partes.do.mundo,.
dão.a. impressão.de.uma.mãe.seriamente.preocupada.com.os. seus.
filhos..O. afastamento.de.Deus,. a.perda.de. valores,. a. imoralidade.
corrente.são.fatos.evidentes.para.quem.quer.que.tenha.os.olhos.bem.
abertos.sobre.este.nosso.tempo..Mas.Deus.não.abandona.o.homem;.
procura-o.“solicitado.pelo.seu.coração.de.Pai”,.como.explica.o.Papa..
E.a.Imaculada,.que.atua.sempre.segundo.a.vontade.divina,.é.o.ins-
trumento.materno.desta.procura,.sinal.de.esperança.e.de.paz.num.
mundo.carregado.de.medo.

“O.meu.Coração.Imaculado.triunfará”..Entrego.ao.Coração.de.
Maria. também.este.meu.modesto. trabalho,.para.que.o.abençoe.e.
utilize,.se.assim.a.agradar,.para.o.bem.das.almas.

Padre Gabriele Amorth
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os exorcismos na 
igreja católica

Tenho.difi.culdade.em.abordar.a.história.dos.exorcismos.na.Igre-
ja.Católica,.desde.Jesus.Cristo.até.hoje..É.uma.história.que.ainda.
não.foi.escrita;.fato.que.representa.uma.grave.lacuna..E,.no.entanto,.
é.necessário.procurar.traçar.uma.história.dos.exorcismos,.porque.só.
assim.podemos.tomar.consciência,.com.maior.exatidão,.do.ponto.de.
chegada,.ou.seja,.da.situação.presente.em.que.nos.encontramos,.nós,.
católicos..Para.tal,.faço.uso.dos.estudos.realizados.e,.sobretudo,.da.
conferência.profunda.que.o.meu.companheiro,.padre.Franco.Pieri-
ni,.docente.de.patrologia.[um.ramo.da.teologia].e.história.eclesiás-
tica,. apresentou.no.Congresso.Nacional.dos.Exorcistas. Italianos,.
que.promovi. em. setembro.de.1993..Digo,.desde. já,. que. a.minha.
perspectiva.é.pastoral;.por.isso,.omitirei.toda.a.grandeza.necessária.
de.citações.que.caracterizam.um.livro.científi.co..E.peço.desculpas.
se.houver.lacunas.ou.inexatidões:.deixo.a.tarefa.de.completar.e.corri-
gir.para.aqueles.que.decidirem,.fi.nalmente,.elaborar.uma.exposição.
histórica.sobre.este.tema.

Por. que.motivo. considero. tão. importante. esta. exposição,. que.
chego.a.apresentá-la.em.primeiro.lugar.no.meu.livro?.Certamente.
que.não.é.para.ser.polêmico..O.objetivo.da.minha.intensa.atividade.
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de.exorcista.é.ser.fiel.ao.mandato.de.Cristo.e.ao.bem.das.almas..Para.
alcançar.este.fim,.não.hesitei.em.dizer.o.que.me.parecia.obrigatório.
pessoalmente,.através.de.todos.os.meios.de.comunicação:.livros,.ar-
tigos,.entrevistas.televisivas,.entrevistas.radiofônicas.e.jornalísticas..
Vários.bispos.amigos.dizem-me.que,.se.nestes.últimos.anos.na.Itália.
foram.nomeados.mais.de.150.exorcistas.–.também.deve.ter.aconteci-
do.o.mesmo.em.dioceses.que.nunca.os.tiveram.–,.foi.em.parte,.graças.
à.minha.contribuição..Agradeço.a.Deus.que.assim.seja..Mas,.a.meu.
ver,.estamos.bem.longe.daquilo.que.o.Senhor.deseja.para.a.Sua.Igreja.

Estarei.exagerando?.Há.cerca.de.três.séculos.que,.na.Igreja.Cató-
lica,.quase.não.se.fazem.exorcismos:.no.ensino.acadêmico.(seminá-
rios,.universidades.pontifícias),.nos.últimos.decênios,.quase.nunca.
se. fala. do.demônio. e,.muito.menos,. dos. exorcismos..Atualmente.
temos.um.clero.–.sacerdotes.e.bispos.–.que.não.tem.qualquer.pre-
paração.sobre.este.tema,.salvo.raríssimas.exceções..Por.outro.lado,.
o.Evangelho.é.claro;.o.exemplo.dos.Apóstolos.é.claro;.a.prática.da.
Igreja,.há.cerca.de. três. séculos,.é. igualmente.clara..E.é.claríssima.
para.quem.se.dedica.incansavelmente.a.este.ministério,.à.necessida-
de.imediata.dos.fiéis,.à.sua.crescente.procura..Veremos.a.razão.deste.
estado.de.coisas.quando.falarmos.sobre.o.ocultismo.e.sobre.os.doze.
milhões.de.italianos.que.freqüentam.magos,.cartomantes.e.pessoas.
semelhantes..Mas,.entretanto,.questiono-me:.qual.é,.hoje,.a.resposta.
dos.homens.da.Igreja?

Apresento.um.fato:.que.é.tempo.de.reflexão..Uma.das.transmis-
sões.televisivas.em.que.participei.e.que.mais.me.impressionaram.foi.
transmitida.pela.Rai.2.[rede.italiana.de.televisão],.por.Alessandro.
Cecchi.Paone,.no.dia.18.de.dezembro.de.1994..Diante.de.um.públi-
co.de.muitos.milhões.de.expectadores,.tive.a.alegre.surpresa.de.não.
ser.o.único.exorcista.a.participar..Estava.prevista,.uma.ligação.a.Pa-
lermo,.na.qual,.padre.Matteo.La.Grua,.o.exorcista.mais.conhecido.
da.Sicília.e.uma.das.pedras.fundamentais.dos.exorcistas. italianos,.
também.seria.entrevistado.e.filmado..Estava.prevista.também,.uma.
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outra. participação;. desta. vez,. de.Treviso,. onde. seria. entrevistado.
o.exorcista.de.Pordenone,.monsenhor.Ferrucio.Sutto..Inútil.dizer.
que.ambos.os.exorcistas.eram.meus.amigos.

O.fato.que.mais.me.impressionou.foi.precisamente.o.que.ocorreu.
durante.o.telefonema.com.Treviso..Foi.filmada.de.costas.uma.senho-
ra.que,.após.uma.série.de.exorcismos,.tinha.sido.libertada.do.demô-
nio..A.entrevistada.falava.do.seu.grande.sofrimento.e.da.felicidade.
que.sentia.por.ter.sido,.finalmente,.libertada..Mas.aquilo.que.mais.
me.impressionou.foram.as.palavras.conclusivas.do.marido:.“Foram 
precisos dez anos para que encontrássemos um bispo que acreditas-
se em nós e nomeasse um exorcista que libertasse a minha mulher!”.

Dez. anos. de. tortura;. dez. anos. de. portas. fechadas. na. cara,. de.
zombaria,.de.“vocês.são.doidos”..Dez.anos.em.que,.enquanto.pros-
seguia.com.tratamentos.médicos,.gastaram,.inutilmente,.tudo.o.que.
tinham.

Acreditem.em.mim,.não.exagero:.este.fato.espelha.a.situação.da.
Igreja.italiana.neste.campo..O.Papa.João.Paulo.II,.como.preparação.
para.o.Jubileu,. convidou.para.que. se.fizesse.um.profundo.exame.
de.consciência.sobre.todos.os.erros.e.faltas;.e. indicou,.sobretudo,.
o.período.de.1994.a.1996..É.necessário.ter.a.coragem.da.verdade..
Procurei.também.informar-me.sobre.a.situação.dos.outros.países,.
uma.vez.que.recebo.contínuos.pedidos.de.toda.a.Europa.e.também.
de.outros.continentes;.tomei.consciência.de.que.a.situação,.no.que.
diz.respeito.aos.católicos.é,.por.todo.o.mundo,.ainda.pior.do.que.
na.Itália..Pude.confirmar.este.fato.nos.Congressos.Internacionais.
de.Exorcistas..Penso.que. é. suficiente. apresentar.uma.breve.pano-
râmica.histórica,.uma.análise.de.dois.mil.anos,.para.que.possamos.
compreen.der. a. fase. de. estagnação. em.que. nos. encontramos. e. de.
qual.temos.dificuldade.em.sair.
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Premissa
Quero.que.fiquem.claros.os. limites.da.minha.exposição.esque-

mática,.que.diz.respeito.aos.exorcismos.na.Igreja.Católica,.de.Jesus.
Cristo.até.hoje..Repito.que.se.trata.de.uma.história.que.nunca.foi.
escrita..Não. sei. como.é.que.Triacca,.que. é. tão.especializado.e.de.
grande.credibilidade,.pôde.escrever.no.VII.volume.de.Anamnesis:.
“A.história.do.exorcismo,.nas.suas.várias.definições,.já.foi.escrita”..
Não.é.verdade..Podemos.verificar.nos.últimos.anos,.perante.o.de-
sinteresse.da.cultura.eclesiástica,.o.interesse.por.parte.da.cultura.po-
pular..Refiro-me.aos.quatro.volumes.sobre.o.demônio,.do.professor.
J..B..Russel,.publicados.pela.Mondadori.e.pela.Laterza..Podemos.
também.recordar.os.dois.volumes.do.alemão.A..Franz.sobre.as.bên-
çãos.na.Idade.Média,.que.dedica.uma.centena.de.páginas.aos.textos.
referentes.aos.exorcismos..É.bem.pouco.

Quando.falo.dos.limites.da.minha.apresentação,.entendo,.sobre-
tudo,.estar.me.referindo.à.ampla.matéria.que.aqui.não.trato..Antes.
de.mais.nada,.não.falarei.da.Antiguidade..Podemos.dizer.que.sem-
pre.houve.diabos.e.exorcismos..Em.todas.as.religiões.e.em.todos.os.
povos,.mesmo.antes.dos.hebreus,.dos.egípcios,.dos.assírios.e.dos.
babilônicos,. sempre.houve.uma. intuição.da.existência.do.espírito.
do.mal.contra.o.qual.era.necessário.defender-se,.com.os.meios.e.de.
acordo.com.a.mentalidade.sócio-cultural.dos.vários.povos.e.das.vá-
rias.épocas;.de.maneira.que.podemos.dizer.que.sempre.houve.uma.
ou.outra.forma.de.exorcismo..Do.mesmo.modo,.não.falarei.de.como.
se.desenvolveram.os.exorcismos.nas.religiões.contemporâneas.

Nem.sequer.falarei.das.outras.igrejas.cristãs,.separadas.de.Roma:.
tenho.que.delimitar.o.meu.campo.de.análise,. infelizmente..O.co-
nhecimento.das.Igrejas.irmãs.é.exatamente.importante.para.o.diá-
logo. ecumênico,. como. veementemente. sublinhou. a. Encíclica. Ut 
unum sint,.de.25.de.maio.de.1995..Sobretudo,.para.aprender.com.
elas.e.não.só.para.conhecê-las..A.mesma.Encíclica.afirma,.no.nº.14,.
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que.nas.outras.comunidades.(ou.seja,.nas.igrejas.cristãs.separadas.da.
Igreja.Católica).“certos.aspectos.do.mistério.cristão.foram.mesmo.
apresentados.com.maior.eficácia”..É.o.caso,.por.exemplo,.da.fideli-
dade.à.leitura.da.Bíblia.por.parte.do.povo..E.é.também,.freqüente-
mente,.o.caso.da.prática.dos.exorcismos.

Na.Igreja.do.Oriente,.nunca.foi.aceita.a.instituição.do.ministé-
rio.do.exorcizado:.o.exorcismo.é.considerado.um.carisma.pessoal.
e,.para.encontrar.quem.faça.um.exorcismo,.não.são.necessários.dez.
anos.de.procura.inútil....Alguns.amigos.sacerdotes,.oriundos.da.Ro-
mênia.e.Moldávia,.asseguram-me.que.em.seus.países,.em.todos.os.
mosteiros.ortodoxos,.são.feitos.os.exorcismos:.basta.pedir..É.uma.
prática.pastoral.corrente,.assim.como.no.passado.acontecia.na.Igre-
ja.Católica..Na.Igreja.Copta,.só.no.Egito,.existem.quinze.centros.
(entre.mosteiros.e.santuários).em.que.se.praticam.regularmente.os.
exorcismos..Um.estudo.histórico.deveria,.igualmente,.abranger.os.
irmãos.da.reforma.protestante,.em.particular.os.anglicanos,.os.pen-
tecostais,.os.batistas....Em.relação.a.eles,.estamos.muito.atrasados;.
mas.antigamente.não.era.assim..Cristo.deu.o.poder.de.expulsar.os.
demônios:.é.um.poder,.mas.é.também.uma.obrigação.de.fidelidade.
ao.Senhor.e.de.serviço.aos.irmãos.

E.passo.finalmente.ao.breve.discurso.histórico,.que.divido.em.
sete.períodos:.na.vida.de.Cristo.e.dos.Apóstolos;.nos.três.primeiros.
séculos;.do.século.III.ao.século.VI;.do.século.VI.ao.século.XII;.
do.século.XIII.ao.século.XV;.do.século.XVI.ao.século.XVII;.e.do.
século.XVIII.até.aos.nossos.dias.

Os sete períodos históricos

1..Na vida de Cristo e dos Apóstolos

O.Evangelho.é.claríssimo.ao.apresentar.a.luta.frontal.entre.Cris-
to.e.o.demônio..Jesus,.desde.cedo,.tem.de.combater.e.vence.Satanás.



16

na.sua.atividade.corrente.de.tentador:.a.vida.pública.de.Jesus.come-
ça.com.a.página.das.tentações..Mas.também.o.vence.na.sua.atividade.
extraordinária,.libertando.as.pessoas.por.ele.possuídas..Mas.há.dois.
aspectos.que.quero.destacar.primeiro,.a. importância.desta.luta,.e,.
segundo,.a.sua.originalidade.

O.poder.de.Cristo.sobre.os.demônios.é.fortemente.sublinhado.
pelos.Evangelhos.e.reconhecido.pelos.próprios.demônios..Por.quê?.
Porque,.como.afirma.São.João,.Cristo.veio.“para destruir as obras de 
Satanás”.(1Jo.3,8);.veio,.como.afirma.o.próprio.Jesus,.“para destruir 
o reino do demônio e instaurar o Reino de Deus”.(cf..Lc.11,20),.veio,.
como.dirá.São.Pedro.a.Cornélio,.“para nos libertar da escravidão 
de Satanás”.(At.10,38)..O.diabo,.“príncipe deste mundo”.(Jo.14,30),.
como.Jesus.o.chama,.ou.“deus deste mundo”.(2Cor.4,4),.como.é.cha-
mado.por.Paulo,.era.o.forte.que.se.sentia.seguro.do.seu.domínio;.
Jesus.é.o.mais.forte,.que.o.desarma.e.tira.dele.tudo.o.que.tinha.usur-
pado.dos.Seus..A.importância.desta.luta.direta,.desta.vitória.total,.é.
fundamental.para.compreender.a.obra.da.redenção.

Falei.também.da.originalidade.desta.luta.porque.Jesus.fez.deter-
minadas.escolhas.e.propôs.determinados.ensinamentos.a. respeito.
do.demônio..Não.demonstrou.que.estava.vinculado.às.idéias.do.seu.
tempo,.em.que.a.própria.existência.do.demônio.era.tida.como.moti-
vo:.os.fariseus.acreditavam.na.sua.existência,.mas.os.saduceus,.não..
Jesus.falou.claramente.da.ação.de.Satanás.contra.Deus.(pense,.por.
exemplo,.nas.explicações.que.ele.próprio.dá.às.parábolas.do.trigo.e.
do.joio.e.à.do.semeador);.libertou.os.endemoninhados,.fazendo.cla-
ra.distinção.entre.a.libertação.do.demônio.e.a.cura.de.uma.doença.
(foram.certos.teólogos.e.biblistas.modernos,.verdadeiros.trapalhões.
e.traidores.do.Evangelho,.quem.confundiram.e.fundiram.num.só.
os.dois.aspectos);.concedeu.este.importantíssimo.poder.aos.Após-
tolos,.depois.aos.discípulos.e,.por.fim,.a.todos.aqueles.que.viriam.
a.acreditar.nEle,.numa.crescente.doação.que.apenas.a.estupidez.de.
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uma.determinada.fatia.da.cultura.contemporânea.não.soube.identi-
ficar,.procurando.mesmo.negá-la.

Os.Apóstolos.continuaram.a.seguir.as.pegadas.do.Mestre..Ex-
pulsaram.os.demônios,.quer.durante.a.vida.pública.de.Cristo,.quer.
depois.da.Sua.ressurreição..E.insistiram.na.luta.contra.o.demônio..
São.Pedro.diz:.“O diabo, como vosso adversário, anda ao redor de vós, 
como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes 
na fé”.(2Pd.5,8)..São.Tiago,.exorta:.“Resisti ao diabo, e ele fugirá de 
vós”. (Tg.4,7)..São.João.afirma:.“Sabemos que aquele que nasceu de 
Deus não peca; mas o que é gerado de Deus se acautela, e o Maligno 
não o toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo jaz sob o 
Maligno”. (1Jo.5,18-19)..São.Paulo.assegura:.“Não é contra homens 
de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e 
potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças 
espirituais do mal (espalhadas) nos ares”.(Ef.6,12).

A.Bíblia.fala.do.demônio.mais.de.mil.vezes;.no.Novo.Testamento,.
alguém.calculou.quinhentos.e.sessenta.e.oito.referências..Quem.não.
acredita.no.demônio,.não.compreende.a.obra.de.Cristo,.engana.os.fi-
éis.e.“sai.do.quadro.de.ensinamento.bíblico.e.eclesiástico”.(Paulo.VI,.
novembro.de.1972)..Todos.os.Apóstolos.fizeram.exorcismos..E.os.
atuais.sucessores.dos.Apóstolos,.ou.seja,.o.clero,.será.que.acredita?

2..Nos primeiros três séculos 

Todos.os. cristãos. exerciam.ou.podiam.exercer. este.poder,.que.
receberam.e.que.hoje.ainda.possuem,.de.expulsar.os.demônios.em.
nome.de.Cristo.. Justino. afirma-o. expressamente,. tal. como.Santo.
Ireneu..Deste.período,.queria.destacar.três.aspectos.que.considero.
particularmente.relevantes.

Os. exorcismos. tinham.grande. valor. apologético,. que. atraía.os.
pagãos.endemoninhados.a.dirigirem-se.aos.cristãos,.para.serem.li-
bertados..Justino.escreve:.“Cristo.nasceu.por.vontade.do.Pai.para.
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salvação.dos.que.crêem.e.ruína.dos.demônios..Podeis.convencer-vos.
mediante.o.que.vedes.com.os.vossos.olhos..Em.todo.o.universo.e.
na.vossa.cidade. [Roma].existem.numerosos.endemoninhados.que.
os.outros.exorcistas,.encantadores.e.magos,.não.conseguiram.curar..
Muitos.de.nós.cristãos,.pelo.contrário,.ordenando-lhes.em.nome.de.
Jesus.Cristo,.crucificado.sob.Pôncio.Pilatos,.curamo-los.reduzindo.
à.impotência.dos.demônios.que.os.possuíam”.(Apologia,.VI,.5-6).

Tertuliano.confirma.a.eficácia.com.que.os.cristãos.libertam.dos.
demônios. quer. os. próprios. cristãos,. quer. os. pagãos..E. insiste. na.
eficácia. dos. exorcismos,. não. apenas. sob. as. pessoas,.mas. também.
sob.a.vida.social,.impregnada.de.idolatria.e.de.influências.maléficas..
É.um.aspecto.bem.presente.nos.discursos.de.Paulo.VI.e.de.João.
Paulo. II..Cito.um.dos. três.discursos.de.Paulo.VI. sobre.o.diabo.
(23.de.fevereiro.de.1977):.“Não.é.de.admirar,.por.isso,.que.a.nossa.
sociedade.se.degrade.no.seu.grau.de.humanidade.autêntica,.à.medi-
da.que.progride.nesta.pseudomaturidade.moral,.nesta.indiferença,.
nesta.insensibilidade.à.diferença.entre.o.bem.e.o.mal,.e.as.Escrituras.
insistentemente.nos.avisem.que.o.mundo.(no.sentido.pejorativo.em.
que.estamos.a.falar).jaz sob o poder do maligno”..São.reflexões.que.
nos.serão.úteis.quando.passarmos.ao.terceiro.ponto.

Também.Cipriano. insiste. em. afirmar.o.poder.dos. exorcismos:.
“Vem.ouvir. com.os. teus. próprios. ouvidos. os. demônios,. vem. vê-
los. com.os. teus.olhos.nos.momentos. em.que,. cedendo. às. nossas.
esconjuras,.aos.nossos.flagelos.espirituais.e.à.tortura.das.nossas.pa-
lavras,.abandonam.os.corpos.daqueles.de.quem.se.tinham.apodera-
do”.(Contra Demétrio,.c..15)..Insisti.nesta.característica.apologética.
dos.exorcismos,.que.atraem.os.pagãos.para.a.ação.libertadora.dos.
cristãos,.porque.me.parece.que,.atualmente,.nos.encontramos.exa-
tamente.na.posição.oposta:.os.cristãos.já.não.encontram.qualquer.
compreensão.e.auxílio.na.Igreja,.dirigindo-se.aos.magos,.a.outras.
religiões,.às.seitas.
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As.próprias.palavras.do.exorcismo,.que.nos.são.referidas.pelos.
padres.mais.antigos.da.Igreja,.são.preciosas..Dão-nos.a.impressão.
de.terem.contribuído.para.a.formulação.dos.símbolos,.ou.Credo..Por.
exemplo,.o.próprio.Justino,.no.seu.Diálogo com Trifão,.apresenta-
nos.um.texto.de.exorcismo.muito.rico:.“Todo.e.qualquer.demônio.
a.quem.se.dê.uma.ordem.em.nome.do.Filho.de.Deus.–.gerado.an-
tes.de. toda. a. criatura,.que.nasceu.de.uma.Virgem,. fez-se.homem.
submetido.ao.sofrimento,.foi.crucificado.pelo.seu.povo,.sob.Pôncio.
Pilatos,.morreu,.ressuscitou.dos.mortos.e.subiu.aos.céus.–,.todo.e.
qualquer.demônio,.digo,.ordenado.em.força.deste.nome,.é.derrota-
do.e.subjugado”..Por.seu.lado,.Orígenes,.no.seu.texto.contra.Celso,.
é.mais.extenso:.“A.força.do.exorcismo.reside.no.nome.de.Jesus.que.
é.pronunciado.enquanto,.ao.mesmo.tempo.se.anunciam.os.fatos.re-
lativos.à.sua.vida”..Orígenes,.em.comparação.com.os.seus.antecesso-
res,.acrescenta.elementos.novos..Diz-nos.que,.no.nome.de.Jesus,.os.
demônios.podem.ser.expulsos,.não.apenas.das.pessoas,.mas.também.
das.coisas,.dos. lugares,.dos.animais..É.um.conceito. sublinhado.e.
praticado.desde.sempre.pelos.exorcistas.e.que,.nos.documentos.ecle-
siásticos,.nunca.encontrou.espaço,.mas.que.o.Catecismo da Igreja 
Católica.(cf..nº.1673).recuperou.

Recordo,.por.fim,.que.a.prática.dos.exorcismos.foi.se.desenvol-
vendo,.desde.os.primeiros.tempos,.em.duas.direções:.para.libertar.
os.possessos.e.como.parte.integrante.do.Batismo,.no.qual.lhe.era.
atribuído. grande. valor,. porque. desse. modo. era. ressaltado. que. o.
catecúmeno. tinha. sido. tirado.de.Satanás. e. dado. a.Cristo..Temos.
uma.clara.ressonância.dessa.passagem.na.fórmula.das.promessas.ba-
tismais,.muito.eficazes.e.que.devem.ser.renovadas.com.freqüência..
Infelizmente,.nesta.última.reforma.litúrgica,.o.exorcismo.batismal,.
especialmente.o.das.crianças,.foi.de.tal.maneira.reduzido.que.o.pró-
prio.Papa.Paulo.VI.manifestou.publicamente.o.seu.desapontamen-
to.(cf..discurso.de.25.de.novembro.de.1972)..Não.estava.sendo.res-
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peitado.esse.aspecto.fundamental.do.Batismo,.que.certamente.era.
muito.vivido.nos.primeiros.tempos.

Os.primeiros.cristãos.estavam.convencidos.de.que.o.paganismo.
era. obra. do. demônio.. Freqüentemente. ouvimos. falar. de. sementes 
do Verbo:.nas.obras.de.Justino,.de.Clemente.Alexandrino,.de.Orí-
genes....É.necessário.não.esquecer.que.os.padres.da.Igreja.utilizam.
essa.expressão.para.se.referirem.aos.filósofos,.não.às.religiões.pagãs..
Segundo.eles,.as sementes do Verbo. existiam.nas.grandes.filosofias.
(Sócrates,. Platão,. Aristóteles),. que. tendiam. para. o. monoteísmo..
Mas.não.existiam.nas.religiões.pagãs,.em.que.viam.uma.quebra.da.
verdadeira. religião,.por.obra.do.demônio..Aqui.percebemos.a.ne-
cessidade.de.exorcizar.os.indivíduos.e.o.mundo.social,.de.maneira.a.
fazer.a.passagem.do.paganismo.para.o.cristianismo,.do.domínio.do.
demônio.para.o.domínio.de.Deus..Se.também.hoje.existe.a.necessi-
dade.de.insistir.nesta.passagem.perceba.quem.tem.os.olhos.abertos.
sobre.os.nossos.fiéis.e.sobre.a.nossa.sociedade.

3..Do século III ao século VI

É. um. período. de. grandes. evoluções. por. toda. a. Igreja. e. tam-
bém. no. campo. dos. exorcismos.. Grandes. acontecimentos. históri-
cos,.como.as.vitórias.de.Constantino.e.de.Teodósio,.podem.levar.a.
pensar.que.o.paganismo.foi.derrotado.pelo.cristianismo..Por.outro.
lado,.as.invasões.bárbaras.são.interpretadas.pelos.padres.da.Igreja.
como.advento.de.um.novo.paganismo,.não.menos.necessitado.de.
ser.exorcizado.do.que.o.primeiro..Não.se.pode.deixar.passar.des-
percebida.a.grande.figura.de.São.Martinho.de.Tours.que,.além.de.
ter.precedido.São.Bento.na.fundação.do.monaquismo.ocidental,.é.
um.dos.grandes.Apóstolos.da.conversão.dos.bárbaros.e.conhecido.
como.grande.exorcista.

Mas.o.fato.que.dá.mais.impulso.à.atividade.exorcística.é.o.início.
do.monaquismo..Os.primeiros.monges,.como,.por.exemplo,.Santo.
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Antão,.Pacómio,.Hilarião,.não.se.retiraram.para.o.deserto.para.fu-
girem.do.mundo,.mas.para.combaterem.o.demônio.que,.segundo.a.
antiga.tradição,.tem.no.deserto.a.sua.morada.preferida..A.luta.con-
tra.o.demônio,.para.libertar.a.humanidade.dos.assaltos.de.Satanás,.
é.o.objetivo.principal.dos.monges.que,.acabadas.as.perseguições.e.
acabada.a.época.dos.mártires,.se.tornam,.deste.modo,.combatentes.
de.primeira.linha..Este.é.um.conceito.expresso.muito.claramente.em.
todas.as.obras.que.falam.do.pensamento.e.da.atividade.dos.primei-
ros.monges:.reflita,.por.exemplo,.a.Vida de Santo Antão, escrita.por.
Santo.Atanásio,.nas.Collationes de.Cassiano,.na.Escada do Paraíso 
de.São.João.Clímaco..Já.anteriormente,. embora. todos.os.cristãos.
pudessem.expulsar.o.demônio.em.nome.de.Cristo,.os.protagonistas.
desta.tarefa.eram.aqueles.que.se.dedicavam,.sobretudo,.à.oração.e.
ao. jejum,. conforme.o. ensinamento. evangélico..Também.este. fato.
explica.a.eficácia.da.vida.dura.que.os.monges.levavam.para.derrotar.
os.espíritos.malignos.

Por.volta.do.século.IV,.durante.a.última.perseguição. (de.Dio-
cleciano),.encontramos.o.heróico.testemunho.cristão.ligado.à.luta.
contra.o.demônio..Em.Roma,.entre.os.últimos.mártires,.destacam-
se.Marcelino.e.Pedro;.Pedro.era.um.exorcista.famoso,.o.mais.antigo.
exorcista.mártir.de.que.conhecemos,. com.exceção.dos.Apóstolos..
Parece.que.é.a.figura.do.exorcista.mártir.que.cede.o.lugar.ao.exor-
cista.monge..Não.nos.esqueçamos.que,.também.naquele.tempo,.não.
faltavam.os.falsos.exorcistas,.os.charlatões,.dos.quais.era.necessário.
defender.o.povo..Promulgam-se,.deste.modo,.na.Igreja.ocidental,.as.
primeiras.disposições.canônicas..O.Sínodo Romano,. realizado.du-
rante.o.pontificado.do.Papa.Silvestre,.nomeia.os.exorcistas.entre.as.
Ordens.Menores..É.a.tendência,.em.parte.devida.ao.direito.romano,.
de.querer.regularizar.todos.os.âmbitos..Deste.modo,.os.exorcistas.
são.inseridos.no.sacramento.da.Ordem,.fazendo.parte.das.Ordens.
Menores..O.exorcismo.será,.mais.tarde,.abolido.como.Ordem.Me-
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nor.pela.Igreja.Anglicana,.em.1550.e.pela.Igreja.Católica,. com.o.

Vaticano.II.

A.Igreja.oriental,.pelo.contrário,.alheia.à.burocratização.do.exor-

cismo,. considera-o. como.um. carisma,. uma. capacidade.pessoal. de.

todos.os.fiéis,.particularmente.dos.homens.e.das.mulheres.propen-

sos.a.esta.forma.de.apostolado..E.esta.é.a.disciplina.ainda.hoje:.exor-

cistas.são.aqueles.que.têm.esse.carisma.pessoal..Acrescento.que,.no.

Ocidente,.os.formulários.foram.ficando.cada.vez.mais.enriquecidos,.

especialmente.os.formulários.para.os.exorcismos.batismais.(é.sufi-

ciente.citar.a.este.propósito.São.Cirilo.de.Jerusalém).e.podemos.con-

siderar.concluída.essa.fase.disciplinar,.no.ano.de.416,.quando.o.Papa.

Inocêncio.I.estabelece.que.os.exorcismos.apenas.podem.ser.admi-

nistrados.sob.autorização.episcopal..No.Oriente.prosseguiu-se.com.

a.liberdade.carismática,.sem.nenhum.tipo.de.disciplina.específica.

Gostaria.ainda.de.acrescentar.que,.com.a.disciplina.instaurada,.

não.se.quis,.de.modo.algum,. limitar.os.poderes.do.Espírito.San-

to.de.dar.os.carismas.a.quem.Ele.desejar.e.como.quiser,.mesmo.o.

carisma.de. libertar.os. endemoninhados..A.história.da. Igreja. está.

repleta.de.santos.(por.exemplo,.São.Paulo.da.Cruz,.Santa.Catarina.

de.Sena,.Santa.Gemma.Galgani,.São.João.Bosco,.Santo.Padre.Pio....

só. para. citar. alguns. nomes. de. diferentes. épocas). que. expulsaram.

demônios. sem.ser.exorcistas..E. também.não.quis. limitar.o.poder.

conferido.por.Cristo.a.todos.aqueles.que.acreditarão.nEle.em.expul-

sar.o.demônio.em.Seu.nome..De.agora.em.diante,.e.para.não.criar.

confusão,.apenas.temos.que.utilizar.as.palavras.com.propriedade.de.

linguagem:.ou.seja,.chamar.Exorcismo ao.sacramental.administrado.

pelos.bispos.ou.pelos.sacerdotes.autorizados.pelos.bispos;.e.chamar.

de.orações de libertação.a.todas.as.outras.preces.feitas.por.indivíduos.

ou.por.grupos,.embora.a.sua.finalidade.seja.a.mesma,.isto.é,.a.liber-

tação.do.demônio.
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4..Do século VI ao século XII

Já.é.longo.o.período.em.que.a.prática.dos.exorcismos,.tanto.no.
Oriente.como.no.Ocidente,.se.encontra.numa.fase.de.pleno.desen-
volvimento..As.Igrejas.estão.bem.fornecidas.de.exorcistas.e.existe.
aquela.a.que.chamo.de.escola,.que.hoje.se.perdeu,.completamente,.
por.inatividade:.os.exorcistas.anciãos.e.experientes.são.ajudados.por.
vários.jovens,.que.estão.prontos.a.sucedê-los.quando.tal.for.neces-
sário,.tendo.já.uma.preparação.adequada..Atualmente,.o.sacerdote.
que.é.nomeado.exorcista.recebe.uma.única.instrução:.“Se vire!”.

É.um.período.caracterizado.por.uma.grande.criatividade.de.fór-
mulas.de.exorcismo,.de.diversas.proveniências..Como.fórmulas.ofi-
ciais,.ou.oficiosas,.encontramos,.pela.primeira.vez,.a.fórmula.para.a.
ordenação.do.exorcista.nos.Statuta Ecclesiae Antiquae,.do.século.VI..
Dignos.de.nota,.são.os.formulários.para.exorcismos.de.Alcuíno.(†.
804),.que.entraram.no.Missal Romano Gallicano.e,.depois,.quando.
saiu.o.Ritual de.1914,.foram.preferidos.a.tantas.outras.fórmulas,.e.
ainda.hoje.são.oficialmente.recitados..Perceba.que,.neste.período,.
ressurge.um.grande.perigo,.o.dualismo.maniqueísta..Denunciado.
pelo.Sínodo de Praga,.de.560,.continuará.substituindo.para.reapare-
cer.com.prepotência.no.século.XII,.através.da.heresia.dos.Cátaros.e.
dos.Albigenses..É.um.fato.a.estar.presente.porque.explica.um.certo.
tipo.de.exorcismo.e,. sobretudo,.de.perseguições. contra.os.heréti-
cos,.que. infelizmente. se.difundirá.nos. séculos. seguintes..Mas. até.
ao.século.XII,.tanto.o.povo.como.os.teólogos.rejeitam.a.crença.nas.
bruxas.e.não.pensam.sequer.em.perseguir.os.endemoninhados.

Podemos.concluir.com.uma.nota.iconográfica:.surgem,.neste.pe-
ríodo,.as.primeiras.representações.de.Satanás.e.também,.portanto,.
dos.exorcistas..É.um.período.de.bom.equilíbrio.neste.setor:.a.prá-
tica.de.exorcismos.faz.parte.integrante.da.pastoral.da.Igreja,.como.
deve.ser.e.como,.infelizmente,.hoje.não.é.
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5..Do século ao século XV

É.um.período.muito.triste.para.a.Igreja;.um.período.que.prepara.
tempos.ainda.mais.tristes..Não.do.ponto.de.vista.cultural:.é.o.pe-
ríodo.das.grandes.sumas.teológicas,.das.estupendas.catedrais,.dos.
grandes.Papas.teocratas..Mas.é.também.o.período.de.luta.contra.os.
Albigenses,.o.período.em.que.nascem.as.grandes.heresias. com.as.
respectivas. contestações. anticlericais. e. anti-eclesiásticas;. a.Europa.
é,.continuamente,.assolada.por.guerras.–.basta.lembrar.da.Guerra.
dos.Cem.Anos..E.o.pior.ainda.está.para.vir..Aquelas.que,.até.então,.
eram.chamadas.bonae feminae,.ou.seja,.mulheres.um.pouco.loucas.e.
merecedoras.de.misericórdia.passam.a.ser.consideradas.bruxas.

Precisamente,.essas.mulheres,.que.mais.do.que.qualquer.outra.
pessoa,.precisavam.ser.exorcizadas,.são.perseguidas.e.queimadas.no.
fogo..Não.posso.deixar.de.citar.Santa.Joana.D’Arc,.mesmo.conside-
rada.bruxa.por.motivos.políticos,.nunca.foi.exorcizada.e.foi.condena-
da.à.fogueira..É.a.ruína.da.justiça.pastoral.e.jurídica,.que.faz.perder.
a.cabeça,.até.aos.mais.responsáveis,.que.emanam.disposições.com.
conseqüências.gravíssimas,.porventura,. com.a. ilusão.de,.num.pri-
meiro.momento,.conseguir.moderar.as.situações,.regulando-as..Em.
1252,.Inocêncio.IV.autoriza.a.tortura.contra.os.hereges;.em.1326,.
João.XXII.autoriza.pela.primeira.vez.a.inquisição.contra.as.bruxas.

É.o.começo.da.loucura,.acompanhada.por.calamidades.naturais..
De.1340.a.1450.a.Europa.é.assolada.pela.peste negra,.uma.epidemia.
que. extermina. inúmeras. vidas. humanas. com. tantas. outras. conse-
qüências:.ruína.dos.valores.morais,.difusão.de.lutas.civis.de.todo.o.
gênero,.divisões.na.Igreja..No.meio.destas.tragédias,.surgiu.a.mania.
de.demonizar.todas.as.coisas:.mas.não.uma.forma.de.demonização.
que. conduzisse. a. um.maior. número.de. exorcismos. e,. conseqüen-
temente,.à.cura.ou.à.libertação;.pelo.contrário,.conduziu.apenas.à.
destruição..Também.é.verdade.que.podemos.esquecer.que.cada.fato.
histórico. deve. ser. compreendido. no. contexto. da. mentalidade. da.
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época.em.que.ocorreu..Todavia,.compreender.não.significa.aprovar,.
mas.tão-somente.tomar.consciência.das.causas..Se.queremos.julgar.
os.fatos.do.passado.com.a.mentalidade.do.presente,.não.compreen-
deremos.nada.

6..Do século XVI ao século XVII

Este. foi. verdadeiramente. o. período.da. loucura,. o. período. em.
que. os. exorcismos. cederam. lugar. às. perseguições.. A. história. é. a.
mestra.de.vida,.embora.freqüentemente.seja.definida.num.tom.crí-
tico,.como.mestra de vida que ninguém escuta..E.ao.descrever.este.
período,.que.é.o.período.mais.negro.de.todos,.vem.o.desejo.de.ser.
objetivo,. porque. considero.que. tem.muito.para. ensinar. ao.nosso.
tempo..É.um.fato.consumado.naquele.tempo:.onde.já.não.se.fazem.
exorcismos,. o. seu. lugar. passa. a. ser. ocupado. pelas. perseguições;.
onde.se. fazem.exorcismo,.a.mentalidade. também,.e.os.problemas.
igualmente..Onde.o.demônio.não.é.combatido.e.expulso.mediante.
os.exorcismos,.os.homens.são.demonizados.e.mortos.

Parece-me.importante.dizer,.claramente,.antes.de.continuar.com.
o. discurso. histórico,. que. o. fenômeno. ao. qual. fizemos. referência.
me.deixa.preocupado.relativamente.ao.presente.da.sociedade.e.da.
Igreja.. Quando. constato. as. contínuas. tentativas. de. minimizar. a.
existência. e. a. ação.do.demônio,.de. reduzir. ao.mínimo.ou. acabar.
definitivamente.com.os.exorcismos,.quem.acaba.sendo.prejudicado.
não.é.o.demônio,.mas.o.homem..E.há.muitos.modos.de.demonizar.
a.humanidade:.por.exemplo,.Dachau.ou.os.Gulag,.os.genocídios.e.
as.limpezas.étnicas..Precisamente,.enquanto.escrevo.estas.páginas,.
acontece.a.guerra.na.ex-Iugoslávia.

Mas.retomemos.a.nossa.história..Neste.período.também.era.sen-
tida.a.necessidade.e.a.urgência.de.reformar.os.rituais.dos.exorcis-
mos,.mas.ninguém.se.mexia..Tal.como.hoje:.a.única.parte.descui-
dada.e.ainda.não.reformada.depois.do.Vaticano.II,.que. já. fechou.
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portas.há.algum.tempo,.são.os.exorcismos;.e,.se.alguma.tentativa.já.
começou.a.dar.os.primeiros.passos,.é.que.os.homens.da.Igreja.não.
se.decidiam,.e.quem.tomou.a. iniciativa.foi.o. imperador.Carlos.V,.
que.no.dia.9.de.julho.de.1548.promulgou,.em.Augusta,.um.édito.de.
reforma.dos.rituais..Mas.o.mal.já.tinha.aprofundado.por.demasiado.
e.as.perseguições.contra.as.bruxas.atingiram.o.clímax.nos.anos.que.
decorreram,.entre.1560.e.1630.

Graças.a.Deus.que.houve.algumas.exceções..É.bem.conhecido.e.
documentado.o.caso.da.irmã.Joana.(1559-1620),.das.Irmãs negras.
de.Mons,.na.França..Esta.freira,.há.anos,.havia.contraído.um.pacto.
com.o.diabo:.era.mesmo.uma.verdadeira.bruxa.e,.segundo.as.normas.
do.tempo,.devia.ser.entregue.à.Inquisição.e.condenada.ao.suplício..
Felizmente.para.ela,.encontrou.um.superior.religioso.muito.culto.
e.de.sensibilidade.pastoral,.monsenhor.Luís.de.Berlaymont,.Arce-
bispo.de.Cambrai,.o.qual.ordenou.que.a.freira.não.fosse.processada.
nem.condenada,.mas.exorcizada..Foi.preciso.mais.de.um.ano,.mas.a.
freira,.finalmente,.foi.libertada.do.demônio.e.viveu.os.anos.que.lhe.
restaram.como.freira.exemplar..Só.é.lamentável.que.outros.bispos,.
embora.doutores. e. santos,.não. tenham.agido.da.mesma.maneira..
Refiro-me,.por.exemplo,.a.São.Carlos.Borromeu,.que.neste.caso.foi.
completamente.vencido.pelas.idéias.do.tempo;.não.deixa,.no.entan-
to,.de.ser.um.grande.santo.e.um.grande.bispo;.mas.a.santidade.não.
protege.ninguém.de.idéias.erradas.

O. horror. da. caça. às. bruxas. difundiu-se,. sobretudo. nos. países.
protestantes. (atualmente,. também. estes. o. admitem),. onde,. prin-
cipalmente. no. século. XVII. ocorreram. as. guerras. religiosas..Mas.
aquilo.que.mais.quero.destacar.é.que,.onde.continuaram.os.exor-
cismos,.não.houve.fogueiras,.ou.estas.foram.reduzidas.ao.mínimo..
Na.Roma.dos.Papas,.apenas.houve.um.caso;.na.Irlanda.católica,.as.
bruxas.nunca.foram.perseguidas.e.o.foram.bem.pouco.na.Espanha,.
conhecida. pela. Inquisição. de. Torquemada.. Também. é. necessário.
recordar.a.autocrítica.dos.católicos,.iniciada.pelo.jesuíta.Friedrich.
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Spee,.que.em.1631.publicou.o.livro.Cautio criminalis,.no.qual.faz.
uma.crítica.impiedosa.contra.a.tortura.e.a.caça.às.bruxas..Foi.o.co-
meço.do.arrependimento,.que.depois.também.se.estendeu.ao.lado.
protestante..Bem.pouco.difundiu,.ao.contrário,.o.Concílio.de.Tren-
to,.pois.se.limitou.a.elaborar.a.doutrina.sobre.o.sacramento.da.Or-
dem,.considerando.o.exorcismo.uma.das.Ordens.Menores.

7..Do século XVIII até aos nossos dias

Assim. como. tinha. sido. irracional. a. caça. às.bruxas,. do.mesmo.
modo.se.revelou.irracional.o.seu.fim..Acabou.tudo.de.um.momen-
to.para.o.outro,.quase.de.repente..Mas.não.aconteceu.aquilo.que,.
logicamente,. se.esperaria:. a.perseguição. substituiu.os.exorcismos;.
onde.continuaram.a.realizar.os.exorcismos,.não.houve.perseguição;.
portanto,.era.necessário.recuperar.os.exorcismos..Mas.as.coisas.não.
se. passaram. assim..A. reação. aos. excessos. do.passado. levou. a. um.
desinteresse.total.com.relação.ao.diabo.e.à.sua.ação;.um.desinteresse.
que,.também.por.outros.motivos,.ainda.hoje.subsiste..Houve.exa-
geros.quando.se.demonizaram.todas.as.coisas;.a.reação.conduziu.a.
este.exagero,.conduziu.à.queda.da.doutrina.sobre.o.demônio..O.de-
mônio.passou.a.ser.símbolo,.um.boneco;.quando.muito.passou.a.ser.
visto.como.a.idéia.abstrata.do.mal..Mas.deixou.de.ser.considerado.
como.ser.pessoal.que.atua.em.profundidade.e,.como.diz.o.Vaticano.
II:.“Toda.a.história.humana.está.marcada.por.uma.luta.tremenda.
contra.as.potências.das.trevas;.luta.essa.que.começou.no.princípio.
do.mundo.e.está.destinada.a.durar,.como.diz.o.Senhor,.até.o.último.
dia”.(Gaudium Et Spes,.37).

Esta.brusca.passagem,.que.se.manteve.viva.por.mais.três.séculos,.
foi.depois.influenciada.pela.cultura.popular,.que.teve.grande.influên-
cia. nos. ambientes. eclesiásticos,. especialmente. nas. universidades,.
com.fortes.repercussões.nos.bispos.e.sacerdotes;.a.religiosidade.do.
povo.ressentiu-se. com.um.enfraquecimento.generalizado.e,. como.
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sempre.acontece.quando.a.fé.sofre.um.abalo,.com.tendências.para.
aderir.à.superstição.que,.no.nosso.tempo,.encontrou.a.sua.raiz.nas.
várias.expressões.do.ocultismo..Este.último.ponto.será.desenvolvido.
num.dos.capítulos.seguintes.

A.cultura.popular.passou.a.ser.dominada.pela.obra.de.desmitifi-
cação.dos.racionalistas.incrédulos,.depois.pela.influência.irônica.e.
satírica.dos.iluministas,.e.ainda.pelos.cientistas.do.século.passado,.
que.contestaram,.em.massa,.o.cristianismo.e.a.revelação..Para.che-
gar,.durante.o.século.XX,.ao.materialismo.histórico,.ao.ateísmo.en-
sinado.às.massas.pelo.comunismo,.ao.consumismo.do.mundo.oci-
dental..A.influência.foi.grande.também.sobre.o.mundo.eclesiástico..
Como.já.referimos,.nos.seminários.e.nas.universidades.pontíficias,.
quase.não.se.fala.do.demônio;.dos.exorcismos.muito.menos;.e.atual-
mente.estão.na.moda.certos.teólogos.e.biblistas.que.negam.a.exis-
tência.de.Satanás,.ou.pelo.menos.a.sua.ação;.que.negam.mesmo.os.
exorcismos.de.Jesus.Cristo,. considerando-os.“linguagem.cultural,.
adaptada.à.mentalidade.da.época”;.que.afirmam.que.apenas.acredi-
tam.na.psiquiatria.e.na.parapsicologia,.das.quais,.certamente,.têm.
noções.muito.imprecisas.

Por.outro.lado,.não.se.pode.negar.que.sempre.houve.exorcistas,.
alguns.deles.até.famosos..Assim.como.sempre.estiveram.em.vigor.as.
disposições.eclesiásticas.com.relação.à.nomeação.por.parte.dos.bis-
pos.e.sobre.o.Ritual.a.ser.utilizado.nos.exorcismos..Mas.não.se.pode.
esperar.muito.de.um.episcopado.que.tem.o.monopólio.absoluto.da.
nomeação.dos.exorcistas,.e.que,.sem.culpa.própria,.mas.por.motivos.
históricos,. nunca. fez. nem. presenciou. exorcismo. algum,. levando,.
portanto,.a.que.poucos.acreditem.nele..Salvo.raras.exceções..Eis.por.
que.razão,.atualmente.na.Igreja.Católica,.é.emblemática.a.história.
daqueles.esposos.que.demoraram.dez.anos.a.encontrar.um.exorcista.

Já.fiz.referência.a.santos.que,.mesmo.não.sendo.exorcistas,.expul-
saram.os.demônios;.sempre.houve.personagens.deste.gênero..Uma.
pessoa.estupenda.que.gosto.de.recordar.é.Pio.VII,.conhecido.por.
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ser.o.Papa.prisioneiro.de.Napoleão..Era.um.grande.exorcista.que,.
mesmo.quando.Papa,.continuou.a.fazer.exorcismos;.também.duran-
te.a.viagem.de.ida.para.a.França.e.de.volta.para.casa..E.gostava.de.
dizer.que.“o ponto de partida da pastoral é o exorcismo”..É.suficiente.
pensar.em.como.este.conceito.se.revela,.concretamente,.nas.promes-
sas.batismais,.em.que.se.renuncia.a.Satanás.e.se.adere.a.Deus..Do.
mesmo.modo,.no.primeiro.capítulo.do.Evangelho.de.São.Marcos,.o.
ministério.público.de.Jesus.partiu.daí..Mas.atualmente,.quantos.são.
os.eclesiásticos.que.acreditam.nesta.afirmação?

Quando.em.1614.o.Ritual Romano.foi.publicado,.foi.necessário.
escolher.algumas.dentre.as.muitas.orações.de.exorcismo.em.vigor..
Foram. preferidas. várias. fórmulas. de. Alcuíno,. que. portanto. têm.
doze.séculos.de.experimentações..Mas.também.são.dignas.de.nota.
as.vinte.e.uma.normas.iniciais.que.orientam.o.exorcista.no.seu.mi-
nistério..Embora.vários.pontífices.tenham.retocado.estes.preceitos,.
bem. pouco. se. fez. ao. longo. do. tempo..Atualmente,. o. exorcista. é.
considerado.como.um.ser.estranho,.no.meio.do.caminho.entre.o.
mago.e.o.louco..Na.estima.dos.colegas.sacerdotes.é,.sobretudo,.con-
siderado.como.um.supersticioso.sem.importância.alguma..Perceba.
que.na.nossa.época.tenham.sido.produzidos.filmes,.como.O exor-
cista.(de.1971,.obra.do.famoso.realizador.William.Blatty),.em.que.
os.dois. sacerdotes. exorcistas. representam.personagens. totalmente.
contrastantes.entre.si.e.em.total.contradição,.com.aquele.que.é.um.
verdadeiro.exorcista.

Algumas conclusões
Considero.necessário.apresentar.algumas.conclusões,.depois.do.

esforço.feito.em.caracterizar.“por.alto”.os.2000.anos.de.história.dos.
exorcismos.na.Igreja.Católica.

–.São.pontos.ausentes.da.doutrina.evangélica.e.eclesiásticas.as.se-
guintes.conclusões:.a.existência.dos.demônios,.puros.espíritos.bons.
criados.por.Deus,.mas.que.se.perverteram.por.culpa.própria;.o.po-
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der.maléfico.que.têm.sobre.os.homens,.chegando.mesmo.a.tomarem.
posse.de.homens.e.objetos;.o.domínio.que.Cristo.exerceu.e.que,.de-
pois,.conferiu.aos.que.acreditam.nEle,.de.expulsar.os.demônios.em.
Seu.nome..Quem.não.acredita.nestas.verdades.está.fora.da.fé.cristã.

–.A.luta.contra.o.demônio.deve.ser.levada.até.o.fim.por.todos;.
é.um.dos.princípios. fundamentais.da.vida.espiritual. cristã,. como.
nos.ensina.a.tradição.monástica..Sabemos.que.a.ação.ordinária.do.
demônio.é.a.tentação:.todos.devemos.combater.contra.as.tentações.
que.nos.vêm.na.carne. (ou.seja,.da. ferida.original),.do.mundo,.do.
demônio..A.Bíblia.é.muito.clara.a.respeito.desta.luta.que.temos.de.
enfrentar.contra.o.mal.e.contra.os.espíritos.malignos;.é.uma. luta.
que.tem.a.sua.síntese.nas.duas.últimas.invocações.do.Pai-Nosso..O.
exorcista. deve. ser. visto. como. um. sacerdote. que,. por. encargo. da.
Igreja,.nos.ajuda.quando.temos.de.enfrentar.a.ação.extraordinária.
do.demônio..É.certo.que.a.sua.obra.deveria.readquirir.aquele.dina-
mismo.e. criatividade.que. tinha.no.passado.e,. segundo.a. tradição.
viva.desde.sempre.na.Igreja.oriental,.deveria.buscar.o.auxílio.daque-
les.carismas.e.daqueles.carismáticos.que.o.Espírito.concede.para.o.
seu.ministério.

–.Atualmente,.passados.quase.três.séculos,.assistimos.a.um.lento.
despertar.desta.realidade,.a.uma.retomada.de.exorcismos,.a.uma.in-
sistente.exigência.por.parte.do.povo.de.Deus,.exigência.que.o.clero.
não.consegue.satisfazer..Se.excluir.o.que.diremos.sobre.o.ocultismo,.
creio.que.o.mérito.desta.retomada.se.deve.à.cultura.popular..No.pas-
sado,.como.já.vimos,.a.cultura.popular.contribuiu.para.lançar.o.des-
crédito.sobre.todas.as.realidades.espirituais..Foi.também.o.período.
das. grandes.descobertas. científicas,. o.período. em.que. se.pensava.
que.a.ciência.podia.resolver.todos.os.problemas,.e.em.que.se.discutia.
sobre.a.compatibilidade.entre.a.ciência.e.a.fé.

Hoje. a. situação.mudou..A. ciência,. especialmente. os. cientistas.
mais.corretos.e.inteligentes,.tomou.consciência.dos.males.que.pode.
causar.à.humanidade.(é.suficiente.pensar.na.bomba.atômica).e,.so-
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bretudo,.dos.seus.limites;.toma.cada.vez.mais.consciência.daquilo.
que. não. sabe. e. do. fato. que. existem. leis. e. forças. que. escapam. ao.
nosso.controle..Para.mim,.foi.motivo.de.grande.satisfação.quando,.
durante.uma. transmissão. televisiva. com.grande. audiência,.me. foi.
perguntado.por.Minoli,.o. apresentador.do.programa,. se. seria. ca-
paz.de.colaborar.com.psiquiatras.ou.outros.especialistas..Respondi.
que.sim..Logo.em.seguida,.tomou.a.palavra.o.já.falecido.professor.
Emílio.Servadio,.que.não.só.me.deu.razão.como.também.afirmou.
expressamente:. “Pessoalmente,. perante. certos. casos,. envio.para.o.
exorcista”..Considerei.preciosa.aquela.declaração.e.devo.dizer.que.já.
tive.vários.casos.de.pessoas.que.me.foram.enviadas.por.psiquiatras..
Mas.o.fato.é.ainda.mais.significativo,.uma.vez.que.existem.muitos.
eclesiásticos.que.não.acreditam,.nem.nas.possessões.diabólicas.nem.
nos.exorcismos,.e.mandam.todas.as.pessoas.para.o.psiquiatra...

–.Ainda.estamos.muito.longe.daquele.que.deveria.ser.o.ponto.de.
chegada:.considerar.o.exorcismo.um.serviço.pastoral.integrado.no.
âmbito.pastoral.normal.e.ao.qual.se.dedica.um.suficiente.número.de.
pessoas..Posso.dizer,.aos.meus.colegas.sacerdotes,.que.é.sobretudo.
um.ministério.de.conforto,.de.aproximação.a.Deus.e.à.Igreja..Algu-
mas.pessoas.pensam.que.os.exorcistas.demonizam.tudo.e.que,.nes-
se.sentido,.a.sua.presença.é.nociva..Mas.é.exatamente.o.contrário:.
o. exorcista. tranqüiliza,. afasta. falsos.medos,. colabora. eficazmente.
para.a.pacificação.das.consciências.e.para.a.paz.entre.os.indivíduos..
Foi.o.que.vimos.no.período.mais.negro.da.história.dos.exorcismos:.
onde.se.faziam.exorcismos,.não.se.demonizavam.nem.se.matavam.as.
pessoas..Ter.muitos.exorcistas.significa.dar.um.grande.auxílio.para.
acalmar.os.ânimos..E.significa.também.aconselhar.e.consolar.as.pes-
soas.com.palavras.da.fé,.e.não.com.os.truques.dos.magos,.a.quem.
as.pessoas.recorrem,.muitas.vezes.porque.não.encontram.entre.os.
sacerdotes,.quem.as.ouça.
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Mas os exorcistas 
acreditam no diabo?

O.título.deste.capítulo.pode.parecer.provocador..Mas.para.quem.
vive.e.trabalha.neste.campo,.com.a.possibilidade.de.incursões.inter-
nacionais,.a.pergunta.tem.contexto..Aceito.e.recebo.convites.para.
encontros.de.toda.a.Europa;.já.falei,.por.várias.vezes,.em.quase.to-
das.as.televisões.européias;.o.meu.primeiro.livro.Um esorcista rac-
conta (Um.exorcista.conta),.que.na.Itália.ultrapassa.a.décima.tercei-
ra.edição.e.já.foi.traduzido.em.oito.línguas.

Apresento.estes.dados.para.justifi.car.uma.observação:.nas.outras.
nações.em.que.está.presente.a.Igreja.Católica,.os.exorcismos.ainda.
são.menos.praticados.do.que.na.Itália.

Em. seguida,. apresento. um. aspecto. da. situação. francesa,. recu-
perando.um.artigo.que.publiquei.na. revista.mensal.Vita Pastora-
le (Vida. Pastoral),. de. agosto-setembro. de. 1993..A. França. é,. sem.
dúvida,. a. nação. estrangeira. de. quem. recebo. o.maior. número. de.
pedidos..Já.me.confi.rmaram.que.a.situação.tem.melhorado.desde.
que.a.Conferência.Episcopal.Francesa.encarregou.um.novo.bispo.
para.a.direção.dos.encontros.anuais.de.exorcistas..Espero.realmente.
que.assim.seja;.entretanto,.quem.ler.estas.páginas.poderá.verifi.car.
pessoal.mente.se.as.coisas.estão.mesmo.assim..É.que.os.três.séculos.



34

de.segregação.foram.demasiados..Aquilo.que.direi.não.tem.a.inten-
ção.de. ser.uma. crítica. ao. clero. francês;. seria. injusto..Quero,. sim,.
descrever.uma.situação.sintomática.com.que.a.totalidade.da.Igreja.
Católica.se.debate.atualmente.

Exorcismos na França
Desde.os.primeiros.anos.do.meu.ministério.de.exorcista,.sempre.

me.admirei.com.o.grande.número.de.franceses.que.vinham.para.a.
Itália.em.busca.da.ajuda.de.um.exorcista..Tive.também.a.oportuni-
dade.de.conhecer.dois.exorcistas.franceses.muito.competentes,.com.
os.quais.troquei.experiências.e.ainda.mantenho.contato..Por.eles,.e.
por.outros,.prezados.amigos.dessa.nação,.recebi.as.informações.que.
descreverei.e.que.são.particularmente.importantes.pela.validade.que.
têm.ainda.hoje.

Talvez.a.França.seja.a.única.nação.católica.na.qual.os.exorcistas.
se.reúnem.todos.os.anos.em.assembléia,.num.congresso.de.atualiza-
ção.promovido.pela.própria.Conferência.Episcopal,.desde.1977..De.
início,.participavam.cerca.de.quinze.pessoas;.atualmente,.superam.
oito.dezenas..Um.fato.bonito,.em.si,.no.entanto.“nem.tudo.o.que.
reluz.é.ouro”.

Nos.primeiros.tempos,.os.encontros.eram.muito.proveitosos.e,.
mesmo.na.diferença.de.opiniões,.satisfaziam.os.participantes..Tanto.
o.secretário,.padre.Chenesseau,.como.também.o.exorcista.de.Paris,.
padre.Gesland,.eram.muito.ativos.na.administração.do.sacramental.
e.procuravam.infundir.confiança.aos.novos.exorcistas.

A.partir.de.1984,.as.coisas.mudaram.radicalmente..Em.Paris,.o.
exorcista.padre.Gesland.foi.substituído.pelo.padre.Gauthier,.uma.
pessoa.que.nunca.tinha.feito.exorcismos.e.que.só.acreditava.na.psi-
quiatria..Para.a.secretaria,.foi.nomeado.o.padre.Isidoro.Froc,.exor-
cista.de.Rennes,.conhecido.pelo.ministério.pastoral.que.desenvol-
via.num.hospital.psiquiátrico..O.novo.secretário.passou.a.ter.uma.
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influência.fundamental.sobre.a.assembléia.e.sobre.a.formação.dos.
novos.exorcistas..Além.de.nunca.ter.feito.exorcismos,.era.deplorá-
vel,. e. ainda.é,.no.plano.de. suas.exegeses.evangélicas..Com.efeito,.
segue.as.idéias.do.padre.Emile.Morin.que,.em.1984,.escrevia.que,.
na. época.de.Cristo,. se. colocavam.no.mesmo.plano. as.doenças,. o.
pecado.e.o.demônio;.Jesus.adaptou-se.à.mentalidade.dos.Seus.con-
temporâneos,.por.isso,.os.Evangelhos.descrevem.os.fatos.segundo.
a.sensibilidade.cultural.do.tempo..É.inútil.dizer.que,.com.estes.cri-
térios.debulhados.ao.máximo,.acaba-se.por.renegar.a.historicidade.
dos.Evangelhos,.reduzida.à.“linguagem.cultural.da.época”.

O.padre.Froc.preocupou-se.muito.com.os.novos.exorcistas,.ins-
truindo-os.para.que.nenhum.deles.fizesse.exorcismos..Por.exemplo,.
na.Bretanha.não.se.encontra.ninguém.que.faça.exorcismos,.a.não.ser.
o.padre.Jean,.monge.cistercense.de.Tiamdeuc,.possuidor.de.gran-
de.autoridade.e,.por.isso,.capaz.de.se.opor.ao.padre.Froc;.quando.
procurei.informações.sobre.este.monge,.que.recebe.seis.pessoas.por.
dia,.soube.que.já.tinha.encontros.marcados.para.os.três.meses.que.
se.seguiam.e.uma.enorme.lista.de.espera..São.poucos.os.exorcistas.
franceses.que.fazem.exorcismos;.os.outros,.mais.de.setenta,.seguem.
as.idéias.do.padre.Froc,.que.tem.a.plena.confiança.dos.bispos,.e.é.
sempre.escolhido.para.falar.na.televisão,.onde.declara.abertamente.
que.nunca.fez.exorcismos.

Eu.mesmo.já.falei.muitas.vezes.na.televisão.italiana,.na.francesa.
e.nas.de.várias.outras.nações;.mas.expressei.bem.outras.convicções.
sobre.este.tema,.uma.vez.que.já.fiz.mais.de.trinta.mil.exorcismos..
E,.no.entanto,.sigo.apenas.e.somente.as.Sagradas.Escrituras.e.as.leis.
eclesiásticas.

Mas.a.situação.não.pára.por.aqui..Nas.assembléias.dos.exorcis-
tas.franceses,.quem.apresenta.conferências.são.prevalentemente.psi-
quiatras.e.psicólogos..Com.efeito,.qualquer.problema.apresentado.é.
avaliado.pelo.ponto.de.vista.psicológico,.psiquiátrico.e.sociológico..
Em.vão.se.poderia.procurar.a.citação.de.um.exorcismo.levado.ao.
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fim,. com. sucesso,.ou.um.ensinamento. sobre.os.métodos. a. serem.
seguidos.na.administração.dos.exorcismos.

Tive.casos.de.pessoas.que.me.foram.enviadas.por.psiquiatras..Exa-
tamente.o.contrário.daquilo.que.fazem.o.padre.Froc.e.seus.adeptos,.
apenas.preocupados.em.mandar.as.pessoas.aos.psiquiatras..Acres-
cento.outro.fato.significativo:.nas.assembléias.dos.exorcistas.france-
ses,.os.psiquiatras.e.os.psicólogos.falam.e.ditam.a.lei..Mas.na.Itália.
não.é.assim..No.dia.26.de.abril.de.1993.fui.convidado.a.apresentar.
uma. conferência. a. cerca. de. quarenta. psiquiatras..O. tema.que.me.
foi.pedido.era.o.seguinte:.“Como.se.distinguem.os.malefícios.das.
doen.ças. psíquicas”.. O. encontro. foi. interessantíssimo,. sobretudo,.
pelo.debate.que.se.seguiu..Confesso.que.encontrei.naqueles.especia-
listas,.muitos.dos.quais.descrédulos,.interesse.e.crédito.superiores.
aos.encontrados.quando.falo.a.grupos.de.sacerdotes..Num.dos.capí-
tulos.que.se.seguem,.apresento.a.conferência.que.fiz.aos.psiquiatras.

Mas.voltemos.ao.tema..O.leitor.poderá.pensar.que.exagerei.um.
pouco.no.que.disse. sobre. a. situação. francesa..Pois. bem,. saiu.um.
livro.do.padre.Isidoro.Froc.intitulado.Esorcisti, chi sono e cosa fanno.
[Exorcistas,.quem.são.e.o.que.fazem].(Ed..Piemme).que.nada.ensina.
sobre.os.exorcismos..É.apenas.um.espelho.fiel.das.idéias.do.autor,.
que.tanta.influência.tem.sobre.os.exorcistas.franceses,.sobre.o.epis-
copado,.a.pedido.de.quem.escreveu.o.livro,.e.que.tem.difundido.as.
suas.idéias.por.todos.os.lados.

Limito-me.às.principais.observações.

–.Nunca.se.descreve.um.único.exorcismo.e.nunca.se.fala.de.exor-
cismos;.são.coisas.que.não.devem.ser.feitas.e.que.não.merecem.uma.
palavra.a.respeito.

–.Qual.é,.então,.a.missão.de.um.exorcista?.Ei-la:.Acolher e ouvir 
as necessidades do outro (p..186); acolher e ouvir (p..135); acolhimen-
to, compaixão, caminho espiritual, oração de libertação (p..142); con-
vidar a rezar e a ter fé em alguém (p..159); o objetivo do exorcista... 
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é educar para a fé e oração (p..170); os exorcistas dedicam-se ao aco-
lhimento, à compaixão, ao aconselhamento, para tal os exorcistas ain-
da servem (p..185)..Nunca.se.diz.que,.na.presença.de.determinadas.
condições,.um.exorcista.tem.a.tarefa.de.fazer.exorcismos..No.fundo,.
trata-se.apenas.de.doenças.psíquicas!

–.Em.compensação.não.faltam.expressões.que.procuram.desa-
creditar.os.exorcismos.que.o.próprio.Jesus. realizou,.e.põem.em.
dúvida.o.fundamento.escriturístico..Os.exorcismos.referidos.pelos.
Evangelhos.são.considerados.concepções da época, fatores culturais.
(p..62.e.132)..Não.foram.verdadeiras.libertações.do.poder.do.de-
mônio,.mas.apenas.narrações.feitas.em.consonância.com.a.menta-
lidade.dos.contemporâneos.de.Jesus.(p..133)..Jesus.atua.em.con-
formidade.aos.usos.e.à.cultura.do.seu.tempo.(p..135)..Poderia.con-
tinuar.com.estas.citações.que,.a.meu.ver,.estão.em.contraste.com.
a.Bíblia.e.a.Tradição,.como.claramente.exprimiu.o.documento.do.
Vaticano:.Fede cristiana e demonologia.[Fé.cristã.e.demonologia],.
de.26.de.junho.de.1975,.onde.se.evidencia.a.grande.importância.
das. libertações. do. demônio,. levadas. a. cabo. por. Jesus.Cristo..O.
contraste.é.bastante.evidente.

Para.confirmar.as.suas.convicções,.o.padre.Froc.cita.a.conferên-
cia.que.o.padre.René.Marlé,.a.seu.convite,.apresentou.aos.exorcistas.
franceses.em.1992..O.espanto.é.enorme!.Nessa.conferência,.o.diabo.
não.é.pessoa,.mas.uma.máscara.(p..120)..Satanás.não.é.um.ser.indivi-
dual,.mas.é.visto.por.Jesus.de.acordo.com.o.costume.do.Seu.tempo.
(p..120)..Se.Satanás.é.visto.como.personificação.do.mal.universal,.
pouco.importa.(p..121)..Na.Bíblia,.o.demônio.representa.as.forças.
do.mal,.que.induzem.à.tentação.(p..122)..E.o.próprio.padre.Froc.
acrescenta:.perante.a.pergunta.sobre.a.existência.ou.inexistência.do.
diabo,.nem.sempre.é.possível.dar.uma.resposta.precisa.(p..132)..To-
das.estas.afirmações.são.condenadas.pelo.famoso.discurso.sobre.o.
demônio,.pronunciado.pelo.Papa.Paulo.VI.no.dia.15.de.novembro.
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de.1972,.no.qual.afirma.que.quem.as.apóia.“está.fora.do.quadro.do.
ensinamento.bíblico.e.eclesiástico”.

Mas. vamos. à. conclusão.. Infelizmente,. as. idéias.do.padre.Froc.
procuram.se.difundir..No.seu.livro,.procura.derrubar.o.Ritual.ain-
da.em.vigor,. com. frases.do. tipo:.o.exorcismo.é.um.gesto.mágico..
(p..142.e.159);.os.três.sinais.de.possessão.diabólica.indicados.pelo.
Ritual.perderam.o.seu.valor.para.os.dias.de.hoje;.o.espiritismo.é.
apenas.um.perigo.do.ponto.de.vista.psicológico.e.espiritual.(p..76);.a.
magia.é.um.fenômeno.cultural.(p..77)..Por.isso,.quem.erra.é.a.Bíblia.
e.o.Catecismo da Igreja Católica,.pois.condenam.a.magia!.E.podía-
mos.continuar..Em.compensação,.o.autor.elogia.incondicionalmen-
te.o.Novo Ritual,.como.se.fosse.definitivo,.quando.é.apenas.ad ín-
terim..O.padre.Froc.teria.feito.melhor.se.não.fizesse.referência.a.ele:.
tanto.pelo.que.revelam,.infelizmente,.as.idéias.francesas de.quem.o.
redigiu,.mas.sobretudo.porque.é.um.documento.ainda.reservado,.
sujeito.às.observações.dos.bispos.e,.portanto,.sujeito.a.alterações.

Existe. também.uma. compensação. final. para. todos. os. que. são.
pró-exorcistas,.que.é.uma.verdadeira.obra-prima..O.padre.Froc.re-
conhece,. bondade. a. sua,. que. Jesus. fez. dois. exorcismos..O. “Ama-
me”,.dirigido.por.três.vezes.a.São.Pedro,.e.que.nós,.pobres. igno-
rantes,.considerávamos.um.tríplice.atestado.de.amor.em.reparação.
da. tríplice. renegação;. é,. pelo. contrário,. um. autêntico. exorcismo..
(p..138)..Ainda.mais.assombroso.é.o.beijo.de.Judas,.que.nós.igno-
rantes.considerávamos.a.consumação.da.sua.traição,.e.que.em.vez.
disso.é.um.verdadeiro.exorcismo,.porventura,.não.muito.bem.suce-
dido.(p..140)..Sinceramente,.fica.a.dúvida.se.o.padre.Froc.sabe.o.que.
é.ser.moderno.e,.como.afirma,.a.obra.de.um.exorcista.do.século.XXI.
resume-se.a.“acolher.e.ouvir”.(p..86)..Nada.mais.

Escrevo.estas.linhas.com.amargura,.mas.também.convencido.de.
estar.prestando.um.serviço..O.exorcismo.está.bem.fundamentado.
nas.Sagradas.Escrituras,.em.toda.a.Tradição.da.Igreja,.nas.leis.ecle-
siásticas..E,.no.entanto,.também.na.Itália.existem.exorcistas.que.se.
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limitam.a.acolher e ouvir..É.melhor.do.que.nada,.é.certo,.mas.não.
chega..É.melhor.do.que.o.comportamento.daqueles....que.mandam.
para.o.diabo..Mas,.dos.exorcistas,.espera-se.muito.mais!

O ocultismo
Creio.que.o.ocultismo.é.a.verdadeira.religião.de.Satanás,.aquilo.

que.mais.se.opõe.ao.verdadeiro.Deus.e.à.verdadeira.religião;.e.aquilo.
que.mais.se.opõe.ao.homem,.com.as.suas.aspirações.espirituais.e.a.
sua.racionalidade,.que.o.estimula.a.estudar.e.procurar.uma.explica-
ção.racional.de.tudo.quanto.é.objeto.do.seu.conhecimento.

Para. tomarmos. consciência. destas. afirmações,. temos.de. partir.
dos.fundamentos.da.nossa.fé,.baseada.na.revelação,.e.que.tem.um.
claro.ponto.de.partida:.“Ouve, ó Israel! O Senhor, nosso Deus, é o úni-
co Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda 
a tua alma e de todas as tuas forças”.(Dt .6,4-5)..É.o.enunciado.que.
está.na.base.do.Decálogo:.“Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair 
do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha 
face.”.(Ex.20,2-3)..É.o.grande.início.que.antecede.a.explosão.da.reve-
lação,.com.a.Encarnação.de.Cristo,.único.Salvador.e.único.Mestre.

“Tirai.Deus.e.o.mundo.encher-se-á.de.ídolos”..Não.se.trata.ape-
nas.da.observação.de.um.escritor.contemporâneo,.que.espelha.uma.
constatação.recorrente.em.toda.a.história..O.Santo.Cura.d’Ars.ex-
primia.o.mesmo.conceito,.mas.por.outras.palavras:.“Tirai.o.pároco.
de.uma.paróquia.e.em.menos.de.dez.anos.adorarão.as.bestas”..Gos-
to.muito.de.me.referir.ao. livro.por.experiência,.a.Bíblia,.de.onde.
provém. todo. e.qualquer. ensinamento. sobre.o.homem..O.Antigo.
Testamento.é.a.história.da.fidelidade.de.Deus.e.da.infidelidade.de.
Israel..De.todas.as.vezes.que.o.povo.hebraico.vira.as.costas.a.Deus,.
entrega-se.à.idolatria..É.matemático.que,.na.proporção.em.que.se.ve-
rifica.um.decréscimo.da.religião,.dá-se.um.aumento.da.superstição;.
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e,.deste.modo,.permite-se. a. entrada.do.ocultismo.e. todas. as. suas.
ramificações..É.o.nosso.mundo.que,.deste.modo,.se.afastou.de.Deus.
e.de.todas.as.formas.religiosas,.e.se.enterrou.até.o.pescoço.na.idola-
tria,.na.superstição,.no.ocultismo.

O que é o ocultismo

Não.é. fácil.definir.o.ocultismo..Há.quem.amplie.o.conceito.e.
quem.o.restrinja.(pessoalmente,.prefiro.a.concepção.mais.extensa);.
os.próprios.termos.utilizados.para.defini-lo.são,.muitas.vezes,.subs-
tituíveis.e.não.exprimem.conteúdos.claramente.delimitados..Subs-
tancialmente,.ocultismo.é.acreditar.na.existência.de.entes.ou.forças.
não.experimentáveis.no.plano.normal.da.sensibilidade,.mas.através.
dos.quais. é.possível.dominar tudo,. utilizando.práticas. específicas.
que.são.aprendidas.mediante.a.investigação,.a.iniciação.e.o.exercí-
cio..Quem.se.dedica.ao.ocultismo.julga.adquirir.conhecimentos.e.
poderes.que.os.outros.não.têm.e.que.estão.além.das.leis.físicas.ou.
racionais:.leitura.do.pensamento,.materialização.de.objetos,.conhe-
cimento.do.futuro,. influências.benéficas.ou.maléficas.sobre.quem.
quiser,.domínio.sobre.as.forças.naturais,.contato.direto.com.os.es-
píritos.(quais?.nunca.se.diz!),.relacionamento.com.os.mortos.e.–.por.
que.não?.–.com.os.OVNIS,.com.os.extraterrestres.e.outras.forças.
do.gênero.

É.explícita.a.rejeição.da.religião.e.da.razão..Da.religião.porque.se.
trata.de.entidades,.de.forças,.de.poderes.que.não.provêm.de.Deus:.
nem.na.sua.existência.nem.no.seu.uso..Da.razão.porque.se.trata.de.
seres.e.de.poderes.que.estão.totalmente.fora.de.qualquer.possibili-
dade.de.estudo.ou.de.controle.racional,.que.escapam.de.qualquer.
possibilidade.de.exame.científico..Só.por.isso.se.vislumbra.uma.re-
lação.direta.com.a.magia,.a.adivinhação,.a.astrologia,.o.espiritismo,.
o.satanismo.e.certos.aspectos.da.maçonaria..Mais.do.que.relação,.
diria.que.o.ocultismo.é.o.tronco.a.partir.do.qual.se.ramificam.todas.
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estas.conseqüências,.como.seus.frutos..Quem.faz.dele.religião,.entra.
numa.seita,.entendendo.este.termo.no.seu.pior.sentido.

Será.possível.que.toda.esta.construção.tenebrosa.se.agüente.de.
pé,.sem.sequer.procurar.uma.origem,.um.ponto.de.partida?.Foram.
várias.as.tentativas.nesse.sentido,.fato.que.revela.a.sua.inconsistên-
cia..Atualmente.é.moda.apelar-se.a.práticas.orientais.antigas,.espe-
cialmente. tibetanas.ou. indianas,. ou,. então,. à. cabala. israelita..Ou-
tros.preferem.apelar.a.tradições.antiqüíssimas,.sabe-se.lá.quais,.que.
se.perderam.nos. tempos.e.cujo.conhecimento.exige. iniciação..Eis..
então.o.esoterismo,.ou.seja,.a.iniciação,.que.procura.descobrir.aquilo.
que.se.esconde.por.detrás.de.antigas.tradições,.mitos.ou.símbolos,.
para.se.apoderar.e.utilizar.de.tais.segredos:.deste.modo,.os.cultores.
do. esoterismo. afirmam.que. conseguem.descobrir. os. segredos. de.
certas.plantas,.de.certas.pedras,.de.certos.cristais,.e.por.aí.adiante.

O.ocultismo.também.quer.se.apoderar.de.poderes.escondidos,.
depois.de.conhecê-los,.muitas.vezes,.a.custo.das.pessoas.se. torna-
rem.dependentes.de.seres.superiores:.homens.já.há.muito.conhece-
dores.destes. segredos,.ou.entidades.não.muito.bem. identificadas..
Ou,.então,.deixando-se.guiar.por.espíritos.que.não.sabe.bem.o.que.
são..Atualmente,. é.moda. encontrar.magos,. cartomantes,. videntes.
que. se.dizem.auxiliados.por.um. espírito-guia..O.que. é. isso?.Não.
sabem,.mesmo.quando.revelam.seu.nome..Que.seria.do.ocultismo.
se.as.coisas.fossem.claras?.De.minha.parte,.limito-me.a.aconselhar.a.
proteção.do.Anjo.da.Guarda.e,.sobretudo,.a.obediência.à.contínua.
ação.do.Espírito.Santo.

Concluindo,.podemos.dizer:.o.esoterismo.é.o.ensinamento.da-
quilo.que.está.escondido;.o.ocultismo.é.a.descoberta.de.entidades.
e.de.forças.secretas.e.a.aquisição.de.práticas.necessárias.para.a.con-
quista.de.maiores.poderes..Os.dois.termos.são.de.tal.maneira.seme-
lhantes,.que.muitos.livros.combinam.os.dois.e.falam.de.ocultismo.
esotérico..As.definições.e.as.palavras.podem.ser.rebuscadas.o.quan-
to.quiser,.mas.os. frutos. são. atualmente.muito.procurados..Neste.
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capítulo,. falarei. das. seitas,. da. nova. religiosidade. e. do. satanismo..
Reservo.os.dois.capítulos.que.se.seguem.para.falar.sobre.a.magia.e.
o.espiritismo,.dado.o. seu.particular.desenvolvimento..Acrescento.
também.que,.neste.campo,.os.meios.de.comunicação.têm.feito.um.
péssimo.serviço..É.um.tema.que.dá.espetáculo.e.dinheiro;.e.as.pes-
soas,.perdida.como.está.a.religião,.andam.sedentas.de.palhaçadas.

Mas,.antes,.vejamos.como.defender-nos.do.ocultismo,.para.po-
dermos.“brilhar como astros, no meio de uma geração má e perversa”.
(cf..Fl.2,15).

Como defender-se do ocultismo

É.fácil.especificar.como.defender-se.do.ocultismo..Mais.difícil.é.
agir.de.acordo..Implica.três.pontos.fundamentais:.nova.evangeliza-
ção,.informação,.ouvir.as.pessoas.

–.A.nova evangelização..O.Papa. insiste. continuamente,. e. com.
razão,.neste. tema..Se.o.ocultismo.nasce.da.negação.de.Deus.e.da.
sua.revelação,.para.escravizar.o.homem.ligando-o.a.entidades.e.ritos.
totalmente.ambíguos,.a.antítese.do.ocultismo.é.o.regresso.a.Deus..
Só.assim.se.derruba.o.castelo.da.idolatria.e.das.superstições,.sobre.o.
qual.se.apóia.o.ocultismo.

Por.várias.vezes,.já.me.aconteceu.de.dizer.e.escrever.que.o.povo.
italiano.é.um.povo.de.pagãos.batizados,.que.vive. como.pagãos. e.
sabe. tanto.de. religião. como.os.pagãos..É. suficiente.olhar.para. as.
famílias.separadas,.para.a.desonestidade.que.reina.em.todos.os.se-
tores,.para.o.triunfo.do.divórcio.e.do.aborto,.para.o.decréscimo.da.
natalidade,.para.as.igrejas.desertas..Creio.que,.no.que.diz.respeito.à.
decadência,.podemos.comparar.a.nossa.situação.com.a.do.Império.
Romano,.tal.como.aparece.descrito,.criticamente,.por.São.Paulo.na.
Carta aos Romanos,.ou.como.é.narrado.no.popular.romance.his-
tórico.Quo Vadis? Um.estado.de.decadência.que,.certamente,.não.
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existia.no.período.da.República..Qual.o.motivo.desta.decadência.
dos.valores.e.deste.abandono.maciço.e.progressivo.da.fé,.a.partir.do.
pós-Segunda.Guerra.Mundial?

As.causas.são.muitas,.mas.algumas.são.particularmente.eviden-
tes..O.filósofo.Augusto.del.Noce.escreveu.que.a.história.do.mun-
do.moderno.é.a.história.da.difusão.do.ateísmo..É.verdade,.é.uma.
novidade.absoluta.na.história.da.humanidade:.o.ateísmo.manifes-
tado.nas.massas.populares..Nunca.tinha.ocorrido.algo.do.gênero..
Eventualmente,.havia.o.culto.a.falsos.deuses.mentirosos,.como.lhes.
chama.Dante;.ou.o.culto.do.Imperador.ou.culto.conforme.à.menta-
lidade.sócio-cultural.de.um.povo.e.de.uma.época..Mas.só.o.comu-
nismo.marxista. inventou. a. propaganda.do. ateísmo. com.métodos.
científicos,.que.também.encontrou.terreno.fértil.no.mundo.ociden-
tal,. já.minado. pelo. racionalismo,. pelo. secularismo. e,.mais. tarde,.
pelo.consumismo.e.pela.indiferença.religiosa.

Nossa.Senhora. tinha.previsto. tudo. isso. em.Fátima,. em.13.de.
julho.de.1917.(o.famoso.dia.das.mensagens.com.os.três segredos),.ou.
seja,.antes.da.Revolução.Bolchevique,.de.finais.de.outubro:.“A.Rús-
sia.espelhará.pelo.mundo.os.seus.erros,.suscitando.guerras.e.perse-
guições.à.Igreja”..Em.Moscou,.até.1990,.na.universidade,.havia.o.
Instituto.Superior.do.Ateísmo,.para.formar.os.quadros.do.partido..
Ensinavam.também.o.método.a.ser.seguido.para.destruir.a.fé,.qual-
quer.tipo.de.fé,.numa.nação.religiosa..E.em.várias.cidades.da.Rússia.
havia.os.museus.do.ateísmo,.sempre.colocados.em.igrejas.desconsa-
gradas;.eram.os.únicos.museus.de.ingresso.gratuito..E.não.é.difícil.
demonstrar.a.eficácia.da.propaganda.do.ateísmo.em.todo.o.mundo;.
especialmente.na.Itália,.onde.havia,.e.ainda.há.(não.se.sabe.como,.
depois.da.queda.do.chamado.comunismo.real).o.partido.comunista.
mais.numeroso.do.mundo.ocidental..Do.comunismo,.se.passa,.infa-
livelmente.como.já.destacamos,.para.a.superstição,.para.a.idolatria,.
para.o.ocultismo.esotérico,.que.é.o.grande.tronco.do.qual.brotam.a.
magia,.a.adivinhação,.os.cultos.orientais,.o.satanismo,.as.seitas....Ou.
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Deus.ou.Satanás;.não.é.por.acaso.que.já.foram.feitos.interessantes.
estudos.sobre.a.ligação.entre.o.marxismo.e.a.demonologia,.e.sobre.
a.provável.consagração.satânica.de.vários.chefes.históricos.do.comu-
nismo:.Marx,.Engels,.Lenine,.Stanlin...

Certamente.que.as.causas.são.muitas..Quando.o.Papa.João.Paulo.
II,.na.Carta.Apostólica.de.preparação.para.o.Jubileu,.quis.resumir.a.
situação.religiosa.do.nosso.tempo,.ressaltou.quatro.aspectos:

–.O.primeiro.sintoma.é.a.indiferença religiosa..As.pessoas.já.não.
se.interessam.pela.religião,.e.assumem-na.como.uma.espécie.de.ver-
niz.exterior,.sem.qualquer.tipo.de.eficácia..São.típicas.a.este.respei-
to,. três. expressões. que. ouvimos. serem. repetidas. constantemente:.
“Tenho. fé. à.minha.maneira”,. ou. seja,. penso. e. atuo. como. quero;.
“Acredito,.mas.não.sou.praticante”,.ou.seja,.faço.aquilo.que.quero.
e.gosto,.não.me.interessando.com.a.vontade.de.Deus;.“Acredito.em.
Jesus.Cristo,.mas.não.nos.padres”,.ou.seja,.acredito.naquilo.que.eu.
quero,.embora.Jesus.tenha.dito.claramente:.“Quem vos ouve, a mim 
ouve; quem vos rejeita, a mim rejeita”.(Lc 16,10).

–.O.segundo.sintoma.evidenciado.pelo.Papa.é.a.confusão no cam-
po da ética..Já.não.existe.lei.moral;.já.não.existem.valores..O.colégio.
cardinálico,.que.pela.primeira.vez.na.história.da.Igreja. se. reuniu,.
não.para.nomear.um.novo.Papa,.mas.para.preparar.o.programa.em.
vista.do.ano.2000,.chegou.mesmo.a.falar.de.noite ética:.a.escuridão.
completa.a.respeito.do.comportamento.moral.

–.O.terceiro.sintoma.são.as.correntes teológicas errôneas..Quantas.
coisas.foram.escritas.por.teólogos.e.biblistas,.que.perturbaram.pro-
fundamente.o.clero,.os. sacerdotes.e.bispos;. e,. conseqüentemente,.
também.o.povo.cristão?.Dou.um.exemplo..Todas.as.pessoas.que.en-
contrei,.que.passaram.por.uma.situação.de.confissão.habitual,.para.
outra.de.perigo,.descuido.em.relação.ao.Sacramento.da.Penitência,.
me.disseram.que.houve.um.sacerdote.que.as.tinham.aconselhado.a.
confissão.apenas.em.caso.de.pecado.mortal.seguro..O.melhor.é.não.
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falar.aqui.da.minha.tarefa.de.exorcista.(não.me.faltam.certamente.
as.ocasiões);. vi. teólogos. e.biblistas.–. e,.por.detrás.deles,.bispos.e.
padres.–.que.já.não.acreditam.na.ação.do.demônio,.não.acreditam.
nos.exorcismos,.dizem.que.tudo.isto.é.um.regresso.à.Idade.Média,.
chegando.mesmo.a.negar.os.exorcismos.no.Evangelho..A.confusão.
no.clero.tem.sido.assustadora,.quer.no.ensinamento.quer,. infeliz-
mente,.repetidas.vezes,.na.vida.pessoal.

–.Como.quarto.sintoma,.o.Papa.destaca:.a crise de obediência ao 
Magistério da Igreja. Não.posso.deixar.de.evocar.o.famoso.terceto.
de.Dante:.Avete il Vecchio e il Nuovo Testamento – e il Pastor della 
Chiesa vi guida – questo vi basti a vostro salvamento.[Tendes o An-
tigo e o Novo Testamento – e o Pastor da Igreja a vos guia.– isto seja 
suficiente para a vossa salvação]..Depois.acontece.que,.quando.não.
se.obedece.ao.magistério.da.Igreja,.infalivelmente,.acaba-se.obede-
cendo.aos.outros.magistérios:.ao.dos.jornais.e.da.televisão:.às.visões.
dos.chamados.videntes;.quando.não,.mesmo.aos.gurus.ou.outros.
líderes.que.nada.têm.a.ver.com.o.Cristianismo.

–.Informação..O.segundo.meio.que.indico.como.defesa.contra.o.
ocultismo.é.a.informação.correta..Não.se.pode.ensinar.aquilo.que.
não. se. sabe.. Se. nos. seminários. já. não. se. fala. do. diabo,. nem.dos.
exorcismos,. imagine,.então,. se. se. fala.de.ocultismo,.de.sessões.de.
espiritismo.nas.formas.atuais,.dos.vários.cultos.orientais,.de.todas.
aquelas.formas.atualmente.na.moda.e.que.contêm.perigos?.Muitas.
pessoas.me.contam.que.foram.a.magos,.para.serem.libertadas.de.cer-
tos.inconvenientes,.depois.de.terem.se.aconselhado.com.o.próprio.
pároco..Conheço.muitos.casos.de.sessões.de.espiritismo.feitas.por.
estudantes,.sem.que.o.professor.de.Religião.e.Moral.tenha.alertado-
os.dos.perigos,.mesmo.quando.foi.explicitamente.induzido.a.respei-
to..Não.é.de.se.admirar.que.os.livros.que.relatam.interrogatórios.aos.
falecidos.sejam.publicados.com.a.recomendação.inicial.de.eminen-
tes.sacerdotes..E.quem.prega.a.proibição.de.freqüentar.os.magos?.
Ou.os.perigos.de.ver.espetáculos.de.magia.na.televisão?
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–.Ouvir as pessoas..É.o.terceiro.grande.meio.de.defesa.contra.o.
ocultismo..As.pessoas.têm.problemas,.dúvidas,.sofrimentos..Neces-
sitam.de.ser.ouvidas.e.aconselhadas..Necessitam.de.quem.as.ouça.
com. atenção. e. competência.. Monsenhor. Gemma. escreve. na. sua.
Carta Pastoral.de.29.de.junho.de.1992,.na.qual.institui.grupos.de.
oração.de.libertação:.“Considero.que.faz.parte.do.ministério.sacer-
dotal.ouvir.todos.os.fiéis.com.grande,.grande.paciência..Tudo.deve.
ser.submetido.a.um.saudável.discernimento.por.parte.dos.pastores..
Mas.nunca,.nunca.uma.alma.aflita,.porventura,.inconscientemente.
abatida.pelo.maligno.–.não.é.este,.por.acaso,.o.seu.ofício?.–.pode.ser.
tratada.com.superficialidade,.minimizando.os.seus.problemas.ou,.
pior. ainda,. recusando.ouvi-la.. Jesus.não.atuava.desta.maneira”..E.
continua.com.uma.observação.realmente.espantosa:.“Os.ministros.
sagrados.não.sabem.que.é.precisamente.a.indiferença.por.parte.deles.
que,.freqüentemente,.induzem.os.simples.e.desprevenidos.a.recor-
rerem.a.magos.e.bruxarias,.ou.a.outras.práticas.aberrantes,.que.são.
instrumentos.privilegiados.de.intervenção.por.parte.do.demônio.e.
do.seu.triunfo?.Não.vos.canseis.de.manter.os.vossos.fiéis.afastados.
dele!”.

Este.é.um.aspecto.fundamental,.que.está.na.base.de.difusão.do.
ocultismo.em.todas.as.suas.formas..A.oferta.existe:.os.anúncios.nos.
jornais,.na.televisão,.nos.meios.de.comunicação.social.em.geral,.são.
mais.do.que.muitos..Como.já.vimos,.calcula-se.que,.na.Itália,.os.fre-
qüentadores.destes.charlatões.e.satanistas.são.mais.de.doze.milhões..
E.não.é.só.isso..Também.há.a.oferta.de.acolhimento.e.compreensão.
por. parte. de. outros. grupos. religiosos,. de. seitas,. de. organizações.
equívocas..Não.hesito.em.afirmar:.se perdermos a batalha do acolhi-
mento pessoal, perderemos a batalha da evangelização..Não.conheço.
e.julgo.que.não.existem.alternativas.

Eis,.então,.os.três.grandes.remédios.contra.o.ocultismo,.em.to-
das.as.suas.formas:.nova.evangelização,.informação.e.ouvir.as.pes-
soas..Sobre.o.primeiro.aspecto,.que.é.fundamental.porque.a.fé.nasce.
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e.é.alimentada.da.escuta.da.Palavra.de.Deus,.gostaria.ainda.de.acres-
centar.que.o.século.XXI.e.o.terceiro.milênio,.herdam.dois.impor-
tantes.documentos.que.fundam.a.nova.evangelização..É.necessário.
apresentar.ao.homem.de.hoje,.Jesus.Cristo.e.Sua.obra,.de.maneira.
integral.e.adequada.aos.tempos:.é.este.o.esforço.e.o.conteúdo.dos.
documentos.do.Vaticano II..E.é.urgente.dar,.de.novo,.também.aos.
povos.de.antiga.tradição.cristã,.aquela.cultura.religiosa.de.base.que.
já.não.possuem..Do.ponto.de.vista.religioso,.são.analfabetos;.nem.
sequer.sabem.o.Decálogo,.não.vão.à.Missa,.não.se.confessam..É.este.
o.esforço.e.o.conteúdo.do.Catecismo da Igreja Católica..Os.instru-
mentos.existem;.cabe.aos.cristãos.utilizá-los.

Defender-se.do.ocultismo..O.francês.M..Lallemand,.estudioso.
do.ocultismo,.não.hesita.em.afirmar.que,.atualmente,.os.adeptos.do.
ocultismo.são.bem.mais.numerosos.que.os.adoradores.do.verdadei-
ro.Deus..É.uma.afirmação.forte.que.nos.faz.refletir..Mas.que,.a.meu.
ver,.é.uma.conseqüência.direta.ao.abandono.em.Deus:.enfraquece.
a.fé,.cresce.a.superstição;.não.se.acredita.em.Deus,.acredita-se.nos.
ídolos..E,.para.os.batizados,.que.valor.tem.serem.cristãos.e,.em.sua.
maioria,.se.não.já.se.lembram.das.leis.de.Deus.e.em.compensação,.se.
entregam.ao.ocultismo?

As seitas
Começo.por.este. tema,.embora.não.seja.o.mais.perigoso,.nem.

o.mais.consistente.em.termos.numéricos;.mas.é.o.fenômeno.mais.
chamativo,.aquele.que.até.o.momento.mais.tem.preocupado.as.auto-
ridades.eclesiásticas,.se.lermos.os.documentos.oficiais..A.designação.
seitas.é.pejorativa.e,.certamente,.não.engloba.apenas.movimentos.
enraizados.no.ocultismo..Foi.por.isso.que.se.procurou.utilizar.uma.
nova.terminologia:.novos movimentos religiosos ou mágicos..Para.falar.
sobre.eles,.inspiro-me.amplamente.em.quatro.documentos:.as.Atas.
do.Consistório.Extraordinário,.que.se.realizou.em.abril.de.1991;.a.
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pesquisa.a.nível.mundial.e,.depois,.o.documento.conclusivo.de.qua-
tro.dicastérios.do.Vaticano,.coordenados.pela.Secretaria.de.Estado,.
em.1986;.o.estudo.que.o.monsenhor.Casale,.arcebispo.de.Foggia,.
realizou.na.qualidade.de.presidente.do.CESNUR.(Centro.de.Estu-
dos.das.Novas.Religiões),.em.1993,. intitulado.Nuove religiosità e 
nuova evangelizzazione. [Nova.religiosidade.e.nova.evangelização].
(editora.Piemme);.o.documento.da.CEI.(Conferência.Episcopal.Ita-
liana),.também.de.1993:.L’impegno pastorale della Chiesa di fronte 
ai nuovi movimenti religiosi o sètte.[O.empenho.pastoral.da.Igreja.
perante.os.novos.movimentos.religiosos.ou.seitas].

O.Consistório.de.1991.ressalta.que.nestes.movimentos.podem.
ser.distinguidos.quatro.níveis:.A.rejeição.da.Igreja.(Cristo sim, Igre-
ja não);.A.rejeição.de.Cristo.(Deus sim, Cristo não);.A.rejeição.de.
Deus. (Religião sim, Deus não)..Não.havendo.mais.nada.de. trans-
cendente,.chega-se.às.últimas.conseqüências:.deus sou eu;.nada.mais.
existe.além.de.mim;.só.eu.conto,. independentemente.de.qualquer.
outro.ser,.regra.ou.autoridade..E.o.Consitório.afirma:.“A.fragmen-
tação.em.mais.de.dez.mil.movimentos. religiosos.é. também. fruto.
do.demônio,.embora.as.pessoas.não.notem.isso”..Diabolos significa.
aquele.que.divide.

O.problema.é.muito.sério.e.de.conseqüências.práticas.chamati-
vas..Por.exemplo,.na.América.Latina,.a.cada.dia.que.passa,.entre.seis.
a.oito.mil.católicos.abandonaram.a.Igreja.católica.para.aderirem.às.
seitas..É.claro.que.a.autoridade.eclesiástica.se.preocupou.com.a.situa-
ção..Em.proporção.aos.seus.habitantes,.a.Itália.é.o.país.que.tem.o.
maior.número.de.Testemunhas.de.Jeová,.seita.das.mais.recentes,.que.
tem.uma.doutrina.e.faz.profecias.sem.pés.nem.cabeça..Mas.foram.
difundidas.devido.à.ignorância.dos.italianos.em.matéria.de.religião.
e,.sobretudo,.de.cultura.bíblica;.devido.à.insistência.asfixiante.dos.
seus.métodos.de.conversão;.devido.ao.tom.apocalíptico.utilizado,.
embora.periodicamente.desmentido.pelos.fatos:.anunciaram.que.o.
fim.do.mundo.ocorreria.em.1874.–.ainda.mal.tinham.nascido.como.
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grupo;. adiaram. a. data. para. 1914;. como. também. nesse. ano. nada.
aconteceu,.adiaram.para.1925,.outro.ano.em.que.não.se.deu.o.fim.
do.mundo;.foi.então.que.anunciaram.nova.data.para.1975.e,.depois,.
1986..Não.obstante.as.mais.banais.contradições,.o.movimento.di-
fundiu-se.pelo.mundo.e.continua.a.crescer.

As.pessoas. vivem. inquietas,. num.mundo.que.mete.medo.por-
que.é.privado.de.qualquer.garantia.de.segurança..As.pessoas.vivem.
problemas.de.todos.os.tipos;.onde.podem.encontrar.respostas?.Os.
padres.não.as.ouvem..Preferem.ir.aos.magos,.aos.cartomantes,.aos.
adivinhos,.aos.curandeiros,.aos.videntes..Ou,.então,.mudam-se.para.
as. religiões. orientais;. ou. dedicam-se. ao. ocultismo. propriamente.
dito..As.pessoas.vivem.pressionadas.pelos.seus.próprios.problemas,.
que.de.um.modo.ou.de.outro.é.preciso.resolver..Encontram.alguém.
que.as.ouvem,.alguém.que.demonstra.compreensão;.e.é.deste.modo.
que.entram.para.uma.seita..Para.um.cristão.entrar.numa.seita.signi-
fica.procurar.a.verdade.fora.do.único.Salvador;.significa.procurar.a.
verdade.fora.do.único.Mestre..Por.vezes,.significa.querer.dominar.o.
futuro,.o.além,.a.vida.imortal,.seguindo.o.caminho.indicado.pelos.
ocultistas.

O.documento.dos.quatro.dicastérios.do.Vaticano. tem.a. carac-
terística.de.olhar.para.as.seitas.com.respeito;.considera-as.um.“de-
safio.pastoral”,.ou.seja,.ocasião.de.exame.de.consciência,.para.ver.
que.auxílios.as.seitas.prometem.ou.oferecem,.e.nós,.pelo.contrário,.
não.oferecemos;.o.que.é.que.as.pessoas.procuram.e.encontram.nas.
seitas,. já. não. encontrando.na. Igreja. aquilo. de. que. necessitam..A.
sondagem.preparatória,.de.abrangência.mundial,.acentua.os.aspec-
tos.que.as.pessoas.procuram.nas.seitas:.amor,.comunidade,.comuni-
cação,.amizade,.afeto,.fraternidade,.auxílio,.diálogo,.compreensão,.
participação,.segurança,.proteção..Surge.uma.pergunta.espontânea:.
a.comunidade.paroquial.tradicional.oferece.tudo.isto?.E.ainda.nos.
admiramos.com.o.abandono,.de.fato?
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O.documento.considera. também.outros.aspectos. importantes,.
de.origem.evangélica.certa,.de.auxílio.às.pessoas..Refere-se.à.pos-
sessão.diabólica,.mas.insiste,.sobretudo,.na.cura:.as.pessoas.querem.
ser.curadas.no.corpo..O.Evangelho.afirma.claramente:.“uma grande 
multidão de pessoas (...) tinha vindo para ouvi-lo e ser curada das suas 
enfermidades”.(Lc.6,17)..Nós.nos.tornamos,.por.demasiado,.espiri-
tualistas.no.sentido.errado..O.homem.é.alma.e.corpo..É.por. isso.
que.o.ministério.de. cura. e.de. libertação. está.bem. fundamentado.
nas.palavras.do.Senhor,.que.deu.este.poder.aos.Apóstolos,.depois.
aos.discípulos.e,.por.fim,.estendeu-o.a.todos.os.que.acreditam.nEle:.
“Estes milagres acompanharão os que crerem [homens.ou.mulheres,.
jovens.e.velhos;.o.único.requisito.é.a.fé]:.imporão as mãos aos enfer-
mos e eles ficarão curados”.(Mc.16,17-18).

É.claro.que.estas.palavras.não.contrastam,.mas.devem.ser.har-
monizadas.com.todos.os.outros.ensinamentos.evangélicos.sobre.o.
valor.do.sofrimento,.da.necessidade.de.pegar.na.própria.cruz.para.
poder.seguir.o.Mestre;.a.fé.valoriza.o.sofrimento,.digo.mesmo,.que.
só. a. fé. dá.plena. explicação. ao.maior. problema.do.homem,.que. é.
a. presença.do. sofrimento.no.mundo..Completar. “o.que. falta. aos.
sofrimentos. de.Cristo”,. como. se. expressa.Paulo. (Cl. 1,24),. é. uma.
contribuição.que.todos.devem.dar.em.função.da.Salvação..Mas.este.
fato.não.deve.nos.fazer.esquecer.o.desejo.natural.de.sermos.curados,.
o.poder.de.Cristo.sobre.o.mal.e.a.ininterrupta.série.de.milagres.que.
a.história.da.Igreja.nos.apresenta:.pensemos.também.nas.beatifica-
ções.e.canonizações.de.santos,.que.exigem.sempre.a.presença.de.um.
milagre.minuciosamente.verificado.

Não.é.de.se.espantar,.portanto,.a.insistência.do.documento.do.
Vaticano:.“Atenção.especial.deve.ser.prestada.ao.ministério.da.cura.
[...]..A.nossa.pastoral.não.deve.ser.unidimensional;.não.deve.esten-
der-se.apenas.à.dimensão.espiritual,.mas.também.à.dimensão.física,.
psicológica,.social,.cultural,.econômica.e.política”.
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Pensemos.também,.independentemente.dos.milagres.de.cura,.na.
imensa.contribuição.dada.pelos.homens.da.Igreja.para.a.cura.dos.
doentes.e.na.fundação.de.hospitais.

Vários.Sínodos.diocesanos. foram.concluídos.com.uma.escolha,.
uma.declaração.que.tem.um.propósito:.a.escolha.dos.pobres..Tam-
bém.foi.a.escolha.da.Conferência.Episcopal.Italiana,.no.documento.
La Chiesa italiana e lê prospettive del Paese [A.Igreja. italiana.e.as.
perspectivas.do.País],.em.23.de.outubro.de.1981..Certamente.que.
deram.origem.a.iniciativas.louváveis..Mas.também.receio.a.retórica,.
quando.vejo,.no.meu.serviço.de.exorcista,. tantas.pessoas.que.não.
são.compreendidas,.nem.mesmo.pelos.familiares,.nem.pelos.médi-
cos,.nem.pelos.sacerdotes,.e.não.sabem.a.quem.se.dirigir..Gostaria.
que.em.todas.as.Igrejas.se.repetisse.a.oração.dos.primeiros.cristãos:.
“Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que 
com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa 
mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de 
Jesus, vosso santo servo!”.(At.4,29-30).

Há.também.um.outro.tema.no.documento.do.Vaticano.que.me-
receria.uma.dissertação.à.parte:.os.carismas,.o.papel.profético.e.ca-
rismático.das.pessoas..Que.grande.regresso.às.origens.genuínas!.Até.
o.passado.recente,.ensinava-se.que.há.a.Igreja.docente.(o.Papa.e.os.
bispos).e.a.Igreja.discente.(todos.os.outros),.que.nada.tem.a.dizer.e.
tudo.tem.a.aprender..Mas.não.era.assim.na.Igreja.dos.Apóstolos,.en-
sinada.por.São.Paulo.quando.fala.dos.carismas.(e.que.põe,.na.hierar-
quia.dos.carismas,.os.pastores.em.quarto.lugar,.quando.não.chega.
mesmo.a.colocá-los.depois:.porque.aos.pastores.compete.a.última.
palavra,.mas.não.a única palavra);.e.também.não.é.assim.na.Igreja.
apresentada.pelo.Vaticano II,.se.lermos.o.nº.12.da.Lúmen gentium.
e.o.nº.3.da.Apsotolicam actuositatem..Também.não.há.dúvida.de.
que.uma.maior.valorização.das.pessoas.em.termos.individuais,.es-
pecialmente. das.mulheres,. contribuiu. para. a. expansão.dos. novos.
movimentos.religiosos.ou.mágicos.
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A nova religiosidade
É. uma. expressão. que. está. na.moda.. Foi. escolhida. para. indi-

car. aquelas. pessoas. que. se. consideram. cristãs,.mesmo. aceitando.
idéias.teológicas.ou.morais.incompatíveis.com.o.cristianismo..Um.
dos.exemplos.mais.difundidos,.em.que.caiem.mais.de.um.quarto.
dos. italianos,.é.o.de.acreditar.na.reencarnação,.crença. totalmen-
te. incompatível. com. a. ressurreição. e,. portanto,. com. a. fé. cristã..
Ou.então:.freqüentar.sessões.de.espiritismo,.magos,.cartomantes.
e.outras.coisas.parecidas..Entre.as.formas.de.superstição,.também.
englobo.quem.corre.atrás.de.presumíveis.aparições,.revelações.pri-
vadas,. pretensiosos. carismáticos..Todas. estas. formas. sempre. são.
acompanhadas.por.uma.total.ignorância.da.Bíblia,.da.doutrina.da.
cristã,.dos.ensinamentos.da.Igreja..Já.não.se.acredita.no.Deus.úni-
co,.no.único.Salvador,.no.único.Mestre..Quer.se.conciliar. tudo..
Todas.as.religiões.são.iguais.

No.que.respeita.o.comportamento.moral,.considera.legítimo.o.
divórcio,.o.aborto,.as.relações.sexuais.antes.do.Matrimônio..Mais.
grave.ainda.é. freqüentar.ambientes.ou.pessoas. totalmente.contrá-
rias.ao.cristianismo:.grupos.de.religiões.orientais,.pessoas.como.Sai.
Baba,.que.considero.o.filho.primogênito.de.Satanás..É.inútil.dizer.
que.só.a.nova.evangelização,.ou.seja,.só.um.sério.aprofundamento.
do.cristianismo.pode.remediar.estes.freqüentíssimos.casos.de.nova.
religiosidade.

O satanismo
É.talvez.o.ponto.culminante.da.aberração.humana.e.do.afasta-

mento.do.homem.em.relação.a.Deus,.seu.Criador:.d’Ele.nascemos,.
para.Ele.voltaremos.

Uma.primeira.afirmação:.o.satanismo.existe.na.sua.horrenda.rea-
lidade..Não.é.necessária.a.confirmação.dos.meios de comunicação,.
que.o.reduzem.à.esfera.do.sensacionalismo.e.ora.o.apresentam.as-
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sustador,.ora.dramático,.ora.ridículo:.apenas.se.interessam.em.dar.
espetáculo..Satanás.existe.e.o.satanismo.também;.mas.foi.vencido.
por.Cristo,.que.veio.precisamente.para.destruir.as.obras.de.Satanás..
Se.o.satanismo.existe,.vamos.olhá-lo.de.frente..Costuma.se.apresen-
tar.sob.duas.formas.

–.O satanismo impessoal..Para.muitas.correntes.de.pensamento,.
ultimamente.para.a.New Age,.Satanás.não.é.uma.pessoa,.mas.indica.
ser.o.homem.contra.Deus,.contra.a.moral,.contra.qualquer.autori-
dade,.contra.qualquer.freio.ou.limite.à.vontade.própria.e.ao.prazer..
Podemos. expressá-lo. da. seguinte.maneira:. eu. sou.deus,. eu. sou.o.
absoluto,. livre. e. independente. de. qualquer. lei. ou. vínculo..É. des-
ta.maneira.que.se.expressa.grande.parte.do.rock.satânico.nas.suas.
mensagens.subliminares..E.que.a.inspiração.é.satânica.não.restam.
dúvidas;.onde.Satanás. está.mais.presente. é.precisamente. lá,. onde.
é.negado..Efeito:.destruição. total..Perceba.que. este. é.o. resultado.
final.do.ocultismo:.o.homem.passa.a.viver.sem.leis,.sem.freios,.sem.
controle,.sentindo-se.patrão.absoluto.e.dominador.das.leis.naturais,.
dos.poderes.cósmicos,.fora.do.espaço.e.do.tempo.

–.Satanás visto como aquele que se opõe a Deus..Este.é.um.segun-
do.aspecto.bastante.mais.difundido,.desde.sempre.(por.exemplo,.o.
culto.da.Shiva,.na.Índia,.é.um.culto.satânico)..Satanás.pretende.ser.
mais.forte.do.que.Deus.e.dar.ao.homem.a.sua.felicidade,.apresentan-
do.a.ele.o.fruto.proibido..Mas.para.isso.exige.um.culto,.sacerdotes,.
consagrados,. sacrifícios..O. leitor. já. deve. ter,. pelo.menos,. ouvido.
falar.de.missas.negras,.de.profanação.de.tabernáculos,.de.profana-
ção.de.cemitérios..São.raras.na.Itália.as.formas.de.culto.com.san-
gue.com.estupro.e.vítimas.humanas.(mas.são.tantas.as.moças.que.
desaparecem,.especialmente.as. crianças,.ou. seja,. aquelas.que.mais.
facilmente.pode.se.supor.que.são.virgens),.sinal.de.que.cada.vez.mais.
se.contentam.com.o.sacrifício.de.animais..Na.Itália.existem.quatro.
seitas.satânicas.bem.conhecidas,.às.quais.podem.ser.acrescentados.
cerca.de.seiscentos.grupos.satânicos;.em.geral,.pouco.numerosos,.
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muito.móveis,.fáceis.de.desagregar.e.de.agregar.novamente.em.pou-
co.tempo.

O.que.oferece.o.satanismo?.Por.que.tem.tanto.sucesso.no.meio.
dos.jovens,.que.buscam.satisfações.imediatas,.e.dos.não.jovens,.pou-
co.realizados.e.desiludidos?.Oferece.a.satisfação.das.três.paixões:.o.
poder,.a.riqueza.e.o.prazer..Foi.nestas.três.paixões.que.o.próprio.
Jesus.também.foi.astutamente.tentado..Em.seguida,.apresento.um.
exemplo.que.cito.da.revista.mensal.da.Renovação.Carismática.[Itá-
lia],.de.abril.de.1993.

“Um.jovem.indagava.sobre.a.relação.que.existe.entre.o.satanismo.
e.o.ocultismo..Perguntei.o.que.continha.em.uma.pequena.bolsa.que.
ele.trazia.pendurada.ao.pescoço..Extraiu.uma.pequena.ampola.cheia.
de.um.líquido.amarelo.e.acrescentou:.quando.encontro.uma.moça.
de.quem.gosto,.coloco.um.pouco.deste.líquido.nas.mãos,.recito.uma.
oração.ao.demônio.e. estendo.a.mão.a. ela..Assim.que.me. toca.na.
mão,.é.atingida.pelo.encanto.e.torna-se.minha”.(p..33).

Duvido.muito.que.o.malefício.funcione;.certamente.não.funcio-
na.se.a.moça.estiver.“encouraçada”:.se.viver.na.graça.de.Deus,.se.re-
zar,.se.tiver.um.estilo.de.vida.autenticamente.cristão..As.moças.não.
precisam.ficar.assustadas,.nem.de.pensar.em.deixar.de.dar.a.mão.aos.
rapazes....Mas.aquilo.que.realmente.me.interessa,.neste.episódio,.é.
a.mentalidade.do.jovem:.a.imbecilidade.de.se.consagrar.a.Satanás.e.
de.rezar.para.obter.um.favor;.a.estupidez.de.quem.vende.a.alma.ao.
diabo.para.obter.uma.satisfação.passageira.

Como.defender-se.do.satanismo?.Especialmente.os. jovens,.que.
muitas.vezes.se.sentem.sós,.incompreendidos.e.sem.respostas.para.
os.seus.problemas?.Repito.mais.uma.vez,.os.três.meios.citados.no.
início:.nova.evangelização,.manter-se.informado,.saber.ouvir..Olho.
para.o.exemplo.do.Papa,.que.aceita.o.diálogo.direto.com.as.multi-
dões.de. jovens. e.que. sabe. arrebatar. a. juventude,. apresentando. as.
respostas.exigentes.de.Cristo,.os. convites.heróicos.do.Evangelho,.
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com.um.calor.e.um.amor.que.atraem..Sem.reticências,.nem.conces-
sões..Não.somos.nós.a.conquistar.os.jovens:.é.Cristo..A.nossa.tarefa.
é.apresentá-lo:.“Ide, pois, ensinai todas as nações, batizando-as [...]. E 
eu estarei sempre convosco, até ao fim do mundo”.(Mt.28,19-20).

São.palavras.de.esperança,.de.certeza..A.Bíblia.não.diz,.em.parte.
alguma,.para.termos.medo.do.demônio;.é.um.disparate.ter.medo.de.
um.derrotado,.de.um.derrotado.por.Cristo..A.Bíblia.diz.que.devemos.
temer.o.pecado,.temer.quem.pode.matar.a.alma..É.tão.forte.a.frase.
de.São.João:.“Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca; mas 
o que é gerado de Deus se acautela, e o Maligno não o toca”.(1Jo.5,18).

É. importante. recordar.que.o. satanismo,. infelizmente,. está. em.
grande.crescimento.em.todo.o.mundo,.especialmente.entre.os. jo-
vens,.sobre.os.quais.tem.enorme.influência.certas.músicas.de.rock,.
ou.entre.as.crianças,.para.as.quais.são.utilizados.tantos.meios.que.
parecem. inocentes,. tais. como.desenhos.animados,. jogos,. cromos..
Está.na.hora.de.os.sacerdotes,.educadores.e.pais.abrirem.os.olhos..
Apesar. de. já. terem. sido. descobertos.muitos. delitos,. nos. Estados.
Unidos.o.satanismo.é.considerado. legítimo.como.qualquer.outra.
religião..É.um.verdadeiro.absurdo;.é.como.dizer.que,.numa.demo-
cracia,. todos. os.movimentos. têm. o. direito. de. existir,. até. aqueles.
que.promovem.a.ditadura,.ou.seja,.a.destruição.da.democracia..Para.
quem.quiser.aprofundar.a.verdadeira.realidade.do.satanismo.con-
temporâneo,.aconselhamos.a.mensagem.do.filme.L’adorazione del 
diavolo.[A.adoração.do.diabo],.da.Ed..Dehoniane,.Roma..Como.avi-
sa.o.editor,.o.filme.tem.imagens.e.informações.horripilantes.(isto.é.
dito.para.alertar.as.pessoas.que.querem.ver.o.filme);.mas.a.realidade.
é.assim,.e.ainda.pior.

Aos.exorcistas.presentes.na. reunião. internacional.de.1994,. em.
Roma,.foram.dadas.informações.ainda.mais.assustadoras.por.par-
te.de.psiquiatras.e.exorcistas.americanos,.em.particular,.a.respeito.
da.tortura.de.crianças..Naturalmente.que.também.foi.falado.sobre.
tudo.aquilo.que.o.exorcista.pode. fazer.para. libertar.da. influência.
maléfica.ou.da.possessão.
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a magia

É.um.dos.principais.frutos.do.ocultismo,.dos.mais.difundidos,.
porventura,.aquele.que.mais.incidência.tem.sobre.os.povos..Falo.de.
povos.porque.encontramos.a.magia.em.todos.os.tempos.e.em.todas.
as.populações..É.difícil.falar.sobre.a.magia,.pois.é.um.tema.bastante.
extenso:.podiam.se.encher.bibliotecas.inteiras.com.os.livros.que.já.
foram. escritos. a. este. respeito.. Por. outro. lado,. não. desejo. repetir.
tudo.aquilo.que.já.escrevi.sobre.a.magia.no.meu.primeiro.livro,.Um 
exorcista conta,. embora.não.possa.deixar.de. insistir. sobre.um.ou.
outro.conceito.fundamental.

O porquê da magia
Por.que.razão.a.magia.prospera.tanto.nos.nossos.dias?.Devido.

aos.três.motivos.que.a.alimentam.e.que.vamos.recordar;.porque.é.
uma.das.principais.formas.de.superstição.e,.jamais.me.cansarei.de.
repetir,. é. lógico.que.quando. se.perde.a. fé. aumenta.a. superstição;.
porque.a.magia,.por.causa.dos.três.motivos.de.que.falaremos,.encon-
tra-se.enraizada.em.todos.os.cantos,.independentemente.do.desen-
volvimento.cultural.e.científi.co,.do.progresso.econômico.dos.indi-
víduos.ou.de.uma.nação..As.pessoas.que.freqüentam.magos.não.são.
pessoas. ingênuas,. desprevenidas. e. analfabetas;. pertencem. a. todas.
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as.categorias.de.cidadãos:.profissionais.liberais,.grandes.industriais,.
políticos,. campeões. esportivos,. apaixonados. desiludidos,. pobres.
coitados..Não.falta.ninguém;.nem.sequer.padres!

Por.que.razão.encontramos.a.magia.em.todas.as.épocas.e.em.to-
das.as.culturas?.O.que.estimula.as.pessoas.a.consultarem.os.magos?.
Sim,.claro:.quando.se. tem. fé,.nas.várias.vicissitudes.da.vida,.diri-
gimo-nos.a.Deus..Mas,.nos.casos.em.que.a.fé.está.ausente.ou.é.tão.
frágil,.que.tem.de.dividir.espaço.com.as.superstições,.que.coisa.atrai.
as.pessoas.a.darem.crédito.a.indivíduos,.como.se.estes.tivessem.um.
poder.misterioso.sobre.a.natureza,.sobre.os.acontecimentos,.sobre.
as.pessoas,.mediante.fórmulas,.rituais.e.amuletos?

Podemos.reagrupar.os.motivos.em.três.palavras:.o.medo,.a.curio-
sidade,.o.poder..São.motivos.duradouros,.que.não.conhecem.o.limite.

–.O medo..Existe.o.mal,.existem.doenças.físicas.e.psíquicas.para.
as.quais.a.medicina.oficial.não.encontra.remédio,.existe.a.falha,.o.
azar..No.campo.dos.afetos,.dos.negócios.e.da.saúde,.pode-se.passar.
de.uma.situação.boa.para.uma.situação.ruim,.num.abrir.e.fechar.de.
olhos..Podem.acontecer.desgraças.em.cadeia,.dificuldades.insuperá-
veis..Onde.encontrar.remédios.contra.o.azar?.No.que.me.respeita,.
nunca. encontrei.o. azar.pela. rua,.mas. já. encontrei.muitas.pessoas.
a.quem.a.vida.corre.mal.desde.sempre,.ou.durante.algum.tempo..
Quando.uma.pessoa.sente.tudo.indo.mal.(no.trabalho,.na.família,.
no.campo.da.saúde);.quando.uma.pessoa.vê.que.todos.os.remédios.
aos.quais.recorreu.foram.inúteis,.sente-se.quase.que.obrigada.a.virar-
se.para.os.chamados.meios alternativos:.expressão.elegante.que.mui-
tas.vezes.esconde.a.estupidez..E.entre.esses.tais.meios.alternativos.
encontram-se.precisamente.os.magos,.que.conseguem.compreender.
onde.está.o.mal.ou.o.malefício. (Fizeram um feitiço contra você,. é.
um.dos.diagnósticos.mais.freqüentes),.sabem.explicar.por.que.razão.
tudo.corre.mal.e.prometem.um.remédio.mágico.
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Disse.que.as.pessoas.cultas.também.freqüentam.os.magos:.por-
que.quando.um.homem.se.deixa.abater.pelas.desgraças,.encontra-se.
num.estado.psicológico.em.que.deixa.de.raciocinar;.aceita.tudo.o.
que.lhe.aparece,.só.para.se.ver.livre.dos.problemas..É.o.caso.do.enge-
nheiro.especializado.em.eletrônica.que.é.capaz.de.pagar.uma.quan-
tia.absurda.por.um.amuleto.feito.de.quinquilharia,.que.deve.trazer.
sempre.pendurado. ao.pescoço;.quando.o. vi. diante.do.nariz,. não.
pude.deixar.de.lhe.dizer:.“Desculpe-me,.mas.não.se.sente.um.pouco.
idiota.ao.ter.acredito.em.semelhante.baboseira?”.É.o.caso.também.
daquele. rapaz. loucamente. apaixonado. que. perdeu. a. namorada. e.
quer.recuperá-la.a.todo.o.custo..E.que,.perante.o.conselho.que.lhe.
dão.–.dar.três.voltas.ao.redor.de.uma.mesa,.arrastando.a.língua.pelo.
chão.–.não.hesita.em.colocar.em.prática.semelhante.palhaçada.

–.A curiosidade..Da.curiosidade.quase. inocente. (Só quero ver o 
que me vai dizer).à.vontade.de.conhecer,.por.vias.mágicas,.aquilo.
que.é.obscuro:.é.um.dos.pontos.fortes.do.ocultismo..Na.maior.parte.
das.vezes,.pede-se.ao.mago.que.prediga.o.futuro:.o.que.vai.acontecer.
à.própria.pessoa,.encontrará.trabalho,.encontrará.marido....Outras.
vezes,.pedem.informações.sobre.o.presente.e.sobre.a.causa.dos.ma-
les.de.que. se. sofre. (é necessário encontrar um culpado a qualquer 
custo),.procuram.o.esclarecimento.de.dúvidas.(É verdade que a mi-
nha mulher me é infiel, ou não?),.ou.sobre.o.comportamento.a.ser.
adotado.num.determinado.caso. (Se deve participar ou não de um 
certo concurso, se é o caso de insistir numa determinada relação, se 
deve tomar ou não um certo medicamento...)..Curiosidade.estimula-
da.pelos.veículos.de.comunicação,.que.apresentam.espetáculos.de.
magos.a.todas.as.horas.e.aguçam.o.apetite.para.consultá-los,.até.mes-
mo.daqueles.que.nunca.sentiram.a.necessidade.de.se.dirigir.até.eles.

–.O poder..Neste.termo.englobo.os.ganhos.materiais,.o.sucesso,.
o.protagonismo.a.qualquer.preço..Portanto,. a. vitória. sobre.os. ri-
vais:.concorrentes.comerciais,.políticos,.rivais.na.carreira,.etc..Neste.
caso,.entra-se.no.campo.de.querer.prevalecer.a.todo.o.custo,.mesmo.
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prejudicando.os.outros;.e.é.o.terreno.da.chamada.magia.negra..Por.
vezes,.as.pessoas.sentem-se. impelidas.pelo.desejo.de.alcançar,.por.
via.mágica,.resultados.ou.poderes.que.não.se.consegue.obter.por.via.
natural:.inteligência,.estudo,.capacidades,.o.amor.de.uma.pessoa;.re-
corre.então.a.forças.ocultas,.sabe-se.lá.quais,.que.garantem.o.sucesso.

As. pessoas. freqüentam.os.magos. por. causa. de. um.destes. três.
motivos;.e.há.quem.estude.a.magia.e.suas.práticas.com.o.intuito.de.
se.tornar.bruxo..Em.ambos.os.casos,.existe.a.vontade.de.recorrer.a.
forças.ocultas,.não.bem.identificadas,.ou.a.rituais,.filtros.e.outras.
coisas.mais,.para.adquirir.os.conhecimentos.que,.de.outra.manei-
ra,.não.conseguem.obter.(mesmo.que.depois.se.revelem.enganadas);.
para.dominar.as.forças.da.natureza.ou.dos.acontecimentos,.para.in-
fluenciar.os.outros.ou.defender-se.deles.

É.superstição.e.idolatria.porque.se.trata.de.uma.busca.de.solu-
ção.para.os.problemas.completamente.fora.de.Deus.e.das.Suas.leis,.
que.não.satisfazem.ou.em.que.não.se.acredita;.por.isso,.procuram.
outras.vias,.outras.leis,.outras.divindades.que.venham.em.auxílio.da.
pessoa..Toda.a.história.sagrada.ilustra.bem.esta.alternativa,.que.não.
diz.respeito.apenas.ao.povo.judeu,.mas.que.é.emblemática.para.toda.
a.humanidade.de. todos.os. tempos..Os. judeus. encontravam-se.no.
meio.de.povos.pagãos.que.tinham.esta.mentalidade:.cada.povo.tem.
os.seus.deuses.protetores,.cada.território. tem.os.seus.deuses..Eis,.
então,.a.contínua.tentação.do.povo.judeu:.deviam.acreditar.no.ver-
dadeiro.Deus.que.se.revela.a.Abraão,.a.Moisés,.aos.profetas,.e.que.os.
tinha.libertado.da.escravidão.dos.egípcios,.ou.então,.pelo.contrário,.
deviam.acreditar.nos.deuses.dos.povos,.no.meio.dos.quais.habita-
vam.e.nos.deuses.dos. lugares.por.onde.passavam..Quem.merecia.
mais.confiança,.quem.é.que.mais.os.protegeria,.quem.mais.interes-
sava.seguir?.E,.deste.modo,.alternavam.a.fidelidade.com.a.traição,.as.
fugas.de.Deus.com.o.regresso.a.Ele,.num.contínuo.sobe.e.desce.de.
decisões.e.promessas.contraditórias.



61

O.mesmo.se.passa.com.o.cristão.dos.nossos.dias;.o.mesmo.se.
passará.com.o.cristão.de.amanhã..Salvo.por.Deus,.da.escravidão,.de.
Satanás,.por.meio.do.Batismo,.confiado.aos.planos.de.Deus.sobre.
a. vida. e. sobre.o.destino.humano.que.bem.conhece,.o. cristão,.de.
qualquer.maneira,.sente-se.continuamente.tentado.a.seguir.as.idéias.
do.mundo,.os.caminhos.do.mundo,.correndo.o.perigo.de.se.perder..
Também.o.recurso.à.magia.é.um.sinal.claro.de.que.não.se.quer.re-
correr.a.Deus.para.resolver.os.próprios.problemas,.prefererindo.es-
colher.caminhos.que.parecem.mais.fáceis.e.mais.cômodos,.embora.
sejam.desvios.

Para.compreender.o.boom.de.magos.no.nosso.tempo,.acrescento,.
com.particular. insistência,. o. papel. desempenhado. pelos.meios de 
comunicação,.particularmente.a.televisão,.que.transmitem.espetácu-
los.e.pessoas.que.são.uma.contínua.mentira.para.prejuízo.nos.espe-
táculos..E.o.Ministério.da.Saúde.não.se.preocupa.com.a.situação,.
embora.os.charlatões.prometam.curar.todos.os.males.(menos.o.can-
cro),.“da.trombose.às.artrites,.da.diabetes.à.dor.ciática”.(faço.uso.das.
palavras.do.professor.Sílvio.Garattini,.diretor.do.Instituto.Mário.
Negri,.corajoso.e.solitário.denunciante.destes.charlatões.públicos)..
O.mesmo.se.passa.com.a.magistratura.que,.muito.ocupada.durante.
meses.e.meses.com.a.estátua.de.Nossa.Senhora.que.chora,.não.per-
cebe.que.corre.o.risco.de.ser.ridícula;.mas,.em.compensação,.não.
diz.absolutamente.nada.em.relação.a.pessoas.que.publicam.feitiços 
mortais,.ou.seja,.que.podem.assassinar..Nem.os.padres.se.ocupam.
destas. situações,. que.neste. campo. são,. de.um.modo.geral,. verda-
deiros.analfabetos..Cito.apenas.a.seguinte.afirmação,.que.retirei.da.
nota.pastoral.do.Episcopado.da.Campânia.[região.de.Itália],.publi-
cada.em.2.de.abril.de.1995:.“O.mau-olhado,.o.feitiço.e.o.malefício.
são.atos.resultantes.da.ingenuidade.e.da.fragilidade.da.fé”..Não!.São.
muito.mais.do.que.isso!

E,.no.entanto,.a.Bíblia.não.suporta.absolutamente.a.magia..Sa-
bemos.que.também.outros.povos,.contemporâneos.dos.judeus,.con-
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denavam.os.magos.à.morte..Isto.quer.dizer.que.havia.uma.intuição.
difusa.de.que. a.magia. continha. algo.de.maléfico,. de.diabólico. e,.
por.isso,.tinha.de.ser.eliminada..Naturalmente.que.falo.do.tipo.de.
magia.mais.negativo,.aquele.que.a.Bíblia.condena.cerca.de.trinta.ve-
zes..Já.o.Deuteronômio.afirma:.“Não se ache no meio de ti quem faça 
passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, 
à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à 
adivinhação ou â invocação dos mortos, porque o Senhor, teu Deus, 
abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abo-
minações que o Senhor, teu Deus, expulsa diante de ti essas nações”.
(Dt.18,10-12)..O.Levítico. . afirma:.“Não praticareis a adivinhações 
nem a magia”.(Lv.19,.26)..E.o.Êxodo:.“Não deixarás viver aquele 
que pratica a magia” (Ex.22,18)..O.Levítico.especifica:.“O.homem.
ou.mulher.que.pratica.a.necromancia.ou.adivinhação.é.réu.de.morte..
Será.apedrejado,.e.o.seu.sangue.cairá.sobre.ele”.(Lv.20,27)..Métodos.
bastante.enérgicos!.O.Catecismo da Igreja Católica,.no.nº.2117,.se.
pronuncia.da.seguinte.maneira:.“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 pró-
ximo – mesmo que seja para proporcionar a este a saúde – são grave-
mente 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 demônios. O uso 
de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica freqüente-
mente 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”..Reprova-se.o.uso.de.amuletos.(que.os.magos.
distribuem.com.abundância.de.promessas.e.de....proveitos!),.e.é.cla-
ramente.afirmado.no.nº.2116:.“Todas.as.formas.de.adivinhação.hão.
de.ser.rejeitadas:.recurso.a.Satanás.ou.aos.demônios,.evocação.dos.
mortos.ou.outras.práticas.que.erroneamente.se.supõe.“descobrir”.
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o.futuro..A.consulta.aos.horóscopos,.a.astrologia,.a.quiromancia,.
a.interpretação.de.presságios.e.da.sorte,.os.fenômenos.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.poderes.ocultos..Essas.práticas.
contradizem.a.honra.e.o.respeito.que,.unidos.ao.amoroso.temor,.
devemos.exclusivamente.a.Deus”.

Não.existe.uma. forma.única.de.magia..Até.agora,. falamos.da.
magia.em.geral,.que.se.diferencia.em.magia.alta.e.magia.baixa,.em.
magia.branca.e.magia.negra,.que.é.a.mais.perigosa.porque.recor-
re.à.intervenção.do.demônio.e.pode.causar.malefícios.e.provocar.
mesmo.a.possessão.diabólica..É.a.magia,.na.sua.globalidade,.que.
a.Bíblia.condena.

Mas.existe.também.uma.magia.rural.terapêutica:.o.mago.do.cam-
po.ou.a.anciã.que.conhecem.determinadas.ervas,.recitam.orações.e.
não.querem.ser.pagos.por.isso..Nestes.casos,.o.perigo.é.nulo.e.não.
temos.que.nos.deixar. enganar.pelas.palavras;.por. exemplo,.quan-
do.estas.pessoas.são.tratadas.como.o.mago.ou.a maga.lá.da.terra.

E.existe.também.a.magia-charlatã,.aquela.que.é.noticiada.nas.pági-
nas.dos.jornais.e.nas.televisões..Atualmente,.este.tipo.de.magia.está.
bem.mais.difundido,.razão.pela.qual.merece.uma.dissertação.à.parte.

A magia-charlatã
Para.desmascarar.esta.forma.de.magia,.difundida.com.todos.os.

meios.publicitários.em.uso,.o.estudioso.Armando.Pavese.escreveu.
um.livro.repleto.de.bom.senso.e.de.elementos.concretos:.Come di-
fendersi daí maghi. [Como. defender-se. dos.magos],. Ed.. Piemme,.
1994..A.meu.ver,.Pavese.desmascarou.os.truques.dos.magos,.mais.
ou.menos.como.fez.Gerard.Maya,.ilusionista.francês,.no.seu.livro.
que. falava. sobre.os.Charlatões da parapsicologia..Quem. se. ocupa.
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seriamente. destes. temas. sabe. o. quanto. é. importante. ter. cuidado.
contra.os.truques..Numa.entrevista.a.uma.televisão.alemã,.fui.per-
guntado.por.que.existem.tantos.magos.nos.dias.que.de.hoje..Espon-
taneamente,.respondi:.“Porque.acreditam.na.Bíblia”..Ao.pedido.de.
explicações,.acrescentei:.“A.Bíblia.afirma.que.o.número.dos.imbecis.
é.infinito..Os.magos.também.acreditam.nisso”.

Mas. apresentemos. algumas. destas. personagens,. para. termos.
uma.idéia.concreta..Em.1979,.Davanzo.e.Bartolotto.dão.início.aos.
congressos.dos.magos.e.pensam.também.em.criar.um.sindicato;.em.
1980,.são.suficientes.30.000.liras.italianas.[cerca.de.15.euros].para.
obter.um.diploma.de.mago.ou.um.diploma.em.alquimia,.astrologia,.
cartomancia,. ocultismo,. necromancia,. espiritismo.. Em. 1982,. um.
deputado.democrata-cristão.chamado.Contu.apresenta.uma.propos-
ta.de.lei.para.criar.a.Ordem.Profissional.dos.Consultores.Operado-
res.do.Oculto..Prevaleceu.o.bom.senso.dos.deputados,.que.nunca.
chegaram.a.discutir.a.proposta..E,.neste.campo,.o.bom.senso.é.um.
requisito. fundamental:.com.facilidade,.é.possível.desmascarar.um.
exército.inteiro.de.charlatões..Refiro-me,.por.exemplo,.a.um.mago.
que.acende.três.velas.em.forma.de.triângulo,.queima.um.pouco.de.
incenso,.abençoa.um.copo.de.água.com.uma.fórmula.misteriosa.de.
sua.autoria.e.dá.para.qualquer.um.beber..Não.é.preciso.muito.para.
compreender.que.se.trata.de.uma.encenação..E,.no.entanto,.circu-
lam.por.lá.quantias.enormes.de.dinheiro...

Vejamos.o.caso.de.um.dos.magos.que,.por.causa.das.suas.inter-
venções. televisivas,. é.dos.mais. conhecidos..Trata-se.de.Marco.Be-
lelli,.que.se.faz.chamar.o divino Otelma..Em.1987.fretou.o.barco.de.
Enrico.Costa.para.realizar.o.primeiro.cruzeiro.mágico,.uma.inicia-
tiva.turística.com.ligações.à.magia.e.ao.oculto:.cursos.de.astrologia.
e.adivinhação;.leitura.das.mãos,.das.cartas,.tratamentos.hipnóticos,.
análise.de.poderes..Condenado.por.charlatanismo,.por.ter.extorqui-
do.vinte.milhões.de.liras.italianas.[dez.mil.euros].de.um.jovem.que.
sofria.de.depressão,.aceitou.responder.a.algumas.perguntas,.subme-
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tendo-se.ao.controle.da.máquina.da.verdade.do.doutor.Gagliardi..
Admitiu.que.92%.dos.magos.não.passam.de.charlatões;.o.que.fez.
com.que.lhe.pagassem.mais.de.500.000.liras.italianas.[250.euros].
por.uma.poção.mágica;.que.o.seu.fluído.magnético.não.é.mais.do.
que.o.resultado.da.sugestão.

Vejamos.agora.Bruno.Bassi,.chamado.o mago Bassin..Certamen-
te.que.é.um.ótimo.homem.de.negócios..Vende.cursos.de.magia.e.
cartomancia.por.correspondência.com.a.respectiva.venda.de.diplo-
mas..Na.década.de.oitenta,.publicou.um.catálogo.de.artigos.mági-
cos,.satânicos.e.espiritistas,.que.vendiam:.sangue.de.dragão,.incenso.
negro.para.feitiços.de.ódio.e.de.morte,.pentagrama.para.comandar.
os.espíritos.

Reparem. na. seguinte. publicidade. (certamente. paga). transcrita.
em.uma.revista:.“Tiziana,.grande.mestra.de.ciências.ocultas,.astro-
logia,.exorcista,.demonóloga,.é.capaz.de.trazer.de.volta,.e.em.pouco.
tempo,.a.pessoa.que.você.ama;.também.realiza.ligações.bissexuais,.
destrói.para.sempre.feitiços.sobre.pessoas.ou.ambientes;.elimina.ri-
vais.ou.concorrentes..Dará.sucesso.e.riqueza.para..Inscrita.na.ordem.
profissional.italiana.e.européia”..Mas.não.diz.que.ordem.é..Talvez.
seja.a.dos.patetas.

Há.um.outro.que.também.não.posso.deixar.de.citar:.Giuseppe.
Moreno..Debaixo.da.sua.fotografia.está.escrito.em.letras.maiúscu-
las:. “O.mago.benzido.pelo.Papa”..Repare.na.ambigüidade.de. sua.
jogada..Para.se.ser.abençoado.pelo.Papa.é.suficiente.ligar.o.rádio.ou.
a.televisão.ao.meio-dia.[horário.de.Roma],.todos.os.domingos..Mas.
o.texto.em.letras.maiúsculas,.embaixo.da.sua.fotografia,.parece.que-
rer.dizer.que.o.Papa.abençoou.não.apenas.a.sua.pessoa,.mas.também.
a.sua.atividade..E.qual.é.a.sua.atividade?.Cartomante,.médium,.ri-
tuais,.exorcismos,.feitiços,.amores.impossíveis,.magia.branca,.magia.
negra..Tem.uma.força.suprema.porque.fez.um.pacto.de.sangue.com.
o.seu.espírito-guia..Que.mais.se.pode.querer?
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Em.Turim,.no.ano.de.1993,.realizou-se.o.primeiro.salão.de.astro-
logia,.esoterismo,.artes.divinatórias,.etc.,.denominado.“Mágica”:.e.
de.setenta.e.um.stands.de.expositores,.vinte.e.seis.estavam.ocupados.
por.operadores.de.artes.mágicas.(leitura.da.mão,.consulta.astrológi-
ca...).e.vinte.e.sete.estavam.reservados.à.venda.de.artigos.de.magia..
Quem.é.que.anda.por.lá?.Por.exemplo,.a.maga.Rosanna,.que.se.pro-
clama.docente.da.Universidade.Católica.de.Milão.Uni-Ter..Também.
neste.caso,.temos.um.equívoco:.ninguém.sabe.o.que.é.esta.fantasma-
górica.universidade,.mas.todas.as.pessoas.conhecem.a.Universidade.
Católica.de.Milão.e.pensam.que.é.a.mesma.coisa..Também.lá.esteve.
Carima.de.Valenza. (região.de.Alessandria),.que.afirma.ser.a. reen-
carnação.de.Cleópatra..E.também.a.organizadora.do.evento,.Laura.
Casu,.segunda.a.qual.as.religiões.só.têm.valor.enquanto.os.homens.
necessitarem.delas..No.que.lhe.diz.respeito,.não.necessita.de.mes-
tres,.porque.recebe.mensagens.de.uma.entidade.superior,.Gabriel.

O.interessante.é.que.os.protagonistas.do.evento.têm.plena.cons-
ciência.da.trapaça.que.representam..O.mago.Gennaro.Brianzi,.pre-
sidente.europeu.dos.magos,.não.hesita.em.afirmar.que.98%.dos.ma-
gos.são.charlatões..Um.exemplo:.o.pagamento.depois.do.resultado.
assegurado..Está.comprovado,.do.ponto.de.vista.estatístico,.que.de.
50%.dos.casos.que.exigem.pagamento.depois.de.resultado.assegu-
rado,.o.resultado.positivo.se.deve.a.causas.naturais,.e.não.a.qual-
quer.influência.mágica..Por.isso,.o.mago.que.concede.o.pagamento.
depois.de.ver. resultado.assegurado. já. sabe.que.perde.metade.dos.
clientes;.mas. a. outra.metade. regressa. para. lhe. pagar. e. agradecer,.
pelo.nada.que.fez.

Um.outro.mérito.de.Pavese.foi.o.de.ter.quebrado.o.mito.do.nú-
mero.de.magos.que.existe,.um.pouco.como.fez.Massimo.Introvigne.
a.respeito.dos.satanistas..Através.de.uma.análise.das.páginas.amare-
las,.na.Itália,.pode.verificar.que.os.magos.que.se.autopublicam.por.
esse.meio.são.cerca.de.1.300..Mesmo.admitindo.que.existam.outros.
tantos,.mais.modestos.ou.mais.escondidos,.o.número.não.deixa.de.
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ser.pouco.relevante;.por.isso,.não.é.correto.atribuir.um.número.ao.
acaso,.sem.qualquer.ponto.de.referência.

Há. ainda. a.questão.da.magia-charlatã,. fato.deplorável. que.Ar-
mando.Pavese.enfrenta.com.firmeza.no.seu.livro,.quando.a.designa.
como.o.consumismo do milagre mariano..Infelizmente,.não.é.novi-
dade.que.se.pode.misturar.o.sagrado.e.o.profano,.a.religiosidade.e.
a.magia,.por.puro.interesse.econômico..E.também.é.desta.maneira.
que.as.pessoas,.depois.de.se.sentirem.enganadas,.deixam.de.saber.
em.quem.acreditar,.preferindo.não.acreditar.em.mais.ninguém..Por.
vezes,.trata-se.de.medos.infantis..Freqüentemente,.interrogam-me.a.
respeito.dos.terços.do.Rosário.de.plástico,.em.que.algumas.pessoas.
costumam.ver.sinais.de.malefício..Não.é.verdade;.trata-se.apenas.de.
terços.econômicos,.feitos.em.série.segundo.um.modelo,.motivo.que.
faz.com.que.não.se.perceba.bem.o.que.representam.determinadas.
imagens. (especialmente. nas. extremidades. do. pequeno. crucifixo)..
Mas.não.é.preciso.ter.medo:.não.se.trata.de.nenhuma.enganação.

O.verdadeiro.mal.é.quando.o.mago.charlatão.se.aproveita.da.sua.
habilidade.comercial.e.sugestiva.e.as.mistura.com.elementos.do.sa-
grado..É.exemplar.o.caso.do.contabilista.Bandinelli,.que.realiza.mi-
lagres.infalíveis.em.nome.de.Nossa.Senhora.de.Medjugorje..Publica.
a. capacidade. de. obter. curas. instantâneas. de. vinte. e. três. tipos. de.
doenças;.o.sistema.rende.tanto.que.já.se.pode.dar.ao.luxo.de.pagar.
duas. páginas. inteiras. da.TELECOM,. tem.18. linhas. telefônicas. e.
12.residências.no.exterior..Julgo.que.supera.qualquer.chefe.de.Es-
tado..O.seu.método.de.cura.é.simplicíssimo:.olha.para.a.estátua.da.
Virgem,.abre.os.braços,.agita.os.dedos.e.a.pessoa.fica.curada..Mas.
apressa-se.a.dizer.que.a.pessoa.fica.curada,.mesmo.que.ele.mantenha.
as.mãos.no.bolso..E.o.interessante.é.que.as.pessoas,.em.massa,.acre-
ditam.nele,.dado.que.recebe.trezentas.pessoas.por.semana.(mais.do.
que.um.exorcista.a.vida.toda),.mediante.o.singelo.honorário.de.25.
euros,.que.lhe.rendem.7.500.euros.por.semana.
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Pavese.apresenta-nos. também.Marella.Merani,.que.todas.as.se-
gundas-feiras,.numa.televisão.do.Piemonte,.mostrava.uma.imagem.
de.Jesus.que.emanava.um.fluído.curativo:.era.suficiente.olhar.para.a.
imagem.pela.televisão..Mas.depois,.naturalmente,.acontecia.o.mais.
interessante:.vendia.água-luz. e,.depois.de. ter.exposto.uma.Nossa.
Senhora. da.Graça,. vendia. uma. loção. para. cabelos..Durante. uma.
transmissão,.um.espectador.telefonou.para.dizer.que.aquele.fluído.
de. Jesus. causava-lhe. coriza,. por. causa. da. constipação..A. resposta.
dela:.“Como.podem.verificar,.o.fluído.existe”..Se,.depois,.faz.crescer.
os.cabelos.ou.provoca.a.constipação.já.não.é. importante..A.maga.
Merani.confessa.que.começou.a.sua.atividade.a.partir.da.psicografia,.
sentindo-se.por.isso.investida.de.um.carisma.particular;.tanto.mais.
que.também.tem.um.espírito-guia.que.lhe.dita.as.palavras.a.dizer.e.
os.ritos.a.realizar..Confrontada.com.a.pergunta.se.tem.consciência,.
ou.não,.de.praticar.magia,.ela.respondeu.indignada.que.não..Mas,.ao.
contrário,.é.mesmo.um.caso.de.magia-charlatã,.que.utiliza.o.sagra-
do.a.fim.de.proveito.econômico.

Muito.conhecida.na.Itália.é.a.figura.de.Ebe.Giorgini,.chamada.
Mamã Ebe..Na.década.de.70.em.São.Baronto.(Pistóia),.tinha.mostei-
ro.próprio.com.cerca.de.trinta.e.oito.irmãs.e.dezessete.seminaristas,.
hospedados.na.sua.pequena.obra:.Jesus.misericordioso;.repare.no.
nome.sugestivo,.hoje.bastante.comum.em.“obras.menores”..A.pe-
quena.aldeia. encheu-se.de.hotéis. e. restaurantes,. exatamente. junto.
aos.santuários..Curandeira,.estigmatizada,.taumaturga....A.Mamã 
Ebe.tinha.três.iates,.muitos.alojamentos,.casacos.de.pele,.jóias..Em.
outras.palavras,.pode-se.dizer.que.soube.pôr.a.fé.em.Deus.para.ren-
der....dinheiro..Também.havia.dois.sacerdotes.ligados.a.ela,.mas.em.
1994.foi.condenada.a.dez.anos.de.prisão..Mas,.para.os.seus.muitos.
imitadores.e.devotos,.ainda.é.considerada.santa..De.vez.em.quando,.
a.magistratura.vai.resolvendo.um.ou.outro.caso.de.magia-charlatã..
Gostaríamos.que.estes.casos. fossem.muito.mais.numerosos,.espe-
cialmente.quando.um.mago.faz.sua.própria.publicidade.para.fazer.
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magia.negra.e.feitiços.mortais;.é.sempre.um.engano.evidente,.mes-
mo.que.não.tenha.feito.nada.

Vamos.finalizar.este.capítulo..Magia.verdadeira,.magia-charlatã,.
consumismo.do.milagre.mariano:.talvez.a.impressão.mais.descon-
fortável.seja.o.número.de.milhões.de.italianos.que.recorrem.a.estas.
práticas..Procuram.a.verdade.e.remédios.que.não.provêm.de.Deus;.
não.se.recorre.ao.único.Mestre.e.único.Salvador..Motivo.pelo.qual,.
mais.do.que.nunca,.o.verdadeiro.remédio.é.a.nova.evangelização,.ou.
seja,.a.formação.religiosa.e.a.busca.sincera.da.verdade..É.útil.invocar.
as.palavras.de.São.Paulo,.quase.o.seu.testamento,.ao.fiel.Timóteo:.
“Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar 
os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu Reino: prega a palavra, 
insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com 
toda paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os 
homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas 
próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mes-
tres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas”.
(2Tm.4,1-4).
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o espiritismo

Outra.ramifi.cação.do.ocultismo.é.o.espiritismo.ou.necromancia..
Falar.de.espiritismo.signifi.ca.enfrentar.um.tema.muito.difícil,.que.
coloca.em.evidência.um.mal.atualmente.em.grande.expansão,.espe-
cialmente. entre.os. jovens:. encontramos-nos. frente. a.um.mal.que,.
mais.uma.vez,.é.fruto.da.falta.de.fé;.é.um.modo.de.buscar.a.verdade.
por.caminhos.desviados,.bem.distantes.do.recurso.ao.único.Mestre..
Trata-se,.também,.de.um.tema.que.tem.muitos.aspectos.envolvidos,.
muitas.conseqüências;.por.isso,.nosso.discurso,.embora.limitado.ao.
que.nos.parece.de.maior.utilidade.prática,.implicará.também.a.algu-
mas.divagações.sugeridas.enquanto.formos.expondo.

O que é o espiritismo?
É.evocar.os.falecidos.ou.os.espíritos,.para.interrogá-los..Evocar,.

ou.seja,.apelar.para.a.sua.presença,.quase.sempre.em.formas.não.visí-
veis.e.não.sensíveis,.mas.sempre.com.o.objetivo.de.lhes.requerer.uma.
resposta..Evocar.os. falecidos,.ou.seja,. as.almas.dos.mortos,. é.um.
conceito.claro..O.mesmo.não.podemos.dizer.dos.espíritos..Conhe-
cemos.os.espíritos.puros,.os.anjos,.criados.bons.por.Deus;.também.
sabemos.que.uma.parte.deles.se.revoltou.contra.Deus,.transforman-
do-se.em.demônios..Nada.mais.sabemos..Os.espíritas.falam.também.
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de.um.espírito-guia,.de.entidades.não.muito.bem.identificadas,.ou.
citam.outros.nomes.que.cheiram.a.filmes.de.terror;.ou.seja,.trata-se.
de.invenções.humanas,.totalmente.inconsistentes.

Digamos.desde.já.que.o.espiritismo.existe.desde.que.o.homem.
existe..Em.todos.os.povos,.mesmo.nos.mais.antigos,.encontramos.
este.desejo,.esta.tentativa.de.falar.com.os.mortos,.utilizando.méto-
dos.e.pessoas.de.acordo.com.a.mentalidade.sócio-cultural.da.época.
e.do.povo..E.gostaria.de.ressaltar.um.aspecto.positivo.destas.tentati-
vas,.importante.e,.em.parte,.justificado.pela.humanidade.privada.da.
luz.da.revelação:.pode.se.notar.uma.convicção.inata.da.imortalidade.
da.alma,.muito.antes.dos.grandes.filósofos.terem.fornecido.demons-
trações.racionais.

Qual. o. motivo. desta. ânsia. de. querer. falar. com. os. falecidos?.
Quais.os.motivos.principais?.Parece-me.que.podemos.resumi-los.da.
seguinte.maneira.

–.A.curiosidade.ou.o.desejo.de.conhecer..A.curiosidade.de.ver.
se.a.tentativa.resulta.e.que.coisa.se.aprende,.o.que.é.que.é.dito,.ou.
melhor,.respondido..Ou,.então,.o.desejo.de.saber.se.existe.realmente.
o.além,.como.é.que.é.feito,.como.se.vive.nele.

–.Um.segundo.motivo.pode.ser.o.afeto.para.com.a.pessoa.faleci-
da,.de.quem.a.pessoa.não.se.quer.separar;.o.desejo.de.falar.com.ela,.
de.saber.como.está,.de.senti-la.viva.e.próxima.

–.Um.outro.motivo.muito.forte.é.o.interesse.em.saber.informa-
ções.sobre.acontecimentos.futuros,.supondo.que.os.falecidos.os.co-
nhecem;.ou,.então,.o.interesse.em.eventuais.conselhos.que.possam.
nos.dar.momentos.de.dúvida.e.de.decisão.

–.Acrescento.um.outro.motivo,.sobretudo.no.caso.da.invocação.
dos.espíritos:.o.desejo.de.proteção.da.própria.pessoa,.ou.o.desejo.
de.obter.poderes.particulares.que.as.dominem.ou.que.possam.ser.
utilizados.em.proveito.próprio.
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Parece-me. que,. para. quem. tem. fé. e. recebeu.o. grande. dom.de.
conhecer.as.verdades.reveladas,.são.bastante.claros.os.motivos.pelos.
quais.a.Bíblia,.na.sua.totalidade,.Antigo.e.Novo.Testamentos,.e.a.
autoridade.da.Igreja,.proíbem.todas.as.formas.de.espiritismo..Quem.
tem.fé.procura.e.encontra.respostas.às.suas.dúvidas.nas.palavras.di-
vinas..Deus.falou..Querer.procurar.as.verdades.no.mundo.terreno,.
não.se.dirigindo.a.Deus,.mas.seguindo.os.desvios.dos.expedientes.
humanos,.é.uma.culpa.grave.contra.o.primeiro.mandamento,.é.mer-
gulhar.na.superstição,.é.desviar-se.da.verdade.para.aderir.ao.erro..
Quem.é.que.responde.nas.sessões.de.espiritismo?.Podem.ser.truques,.
sugestões,.fenômenos.paranormais,.intervenções.diabólicas....É.por.
isso.que.as.condenações.da.Bíblia.são.tão.fortes:.“Quem invocar os 
mortos é abominável para Deus”.(cf..Dt.18,12)..E.igualmente.claras.
são.as.condenações.eclesiásticas..Limito-me.a.citar.algumas:.“Não.
é.permitido.participar,.com.médium.ou.sem.médium,.servindo-se.
ou.não.do.hipnotismo,.em.sessões.ou.manifestações.de.espiritismo,.
mesmo.que. tenham. aparência. honesta. e. piedosa;. quer. se. interro-
guem.as.almas.ou.os.espíritos,.quer.se.escutem.as.respostas;.quer.
mesmo.se.limitem.a.observar”.(Santo.Ofício,.24.de.abril.de.1917).

É. uma. resposta. particularmente. completa. e. adequada. ao. nos-
so.tempo..Por.exemplo,.quando.diz.com médium ou sem médium,.
parece. antecipar.os.nossos.dias,. em.que.as. sessões.de. espiritismo.
são,.sobretudo,.feitas.mediante.o.jogo do.copo.ou.da.moeda,.com.
o.gravador,.com.a.televisão,.com.o.telefone,.com.o.computador.e,.
sobretudo,.com.a.psicografia..E.quando.afirma.“mesmo.que.tenham.
aparência.honesta.e.piedosa”,.parece.prever.certas. formas.e.certos.
movimentos,. tipo.o.Movimento da Esperança,.a.que.faremos.refe-
rência.mais.adiante.

Agora,.queremos.também.recordar,.brevemente,.a.parte.positiva,.
ou.seja,.tudo.aquilo.que.a.revelação.nos.diz.a.respeito.dos.mortos..
Antes.de.mais.nada,.sabemos.que.as.almas.dos.mortos.vão.de.ime-
diato,.ou.para.o.Paraíso,.ou.para.o.Purgatório,.ou.para.o.Inferno..
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É.uma.verdade.também.afirmada.por.dois.concílios.ecumênicos:.o.
de.Lião.e.o.de.Florença..Podem.surgir.novos.aprofundamentos,.mas.
o.pensamento.expressado.pela.Bíblia.é.claro.e.abundante.de.conse-
qüências.práticas..Cito.o.principal..Só temos esta vida como período 
de prova: não há outra solução..O.Evangelho.tem.expressões.que.não.
deixam.dúvidas..Por.isso,.a fábula da.reencarnação,.em.que.acredi-
tam.as.religiões.orientais.e,.atualmente,.pelo.menos.um.quarto.dos.
italianos,.é.inadmissível.e.em.clara.contradição.com.a.fé.da.ressur-
reição,.que.está.na.base.do.cristianismo..Os.descrentes.podem.ter.
motivos.de.justificação.e,.talvez,.a.reencarnação.lhes.seja.sugerida.
pela.intuição.de.que.a.alma.é.imortal..Mas.é.um.erro.imperdoável.a.
quem.recebeu.a.revelação.e.acredita.na.ressurreição.da.carne,.mere-
cida.pela.ressurreição.de.Cristo.

A.fé.diz-nos.ainda.mais.qualquer.coisa.sobre.a.atividade.das.al-
mas.dos.falecidos..Pensemos.no.grande.dogma.da.comunhão.dos.
santos..Diz-nos.que.as.almas.do.Paraíso.podem.acolher.as.nossas.
orações.e. interceder.por.nós;.as.almas.do.purgatório.podem.rece-
ber.os.nossos.sufrágios.e.obter-nos.graça..Tudo.isso.acontece,.não.
por.via.direta,.mas.através.de.Deus..Deste.modo,.podemos.pensar.
que,.mediante.Deus,.os.nossos.queridos.falecidos.acompanham.as.
nossas. atividades..Notemos.um.pequeno.detalhe,.na.parábola.do.
rico.glutão:.mesmo.vendo.Lázaro.no.seio.de.Abraão.(que.represen-
ta.Deus),.ele.nunca.se.dirige.diretamente.a.Lázaro,.mas.sempre.a.
Abraão:. “Manda.Lázaro...”.Porque. entre.nós. e.os. falecidos. existe.
uma. separação. insuperável;. vivem. numa. outra. dimensão;. só. por.
meio.de.Deus.pode.existir.relação.

Pode.parecer.que.pouco.foi.dito.a.respeito.da.atividade.das.almas.
dos. falecidos.. E. nós,. exorcistas,. encontramo-nos. freqüentemente.
diante.de.problemas.que.gostaríamos.de.aprofundar.–.dedicaremos.
um.capítulo.a.isso..Creio.que,.quando.os.teólogos.voltarem.a.amar.
mais.a.teologia.do.que.a.sociologia,.poderemos.enriquecer.o.nosso.
patrimônio.de.conhecimentos.contidos.na.Bíblia.explícita.e.implici-
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tamente..Mas.é.sempre.na.revelação.que.devemos.nos.basear..Quem.
quiser.seguir.os.desvios.do.espiritismo.afasta-se.de.Deus.e.da.ver-
dade..Alguém.pode.torcer.o.nariz.e.pensar.que.tudo.o.que.se.disse.
é.insignificante.e.que.a.fonte.da.revelação.não.é.suficiente..Recorde-
mos,. então,.que.nos.encontramos.no.campo.do.sobrenatural,. em.
que.a.ciência.humana.não.consegue.penetrar,.tal.como.não.penetra-
rão.jamais.as.demonstrações.científicas:.estas.valem.somente.para.o.
homem.viver.sobre.esta.terra.fará.sempre.novas.descobertas..Mas.as.
verdades.sobrenaturais,.aquelas.que.dizem.respeito.ao.mundo.invi-
sível,.nunca.serão.submetidas.à.demonstração.científica.ou.aos.apro-
fundamentos. científicos:. a. imortalidade.da. alma,. a. existência.dos.
anjos.e.dos.demônios,.a.existência.do.Paraíso-Purgatório-Inferno,.a.
própria.existência.de.Deus..Neste.campo,.apenas.a.revelação.nos.dá.
a.certeza,.e.a.fé.é.um.dom.do.Espírito.Santo,.não.é.fruto.do.esforço.
humano.

É possível contatar com os falecidos?
Existe.uma.diferença.radical.entre.a.vida.terrena.e.a.Vida.Eterna..

Dissemos.anteriormente.que.as.almas.dos.falecidos.vão.de.imediato,.
ou.para.o.Paraíso.ou.para.o.Purgatório.ou.para.o.Inferno..A.reve-
lação.dá-nos.os.dados.essenciais,.aquilo.que.é.necessário.conhecer.
para.a.nossa. salvação..Ter. fé.é.não.só.acreditar.nestes.dados,.mas.
também.contentar-se.com.eles;.não.há.fé.se.não.houver.humildade,.
é.a.própria.Bíblia.que.nos.avisa.quando.diz:.“não.investigueis.coisas.
que.superam.as.tuas.forças”.(Eclo.3,21)..É.de.tal.maneira.grande.a.
diferença.entre.esta.vida.e.a.outra.que.quem.dela. fez.experiência,.
como.São.Paulo,.se. limita.a.dizer.que.a. língua.humana.não.pode.
expressar.aquilo.que.viu.e.ouviu.(2Cor 12,4).

Por. exemplo,. os. teólogos. questionam. se. o. Paraíso. é. um. esta-
do,.um.modo.de.ser.ou.um.lugar..Deste.modo,.certamente.que.as.
duas. dimensões. terrenas. de. espaço. e. tempo. têm. um. significado..
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totalmente.diferente.nesta.vida.ou.na.do.além;.embora.para.os.ho-
mens.e.para.os.anjos.existam.sempre.limites,.porque.só.Deus.é.in-
finito..Acrescento.também.que.a.condição.dos.falecidos.e,.até,.dos.
próprios.demônios.é.provisória,.até.o.fim.do.mundo..O.homem.é.
formado.por.alma.e.corpo;.este.conjunto.foi.dividido.pelo.pecado.
que.conduziu.à.morte.(“Se comerdes, morrereis”,.tinha.dito.Deus.a.
Adão.e.Eva)..Com.a.sua.ressurreição,.Cristo.mereceu.a.ressurreição.
da.carne,.que.só.se.realizará.para.a.humanidade,.excetuando.Nossa.
Senhora,.no.fim.dos.tempos..É.por.este.motivo,.para.dar.um.exem-
plo,.que.a.felicidade.do.tempo.presente.experimentada.por.São.Fran-
cisco.é.incompleta;.só.será.completa.depois.do.fim.do.mundo,.quan-
do.também.o.seu.corpo.for.glorificado.juntamente.com.a.alma..Até.
para.os.demônios,.a.situação.presente.é.provisória,.embora.seja.irre-
versível.a.sua.decisão.e.sorte..São.Pedro.e.São.Judas.dizem-nos.que,.
entretanto,.os.demônios.estão.encarcerados.no.Tártaro,.à.espera.do.
juízo.final;.é.um.fato.que,.até.o.último.dia,.têm.poder.para.utilizar.a.
sua.atividade.maléfica.de.ódio.contra.Deus.e.contra.o.homem.

Como. se. vê,. quando. falamos. do. além,. gaguejamos.. Sabemos.
tão.pouca.coisa.que.o.próprio.São.Tomás.nos.convida.a. levar.em.
consideração.as.revelações.privadas.dos.santos..Tinha.de.fazer.esta.
premissa,.embora.com.todas.as.questões.que.levanta,.para.valorizar.
ao.máximo.os.dados.da.revelação.e.as.regras.de.comportamento.que.
a.revelação.nos.sugere,.sem.nos.espantarmos.demasiado.com.o.que.
não.conhecemos..É.só.com.base.nestas.considerações.que.se.pode.fa-
lar.da.invocação.dos.falecidos;.é.esta.a.forma.mais.difundida,.embo-
ra.aquilo.que.dizemos.também.valha.para.a.invocação.dos.espíritos.

Já.dissemos.que.o.espiritismo.está.se.difundindo,.e.muito..Se.no.
século.passado.era.quase.só.atributo.dos.adultos,.que.costumavam.
convidar.um.médium.para.que.invocasse.os.mortos,.atualmente.pre-
dominam.outras.formas,.que.já.enumeramos.e.que.conhecem.ampla.
difusão..Monsenhor.Casale,.Arcebispo.de.Foggia.e.presidente.do.
CESNUR,.realizou.uma.sondagem.na.sua.diocese..Os.resultados.
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finais.dizem.que.36%.da.juventude.das.escolas.secundárias.já.experi-
mentou,.algumas.vezes,.o.espiritismo;.17%.dos.mesmos.jovens.estão.
realmente.convencidos.de.ter.estado.em.contato.com.os.falecidos..
Baseado.nos.dados.parciais.que.me.chegaram.de.outras.partes.da.
Itália,.creio.que.estes.resultados.podem.ser.generalizados.a.todos.os.
países..Acrescento.o.fato.de.que,.com.os.novos.sistemas.(gravador,.
telefone,. computador,. televisão,. psicografia...). o. espiritismo. pode.
ser.feito.individualmente,.sem.necessidade.da.junção.de.um.grupo.

Antes.de.continuar,.que.me.seja.permitida.mais.uma.divagação..
Uma.influência.indireta.que.estimula.a.prática.do.espiritismo.pro-
vém.de.outra.fonte,.que.nada.tem.a.ver.com.o.espiritismo..Após.a.
publicação.do.livro.R..A..Moody,.La vita oltre la vita.[A.vida.para.
além.da.vida],.Ed..Mondadori,.foram.publicados.outros.livros.aná-
logos.que.relatam.testemunhos.de.pessoas.em.coma,.clinicamente.
mortas,.mas.que.depois.recuperaram..São.relatos.muito.semelhan-
tes.entre.si.e.otimistas;.as.pessoas.contam.que.se.acharam.envolvi-
das.por.um.ambiente.luminoso,.circundadas.por.uma.sensação.de.
amor,.que.as. levou.a. experimentar.quase.que.um.certo.desprazer.
quando.perceberam.que.estavam.regressando.à.vida.terrena..É.claro.
que,.nestes.casos,.as.pessoas.ainda.não.estavam.mortas.(não.é.fácil.
estabelecer.o.momento.exato.da.morte!);.são.casos.que.devem.ser.
estudados.do.ponto.de.vista.científico;.e,.repito,.mesmo.que.tenham.
revigorado.o.desejo.de.conhecer.aquilo.que.se.passa.depois.da.mor-
te,.não.têm.qualquer.relação.com.o.espiritismo.

Que.devemos.dizer. às.pessoas.que. se.dedicam.ao. espiritismo?.
Que.devemos.dizer.aos.pais.que,.despedaçados.pela.morte.repentina.
de.um.filho,.se.refugiaram.no.conforto.das.mensagens.que.o.morto 
envia.através.do.gravador.ou.da.psicografia?.Nesta.situação,.nos.en-
contramos.diante.de.uma.escolha.voluntária:.se.quisermos.viver.na.
verdade.e.não.correr.atrás.de.fábulas,.devemos.seguir.aquilo.que.a.fé.
nos.sugere..Se,.pelo.contrário,.quisermos.o.falso.conforto,.de.quem.
engana.ou.se.auto-engana,.os.caminhos.desviados.são.inúmeros.
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Uma.vez.que.considero.que.o.leitor.procura.a.verdade,.apresen-
tarei. três. afirmações. fundamentais,. sobre. as. quais. procurarei. ser.
claro:

—. “Quem interroga os mortos é abominável aos olhos de Deus”;.
Deus.pode.permitir.que.um.morto.apareça.ou.se.faça.presente,.de.
uma.maneira.ou.de.outra..A.bondade.objetiva.das.mensagens.não.é.
suficiente.para.deduzir.a.bondade.da.origem.

Em. vez. de. apresentar.muitas. citações. bíblicas,. prefiro. repetir,.
martelar,.esta.dura.condenação.do.Deuteronômio:.“Quem interroga 
os mortos é abominável aos olhos de Deus”.(Dt.18,2),.na.esperança.de.
que.fique.gravada.na.mente..Para.compreender.plenamente.o.valor.
destas.palavras,.é.necessário.acreditar.em.Deus;.acreditar.que.Deus.
é.Pai,.infinitamente.bom,.que.quer.o.nosso.bem;.acreditar.que.todas.
as.proibições.que.Deus.nos.exige.(tal.como.as.obrigações.do.Decálo-
go).são.para.o.nosso.bem.

Deus.ama.todas.as.suas.criaturas,.as.vivas.e.as.mortas..Se.o.diá-
logo.com.os.falecidos.fosse.útil,.se.fosse.um.bem,.Deus.seria.o.pri-
meiro.a. favorecê-lo..Se.o.proíbe.de.modo.tão.duro.é.porque.sabe.
que.é.um.mal,.que.desvia.o.homem,.afastando-o.da.verdade,.pre-
judicando.a.fé..Para.quem.recebeu.o.dom.da.revelação.é.suficiente.
saber.que.Deus não quer,.para.evitar.aquilo.que.proíbe..A.pessoa.que.
não.conhece.a.verdade.não.desobedece.a.Deus.se.praticar.o.espiri-
tismo;.contudo,.não.fica.preservada.de.suas.conseqüências.nocivas.

—.Deus pode permitir que um morto se apresente a uma pessoa 
viva ou que lhe fale, ou que, de um modo ou de outro, tenha contato 
direto com ela..Confirmamos.este.pensamento.através.dos.inúmeros.
exemplos.da.Bíblia.e.da.vida.dos.santos..Trata-se.de.casos.extraor-
dinários,. logo,.muito.raros..Mas,. sobretudo,.existe.uma.diferença.
substancial.que.é.necessário.esclarecer..Em.todos.estes.casos,.o.fato 
se dá por livre iniciativa de Deus; nunca como fruto de habilidade 
ou de recursos humanos..É.como.no.caso.das.aparições:.Bernadete.
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nada.fez.para.provocar.a.aparição.da.Virgem.Imaculada.na.gruta.de.
Massabielle;.os.três.pastorinhos.de.Fátima.não.fizeram.nada.para.
conseguirem.ter.a.aparição.de.Nossa.Senhora.na.Cova.da.Iria..Os.
fatos.desenrolaram-se.por.pura.iniciativa.divina,.nas.circunstâncias.
e.nos.limites.estabelecidos.por.Deus.

Que.meios.Deus.pode.utilizar.para.conceder.um.contato.extraor-
dinário.com.um.morto?.Pode.usar.os.meios.que.quiser,.com.absolu-
ta.liberdade..Pode.se.servir.de.uma.aparição,.como.fez.com.São.João.
Bosco;.ou.de.vozes,.como.aconteceu.com.Santa.Joana.d’Arc;.ou.de.
sonhos,.como.freqüentemente.se.lê.na.Bíblia.e.na.vida.dos.santos..
Poderá.se.servir.de.um.médium?.Sim..Deus.pode.se.servir.de.tudo..
É.o.único.caso.que.a.Bíblia.nos.relata,.quando.Saul.se.serve.de.uma.
médium.para.invocar.a.alma.do.profeta.Samuel..Foi.um.fato.abso-.

lutamente. extraordinário,. permitido. por.Deus.. Confirmado. pelo.
grito.da.médium,.que.se.encontrou.diante.de.um.caso.totalmente.
novo;.mas,.depois,.veio.a.reprovação.de.Samuel.e.a.sua.dura.profe-
cia:.“amanhã, tu e os teus filhos irão morrer”.(cf..1Sm.28,19).

—.A bondade objetiva da mensagem não justifica a sua origem,.ou.
seja,.não.é.suficiente.para.nos.elucidar.se.a.sua.proveniência.é.boa.ou.
má..Mais.do.que.uma.vez,.já.fiz.notar.que.Moisés,.com.a.potência.
de.Deus,.realiza.diante.do.Faraó.os.mesmos.prodígios.que.os.magos.
realizam.com.a.força.do.diabo..Mas,.sobretudo,.gostaria.de.ressaltar.
que.o.demônio. sabe. falar.muito.bem.quando.encontra.Cristo.na.
vida.púbica:.“Sabemos quem tu és: Tu és o filho de Deus!”.(Mc 3,11).e.
outro.reconhecimentos.semelhantes..É.interessante.verificar.aquilo.
que.acontece.com.São.Paulo.quando.pregou.em.Filipo..Uma.ende-
moninhada.seguia-o.por.todos.os.lados.e.o.demônio.gritava:.“Estes 
homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da 
salvação”.(At.16,17)..Digam,.se.não.se.trata.de.um.anúncio.perfei-
to.e. sagrado..E,.no.entanto,.provinha.do.diabo,.que.quer.sempre.
atingir.os.seus.fins,.e.é.por.isso.que.tanto.Jesus,.como.São.Paulo.o.
mandam.calar.
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Para não cair na mentira
Apresento.a.seguir,.três.expressões.sobre.os.quais.convido.o.lei-

tor.a.refletir.e.a.colocá-los.em.prática..Ouço.dizer:.“Mas a mensagem 
é tão boa e dá tanto consolo!”..Que.interessa.se.é.tão.boa.se,.depois,.
se.revela.falsa?.É.conhecido.o.livro.da.moça.que.morreu.com.vinte.
e. dois. anos. de. idade;.mensagens. de. consolação. para. a.mãe. e,. no.
prólogo,.a.declaração.de.cinco.sacerdotes.que.afirmam:.“Palavras.do.
céu!”..Ou,.então,.aquela.mãe.que.me.telefonou.para.a.Rádio.Maria.e.
disse:.“O meu filho morreu tinha dezenove anos. Aquilo que mais me 
consola, que mais me dá força para viver, é que me ensinaram a falar 
com ele; e todos os dias falo com ele por meio do gravador”.

É.mesmo.um.caso.para.repetir,.mais.uma.vez,.as.palavras.de.São.
Paulo:.“Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há 
de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu Reino: prega 
a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, 
exorta com toda paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo 
em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Leva-
dos pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajusta-
rão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às 
fábulas”.(2Tm.4,1-4):.cócegas.para.os.ouvidos,.fábulas.

Pelo.contrário,.admiro.aqueles.pais.que,.em.casos.semelhantes,.
sabem.se.voltar.para.a.fé;.deste.modo,.aprofundam.a.convicção.de.
que.o.seu.filho.está.realmente.vivo.(“A.vida.não.é.tirada,.mas.trans-
formada”,. dizemos. na. introdução. da.Missa. dos. falecidos);. sabem.
que.voltarão.a.vê-lo;.rezam.por.ele.e.recomendam-se.à.sua.interces-
são;.falem.com.ele,.sem.esperar.nenhuma.resposta.extraordinária,.
mas.sabendo.que.Deus.pode.levar.as.suas.palavras.até.ele.

“Através da psicografia, conforto-me segundo as minhas aspirações 
e ajuda-me continuamente a rezar”..Certo,.a.psicografia,.na.maior.
parte.das.vezes,.é.fruto.da.criatividade.do.subconsciente..Por.isso,.
a.pessoa.acredita.que.recebe.mensagens.de.um.morto,.acredita.que.
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fala. com.Nossa. Senhora. ou. com. Jesus..Mas,. pelo. contrário,. fala.
apenas.consigo.mesmo..Os.psicólogos.bem.sabem.que.podem.ser.
criadas.novas.personalidades..A.psicografia.faz.a.felicidade.de.quem.
acredita.na.reencarnação:.“Tomei.conhecimento.das.minhas.vidas.
passadas”..E.faz.a.felicidade.de.tantos.falsos.videntes,.que.são.con-
sultados.e.dizem.que.dão.as.respostas.do.Senhor,.de.Nossa.Senhora,.
do.espírito-guia..Enganam.os.outros.e,.freqüentemente,.enganam-
se.a.si.próprios.

No.dia. 30. de.março. de. 1898,. foi. colocada. no. Santo.Ofício. a.
seguinte.questão:.“Fulano,.depois.de.ter.excluído.qualquer.tipo.de.
diálogo.com.o.espírito.maligno.(ou.seja,.depois.te.ter.declarado.que.
não.queria.falar.com.o.demônio),.tem.por.hábito.invocar.as.almas.
dos.falecidos..Procede.da.seguinte.maneira:.fica.sozinho.e,.sem.ou-
tro.preliminar,.dirige.uma.oração.ao.chefe.da.Milícia.Celeste.para.
obter.dele.o.poder.de.se.comunicar.com.o.espírito.de.uma.determi-
nada.pessoa..Fica.alguns.instantes.à.espera.e,.depois,.de.mão.pronta.
para.escrever,.sente.que.ela.recebe.um.impulso.que.dá.a.segurança.
da.presença.do.espírito..Expõe.as.coisas.que.ele.deseja.saber.e.a.sua.
mão.escreve.as.respostas..Estas.respostas.são.totalmente.de.acordo.
com.doutrina.da.fé.católica.e.com.doutrina.da.Igreja,.a.respeito.da.
vida.futura..Na.sua.maior.parte,.dissertam.sobre.o.estado.em.que.se.
encontra.a.alma.de.um.certo.morto,.sobre.a.necessidade.que.tem.de.
receber.sufrágios,.etc..Será.lícito.este.modo.de.proceder?”.Resposta:.
“Não..O.que.está.exposto.não.é.permitido”.

À.respeito.do.Movimento da Esperança,.não.me.prolongarei.por-
que.o.que.já.disse.é.mais.do.que.suficiente.para.entender.a.sua.total.
desaprovação,.embora.esteja.se.difundindo.amplamente.na.Itália.e.
em.outros.países..As.ervas.daninhas.crescem.bem.depressa..Quem.
quiser.saber.mais,.leia.o.capítulo.sobre.o.assunto,.dedicado.por.Ar-
mando.Pavese.no.já.citado.livro.Como defender-ser dos magos,.da.Ed..
Piemme..É.claro.e.suficiente..Menciona,.inclusive,.a.atitude.de.desa-
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provação.que.a.autoridade.eclesiástica.tem.assumido,.cada.vez.mais.
claramente,. medida. que. aprofunda. a. natureza. deste. Movimento.

Devo.também.avisar.que.a.participação.em.sessões.de.espiritismo.
pode.provocar.não.só.males.psíquicos,.como.também.perturbações.
maléficas.e.a.própria.possessão.diabólica..Várias.vezes.tive.casos.de.
pais.que.trouxeram.os.filhos,.alguns.ainda.adolescentes,.que.depois.
de.uma.ou.duas.sessões.de.espiritismo,.“feitas.por.brincadeira”,.não.
conseguiam.estudar,.descansar,.comer,.tinham.pesadelos.e.coisas.do.
gênero..Poderia.se.tratar.de.perturbações.de.foro.psicológico,.mas,.
também,.de.malefícios.que.depois.se.confirmaram.com.o.exorcismo.

Uma.senhora.dizia-me.que,.através.do.gravador,.tinha.entrando.
em.contato.com.um.espírito,.não.muito.bem.identificado,.que.ela.
considerou.bom,.sem.qualquer.hesitação,.uma.vez.que.ele.lhe.dizia.
coisas.boas.e.a.ensinava.a.rezar..Passados.alguns.anos,.quando.esta.
senhora. já. se. encontrava. ligada. ao. espírito,. este. começou. a.dizer.
coisas.más.e.a.proferir.blasfêmias..A.interessada.percebeu.que.tinha.
de.colocar.um.ponto.final.na.situação.e.assim.o.fez,.embora.com.
alguma.pena..Porém,.já.tinha.absorvido.influências.maléficas,.que.
ainda.hoje.estão.ativas..É.continuamente.perturbada.por.vozes.que.
não.a.deixam.trabalhar,.que.não.a.deixam.dormir..É.um.daqueles.
casos.que.estudo.com.o.auxílio.de.um.psiquiatra.e.de.um.psicólogo..
Por.vezes,.é.necessário.algum.tempo.para.identificar.a.causa.de.um.
mal;.e.muito.mais.para.descobrir.a.cura,.e.nem.sempre.se.chegará.lá,.
nem.com.curas.médicas,.nem.com.as.orações.dos.exorcistas.

É. bom.que. as. pessoas. saibam. aquilo. que. se. ganha. quando. se.
metem.por.determinados.caminhos..E.quando.me.dizem.“Recebi.
mensagens.tão.boas....Confirmaram-me.na.fé....Tiraram-me.do.de-
sespero...”,. penso. logo.na.parábola.do. rico. glutão. (que. realmente.
se.tornou.solícito.para.com.os.seus.familiares),.que.pede.a.Abraão.
que.mande.Lázaro.avisar.os.seus.irmãos..Era.evidente.que.viviam.
do.mesmo.modo.que.ele.e.percorriam.a.mesma.estrada.de.perdição..
E.Abraão.respondeu-lhe:.“Têm Moisés e os Profetas; que os ouçam a 
eles”..O.glutão:.“Não, não lhe vão dar ouvidos. Se um dos mortos for 
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até eles...”..E.Abraão.retorquiu:.“Se não escutam Moisés e os Profetas, 
mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos”.(cf..
Lc.16,27-31)..Quem.não.obedece.à.palavra.de.Deus.e.aos.ensinamen-
tos.da.Igreja.não.espere.encontrar.a.verdade.no.espiritismo.

A.meu.ver,.a.grande.difusão.do.espiritismo.depende.também.de.
uma.total.desinformação.a.respeito.da.sua.natureza.e.dos.riscos.que.
comporta,.para.além.de.denunciar.um.vazio.ao.nível.da.fé.que,.como.
sempre.acontece,.se.procura.coniviver.com.todo.o.tipo.de.supersti-
ções..Os. remédios.para.enfrentar.esta.praga. são.os. já. sugeridos.a.
propósito.do.ocultismo.em.geral..E.não.é.perda.de.tempo.repeti-los.

–.É necessário formação religiosa,.a.nova.evangelização,.o.conhe-
cimento.das.leis.de.Deus..Se.o.homem.segue.os.próprios.caprichos,.
inevitavelmente.cai.em.erros.que. freqüentemente.paga.duramente.
também.nesta.vida..Quem,.pelo.contrário,.segue.as.leis.do.Senhor.
está.protegido.do.mal,.ou.pelo.menos.de.muitos.males.que.procura-
mos.para.a.nossa.vida.

–.É necessário informação específica..Sobretudo.por.parte.dos.sa-
cerdotes,.dos.educadores,.dos.pais..Muitas.pessoas.caem.em.deter-
minados.erros,.inclusive.na.participação.em.sessões.de.espiritismo,.
por.não.terem.sido.avisadas.por.quem.sabia.sobre.aquilo.que.esta-
vam.fazendo,.mas.não.sabia.que.ia.contra.a.lei.de.Deus.e.que.trazia.
perigos..É.necessário.ser.formado.para.poder.formar.

–.É necessário se dispor a ouvir as pessoas,.para.dialogar.com.elas.e.
escutar.os.seus.problemas.e.as.soluções.que.tentam.para.resolvê-los..
A caridade é a rainha das virtudes cristãs,.e.a.caridade.da.verdade,.
ou.seja,.ensinar.a.verdade,.é.talvez.a.forma.mais.importante.e.mais.
urgente.de.caridade.cristã.
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um exorcista dialoga 
com os psiquiatras

Como.distinguir.entre.os.malefícios.e.os.males.psíquicos?.Como.
compreender. se. um.paciente. precisa. das. orações. de. um. exorcista.
ou.da.cura.de.um.psiquiatra?.São.temas. fundamentais.que.geram.
incertezas.e.incredulidade..Nos.últimos.tempos,.não.há.dúvida.de.
que.as.ciências.psi.(psiquiatria,.psicologia,.psicanálise).conheceram.
um.grande.desenvolvimento..Muito.mais.que.grande.parte.do.clero,.
ao.deixar.de.acreditar.na.atividade.extraordinária.do.demônio.e.na.
efi.cácia.dos.exorcismos,.passou.a.considerar.que.todos.os.problemas.
deste.tipo.devem.ser.curados.pelas.ciências.psi..Por.outro.lado,.os.
próprios.psiquiatras,.muitas.vezes,.encontram-se.perante.casos.que.
não.são.explicáveis.pelos.critérios.dos.seus.conhecimentos,.ou.que.
parecem.insolúveis.e.que,.se.alguém.já.percebeu.isso,.foram.resolvi-
dos.pelos.exorcistas.

A.difi.culdade.é.real;.a.dúvida.é.real..Porventura.para.o.exorcista.é.
o.caso.extremo,.como.a.difi.culdade.de.diagnóstico..De.boa.vontade.
aceitei.a.proposta.de.participar.de.uma.conferência.com.debate,.na.
manhã.de.16.de.abril.de.1993,.a.convite.do.psiquiatra.Alessandro.
Tamino,.que.muitas.vezes.presenciou.os.meus.exorcismos..Imagine.
a. importância. que. representou.para.mim.o. fato.de.me. encontrar.



86

diante.de.um.auditório.qualificadíssimo,.de.nível.universitário:.in-
teressava-me.observar.o.efeito.que.a.minha.intervenção.provocaria,.
mas. sobretudo. estava. interessado. nas. perguntas. e. objeções. que.
iriam.ser.dirigidas.a.mim.

A.iniciativa.realizou-se.na.clínica.de.psiquiatria.da.Universidade.
de.Roma,.na.sede.de.Tor.Vergata,.no.âmbito.da.atividade.da.Socie-
dade.Italiana.de.Psiquiatria.Transcultural..O.tema.gerou.evidente.
interesse,.tanto.que.atraiu.mais.de.quarenta.participantes,.entre.os.
quais.o.professor.Antonino.Iaría,.diretor.do.hospital.psiquiátrico.
de.Roma,.Santa.Maria.della.Pietà;.o.professor.Sergio.Mellina,.dire-
tor.do.departamento.de.psiquiatria.do.Centro.de.Higiene.Mental.
da.USL.de.Roma.5;.a.doutora.Maria.Ilena.Marozza,.o.doutor.Al-
fonso.Troisi.e.o.doutor.Ilarco.Zanasi;.o.investigador.da.cátedra.de.
psiquiatria.da.Universidade.de.Roma.Tor.Vergata;.o.professor.Lui-
gi.Aversa,.psiquiatra.e.presidente.do.Centro.Italiano.de.Psicologia.
Analítica.(C.I.P.A.)..Não.escondo.que.senti.certo.temor.a.respeito.
de.minha.capacidade.para.compreender.as.perguntas.deles.(imagi-
ne,.então,.ter.que.responder!),.se.me.tivessem.sido.formuladas.numa.
linguagem.médica;.motivo.pelo.qual.pedi.a.assistência.do.doutor.
Stefano.Ferracuti,.assistente.no.departamento.de.ciências.psiquiá-
tricas. e.medicina. e.psicológica.da.Universidade.La.Sapienza,.que.
assistiu.aos.meus.exorcismos.por.várias.vezes.

Acrescento.ainda.que.no.dia.12.de.abril.de.1995.fui.convidado.
para.apresentar.uma.conferência.sobre.o.mesmo.tema,.seguida.de.
debate,.no.âmbito.da.USL.ROMA.E,.em.colaboração.com.o.Curso.
de.Prevenção.primária.nos.Departamentos.de.Saúde.Mental..Tam-
bém.neste.caso.a.participação.foi.ótima..Neste.capítulo.apresento.
uma.elaboração.destas.duas.experiências.

Decido.escrevê-la.porque.ilustra.a.seriedade.com.que.foi.tratado.
o.problema. e.o.método.que.utilizei,. e.que.utilizarei. em. seguida,.
ou.seja,.a.forma.discursiva.da.minha.conferência.e.o.debate.que.se.
seguiu.
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Recorrer ao exorcista ou ao psiquiatra?
A. pergunta. é. feita. num. tom. algo. provocador. que. coloca. no.

mesmo.plano.exorcistas.e.psiquiatras;.figuras.que,.pelo.contrário,.
devem.ser.vistas.em.planos.e.com.métodos.totalmente.diferentes..
Acrescento.que,.no.caso.de.doenças.e.em.particular.de.males.psí-
quicos,.o.recurso.dos.médicos.representa.a.generalidade,.a.primeira.
coisa.a.fazer;.o.recurso.ao.exorcista.é.a.exceção.e.só.quando.estiver.
na.presença.de.sintomas.muitos.específicos..Só.lamento.o.insigni-
ficante.recurso.dos.psiquiatras,.ou.o.recurso.infundado.por.parte.
dos.pacientes.“Mas,.então,.quer.dizer.que.estou.louco?”.em.parte,.
por.causa.de.uma.ignorância.culpável.por.parte.dos.médicos.de.clí-
nica.geral,.que.não.percebem.quando.é.necessário.reenviar.para.a.
psiquiatria.

Como.os.exorcistas.e.os.psiquiatras.trabalham.em.planos.dife-
rentes.e.com.métodos.diferentes,.comecei.por.recordar.três.premis-
sas.indispensáveis.em.que.se.baseia.o.exorcista:.o.demônio.existe,.o.
demônio.pode.se.apoderar.de.uma.pessoa.ou.causar-lhe.males.que,.
mesmo.quando.se.apresentam.com.sintomatologia.idêntica.às.doen-
ças.naturais,.não.podem.ser.curados.por.via.médica,.e.quem.acredita.
em.Cristo.tem.força.para.expulsar.o.demônio.em.seu.Nome..Não.
me.detive.em.demonstrar.estas.três.afirmações,.claramente.presen-
tes.na.Bíblia.e.confirmadas.na.prática.

Quanto.aos.métodos.de.cura,.o.psiquiatra.utiliza.aqueles.que.a.
sua.ciência.sugere;.o.exorcista.cura.com.a.oração,.aliás,.com.a.ordem.
que.impõe.ao.demônio.para.que.abandone.o.possesso.

Perante. princípios. e. métodos. tão. diferentes,. é. válido. pergun-
tarmos:.será.possível.uma.efetiva.cooperação.entre.exorcistas.e.psi-
quiatras?.O.fato.de.nos.encontrarmos.para.dialogar.sobre.o. tema.
significa.que.existe,.pelo.menos,.a.possibilidade.de.colaborar..Mas.
acrescentei.que.neste.campo.não.éramos.por.nada.pioneiros:.desde.
sempre,.a.Igreja.alertou.aos.exorcistas.para.que.não.confundissem.
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os.malefícios.com.os.males.psíquicos.e,.na.seqüência.do.progresso.
científico.neste.campo,. sempre. recomendou.aos.exorcistas.que. re-
corressem.à.ajuda.dos.médicos..Por.isso,.de.fato,.esta.colaboração.
entre.exorcistas.e.psiquiatras.já.se.realiza.há.algum.tempo.

Acrescento.que.não.faltam.psiquiatras.que.enviam.seus.casos.para.
os.exorcistas.(eu.próprio.fui.destinatário.de.alguns.pacientes)..Para.
mim,.uma.das.mais.belas.experiências.televisivas.de.que.me.lembro.
foi.a.participação.no.programa.Mixer,.no.dia.2.de.março.de.1993..
Falo.dela.de.bom.grado,.embora.já.a.tenha.contado..O.apresentador.
do.programa,.Minoli,.perguntou-me.a.certa.altura.se.os.exorcistas.e.
os.psiquiatras.trabalham.em.campos.paralelos.que.nunca.se.encon-
tram..Respondi.que.não;.ambos.trabalham.em.função.do.benefício.
do.homem.e,.freqüentemente,.a.intervenção.de.cada.qual.deve.ser.in-
tegrada..Logo.em.seguida,.interveio.o.já.falecido.professor.Emílio.
Servadio,.psicólogo.e.parapsicólogo.de.renome.internacional..Não.
só.me.deu.razão.como.também.afirmou.que.“perante.certos.casos,.
eu.próprio.envio.pessoas.ao.exorcista”..É.uma.afirmação.muito.in-
teressante,.se.entendermos.que.é.feita.por.um.descrente,.sobretudo.
em.um.tempo.em.que.muitos.homens.da.Igreja.enviam.sempre.e.
unicamente.para.os.psiquiatras.

É. igualmente. interessante.que,. pela. primeira. vez,. no.DSM-IV.
(Manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais,.cuja.
quarta.edição.se.publicou.em.1994).se.fale.de.possessão.atribuída.à.
influência.de.um.espírito..Que.um.livro.de.nosologia.[ramos.da.me-
dicina.que.estuda.e.classifica.as.doenças].psiquiátrica.de.indiscutível.
autoridade.a.nível.mundial.contenha.semelhante.afirmação.é.uma.
novidade.significativa,.impensável.há.alguns.anos.

Naturalmente.que.no.programa.televisivo.apenas.me.contive.aos.
casos,.porventura.mais.difíceis,.em.que.subsiste.a.dúvida.se.a.pes-
soa.foi.atingida.por.um.malefício.ou.sofre.de.um.mal.psicológico..
Existem.muitos.outros.casos,.de.que.não.falei,.em.que.esta.dúvida.
não.existe.
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Quero.destacar.que,.para.que.haja.colaboração.entre.psiquiatras.
e.exorcistas,.não.é.necessário.que.o.psiquiatra.tenha.fé;.não.é.sequer.
necessário.que.acredite.na.existência.do.demônio.e.de.seus.poderes..
É.suficiente.que.saiba.reconhecer.os.limites.da.sua.ciência,.como.o.
professor.Sarvadio,.que.não.pretendia.conhecer. tudo,. saber. tudo,.
resolver. tudo.. Já. tive. vários. exemplos. de. psiquiatras. que,.mesmo.
perante.casos.totalmente.atípicos,.preferiram.conter-se.a.rotulá-los,.
iludindo-se,. deste. modo,. de. terem. resolvido. a. questão.. Quando,.
pelo.contrário,.não.resolveram.mesmo.nada.

Outra.observação..Para.que.uma.determinada.situação.seja.reco-
nhecida.como.um.mal.de.natureza.maléfica.não.basta.a.dificuldade.
ou.a.impossibilidade.de.formular.um.diagnóstico.seguro,.é.necessá-
rio,.pelo.contrário,.verificar.a.existência.de.sintomas.especificamen-
te.maléficos..Acrescento. também.que. existe. a. possibilidade.de.os.
dois.tipos.de.mal.se.sobreporem,.sendo.estes.os.casos.mais.difíceis;.
ou.seja,.males.psíquicos.sobrepostos.aos.malefícios,.por.isso.é.neces-
sária.a.intervenção,.quer.do.psiquiatra.quer.do.exorcista.

Quando.uma.pessoa.se.apresenta.ao.exorcista,.em.geral,.a.primei-
ra.coisa.pedida.é.o.parecer.dos.médicos..Na.maior.parte.das.vezes,.
as.pessoas.que.vão.consultar.o.exorcista.já.percorreram.os.consul-
tórios.dos.médicos;.não.obtendo.resultados,.muitas.delas.buscam.
os.magos,.os.curandeiros.e.outros..O.exorcista.é.o.último.a.quem.
recorrer..Mas.o.exorcista.só.avança.se.existirem.sintomas.suficientes.
que.façam.suspeitar.de.algo,.ou.seja,.os.sintomas.que.exporei.e.sobre.
os.quais.se.poderá.discutir..Se.o.exorcista.considera.que.tem.moti-
vos. suficientes,.pode.avançar. com.um.breve.exorcismo,.que.antes.
de.mais.nada.tem.a.finalidade.de.diagnóstico:.porque.só.mediante.
o.exorcismo.se.pode.ter.a.certeza.de.que.nos.encontramos,.ou.não,.
perante.um.malefício..Em.geral,.cada.uma.das.perturbações,.embo-
ra.pareçam. inexplicáveis,. na. realidade,. podem. ter. uma. explicação.
natural..Precisamente.por.motivos.de.diagnóstico.é.que. costumo.
ser.bastante.amplo.na.administração.do.exorcismo,.e.nunca.me.arre-
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pendi:.fico.satisfeito.com.suficientes.motivos.de.suspeita..Na.maio-
ria.dos.casos,.bastou-me.um.único.exorcismo.para.concluir.que.se.
tratava.de.um.malefício.

Também.para.os.exorcistas,.a.prática.é.muito.importante..Quem.
tem.mais.experiência.consegue.reconhecer.mais.facilmente.quais.são.
os.sintomas.significativos.e.quais.não.o.são,.considerando.também.
que.o.demônio.existe,.mas.faz.tudo.para.não.ser.descoberto..É.um.
pouco. como. os. médicos. que,. para. utilizar. a. linguagem. comum,.
adquirem.com.o.tempo.uma.espécie.de.olho clínico..Sobretudo.os.
psiquiatras,.que.muitas.vezes.percebem.de.imediato.do.que.se.tra-
ta;.embora.depois.verifiquem.o.diagnóstico.inicial.com.os.devidos.
acertos..No.que.diz.respeito.aos.exorcistas,.dado.que.trabalham.no.
âmbito.da.oração.e.da.graça,.acrescente.a.existência.de.dons.especiais.
chamados.carismas..De.minha.parte,.tive.a.grande.graça.de.poder.
me.formar,.durante.seis.anos,.na.escola.de.um.exorcista.muito.com-
petente,.o.padre.Cândido.Amantini,.que.exercia.o. seu.ministério.
em.Roma,.na.Escada.Santa..Fiquei.sempre.espantado.com.a.rapidez.
com.que.diagnosticava.os.casos.que.lhe.eram.apresentados;.chega-
vam.mesmo.a.ser.entre.sessenta.a.oitenta,.numa.só.manhã..Mais.me.
espantava.quando,.observando.uma.fotografia,.dizia.com.segurança.
“Não.tem.nada”,.ou.então,.“Está.doente,.precisa.de.ser.tratado”..De.
qualquer.modo,.não.é.necessário.ter.dons.extraordinários.para.po-
der.desempenhar.o.serviço.de.exorcista.

Por.fim,.antes.de.falar.dos.sintomas,.gostaria.de.fazer.referência.
a.um.personagem,.muito.significativo.para.mim,.porque.me.sinto.
espiritualmente.ligado.a.ele.e.esforço-me.por.continuar.a.sua.obra:.o.
carmelita.espanhol.Francisco.Palau..Refiro-me.a.tudo.aquilo.já.dis-
se.com.detalhes.no.primeiro.capítulo..Há.cerca.de.trezentos.anos,.
todas.as.dioceses.católicas.eram.repletas.de.exorcistas..Depois,.hou-
ve.uma.relação.à.loucura.da.“caça.as.bruxas”;.houve.a.influência.do.
racionalismo,. do. iluminismo,. do.materialismo. ateu;. os. exorcistas.
desapareceram.quase.por.completo..
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O.padre.Francisco.Palau,.beatificado.pelo.Papa. João.Paulo. II.
no.dia.24.de.abril.de.1988,.notou.esta.carência.e.tentou.encontrar.
soluções..Numa.casa.que.recebeu.por.caridade,.acolhia.os. loucos..
Exorcizava.a.todos,.sem.distinção,.embora.na.realidade.tivesse.ad-
quirido.uma.intuição.especial.para.compreender.a.natureza.do.mal;.
os.endemoninhados.ficavam.curados.e.retomavam.a.vida.normal;.os.
loucos.continuavam.loucos,.e.eram.curados.por.via.médica.

Certamente.que. é. um. caso. sem.qualquer. explicação. científica;.
quem.cura.os.malefícios.é.Jesus.que.atende.às.orações;.não.é.a.capa-
cidade.humana..É.típico.o.caso.de.Santa.Catarina.de.Siena..Quando.
os. exorcistas. não. conseguiam. curar. um. endemoninhado,.manda-
vam-no.ter.com.a.santa;.ela.rezava.e.o.demônio.fugia..Essa.premissa,.
embora.longa,.é.útil.para.os.psiquiatras..E,.nos.dias.de.hoje,.revela-
se.útil.também.para.muitos.eclesiásticos.

Finalmente,.apresento,.em.resumo.os.principais.sintomas de sus-
peita.em.que.me.baseio.para.avançar.com.os.exorcismos..Aqui,.repi-
to,.apenas.considero.aqueles.casos.em.que.surgem.dúvidas.se.se.trata.
de.um.mal.psíquico.ou.de.um.malefício..Não.considero.os.casos.que.
o.demônio.pode.causar.a.possessão.diabólica.(que.é.a.forma.mais.
grave,.embora.seja.possível.uma.vasta.gama.de.níveis.de.intensidade).
e.pode.causar.malefícios,.por.vezes.mais.difíceis.de.identificar.e.de.
curar.

Sintomas suspeitos
–.Antes.de.mais.nada,.exijo.um.parecer.médico.e.leio.atentamen-

te.os.relatórios.clínicos..É.possível.que.existam.motivos.de.incerteza.
no.diagnóstico:.“Suspeita-se.de.uma.forma.de...”,.“O.paciente.apre-
senta. fenômenos. atípicos”..É.preciso. ter. atenção.porque. a. pessoa.
interessada.ou.os.familiares.muito.facilmente.afirmam.que.os.mé-
dicos.não.perceberem.nada.e.não.sabem.fazer.um.diagnóstico..Não.
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podemos.nos.esquecer.que.também.os.psiquiatras.seguem.escolas.
diferentes.e.podem.se.expressar.de.maneira.diversificada..Por.vezes,.
para.perceber.se.realmente.vários.diagnósticos.eram.inconclusivos,.
precisei.da.ajuda.de.um.psiquiatra..Certos.diagnósticos.genéricos,.
muitos.freqüentes,.como.esgotamento nervoso, estado depressivo,.po-
dem,.por.vezes,. esconder.a. incompreensão.de.um.verdadeiro.mal.
que.aflige.o.paciente.

Observo.também.qual.o.efeito.dos.medicamentos.que.a.pessoa.
está. tomando:. quando. são. totalmente. ineficazes. ou,. até,. quando.
surtem.o.efeito.contrário;.por.exemplo,.quando.um.calmante.excita.
ainda.mais.a.pessoa..Mas.também.este.resultado.pode.depender.de.
causas.naturais,.por.isso,.isolado.não.significa.nada,.se.não.está.rela-
cionado.com.determinadas.modalidades.específicas..Lembro-me.do.
caso.de.um.jovem.a.quem.foi.prescrita.cura.do.sono.numa.clínica,.
durante.oito.dias:.pois.bem,.nunca.conseguiu.dormir,.nem.de.dia.
nem.de.noite,.apesar.do.crescente.número.de.medicamentos.que.lhe.
eram.administrados..Ou.estava.deitado.na.cama.de.olhos.esbuga-
lhados.ou.caminhava.abobalhado.pelos.corredores..Assim.que.saiu.
da.clínica,.foi.suficiente.uma.bênção.do.seu.pároco.para.que.conse-
guisse.dormir.

–.O.sintoma.mais.significativo.é.a.aversão.ao.sagrado,.que.pode.
se.manifestar.progressivamente. em. tantas. formas.diferentes. e. em.
relação.às.quais.é.preciso.prestar.grande.atenção.para.não.cair.nas.
ilusões..Exponho.esta.aversão.ao.sagrado.seguindo.uma.ordem.de.
gravidade;.não.é.uma.ordem.progressiva.que.se.siga.nas.manifesta-
ções,.que.por.vezes.aparecem.de.rompante.nas.formas.mais.graves.

–.Repugnância.para.com.a.oração.de.pessoas.que.sempre.reza-
vam..É.possível.que.no.início.se.trate,.quando.se.reza,.de.bocejos.
irrefreáveis.e.ataques.de.sono..Outras.vezes,.assim.que.se.começa.a.
rezar,.a.pessoa.com.este.tipo.de.perturbações.emite.arrotos.ou.tosse.
continuamente.ou,.ainda,.vomita..Pode.se.distrair.com.todo.o.tipo.
de. coisas. para. não. conseguir. seguir. com.um.mínimo.de. atenção.
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as.orações.ou.as.celebrações..Ou,.até,.não.consegue.rezar.porque.a.
boca.fica.travada:.não.consegue.pronunciar.sequer.a.primeira.pala-
vra.de.uma.oração,.como.por.exemplo.um.Ave;.e.a.boca.e.os.dentes.
fecham-se.como.se.estivessem.paralisados.se.a.pessoa.se.aproxima.
para.receber.a.Eucaristia..Pode.chegar.ao.ponto.de.não.conseguir.
estar.ou.mesmo.entrar.na.igreja..Pense.na.dificuldade.que.tudo.isto.
provoca.em.todas.as.pessoas,.mas.em.particular.em.quem.vive.num.
ambiente.religioso,.como,.por.exemplo,.uma.religiosa.

–.Sensibilidade.à.água-benta,.quer.quando.é. ingerida. (a.pessoa.
cospe-a.de.imediato).quer.quando.é.misturada.na.comida..Sensibili-
dade.e.repugnância.a.tudo.o.que.está.abençoado:.alimentos,.roupa,.
objetos.sagrados.(imagens,.terços.do.Rosário,.relíquias...)..Natural-
mente.que. a. água,. os. alimentos,. a. roupa. são.dados. à.pessoa. sem.
que.esta.saiba.que.estão.abençoados..À. incapacidade.de.entrar.na.
igreja,.ou.independentemente.dela,.podem.se.somar.reações.fortes.
em.lugares.específicos:.em.santuários.marianos,.em.contato.com.o.
famoso.colar de.São.Vicino.a.Sasina.(Forli),.no.santuário-gruta.de.
São.Michele..A.pessoa.pode.ser.atingida.por.paralisias.ou.mal-estar.
até.ao.desmaio.

–.Reações.violentas,.que.tornam.a.pessoa.furiosa.e.agressiva,.em-
bora.a.sua.índole.seja.de.outra.natureza,.podendo,.por.isso,.blasfe-
mar,.partir.objetos,.atirar-se.contra.quem.está.em.sua.presença..E.
tudo.isto,.por.exemplo,.acontece.apenas.quando.alguém.reza.a.seu.
lado,.por.vezes.só.mentalmente..Também.é.freqüente,.nestes.casos,.
que.a.pessoa,.uma.vez.acalmada,.não.se.lembre.de.mais.nada.a.res-
peito.do.seu.comportamento.

–.O.sintoma.culminante:.as.reações.furiosas.da.pessoa,.ao.rezar.
por.ela.ou.ao.ser.abençoada:.freqüentemente.rola.pelo.chão,.blasfe-
ma,.torna-se.violenta.contra.os.presentes,.pode.mudar.de.voz.e.di-
zer.coisas.impensáveis.nessa.pessoa..O.monsenhor.Andrea.Gemma,.
bispo.de.Isernia-Venafro,.na.sua.carta.pastoral.de.29.de.junho.de.
1992,.em.que.instituía.grupos.de.oração.de.libertação.do.demônio,.
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sempre.orientados.por.um.sacerdote,.escreve:.“Só.depois.de.se.fazer.
abundante. utilização. destes.meios. se. pode. recorrer. ao. exorcismo.
enquanto.tal”..Em.muitos.casos.as.reações.às.repetidas.orações.de.
libertação.são.os.sintomas.decisivos.para.ver.se.são.necessários.exor-
cismos;. em.geral,. se. não. se. dão. reações. a. estas. orações,. se. darão.
tampouco.reações.aos.exorcismos.

–.Pergunto.se.existem.perturbações.estranhas.na.pessoa:.se.ouve.
vozes.e.se.as.ouve.apenas.ela;.se.tem.a.impressão.de.ser.observada.
fixamente,.mesmo.quando.está. sozinha.no.quarto;. se. sente-se. to-
cada,. se.vê.pessoas.que.não.estão.presentes,. se. tem.momentos.de.
paralisia.em.qualquer.parte.do.corpo....Aqui.certamente.os.médicos.
teriam.muito.a.dizer.a.respeito.das.sugestões.e.dos.desdobramentos.
da.personalidade;.mas.também.se.devem.valorizar.as.modalidades.
de.ocorrência.dos.fatos..Exorcizei.uma.pessoa.que,.quando.ia.para.a.
cama,.parecia.que.as.suas.pernas.como.se.eletrizavam:.movimentos.
muito.fortes.que.faziam.agitar.a.sua.cama.grande.e.duravam.muitas.
horas,.praticamente.durante.e.noite.toda..Os.médicos.não.encontra-
vam.nada.e.os.medicamentos.receitados.não.surtiram.efeito.algum..
O.marido,.seguindo.os.conselhos.de.um.exorcista,.começou.a.fazer.
cruzes.com.água-benta.nas.pernas.da.mulher,.quando.os. fenôme-
nos.começavam..De.imediato.os.movimentos.se.acalmavam.e.depois.
cessavam;.passado.algum.tempo.cessaram.por.completo..Tive.outro.
caso,.desta.vez.um.homem,.que.durante.o.período.em.que.era.exor-
cizado,.ficou.certo. tempo.com.as.pernas.paralisadas. (note-se.que,.
durante.os.exorcismos,.as.movimentava.como.um.louco)..Se.a.mu-
lher.cutucava.suas.pernas.com.um.prego.ou.com.um.alfinete,.não.
sentia.nada;.se.mergulhava.um.dedo.na.água-benta.e.lhe.tocava.as.
pernas,.o.marido.sentia.como.se.estivesse.sendo.transpassado.

–.Pergunto.se.acontecem.casos.estranhos.na.casa..Porque.é.pos-
sível.que.uma.casa.seja.atingida.por.uma.infestação;.mas.é.mais.co-
mum.que,.se.for.habitada.por.uma.pessoa.infestada,.a.casa.transpa-
reça.isso..Assim.que.a.pessoa.fica.curada,.cessam.as.perturbações.na.
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casa..Podem.ser.rangidos,.pancadas,.passos,.barulhos.inexplicáveis.
e.ouvidos.por.todos.os.presentes;.podem.ser.infestações.de.poeiras.
ou.de.insetos,.de.que.não.se.percebe.a.proveniência..Portas.e.jane-
las.que.se.abrem.e. fecham.por.si.mesmas;.objetos.que.mudam.de.
posição.ou.desaparecem..Cheiros.intensos:.em.geral,.a.queimado,.a.
esterco,.a.enxofre,.a.carne.podre.ou.a.incenso..Sabe-se.que.também.a.
parapsicologia.estuda.estes.casos,.de.qualquer.maneira,.conta.muito.
o.modo.como.se.verificam.

–.Por.várias.vezes.já.destaquei.à.importância.da.modalidade.que.
provoca. os. fenômenos. ou. que. os. acompanha.. Precisamente. por.
isso,.não.deixo.nunca.de.perguntar. se.houve.algum.fato.especial,.
uma.circunstância.inicial.que.deram.início.aos.fenômenos..Pode.ser.
um. fato. insignificante,.mas. também.pode.estar.na. sua.origem.de.
um.episódio.grave.que.a.ignorância.da.pessoa.não.considerou..Por.
exemplo:.se.os.fenômenos.começaram.depois.da.pessoa.ter.partici-
pado.em.sessões.de.espiritismo;.de.depois.de.ter.consultado.magos,.
cartomante,.seitas.satânicas;.ou.se.o.interessado.tinha.sido.iniciado.
em.práticas.de.ocultismo,.de.magia.e.coisas.semelhantes..Pode.ter-se.
verificado.um.grave.litígio.com.ameaças.de.vingança..São.fatos.aos.
quais.é.preciso.conhecer.e.avaliar.

Apresentei. apenas. as. perguntas. mais. comuns;. freqüentemente.
estas.são.suficientes.ou.nem.sequer.são.todas.necessárias..Se.consi-
derar.que.tenho.motivos.suficientes.de.suspeita.(pode.bastar.apenas.
um,.mas.que.seja.significativo),.avanço.com.o.exorcismo..Só.assim.se.
chega.à.certeza.se.há,.ou.não,.influxo.maléfico..O.efeito.do.exorcis-
mo.também.deve.ser.considerado:.qual.o.comportamento.da.pessoa.
durante.o.exorcismo;.quais.os.efeitos.dele.resultantes.nos.dias.que.se.
seguiram;.qual.o.comportamento.e.quais.os.efeitos.que.se.verificam.
no.seu.desenrolar,.no.decurso.de.uma.série.de.exorcismos..Isto.no.
caso.em.que.seja.oportuno.prosseguir.nesse.sentido..O.exorcismo.
tanto.pode.durar.poucos.minutos.como.muitas.horas;.não.existem.
regras.fixas..Cada.exorcista.vai.adquirindo.os.próprios.métodos.e.ex-
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periências.pessoais..É.claro.que.é.importante.considerar.as.reações.
do.indivíduo,.mas.também.podem.influir.causas.circunstanciais:.as.
muitas.pessoas.que.o.exorcista.ainda.tem.de.receber,.o.cansaço.do.
sujeito. ou. do. próprio. exorcista....Geralmente,. se. o. exorcista. nota.
que.não.provoca.reação.alguma.e.que.não.se.verificam.efeitos,.quer.
dizer.que.não.há.nada.de.caráter.maléfico.

Isto.para.não.falar.da.grande.variedade.de.quanto.pode.se.veri-
ficar.durante.um.exorcismo:.não.existem.dois.casos.iguais..Se.uma.
pessoa. foi.atingida.por.um.maléfico,.este,.por.vezes,.manifesta-se.
de.imediato,.com.reações.violentas;.outras.vezes,.vai.se.manifestan-
do.um.pouco.de.cada.vez,.no.decurso.de.vários.exorcismos:.tem-se.
a.impressão.de.que,.primeiro,.o.mal.tem.de.emergir.totalmente.e,.
depois,.começa.a.retirar-se.até.desaparecer.por.completo..Em.casos.
raros,.pode.bastar.um.único.exorcismo;.na.maioria.das.vezes,.é.ne-
cessário.uma. série.de. exorcismos,.mesmo.durante. anos..Depende.
muito.da.colaboração.da.pessoa.em.causa.e.do.auxílio.prestado.pe-
los.seus. familiares..Naturalmente,. trata-se.de.uma.colaboração.de.
caráter. espiritual:. é. necessário. que. quem. auxilia. viva. na. graça. de.
Deus,.que.reze.muito,.que.freqüente.os.sacramentos.assiduamente,.
que.realize.um.caminho.de.formação.religiosa.

Concluo.respondendo.a.duas.questões.fundamentais.

–.É.possível,.em.todos.os.casos,.chegar.à.certeza.da.existência,.
ou.não,. da.possessão.diabólica?.Geralmente. sim;.num.ou.noutro.
caso.raro.fica-se.com.a.dúvida.de.estar.apenas.perante.um.mal.psí-
quico..Mas.é.fato.que.os.exorcismos.são.orações.e.nunca.provocam.
dano.a.ninguém..O.mesmo.não.posso.dizer.das.curas.médicas;. já.
várias.vezes. recorreram.a.mim.pessoas.que.anteriormente. tinham.
sido.curadas.por.médicos,.e.o.resultado.que.obtiveram.foi.o.de.fica-
rem.intoxicadas.de.medicamentos.e.atordoadas.com.os.seus.efeitos.

–.A.cura.é. sempre.alcançada?.Quase. sempre,.embora.alterne.o.
tempo.que.demora..E.mesmo.nos. casos. em.que.não. se. alcança. a.
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cura,.os.pacientes,.de.qualquer.modo,.se.beneficiam.de.algum.alívio.
para.os.seus.problemas..Várias.vezes.ouvi.me.dizerem.que.os.exor-
cismos.tinham.ajudado.as.pessoas.que.os.receberam.a.continuarem.
a.viver..O.meu.mestre,.o.padre.Cândido,.não.se.cansava.de.me.re-
petir,.quando.me.sentia.desencorajado.diante.da.lentidão.de.alguns.
processos.de.cura,.que.nós,.exorcistas,.salvamos.muitas.vidas.

As perguntas dos psiquiatras  
e as respostas do Padre Amorth

Pergunta.–.Gostaria.de.saber.se,.na.sua.perspectiva,.existem.tra-
ços.típicos.que.caracterizam.as.pessoas.que,.mais.tarde,.apresentam.
sintomas.de.possessão;.ou.seja,.se,.entre.as.pessoas.por.si.diagnos-
ticadas.como.endemoninhadas,.existiam.anteriormente.comporta-
mentos.que.as.tornavam.mais.vulneráveis?.Ou.se.a.possessão.atinge.
as.pessoas.ao.acaso..Pergunto-lhe.ainda.se.estes.fenômenos.de.pos-
sessão.também.se.verificam.em.ateus.ou.declaradamente.ateus..Uma.
última.curiosidade:.já.li.qualquer.coisa.a.respeito.de.perturbações.
específicas.ligadas.a.estes.fenômenos,.como,.por.exemplo,.a.glosso-
lalia.(capacidade.de.falar.em.línguas.desconhecidas).ou.a.levitação..
Já.observou.casos.destes?

Resposta.–.São.várias.perguntas.interessantes..Começo.pela.últi-
ma.curiosidade..Sim,.já.encontrei.fenômenos.de.pessoas.que.durante.
os.exorcismos.falavam.outras.línguas.ou.línguas.estranhas;.também.
presenciei.fenômenos.de.levitação.e.de.força.gigantesca..Mas.estes.
fenômenos.sozinhos.não.são.suficientes.para.poder.se.afirmar.se.o.
caso.é.de.possessão.diabólica;.são.necessárias.condições.especiais.e.
a.integração.com.outros.elementos.de.avaliação..Um.exorcista.está.
habituado.a.ver.fenômenos.estranhos.em.grande.quantidade.e.de.tal.
maneira.que.se.não.os.tivesse.visto.não.acreditaria.neles..Como,.por.
exemplo,.pessoas.que.durante.os.exorcismos.cospem.pregos,.vidros,.
madeixas.de.cabelos,. as.mais.variadas.coisas..Ou,.então,.a.presen-
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ça,.em.travesseiros.ou.colchões,.de.ferros.retorcidos,.de.cordas.com.
nós,.de.trançados.muito.apertados.em.forma.de.terço,.de.animais.
pré-históricos. feitos. de. material. semelhante. ao. plástico.... O. caso.
mais.grave.que.estou.acompanhando.é.o.de.uma.pessoa.de.quem.o.
demônio.disse.que.fará.vomitar.um.aparelho.de.rádio;.já.vomitou.
quase.dois.quilos.de.material..Destaco.que.os.objetos.vomitados.se.
materializam.no.instante.em.que.saem.da.boca..Observei.isso.clara-
mente.num.jovem.que.cuspiu.pregos.na.mão;.até.o.último.instante.
tive.sempre.a.impressão.de.que.cuspia.saliva..Assim.se.explica.por.
que.razão.a.pessoa.nunca.tem.danos.físicos,.mesmo.quando.cospe.
pedaços.de.vidro.grosso.e.cortante..São.fenômenos.paranormais..É.
importante.levar.em.conta.a.modalidade;.certos.objetos.que.encon-
trados.nos.travesseiros.são.sinais.evidentes.de.feitiços,.ou.seja,.são.
resultados.de.malefícios.

Respondo.agora.à.primeira.pergunta:.todas.as.pessoas.podem.ser.
atingidas.pela.possessão.diabólica.de.manifestação,.principalmente.
os. descrentes,. os. ateus,. os. não. praticantes,. porque. se. encontram.
mais. indefesos..E.o. exorcista.pode.exorcizar.quem.quer.que. seja:.
aos.meus.serviços,.por.exemplo,.já.recorreram.muçulmanos,.budis-
tas,.pessoas.sem.qualquer.tipo.de.credo.religioso..Naturalmente,.ao.
pediram.a.cooperação.necessária,.me.adapto.de.acordo.com.a.pessoa.
que.tenho.à.minha.frente:.recomendo.a.cada.qual.que.siga.com.fide-
lidade.a.própria.fé.religiosa.ou.as.suas.convicções.morais.

Não.existem.predisposições.dependentes,.por.exemplo,.a.fragili-
dade.do.sistema.nervoso.ou.a.hereditariedade..Pelo.contrário,.existe.
o.perigo.de.que.uma.pessoa.se.exponha.à.possessão.diabólica,.por.
exemplo,.freqüentando.sessões.de.espiritismo.ou.seitas.satânicas..É.
importante.saber.que.a.possessão.diabólica.não.é.um.mal.contagio-
so:.não.existe.perigo.algum,.nem.para.os.familiares,.nem.para.os.lu-
gares.que.freqüentam..Pode.se.casar,.ter.filhos,.sem.nenhum.perigo.
de.contágio..Podemos.dizer,.de.um.modo.geral,.que.o.demônio.não.
pode.nos.fazer.nada.sem.o.nosso.consentimento..Por.exemplo,.veio.
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me.procurar.uma.moça.que,.por.pura.curiosidade,.tinha.assistido.
a.uma.missa.negra..Não.conseguia. estudar,. se. concentrar. e. tinha.
crises.repentinas.de.violência,.como.nunca.havia.acontecido.antes..
Neste.caso,.a.causa.era.evidente.e.era.uma.causa.culpável..A.respeito.
da.culpabilidade,.excetua-se.o.campo.dos.malefícios,.em.que.agora.
não.me.aprofundarei.por.ser.um.campo.bastante.vasto.e.que.foge.do.
nosso.tema.principal..Diga-me.se.respondi.suficientemente.a.todas.
as.suas.questões.

Pessoa que formulou a pergunta.–.Sim,.sinto-me.satisfeito..(Esta.
é.sempre.a.gentil.declaração.que.ouço.após.as.minhas.respostas,.por.
isso,.de.agora.em.diante.não.voltarei.a.repeti-la..Digo.apenas,.com.
a.franqueza.que.me.é.habitual,.que.encontrei.mais.interesse.e.mais.
crédito.ao.falar.a.estes.grupos.de.psiquiatras,.do.que.quando.falo.a.
grupos.de.sacerdotes.)

Pergunta –.Sobre.algumas.coisas,. admito.que.estou.de.acordo.
com.o.padre.Amorth..Mas.já.não.concordo.em.considerar.equiva-
lente,.num.certo.sentido,.a.Igreja.e.o.manicômio:.o.primeiro,.como.
lugar.do.exorcismo.contra.o.demônio,.o.outro,.como.lugar.da.cura.
da.loucura..Concordo.que.ambos.trabalhem.em.função.do.homem..
Procedo.do.positivismo.médico;. sou.um.descrente..Mas. acredito.
no.homem,.por.isso,.de.um.ou.de.outro.modo,.trabalhamos.para.
o.mesmo.fim;.o. senhor,. padre,. com.o. exorcismo. e.nós,. de.outra.
maneira..Os.psiquiatras,.por.vezes,.foram.acusados.de.não.saberem.
fazer.a.distinção.entre.uma.alucinação,.um.efeito.paranormal.e.um.
estado. de. êxtase.. É. sempre. bom. esclarecermos,. porque. ninguém.
tem.o.monopólio.do.saber..Vem.à.minha.mente.a.frase.de.Hamlet:.
“Existem.mais.coisas.entre.a.terra.e.o.céu.do.que.as.que.sonha.a.nos-
sa.vã.filosofia”..Por.isso.que.é.sempre.necessário.muita.humildade.

Tenho.que.destacar.a.prudência.que.o.padre.Amorth.demonstra..
Eu.tenho.uma.paciente.que.foi.ao.seu.encontro.porque.supunha.que.
estava.possuída.pelo.demônio..Percorrendo.o.itinerário.que.a.tinha.
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levado.ao.exorcista,. tive.dificuldade.em.perceber.por.que. razão.o.
padre.Amorth.não.a.tinha.exorcizado,.enviando-a,.ao.contrário,.a.
um.psiquiatra..Depois,.lentamente,.fui.percebendo.a.razão:.existem.
duas.estradas.a.percorrer..A.sua.tarefa.é.a.de.expulsar.os.demônios,.
a.minha.é.a.de.reconstruir.a.pessoa..Esta.pessoa,.que.não.é.psicó-
tica.nem.neurótica,.teve.necessidade.de.passar.pelo.padre.Amorth.
antes.de.chegar.até.mim..E.compreendo.também.a.importância.da.
fé.. Todos. nós. poderemos. constatar. que. temos. extrema. facilidade.
em. curar. pessoas. que. têm. fé..Alguns.dos. casos.mais. difíceis. que.
tratei.foram,.precisamente,.de.casos.de.padres.deprimidos..Gostaria.
de. concluir. dizendo. que. existem. seguramente. pontos. de. contato.
entre.o.exorcista.e.o.psiquiatra,.mas.também.entre.o.psiquiatra.e.o.
médico.tradicional.

Resposta.–.Obrigado.pela.sua.intervenção..Realmente.é.necessá-
ria.mútua.compreensão.para.sermos.ainda.mais.úteis.para.os.doen-
tes..Descobrem-se.mundos.novos..Coisas.difíceis.de.acreditar..Cer-
to.dia,.o.padre.Cândido.estava.exorcizando.uma.moça,.estudante.
universitária,.que.apresentava.sintomas.certos.de.possessão.diabó-
lica,.mas.também.sinais.certos.de.desequilíbrio.psíquico..O.padre.
Cândido.pediu.ajuda.a.um.amigo.e.marcaram.um.encontro..O.psi-
quiatra.tinha.uma.escrivaninha.que.era.muito.grande.e,.por.isso,.a.
moça.estava. sentada.à. sua. frente.mas.ainda.bastante.distante..No.
fim.da.conversa,.o.psiquiatra.disse.a.ela:.“Menina,.vou.receitar.es-
tes.medicamentos.para.você”,.e.começou.a.escrever.a.receita..Nesse.
momento,.aconteceu.um.fato.estranho..Sem.se.mexer.da.cadeira,.a.
moça.esticou.o.braço,.que.ficou.muito.comprido.sob.o.olhar.estupe-
fato.do.psiquiatra.(“quase.dois.metros”,.dirá.ele.mais.tarde),.pegou.
a.receita.que.o.médico.estava.preenchendo,.rasgou-a.e.atirou-a.para.
o.cesto.de.lixo.dizendo.com.voz.profunda:.“Esta.porcaria.não.me.
serve.para.nada”..O.padre.Cândido.ria.muito.ao.contar.do.susto.que.
tinha.passado.o.seu.amigo.médico,.que.nunca.mais.quis.saber.nada.
da.moça,.nem.de.nenhum.outro.paciente.do.exorcista.
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São.fatos.perante.aos.quais.um.exorcista.não.se.espanta,.pois.está.
constantemente.acostumado.a.lidar.com.eles..Mas.é.bom.que.tam-
bém.o.psiquiatra.os.conheça,.para.poder.intervir.no.âmbito.que.é.
de.sua.competência.

Pergunta.–.Antes.de.mais.nada,.quero.agradecer.ao.padre.Amorth.
por.tudo.o.que.nos.disse..A.minha.pergunta.é.estritamente.técnica.
a.respeito.da.função.do.psiquiatra.nestes.casos..Gostaria.de.saber.
qual. a. responsabilidade. individual. destas. pessoas,. que. interesses.
tem.o.demônio;.as.causas.que.levam.uma.pessoa.ficar.possuída.pelo.
demônio.

Resposta.–.São.três.perguntas.muito.interessantes.e.sinto.ter.de.
resumir.as.respostas.em.tão.pouco.tempo..Começo.pela.última.per-
gunta,.que.também.esclarece.a.primeira..São.quatro.as.causas.que.
podem. levar.à.possessão.diabólica.ou.a.perturbações.de.natureza.
maléfica;. duas. causas. são. inculpáveis,. por. isso. não. existe. respon-
sabilidade;. duas. causas. são. culpáveis;. por. isso. a. responsabilidade.
humana.é.evidente.

–.Pode.se.tratar.de.simples.permissão.de.Deus,.do.mesmo.modo.
como.Deus.pode.permitir.uma.determinada.doença..A.finalidade.é.
dar.à.pessoa.uma.oportunidade.de.purificação.e.de.méritos..Pode-
ria.apresentar.uma.longa.lista.de.santos.e.de.bem-aventurados.que.
sofreram.períodos.de.possessão.diabólica.(Santa.Gemma.Galgani,.a.
bem.aventurada.Ângela.de.Foligno,.o.bem-aventurado.Padre.Calá-
bria...)..Pode.se.tratar.apenas.de.perturbações.maléficas,.tais.como.
pancadas,.quedas.ou.coisas.semelhantes;. temos.exemplos.famosos.
deste.tipo.de.fenômenos.na.vida.do.Santo.Dura.d’Ars.e.do.Santo.
Padre.Pio.

–.A.causa.pode.ser.dada.por.um.malefício.de.qual.se.é.vítima:.não.
há.culpa.por.parte.da.vítima,.mas.existe.culpa.por.parte.de.quem.o.
provoca..Até.mesmo.a.pessoa.mais.inocente.(por.exemplo,.um.bebê.
ainda.no.seio.materno).pode.ser.atingida.por.um.malefício,.que.é.
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definido.como:.fazer mal por meio do demônio..E.pode.ser.coloca-
do.em.prática.de.muitas.maneiras:.feitiço,.pactos,.maldições,.mau-
olhado,.macumba....Aqui. entramos.no.grande. campo.da.magia. e.
da.bruxaria,.que.nos.levaria.para.longe.do.nosso.tema..Limito-me.a.
dizer.que.Deus.criou.o.homem.livre;.livre.até.de.fazer.mal.às.outras.
pessoas..Assim.como.posso.pagar.a.um.assassino.para.que.mate.uma.
determinada.pessoa,.do.mesmo.modo.posso.pagar.a.um.indivíduo.
ligado.ao.demônio.para.que.faça.um.malefício.contra.alguém.

–.Freqüentar.pessoas.e.lugares.perigosos..Quem.consulta.magos,.
cartomantes,.bruxos;.quem.participa.em.sessões.de.espiritismo.ou.
faz.parte.de.seitas.satânicas;.quem.se.dedica.ao.ocultismo,.à.necro-
mancia. (mesmo. sob. a. forma.de.psicografia,. atualmente.muito.di-
fundida):.todas.estas.pessoas.se.expõem.ao.risco.(embora.na.maior.
parte.das.vezes.não.sofra.as.conseqüências).de. receber. influências.
maléficas.e.mesmo.a.possessão..É.evidente.nestes.casos.a.plena.res-
ponsabilidade.do.indivíduo,.por.vezes.provocada.com.absurda.von-
tade:.por.exemplo,.no.caso.do.pacto.de.sangue.com.o.diabo.

–.Também.a.quarta.causa.implica.plenamente.a.responsabilida-
de.do. indivíduo..Pode-se. cair. em.malefícios.pela.persistência,. em.
culpas.graves.e.múltiplas..Creio.que.é.o.caso.evangélico.de.Judas,.
de.quem.se.diz.no.fim:.“Satanás.entrou.nele”..Tive.casos.de.jovens.
usuários.de.droga.e.sobretudo.culpados.de.delitos.e.perversões.se-
xuais,.culpas.graves.e.persistentes.que.os.tornaram.escravos.do.de-
mônio..Também.já.experimentei.a.grande.dificuldade.que.é.libertar.
mulheres.que,.para.além.de.outros.motivos.que.tinham.provocado.
a.possessão,.tinham.realizado.abortos.

Respondo,.enfim,.a.segunda.questão:.que.interesse.tem.o.demô-
nio..Nenhum.interesse,.mas.age.por.pura.perfídia..É.a.verdadeira.
falsidade.demoníaca,.que.quer.o.mal.pelo.mal,.mesmo.em.próprio.
dano..Certo.dia,.interroguei.um.demônio:.“Você.paga.com.um.au-
mento.de.penas.eternas.todos.os.sofrimentos.que.provocas.a.estas.
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pessoas..Tem.todo.o.interesse.em.ir.embora.o.mais.rápido.possível”..
Respondeu-me:.“Não.me.interessam.as.penas.que.tenho.de.sofrer;.
me.basta.fazer.sofrer.esta.pessoa.e.destruí-la”..Nós.podemos.com-
preender,.mesmo.desaprovando,.o.delinqüente.que.mata.um.homem.
para.o.derrubar..Mas.nunca.chegaremos.a.compreender.a.perfídia.
do.demônio.que.se.encarniça.contra.o.homem,.eventualmente.com.
o.objetivo.de.desprezar.Deus,.travando.os.seus.planos.de.felicidade.
e.bem,.mas.em.dano.próprio.

Pergunta. –.Na.minha. longa. experiência. sempre.me. abstive.de.
fazer. investigação.como.curioso;.procurei.sempre,.pelo.contrário,.
manter-me.atualizado..Hoje.vim.aqui.a.convite.do.prezado.Doutor.
Tamino;.e,.no.entanto,.comecei.a.anotar.muitas.coisas.e.a.surgirem.
muitas.dúvidas..Vou.apresentar.apenas.algumas..Antes.de.tudo,.está.
fora.de.questão.que.o.psiquiatra,.mais.do.que.todos.os.outros,.tem.
de. ter. consciência.dos. enormes. limites.da. ciência..Lembro-me.de.
um.grande.estudioso.francês.que.falava.das.vantagens.da.ignorân-
cia,.ou.seja,.de.considerar-se.ignorante;.quando.uma.pessoa.se.con-
sidera.sábia.não.aprende.mais.nada..Gostaria.que.me.dissesse.mais.
alguma.coisa.a.respeito.da.possessão.e.dos.malefícios..E.também.a.
respeito.da.colaboração.que.se.requer.do.endemoninhado.para.que.
seja.curado,.o.que. isso.significa?.Já.tive.experiência.destas.posses-
sões.e.gostaria.de.saber,.também,.a.opinião.dos.outros:.é.que.entre.
as.formas.que.já.encontrei.na.minha.vida.profissional.e.as.que.hoje.
aqui.foram.relatadas,.há.bem.pouco.em.comum.

Resposta –.Muito.obrigado..Certamente.que.o.pouco.tempo.dis-

ponível.não.permite.responder.completamente.a.questões.tão.pro-

fundas..Aquilo.que.relatei.não.combina.com.a.sua.experiência..Seria.

interessante.fazer.uma.comparação,.porém,.limito-me.a.uma.obser-

vação:.os.fatos.naturais.são.caracterizados.por.uma.certa.repetição.

que,.no.fim.das.contas,.permite.a. formulação.de. leis,.de.critérios,.

também.em.campo.médico..Deste.modo,. a.partir.da. experiência,.
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nasce.a.ciência..Mas.aqui.não..Não.existem.dois.casos.iguais..Mesmo.
entre. exorcistas,. as. experiências. são.de. tal.maneira.diferentes.que.
por.vezes.é.difícil.entendermos.

Mais. algumas. palavras. a. respeito. da. possessão,. que. é. a. forma.
mais.grave..O.demônio.é.puro.espírito;.na.realidade,.é.uma.força.de-
moníaca.que.se.apodera.de.uma.pessoa.e.fala.ou.age.servindo-se.dos.
órgãos.desta.pessoa,.mas.valendo-se.do.seu.conhecimento.e.força..
Por.isso.pode.revelar.coisas.ocultas;.pode.falar.todas.as.línguas.ou.
línguas.que.desconhecemos;.pode.manifestar.uma.força.extraordi-
nária,.impossível,.humanamente.falando..Um.amigo,.exorcista.em.
Roma.há.muito.tempo,.estava.exorcizando.um.jovem.numa.Igreja..
A.certa.altura,.este.jovem.levantou-se.e.começou.a.subir,.a.subir.até.
que.a. sua.cabeça. tocou.no. teto.da.Igreja..Imaginem.o. terror.que.
experimentaram.os.que.presenciaram.a.cena,.o.medo.de.que.o.seu.
familiar.caísse.de.repente.e.se.arrebentasse.no.chão..O.exorcista.fez.
um.gesto.para.tranqüilizá-los.e.continuou.firme.com.o.exorcismo,.
como.se.nada.de.mais.estivesse.acontecendo..Mais.para.o.fim.das.
orações,.aquele.jovem.começou.a.descer.lentamente.e,.no.final.do.
exorcismo,.já.estava.de.novo.sentado..Não.percebeu.nada..São.fenô-
menos.que.ocorreram,.e.que.não.podem.ter.explicação.natural.

Mais.difícil.é.verificar.a.relação.com.os.malefícios..Já.a.Bíblia.diz,.
no. livro.do.Êxodo,.quando.descreve.que.os. fatos.prodigiosos.que.
Moisés.realiza.perante.o.Faraó,.por.ordem.de.Deus.e.com.a.força.de.
Deus,.também.são.realizados.pelos.magos,.com.a.força.do.demônio:.
transformar. a. água. em. sangue,. o.bastão. em. serpente,. provocar. a.
invasão.de.rãs....O.demônio.também.tem.o.poder.de.provocar.doen-
ças..Jesus.curou.muitos.surdos.e.mudos,.que.tinham.sido.atingidos.
por.malefícios;.certa.vez,.curou.um.surdo-mudo.expulsando.o.de-
mônio.que.tinha.se.apoderado.dele:.neste.caso,.o.mal.era.resultante.
de.uma.presença.demoníaca..O.padre.Cândido,.com.os.seus.exorcis-
mos,.curou.muitas.doenças.e,.até,.tumores.no.cérebro..Já.me.aconte-
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ceu,..várias.vezes,.fazer.desaparecer.quistos.dos.ovários,.na.véspera.
de.uma.operação..Naturalmente.que.são.fatos.que.ocorrem.apenas.
a.pessoas.já.afetadas.por.malefícios..O.Evangelho.sugere.o.critério:.
a.árvore.é.conhecida.pelos.frutos..Até.os.médicos,.muitas.vezes,.fa-
zem.experiências.com.os.medicamentos.e.percebem.que,.se.um.dá.
resultado.positivo,.prosseguem.com.esse.tratamento;.caso.contrário,.
substituem-no.. Eu. costumo. ser. abrangente. na. administração. dos.
exorcismos.e,.depois,.para.avançar,.me.prendo.ao.efeito.provocado.

Uma.palavra.também.sobre.a.colaboração.que.se.espera.de.uma.
pessoa.possessa..Estamos.em.um.campo.no.qual.a.cura.é.a.oração,.
é.a.intervenção.divina..Por.isso,.pedimos.a.quem.é.vítima.de.male-
fícios.que.se.reconcilie.com.a.lei.de.Deus.(freqüentemente.o.ponto.
de.partido.é.uma.boa.confissão),.que.intensifique.a.oração.e.a.fre-
qüência.aos.sacramentos,.que.aprofunde.a.própria.cultura.religiosa..
E.estes.meios.comuns.da.graça.não.são.apenas.de.ajuda;.por.vezes,.
são.suficientes.para.fazerem.cessar.as.perturbações.

Pergunta.–.Existem.possessões.mais.ou.menos.graves?.O.demô-
nio.pode.dar.poderes,.benefícios?

Resposta.–.Existe.uma.vasta.série.de.possessões.diabólicas,.dife-
rentes.em.intensidade.e.em.manifestações..Existe.diferença.de.inten-
sidade..Veio.me.procurar,.uma.jovem.de.quinze.anos,.que.há.alguns.
dias.tinha.ido.assistir,.por.curiosidade,.a.um.ritual.satânico..De.vol-
ta.para.a.casa,.ficou.furiosa,.dava.pontapés.e.arranhava.os.familiares.
que.procuravam.detê-la,.cuspia.neles..Foram.suficientes.poucos.mi-
nutos.de.exorcismos.para.que.fosse.completamente.libertada..Outras.
vezes,.somam-se.várias.causas,.em.diferentes.idades.da.vida,.e.quan-
do.a.pessoa.vem.procurar.o.exorcista.é.necessário.sanar.toda.uma.
série. de. feridas,. exigindo,. deste.modo,. um. tratamento.de.muitos.
meses,.freqüentemente.muitos.anos,.para.atingir.a.plena.libertação.

Existem.também.grandes.diferenças.nas.manifestações.externas..
Cito.dois.casos.extremos..Há.pessoas.que.se.tornam.furiosas,.com.
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uma.força.sobre-humana,.gritam.e.procuram.se.atirar.contra.os.pre-
sentes;.contudo,.também.já.tive.casos.de.absoluta.imobilidade.e.si-
lêncio,.com.uma.total.falta.de.reações.externas,.que.exigiram.grande.
esforço.e.a.colaboração.de.muitos.elementos.para.compreender.que.
se.tratava.realmente.de.uma.possessão.diabólica..Entre.estes.casos.
extremos,.há.espaço.para.uma.série.de.variações.intermediárias..Ou-
tra.situação.é.a.de.quem.consegue.realizar.completamente.os.seus.
compromissos. profissionais. e. familiares,. e. afazeres. de.modo. que.
ninguém.tome.conhecimento.do.seu.mal;.diferente.é.a.condição.de.
quem.não.é.capaz.de.fazer.nada,.de.quem.tem.necessidade.de.assis-
tência.contínua.e,.por.isso,.sente.um.tédio.mortal.para.com.a.vida.

Passando.à.outra.pergunta:.sim,.o.demônio.pode.dar.poder.e.be-
nefícios..É.o.que.faz,.por.exemplo,.com.todos.os.magos.e.bruxos:.o.
poder.da.adivinhação.e.de.provocar.perturbações;.pode.também.dar.
vantagens.materiais.de.riqueza,.sucesso,.prazeres..Mas.uma.vez.que.
o.demônio.apenas.pode.fazer.mal.e.querer.o.mal,.combina.sempre.
estes.dons.com.grandes.sofrimentos..Por. isso,.aqueles.que.pedem.
dons.a.Satanás.fazem.um.péssimo.negócio:.vivem.o.inferno.já.nesta.
terra.e,.se.não.se.converterem,.irão.vivê-lo.na.outra.vida.também.

Pergunta.–.Vamos.dar.um.exemplo:.uma.pessoa.possuída.pelo.
demônio.recebe.um.mal.físico.que.exige.intervenção.cirúrgica;.quais.
são.as.conseqüências?.Pode.haver.conflito.entre.um.exorcista.e.um.
médico,.com.evidente.prejuízo.para.o.paciente,.se.o.exorcista.consi-
derar.que.se.encontra.diante.de.um.malefício,.que.pode.ser.curado.
com.o.exorcismo,.e.o.médico.considerar,.pelo.contrário,.que.se.trata.
apenas.de.um.mal.natural,.que.deve.ser.curado.por.via.médica?

Resposta.–.São.possíveis.surpresas,.mas.não.são.possíveis.confli-
tos.entre.médicos.e.exorcistas..Esta,.pelo.menos,.é.minha.experiên-
cia.pessoal.e.dos.exorcistas.que.conheço.

Surpresas:.tive.alguns.casos.nos.quais.o.cirurgião,.dando.conti-
nuidade.aos.preparativos.para.a.operação,.não.encontrou.nada.da-
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queles.males.que.as.análises,.a.ecografia,.a.TAC.e.a.ressonância.mag-
nética.revelaram..Em.todos.os.casos,.havia.um.mal.(por.exemplo,.
quistos),.mas.que.surgiram.imediatamente.após.a.operação..Mas.são.
casos.muito.raros.

Já.no.que. respeito. à. possibilidade.de. conflito. entre.médicos. e.
exorcistas,.nunca.tive.conhecimento.de.nenhum..Isto.porque,.fun-
damentalmente,.trabalham.em.campos.diferentes..Jamais.me.senti.
no.direito.de.dizer.a.um.médico.o.meu.parecer,.ou.de.interferir.nas.
decisões.dele..Na.maior.parte.das.vezes,.tive.casos.em.que.suspeitava.
de.malefícios.e.esperava.que.se.evitassem.determinadas.intervenções.
cirúrgicas;.e,.de.fato,.ocorriam.mudanças.nos.dados.das.análises,.o.
que.levava.os.cirurgiões.a.decidirem.não.intervir..Posso.dizer.que.
me.encontrei.muitas.vezes.a.colaborar,.indiretamente,.com.os.médi-
cos,.sem.que.nunca.nos.encontrássemos.e.sem.que.eles.soubessem.
da.minha.existência.ou.do.fato.que.o.paciente.recebia.exorcismos.
realizados.por.mim..Creio.que.este.também.é.um.importante.ponto.
de.encontro,.embora. inconsciente:.o. respeito.mútuo.que. faz.com.
que.cada.qual.atue.na.própria.área.de.intervenção;.e.o.encontro.é.
dado.pelas.vantagens.que.o.doente.recebe,.sendo.beneficiário.tanto.
dos.cuidados.médicos.como.da.intervenção.dos.exorcistas.

Pergunta.–.Uma.curiosidade.pessoal..Gostaria.de.saber.com.que.
critérios.de.escolha.é.que.chegou.a.este.tipo.de.atividade,.e.se.sofreu.
danos.pessoais..E,.antes.ainda,.gostaria.de.saber.de.cultura,.do.am-
biente.onde.vive;.por.exemplo,.a.comparação.de.alguém.que.vive.em.
Londres.com.alguém.que.vive.em.uma.tribo.africana.

Resposta –.Considero.muito.importante.fazer.estas.distinções..A.
cultura.pessoal.e.o.ambiente,.mais.ou.menos.avançado,.em.que.se.
vive,.não.têm.nenhuma.influência.nem.sobre.as.eventuais.perturba-
ções,.nem.sobre.os.remédios.que.as.pessoas.procuram.nos.exorcistas.
ou. nos.magos. e. nos. bruxos.. Tanto. nós,. como. eles,. somos. visita-
dos.por.operários,. agricultores,. domésticas,. profissionais. liberais,.
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industriais,.políticos....Tive.o.caso.de.um.engenheiro.eletrônico.que.
tinha.pago.vinte.mil.euros.por.um.amuleto.(um.saquinho.com.um.
cordel.cheio.de.nós),.que.devia.tê-lo.libertado.de.todos.os.seus.pro-
blemas..O.progresso.técnico.e.a.cultura.não.têm.qualquer.influên-
cia;. verificamos. a. existência. deste. fato. por. todo. o. lado:. tanto. na.
Inglaterra.como.em.Portugal,.nos.Estados.Unidos.como.na.África.
ou.na.Índia.

Também.a.religião.tem.pouca.influência.e.convive.tranqüilamen-
te.com.as.várias.formas.de.superstição,.embora.as.combata.como.pe-
cados.de.idolatria..As.pessoas.vão.à.igreja.e.depois.à.bruxaria,.com.
a.maior.naturalidade..Sabemos.que.no.mundo.tecnicamente.mais.
evoluído,.a.página.dos.jornais.diários.mais.lida.é.a.do.horóscopo;.fo-
ram.feitas.estatísticas.bem.precisas.a.este.respeito..Não.esqueçamos.
que.a.luta.contra.o.demônio.e.contra.os.espíritos.maléficos.foi.sem-
pre.conduzida,.junto.de.todos.os.povos,.ainda.antes.que.existisse.o.
povo.judeu;.naturalmente.que.cada.qual.seguia.as.convicções.e.os.
métodos.do.seu.ambiente.cultural..O.surgimento.do.cristianismo.e.
de.outras.grandes.religiões.tiveram.escassa.influência.na.mudança.
de.mentalidade.

Agora.respondo.à.pergunta.sobre.como.me.tornei.exorcista..Foi.
por.acaso;.não.foi.uma.escolha.minha..Tinha.ido.visitar.o.Cardeal.
Hugo.Poletti,.para.cumprimentá-lo.e.alegrá-lo.um.pouco.com.a.mi-
nha.maneira.brincalhona.de.ser,.quando.no.meio.da.conversa.sur-
giu.o.nome.do.padre.Cândido.Amantini:.“Você.conhece.o.padre.
Cândido?.Doente.como.está.precisa.mesmo.de.alguém.que.o.ajude”..
Começou. a. escrever. numa. folha. (evidentemente. que.me. conferia.
a. condição.de. exorcista),. sem.prestar. atenção. aos.meus.protestos..
Acrescento.também.que.danos.à.minha.pessoa.nunca.sofri;.trato.o.
demônio.com.a.autoridade.porque.é.ele.que.tem.medo.de.mim.e.de.
qualquer.homem,.criado.à.imagem.de.Deus..Muito.mais,.tem.medo.
de.um.cristão,.que.a.partir.do.Batismo.ficou.marcado.com.o.selo.da.
Santíssima.Trindade.
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Pergunta.–.Muitas.pessoas.falam.demais.sobre.os.demônios..Por.
que.não.falar,.igualmente,.dos.espíritos.bons,.já.que.também.existem?

Resposta.–.Você.tem.razão..O.demônio.sempre.se.fez.notícia;.os.
anjos,.pouco..Recordo-me.daquele.provérbio.chinês,.que.agora.tam-
bém.está.de.moda.entre.nós:.“Faz.mais.barulho.uma.árvore.que.cai.
do.que.uma.floresta.que.cresce”..Os.anjos.existem,.são.muito.mais.
ativos.do.que.os.demônios.e,.na.outra.vida,.poderemos.verificar.de.
quantos.perigos.nos.defenderam;.até.de.perigos.materiais..Quando.
penso,. por. exemplo,. nas. imprudências. e. nos. riscos. que. consegui.
superar.em.quarenta.anos.de.carta.de.habilitação,.conduzindo.nem.
sempre.da.maneira.mais.correta,.tenho.mesmo.que.agradecer.ao.meu.
anjo.da.guarda..Mas.tomar.consciência.do.bem.é.mais.difícil.do.que.
percebermos.o.mal..Até.no.campo.dos.males.físicos:.lamentamo-nos.
se.temos.um.mal.(por.exemplo,.dor.de.dentes).e.não.pensamos.em.
todos.os.nossos.órgãos.que.funcionam.bem.

Agradeço.à.pergunta.que.me.apresentou.porque.me.permite.re-
cordar. que. os. anjos. existem;. defendem-nos. dos. perigos,. dão-nos.
boas.inspirações,.ajudam-nos.nas.nossas.atividades,.apóiam-nos.na.
adversidade..É.realmente.injusto.não.falar.mais.sobre.eles.

Pergunta.–.Mais.uma.pergunta.sobre.a.ação.do.demônio..Certa-
mente.que.não.tem.interesse.algum.em.encontrar-se.com.um.exor-
cista..Gostaria.de.saber.se.os.endemoninhados.vêm.ao.seu.encontro.
espontaneamente.ou.à.força.

Resposta.–.A.pessoa.endemoninhada.sofre,.e.deseja.ir.ao.encon-
tro.do.exorcista.para.ser.curada,.ou.seja,. libertada..Mas.é.verdade.
que.encontra.dificuldades,.especialmente.no.último.momento..Em.
muitos.casos,. se.os.atingidos.não.forem.ajudados.não.conseguem.
chegar.ao.exorcista..Durante.os.exorcismos.o.demônio.fica.mais.fe-
roz.do.que.em.qualquer.outro.momento..E.então,.antes.de.começar.
o.exorcismo,.começam.as.perturbações..Há.quem.chegue.até.mim.
serenamente.e.não.apresente.dificuldades.iniciais;.há.quem.chegue.
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até.mim.em.estado.de.transe,.tendo.sido.mesmo.arrastado.à.força.
durante.a.última.parte.do.trajeto;.há.quem.gostaria.de.fugir.enquan-
to.espera.pelo.exorcismo,.e.fugiria.mesmo.se.não.fosse.agarrado..E.
há.quem.sai.de.casa.para.vir.se.encontrar.comigo,.mas.depois.não.
consegue.e.muda.de.direção..Depois,.e.de.um.modo.geral,.no.fim.
do.exorcismo.as.pessoas.regressam.às.suas.casas,.serenas,.contentes.
por.terem.vindo;.em.todo.o.caso,.mesmo.percebendo.as.vantagens.
do.exorcismo,.sentem.tantas.dores.durante.o.desenrolar.do.ritual.
que.acabam.até.dizendo:.“Aqui.é.que.eu.não.volto.mais!”.Mas,.pelo.
contrário,.são.as.pessoas.mais.fiéis.em.regressar.

Acrescento.que.é.muito.importante.o.auxílio.que.depois.o.pos-
suído.dá.a.si.próprio.(através.da.oração,.da.freqüência.aos.sacramen-
tos...).ou.que.recebe.dos.outros:.bênçãos,.orações.de.libertação,.etc.

Pergunta.–.Mas.é.assim,.tão.importante,.a.colaboração.da.pessoa.
endemoninhada?.Se.há.uma.presença.externa.que.não.depende.dela,.
deveria.poder.ser.libertada.

Resposta.–.Sim,.a.colaboração.é.muito.importante..Eu.costumo.
dizer,.dado.que.já.quase.toda.a.gente.tem.experiência.destas.coisas,.
que.é.um.pouco.como.libertar.um.toxicodependente:.se.colaborar.
pode.chegar.à.cura,.caso.contrário,.não..Digo-o.também.ao.interes-
sado:.a.luta.e.a.vitória.contra.o.demônio.é.você.quem.a.conduz;.é.
você.que.se.liberta,.eu.apenas.posso.lhe.ajudar..Porque.aqui.é.neces-
sária.a.ajuda.de.Deus:.quem.liberta.é.o.Senhor..E.obtém-se.auxílio.
quando.se.reza.e.quando.se.afastam.os.obstáculos.à.ação.da.graça:.
por.uma.injustiça.grave.que.deve.ser.reparada..Para.obter.o.auxílio.
de.Deus.a.oração.é. fundamental..Digo.muitas.vezes.que.o.maior.
obstáculo.que.nós.exorcistas.encontramos.é.a.passividade.das.pes-
soas,.a.pretensão.de.ser.libertado.sem.o.esforço.próprio.

Pergunta.–.Gostaria.de.voltar.à.tipologia.de.fenômenos.de.que.se.
falou,.como.a.glossolalia,.a.levitação,.etc..São.fatos.que.me.impressio-
nam.porque.já.pude.observá-los.em.outro.contexto.completamente.
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diferente.do.da.possessão.diabólica;.encontramos.exemplos.destes.
fenômenos.na.literatura.psicanalítica..Carl.Jung.fala.a.este.respeito.
e.dá.uma.explicação.em.que.formula.a.hipótese.de.forças.e.energias.
que.se.libertam..Parece-me.que.o.padre.Amorth.faz.a.distinção.en-
tre. fenômenos.demoníacos,. fenômenos.paranormais. e. fenômenos.
psiquiátricos..Esta.distinção.baseia-se.numa.evidente.diferenciação.
fenomenológica.que,.porém,.possui.igual.substancialidade.energé-
tica,.ou.trata-se.de.uma.diferenciação.substancial.em.que.se.liberta.
uma.energia.totalmente.diferente,.de.outra.natureza?

Resposta.–.A.diferença.é.substancial.porque.há.uma.substancial.
diferença.de.causa..Nos.fenômenos.de.natureza.maléfica,.a.causa.é.
a.presença.do.demônio.e.a.eventual.energia.que.se.liberta.provém.
do.demônio..Por.isso,.só.a.oração.e.os.exorcismos.não.são.eficazes.
e.os.males.continuam,.quer.dizer.que.a.causa.é.diferente:.psíquica.
ou.parapsicológica..Por.isso,.não.se.trata.de.energias.de.intensidade.
diferente,.mas. de. energias. de. natureza. diferente,. de. proveniência.
diferente.

Pergunta –.No.caso.que.citou,.do.levantamento.de.um.grande.
peso,.pareceu-me.entender.que.na. sua.perspectiva.não.existe.uma.
diferente.intensidade.de.força,.mas.trata-se.apenas.de.um.fenômeno.
de.natureza.diferente.

Resposta.–.Exato..Neste.momento,.estamos.perante.a.dificuldade.
que.existe. em.catalogar.determinados. fenômenos..Porque.mesmo.
que. a. fenomenologia. seja. idêntica,. a. causa. pode. ser. substancial-
mente.diferente..Foi.por.este.motivo.que.citei.o.exemplo.bíblico.de.
Moisés.que,. com.a. força.de.Deus,. realizava.os.mesmos.prodígios.
que.depois.dos.magos. egípcios. realizavam.com.a. força.do.diabo..
Podemo-nos. encontrar. perante. dois. fenômenos. idênticos:. um. de.
caráter.maléfico.e.o.outro.de.caráter.paranormal..Como.podemos.
distinguir. a. causa.que.os.diferencia?.Antes.de.mais. a.modalidade.
de.manifestação..Por.exemplo,.se.uma.pessoa.manifesta.uma.força.
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anormal.apenas.durante.os.exorcismos..E,.mais,. se. existem,.even-
tualmente,.outros. fenômenos.suspeitos..Por.exemplo,. se.a.mesma.
pessoa,.durante.os.exorcismos,.quando.é.aspergida.com.água-benta,.
reage. como. se. estivesse. a. ser.queimada..Certamente.que. isto.não.
acontece.com.pessoas.que.estão..experimentando.certos.fenômenos.
de. caráter.parapsicológico..Acrescento. ainda:. a. eficácia.dos.meios.
de.cura..Se.uma.pessoa.age.sob.a.influência.de.poderes.maléficos,.
os.exorcismos.produzem.efeito.na.pessoa,.enquanto.que.as.outras.
curas.de. índole.natural.não.produzem.efeitos..A.ciência.médica.e.
os.poderes.parapsicológicos.(como.a.pranoterapia,.por.exemplo).in-
fluem.sobre.os.poderes.naturais,.mas.não.produzem.qualquer.efeito.
sobre.os.maléficos..Também.por.isto.se.vê.que.a.diferença.é.substan-
cial.e.não.apenas.fenomenológica.
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quando recorrer 
ao exorcista

É.habitual.dizer-se.que.o.demônio.fi.ca.contente.quando.não.se.
fala.sobre.ele,.pois.assim.pode.trabalhar.à.vontade.sem.ser.perturba-
do;.ou,.então,.que.também.fi.ca.contente.quando.se.fala.demais.dele,.
porque. se. sente.protagonista.da.história..A.mim.parece-me.que.é.
necessário.falar.acerca.dele.porque.existe.e.está.em.plena.atividade,.
mas.é.importante.falar.sobre.ele.de.maneira.equilibrada,.com.clare-
za.de.idéias,.como.a.Bíblia.nos.ensina..É.de.todo.contraproducente.
falar. sobre.o.demônio.de.maneira. errada,.por. exemplo. ridiculari-
zando-o.ou.assustando.as.pessoas,.como.freqüentemente.fazem.os..
meios.de.comunicação,.sobretudo,.neste.últimos.tempo,.desde.que.
perceberam.de.que.o.demônio.é.espetáculo.garantido.

O exorcista, última tábua de Salvação
É.fato.que.atualmente.a.requisição.de.exorcistas.(até.há.bem.pou-

co.anos.quase.desconhecidos).é.grande.e,.se.não.estamos.atentos.e.
não.fazemos.alarde.das.disposições.eclesiásticas,.também.esta.pro-
cura.por.exorcistas.pode.tornar-se.uma.espécie.de.superstição,.tal.e.
qual.como.virar-se.para.os.bruxos..Na.sua.raiz,.jamais.me.cansarei.



114

de.repetir.que,.há.sempre.falta.de.fé,.acrescida.da.mais.completa.ig-
norância.religiosa..No.fim.de.um.congresso.de.exorcistas.da.Puglia,.
que.se.realizou.no.dia.8.de.junho.de.1995.em.Martina.Franca,.foi.
distribuído.um.panfleto.que.continha,.entre.outras.coisas,.dois.da-
dos.interessantíssimos:.os.católicos.italianos.que.têm.uma.consciên-
cia.explícita.de.Igreja,.tal.como.é.exigida.a.quem.se.diz.católico,.são.
pouco.menos.de.quatro.milhões.(cf..F..Garelli,.Religione e moder-
nità,.in.AA.VV.,.La religione degli Europei.[A religião dos europeus],.
Turim,.1992)..Em.compensação,.já.toda.a.gente.conhece.os.resulta-
dos.da.pesquisa.levada.a.cabo.pelo.professora.Cecília.Gatto.Trocchi,.
segundo.a.qual.os.italianos.que.freqüentam.magos,.cartomantes.e.
semelhantes.são.mais.de.doze.milhões..Menos.de.quatro.milhões.e.
mais.de.doze.milhões:.não.me.parece.que.o.ministério.do.exorcismo.
possa.ser.considerado.uma.pastoral.direcionada.a.uma.minoria.

Também.é.verdade.que.a.instrução.de.base.não.pode.e.não.deve.
ser.exigida.dos.exorcistas,.mas.a.quem.se.ocupa.da.catequese,.sacer-
dotes.e.leigos..E.é.talvez.por.causa.desta.carência.que.muita.gente.
se.dirige. aos. exorcistas.por.motivos. inadequados,.quando.não.há.
necessidade.alguma.de.o.fazerem..Acontece-me.freqüentemente.de.
ter.que.repetir.que,.nas.várias.situações.da.vida,.o.exorcista.deve.ser.
a.última.pessoa.em.quem.pensar.

Quais.são.os.casos.mais.comuns.e.errados.em.que.as.pessoas.pro-
curam.ansiosamente.um.exorcista,.como.última.tábua.de.Salvação.
para. resolverem.os. seus.problemas?.Faço.uma.pequena. referência.
aos.principais.

Por.motivos.de. saúde,.quando.a.própria.pessoa.ou. alguém.da.
família.ou.amigo.tem.uma.doença.incurável.do.ponto.de.vista.mé-
dico..Por.motivos.afetivos,.quando.a.mulher.ou.o.marido.abandona.
o. respectivo. cônjuge,. para. ir. conviver. com.outra. pessoa:. “Gostá-
va-mos.tanto.um.do.outro,.certeza.que.alguém.lhe.fez.um.feitiço”..
Ou.então,.quando.um.filho.ou.uma.filha.se.apaixona.por.uma.pes-



115

soa.que,.aos.olhos.dos.pais,.é.completamente.errada..Também.nes-
te.caso.o.motivo.é. idêntico:.“Devem-lhe. ter. feito.um.‘trabalho’!”.

Tanto.mais.nos.casos.em.que.se.ouviu.dizer.(eventualmente.da.
boca.de. um.mago,. ou.de. uma. cartomante.ou. ainda.do. chamado.
vidente).que.realmente.foi.feito.um.“trabalho”;.são.talvez.os.casos.
mais. freqüentes..Acrescento. também.os. casos. em.que. se. altera. o.
caráter.de.um.familiar.(marido,.mulher,.filho...):.“É.certo.que.traz.
o.diabo.no.corpo!”.Ou.quando.a.situação.econômica.vai.por.água.
abaixo..Poderia.continuar.a.dar.exemplos.de.casos.e.erros.comuns..

Que.fazer.nestes.casos?.O.que.aconselhar?.É.certamente.errado.
precipitar-se.na.procura.de.um.exorcista..O.primeiro.passo.que.se-
guramente.deve.ser. feito.é.precipitar-se.para.os.braços.de.Deus:.a.
oração,.a.confiança.em.Deus.e.na.sua.Providência,.a.disponibilidade.
para.aceitar.a.vontade.divina,.tal.como.se.apresenta.nas.circunstân-
cias.concretas.da.vida.

Se. depois. essa. pessoa. ficar. realmente. convencida. de. ter. sido.
atingida.por.um.malefício,.a.primeira.resposta.a.dar.é.a.de.Paulo.
VI:.“Tudo.o.que.nos.defende.do.pecado,.protege-nos.do.maligno”..
Portanto,.o.recurso.aos.meios.anormais.da.graça,.como.se.recorda.
na.carta.que.a.Congregação.para.a.Doutrina.da.Fé.enviou.aos.bis-
pos.em.1985:.“Os.pastores.podem.servir-se.desta.ocasião.que.lhes.é.
apresentada,.para.recordar.aquilo.que.a.Igreja.ensina.a.respeito.da.
função.que.é.própria.dos.sacramentos,.da.intercessão.da.Santíssima.
Virgem.Maria,.dos. anjos. e.dos. santos,. também.na. luta. espiritual.
dos.cristãos.contra.os.espíritos.malignos”..Em.todo.o.caso,.é.sempre.
necessário.um.caminho.de.conversão.e.oração.

Um caminho acompanhado
Esta.caminhada.de.conversões.e.oração.também.deve.ser.acom-

panhada;.pelo.menos.por.um.sacerdote,.que.pode.ser.o.confessor.
habitual.ou.o.diretor.espiritual..Mas.é.muito.mais.útil.o.auxílio.de.
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uma.comunidade,.e.considero.uma.imperdoável.carência.se.a.comu-
nidade.paroquial.não.é.capaz.de. fornecer.a.ajuda.necessária.neste.
campo..Costumo.dizer.que,.em.ordem.de.eficácia.e.de.recurso,.os.
exorcismos.estão.em.último.lugar.

–.Antes.de.mais,.é necessário viver em graça.e.afastar.os.impedi-
mentos.à.graça,.por.isso,.a.primeira.coisa.a.fazer.é.sempre.uma.boa.
confissão..Se.uma.pessoa.vive.num.estado.habitual.de.pecado,.deve.
remediar.esta.situação..Se.uma.pessoa.tem.impedimentos.à.ação.da.
graça. (o.mais. freqüente.é.a. incapacidade.de.perdoar),.deve.afastar.
tais.impedimentos.

–.Viver a Eucaristia,.de.que.sublinho.três.aspectos:.a.Missa,.a.co-
munhão,.a.adoração.eucarística..Devemos.dizer.com.clareza.que.es-
tes.quatro.meios.já.citados,.e.o.seguinte,.têm.muito.mais.força.e.mais.
valor.do.que.um.exorcismo..As.pessoas,.normalmente,.são.pregui-
çosas:.querem.que.sejam.os.outros.a.fazer,.a.livrá-las.dos.problemas..
Aquilo.que.mais.falta,.na.maioria.dos.casos,.é.o.empenho.pessoal.

–.A oração..É.lógico.que.estes.meios.devem.ser.todos.utilizados;.
não.um.a.seguido.de.outro,.mas.segundo.a.natureza.própria.de.cada.
um;.por.isso,.a.oração.deve.ser.diária,.com.fé,.num.certo.espaço.de.
tempo..Todas.as.orações.são.boas,.mesmo.as.que. inventamos.por.
nossa.conta..Têm.particular.e.evidente.eficácia.as.orações.bíblicas.
(salmos,. cânticos). e. o.Terço. do.Rosário,. que. realmente. tem.uma.
força.incrível.

Já.só.utilizando.estes.meios.–.e,.portanto,.sem.utilizar.o.exor-
cismo.–,. é. possível. libertar-se. dos.malefícios. e,. até,. da. possessão..
É. impossível. libertar-se.mediante. o. exorcismo. se. também.não. se.
recorre.a.estes.meios..Excetue-se.os.casos.em.que.a.pessoa.gostaria.
de.utilizar.estes.meios.e.esforça-se.por.utilizá-los.mas.é. impedida.
pelo.demônio..Neste.caso,.é.necessário.ajudá-la.e.são.precisos.mais.
dois.meios.
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–.As orações de libertação..Antes.de.mais.têm.um.duplo.efeito.e.é.
por.isso.que,.por.vezes.são.mais.eficazes.do.que.os.exorcismos:.ge-
ralmente,.fazem-se.orações.de.cura e de libertação;.por.isso.é.que.são.
mais.pertinentes.nos.casos.em.que.é.necessário.a.cura..Depois,.é.pre-
cisamente.a.partir.de.uma.série.de.orações.de.libertação,.notando.as.
reações.e.os.resultados,.que.se.evidencia.se.são.necessários,.ou.não,.
os.exorcismos..Em.geral,.se.não.há.reações.às.orações.de.libertação,.
também.não.haverá.em.relação.aos.exorcismos;.ou.seja,.não.se.trata.
de.malefícios,.mas.de.males.de.que.devem.ser.curados.por.via.mé-
dica..Recordo.também.que.nos.chamados.“males.menores”.podem.
ser.suficientes.estes.meios.para.alcançar.a.libertação,.reservando.os.
exorcismos.apenas.para.os.casos.mais.graves.

–.Os exorcismos..É.verdade.que.o.exorcismo.não.almeja.apenas.
a. expulsão. dos. demônios,. mas. é. também. um. adjuvante. contra.
a. influên.cia.do.maligno;.por. isso,.deve. ser.utilizado.nos.casos.de.
possessão,.mas. também.nos. casos.de. influência.demoníaca..Estas.
afirmações.são.claramente.expressas.no.Catecismo da Igreja Cató-
lica.(cf..nº.2673)..Mas.também.é.verdade.que.para.avançar.com.um.
exorcismo. é. necessário. encontrar-se. perante. um. caso. grave,. com.
sintomas.suficientes.e.tais.que.façam.suspeitar.da.presença.ou.da.in-
fluência.maléfica;.mesmo.que.a.certeza.só.se.tenha.depois.do.exorcis-
mo,.que.também.tem.um.efeito.diagnóstico:.que.resulta.das.reações.
durante.o.exorcismo,.dos.efeitos.que.se.seguem,.da.evolução.que.se.
nota.após.uma.série.de.exorcismos.

Dado.que.atualmente.os.pedidos,.como.sublinhava.no.início,.são.
exagerados.e.freqüentemente.não.pertinentes,.cada.exorcista.tem.o.
seu.método.de.seleção.antes.de.marcar.um.encontro.e,.sobretudo,.
antes.de.avançar.para.o.exorcismo..De.minha.parte,.exijo.que.pre-
viamente.haja.uma.vida.de.oração.e.de.freqüência.dos.sacramentos.
e.que.a.pessoa.me.seja.apresentada.por.um.sacerdote,.ou.por.um.
grupo.de.oração,.após.uma.série.de.orações.de.libertação..Algumas.
vezes,.podem.bastar-me.os.sintomas.que.me.são.comunicados,.mes-
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mo.tendo.em.conta.a.tendência.que.as.pessoas.têm.de.exagerar.as.
manifestações.de.maneira.a.obterem.a.marcação.de.um.encontro.

Mas.muitas.vezes.basta-me.a.apresentação.por.parte.de.um.sacer-
dote.experiente..Creio.que.todos.os.sacerdotes.deveriam.ter.aquele.
mínimo.de.experiência.que.lhes.permitisse.estudar.um.caso.e.veri-
ficar.se.existem.verdadeiros.motivos.para.suspeitar.de.um.influxo.
maléfico..Conheço.alguns.sacerdotes.que.acompanham.as.pessoas.
durante.algum.tempo,.abençoam-nas.e,.depois,.conseguem.perceber.
se.existem.ou.não.motivos.de.suspeita;.por.isso,.quando.são.esses.
sacerdotes.a.enviar-me.pessoas,.tenho.a.certeza.de.que.o.caso.merece.
a.devida.consideração.

O.demônio.é.esperto;.é.verdade.que.não.devemos.ser.crendeiros.
e.que. temos.de.agir. com.muito. tato.e. lentidão.antes.de.acreditar.
numa.presença.demoníaca..Mas.também.é.verdade.que.o.demônio.
faz.de. tudo.para. se. esconder. e.que.pode.manifestar-se.de. formas.
muito.diferentes..É.suficiente.pensar.nos.endemoninhados.do.Evan-
gelho:.o.endemoninhado.de.Gerasa.é.uma.pessoa.furiosa,.tem.uma.
força.hercúlea,. atira-se. às.pessoas;.o. jovem.aos.pés.do.Tabor. tem.
manifestações.que.o.fazem.confundir.com.o.epiléptico,.não.é.vio-
lento.contra.os.outros,.mas.é.autodestrutivo;.a.mulher.corcunda.e.
o.surdo-mudo.podiam.parecer.simples.doentes,.mas.Jesus.viu.que.a.
causa.dos.seus.males.dependia.de.uma.presença.demoníaca..Conhe-
ci.casos.de.possessão.sem.sintomas.exteriores.durante.o.exorcismo.

Creio.que.chegados.a.este.ponto.não.é.difícil. responder.à.per-
gunta:.quando.se.deve.recorrer.ao.exorcista?.Quando.não.existem.
explicações.humanas.para.os.males.que.afligem.o.paciente;.quando.
um.caminho.de.conversão,.de.oração,.uma.série.de.orações.de. li-
bertação.não.obtiveram.o.efeito.desejado,.mas.sublinharam.reações.
crescentes.inexplicáveis.do.ponto.de.vista.natural,.quando.se.notam.
motivos.de.suspeita.como.expus.no.capítulo.dedicado.ao.diálogo.
com.psiquiatras,.ou.quando.se.notam.fenômenos.estranhos.e.inex-
plicáveis,.é.então.necessário.recorrer.ao.exorcista.
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Contudo,.é.fundamental.que.a.pessoa,.mesmo.durante.os.exor-
cismos.e.após.ter.obtido.a.libertação.ou.a.cura,.viva.plenamente.a.
vida. cristã. e. seja. fidelíssima. ao.momento.de.oração,. à.Missa,. aos.
sacramentos,.à.instrução.religiosa..Na.ausência.destes.fatores,.todos.
nós,.exorcistas,.já.tivemos.experiências.de.libertações.provisórias.ou.
de.dolorosas.recaídas.
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santos e diabos

Já.por.várias.vezes.me.foi.perguntado,.durante.entrevistas.televi-
sivas.ou.jornalísticas,.que.meios.especiais.tem.de.ter.um.exorcista,.
que.meios. são. utilizados. para. libertar. endemoninhados..E. talvez.
tenha.desiludido.os.entrevistados.ao.responder.que.o.exorcista.não.
tem.nenhuma.qualidade.particular,.nenhum.meio.extraordinário;.a.
sua.força.está.no.nome.de.Jesus..É.tão.bela.a.declaração.que.Pedro.
faz.em.frente.ao.Sinédrio,.quando.é.preso.–.repare-se.no.enorme.
delito!.–.por.ter.curado.um.coxo..Que.força.usou.Pedro?.Qual.era.
o.seu.misterioso.poder?.Pedro.proclama.em.voz.alta:.“É pelo nome 
de Jesus Cristo que este homem está curado diante de vós. Não existe 
salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe outro nome 
dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos”.(At.4,10-12).

“Em meu nome expulsareis os demônios”

Todos.nós,.exorcistas,.presenciamos.a.força.da.invocação.daque-
les.aspectos.da.Paixão.de.Cristo,.sobre.cujo.valor.salvífi.co.a.Bíblia.
tanto.insiste..Por.isso,.experimentamos.a.efi.cácia.de.invocar.a.força.
do.Sangue.de.Jesus,.das.Suas.chagas,.da.Sua.cruz,.da.Sua.morte.e.
ressurreição,.do.Seu.lado.aberto.
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Invocamos.antes.de.mais.o.Espírito.Santo,.porque.nada.aconte-
ce.que.não.seja.por.obra.do.Espírito.Santo..E.invocamos.a.Virgem.
Santíssima,.aquela.que.esmaga.a.cabeça.de.Satanás.e.que.intercede.
todas.as.graças..Se.ainda.existem.alguns.teólogos.que.não.acreditam.
na.mediação.universal.de.Maria,.ou.seja,.que.ela.é.a.mediadora.de.
todas.as.graças,.que.se.meta.a.fazer.exorcismos.e.verificará.pessoal-
mente.esta.verdade..Temos.o.auxílio.dos.anjos.e.dos.arcanjos,.em.
particular.de.São.Miguel,.príncipe.das.legiões.celestes..E.temos.o.
auxílio.dos.santos,.muitas.vezes.de.surpresa..Já.por.várias.vezes.tive.
casos.de.possessão.diabólica.que.se.resolveram.também.graças.à.in-
tercessão.de.um.santo.que.nunca.tinha.sido.invocado,.e.de.quem.os.
presentes.não.eram.especialmente.devotos,.mas.que,.bem.no.meio.
de.um.exorcismo,. fazia.sentir.a.sua.presença;.e.a.partir.desse.mo-
mento.passava.a.ser.invocado.para.resolver.o.caso.

Mas.há.outro.aspecto,.a.respeito.dos.santos,.que.quero.destacar..
Posso.iludir-me,.mas.gostaria.muito.de.estimular.os.estudos.históri-
cos.que.ainda.estão.por.se.realizar..No.primeiro.capítulo.falamos.da.
falta.de.uma.história.dos.exorcismos.na.Igreja.católica,.desde.Cristo.
até.hoje.

Gostaria.também.que.se.escrevesse.uma.outra.história,.a.da.luta.
entre.os.santos.e.os.diabos,.ou.seja,.a.luta.contínua.que.houve.entre.
eles.e.que.diz.respeito.a.dois.aspectos.muito.interessantes..Por.um.
lado,.os.tormentos.que.os.demônios.infligiram.aos.santos,.as.per-
seguições.e,.freqüentemente,.as.torturas.cruentas..Por.outro.lado,.
as. vitórias. dos. santos;. e. dentre. estas. vitórias. é. lógico. que,. como.
exorcista,.eu.tenha.sobretudo.ficado.impressionado.pela.freqüência.
e.pela.facilidade.com.que.os.santos.libertam.pessoas.endemoninha-
das.. São. episódios. freqüentíssimos,. historicamente. comprovados,.
que.lemos.na.vida.dos.santos.de.todos.os.tempos..Também.durante.
os.três.séculos.em.que.a.Igreja.católica.quase.pôs.de.lado.os.exorcis-
mos.–.motivo.pelo.qual,.atualmente,.nos.encontramos.com.escassez.
de. exorcistas. e. carências.na. sua. formação.–,. sempre.houve. santos.
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libertando.pessoas.endemoninhadas..Olhando.para. trás,.gosto.de.
recordar.São.Bento,.que.não.era.exorcista,.e.provavelmente.não.era.
sequer. sacerdote;.no.entanto,. a. sua.eficácia. contra.o.demônio.era.
tão.forte.que.o.Papa.Honório.III.o.proclamou.patrono.dos.exor-
cistas;.ainda.hoje.é.muito.conhecida.e.usada.a.sua.medalha.de.pro-
teção.contra.o.Maligno..Se.olho.para.tempos.mais.recentes,.gosto.
de.recordar.São.João.Bosco,.quer.por.causa.dos.tremendos.assaltos.
demoníacos.de.que.foi.vítima,.quer.pela.sua.eficácia.em.libertar.as.
pessoas,.por.vezes.só.com.a.sua.presença..Cito.um.caso,.ocorrido.
em.finais.da.sua.vida,.no.dia.4.de.junho.de.1885:.o.superior.de.uma.
comunidade.religiosa.de.Caem.mandou.ao.Padre.Bosco.uma.jovem.
atingida.por.uma.gravíssima.possessão.demoníaca..Nesse.período,.
não.havia.a.certeza.se.o.Padre.Bosco.iria.celebrar.missa.devido.ao.
seu.estado.de.saúde..Mas.nessa.manhã.celebrou..No.fim.dos.rituais.
introdutórios,.ou.seja,.ainda.no.começo.da.missa,.aquela.pessoa.sen-
tiu-se.inteiramente.libertada.

No.que.respeita.às.minhas.experiências.não.posso.deixar.de.fazer.
referência.ao.Padre.Pio.

Padre Pio, um grande lutador
O.Padre.Pio.me. ajuda,. continuamente,. no.duro.ministério.de.

exorcista,.fiel.a.uma.velha.promessa,.que.tem.mais.de.quarenta.anos.

Quem.conhece.a.vida.do.Padre.Pio.sabe.bem.o.quanto.ele.teve.
de.lutar,.incessantemente,.contra.o.demônio;.e.quantos.sofrimentos.
e.vinganças.diabólicas.sofreu.devido.ao.seu.ministério.em.favor.das.
almas,.resgatando-as.do.seu.poder.para.as.entregar.ao.Senhor..Foi.
uma. luta. incessante,. em.que. se.podem. identificar. algumas. etapas.
fundamentais..Num.escrito.precioso.enviado.ao.seu.diretor.espiri-
tual.(Padre.Agostinho.de.São.Marcos.in.Lamis),.o.Padre.Pio.afir-
mava.que.“as.aparições.diabólicas.começaram.por.volta.dos.cinco.
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anos.de.idade.e.durante.quase.vinte.anos.assumiram.sempre.formas.
obscenas,.humanas,.mas,.sobretudo.bestiais”.

A.primeira.grande.luta.é.narrada.numa.visão.que.se.pode.situar,.
mais.precisamente,.quando.Padre.Pio.tinha.cerca.de.cinco.anos..A.
data.é.incerta,.mas.a.época.é.essa..Nesse.episódio,.ele.sentiu-se.con-
vidado.a.lutar.contra.um.homem.horrível.e.de.“alma.tão.desmedida.
que.tocava.com.a.cabeça.nas.nuvens”.

A.personagem.resplandecente.que.estava.a.seu.lado.(talvez.São.
Miguel).exortou-o.a.lutar.com.aquele.gigante.monstruoso,.assegu-
rando-lhe. a. sua. assistência..O.embate. foi. terrível,.mas.o.pequeno.
Francesco.(que.era.o.nome.do.Padre.Pio).levou.a.melhor,.graças.ao.
auxílio.daquele.personagem.misterioso.que.o.tinha.encorajado;.um.
personagem.misterioso.e.luminoso.

O.horrível. gigante. foi. obrigado. a. fugir,. arrastando. atrás. de. si.
“aquela.grande.multidão.de.homens.de.aspectos.horríveis,.no.meio.
de.urros,.blasfêmias.e.gritos.de.atordoar”..Este.foi.apenas.o.início,.
uma.visão.profética.daquilo.que.viria.a.ser.a.sua.vida..As.frases.entre.
aspas.são.todas.do.Padre.Pio.

Tal.episódio,.que.Padre.Pio.sempre.considerou.muito.significa-
tivo,.terminou.com.as.palavras.do.personagem.luminoso:.“Aquele.
contra.quem.combateste.há.de.voltar.a.atacar..Combate.como.um.
valente;.eu.ajudar-te-ei.sempre,.de.maneira.a.que.consigas.prostrá-lo.
todas.às.vezes”.

Embora.os.tormentos.diabólicos.nunca.tenham.cessado,.mesmo.
nas.formas.visíveis.e.extraordinárias,.parece-me.possível.fixar.uma.
segunda.etapa. significativa,.quando.o.Padre.Pio. foi. enviado.para.
Venafro,.em.outubro.de.1911..Era.então.um.jovem.sacerdote,.pois.
foi.ordenado.no.dia.19.de.agosto.de.1910;.tinha.de.se.preparar,.ele.e.
mais.alguns.confrades,.para.o.ministério.da.pregação..Mas.adoecia.
com.tanta.freqüência.que,.por.vezes,.nem.sequer.podia.celebrar.mis-
sa..O.maligno.aparecia-lhe.“sob.a.forma.de.um.gato.negro.e.feio,.ou.
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de.jovens.nuas.que.dançavam.lascivamente,.ou.ainda.de.um.carrasco.
que.o.flagelava”.

Outras.vezes.aparecia-lhe.com.o.aspecto.do.seu.superior,.ou.de.
São.Pio.X,.ou.de.outras.figuras.de.santos;.até.com.o.aspecto.do.anjo.
da.guarda,.ou.de.Maria.Santíssima.ou.de.São.Francisco..Quem.tem.
experiência.destes.truques.diabólicos.sabe.bem.quão.pode.ser.peri-
goso.para.a.alma.quando.o.demônio.procura.mascarar-se.de.santi-
dade..O.Padre.Pio.oferecia.de.tudo.para.a.salvação.das.almas:.deste.
modo,.compreendeu.em.Venafro,.e.no.meio.de.tanta.luta.e.sofrimen-
to,.qual.era.a.missão.sacerdotal.para.a.qual.Deus.o.tinha.reservado.

Podemos.identificar.uma.terceira.etapa.da.vida.de.Padre.Pio.em.
São.Giovanni.Rotondo..Foi. aqui.que,.durante. cinqüenta. anos.de.
derramamento.de.sangue.por.causas.de.estigmas,.o.Padre.Pio.arran-
cou.inúmeras.almas.de.Satanás..Aqui.surgiu.e.cresceu.desmedida-
mente.o.número.dos.seus.filhos.espirituais,.que.depois.passaram.a.
fazer.parte.dos.grupos.de.oração..Aqui.nasceu.a.Casa.Sollievo della 
Sofferenza.[Alívio do Sofrimento]..E,.para.além.das.lutas.contínuas.
combatidas.no. silêncio,. várias. vezes. lhe. foram. levados.endemoni-
nhados.por.quem.rezou,.sofreu.e.suportou.pancadas.e.flagelos..É.
muito.difundida.e.já.foi.publicada.várias.vezes.a.fotografia.do.ros-
to.Padre.Pio.repleto.de.manchas.negras;.nesse.dia. tinha.recebido.
uma.pessoa. endemoninhada,. e.de.noite.o.demônio.bateu-lhe.por.
várias.vezes. com.a. cabeça.no.chão..Ajudado.pelos. confrades,.que.
acorreram.ao.ouvirem.o.barulho,.teve.de.ser.medicado.em.todo.o.
rosto. e,. no. supercílio,. foram.necessários. cinco. pontos. de. sutura.

Quando. fui.me. encontrar. com.o. Padre. Pio. pela. primeira. vez.
em.1942,.nunca.pensei.que.iria.visitá-lo.durante.vinte.e.seis.anos..
Era.estudante.do.Liceu,.formei-me.em.Direito.e,.depois,.entrei.na.
Pia.Sociedade.São.Paulo.[os.“paulinos”,.como.são.conhecidos.pelo.
mundo]..Assim.que.fui.ordenado.sacerdote,.já.não.me.bastava.ser.fi-
lho.espiritual.do.Padre.Pio..Começava.também.eu.a.ter.meus.filhos.
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espirituais,.gostaria.de.os.ter.levado.todos.a.ele.mas,.entretanto,.eu.
os.recomendava.

Foi.assim.que.obtive.uma.promessa..Certo.dia.disse-lhe:.“Meu.
querido. padre,. tenho.um.grande. pedido. a. fazer-lhe”..Ele. encora-
jou-me.a.falar,.inclinando-se.na.minha.direção.e.mostrando-me.um.
sorriso.largo..E.foi.então.que.me.abri:.“Gostaria.que.todos.os.meus.
filhos. espirituais. fossem. cuidados.pelo. senhor;. se. o.Padre.Pio. se.
encarregar.deles,.fico.tranquilo”..Sorriu.mais.uma.vez.e.fechou.os.
olhos.para.uma.breve.reflexão..Depois.me.disse:.“Sim,.meu.filho,.
está.bem”..E.eu:.“Mas,.então,.todos.eles.nunca.mais.o.tratarão.por.
Padre Pio,.mas.por.avô Pio”..Perante.esta.expressão.riu.de.bom.gos-
to;. estava. realmente. achando. graça..No. fundo,. ele. será. sempre. e.
para.todos.o.Padre.Pio.

Já. passaram.muitos. anos..Lembro-me. da. última. vez. que. o. vi,.
no.verão.de.1968.(morreu.no.dia.23.de.setembro.desse.ano)..Dava.
muita.dó.assistir.à.sua.Missa.celebrada.numa.cadeira.de.rodas,.esfor-
çando-se.muito..Já.não.era.apenas.o.esforça.místico.de.quem.revivia.
a.paixão;.mas.o.esforço.físico.de.quem.já.não.tinha.forças..Os.seus.
filhos.espirituais,.espalhados.pelo.mundo.inteiro,.foram.crescendo.
e.continuaram.a.crescer.depois.da.sua.morte..Quem.hoje.vai.a.São.
Giovanni.Rotondo.fica.espantado.ao.ver.tanta.afluência.de.peregri-
nos,.muito.mais.numerosa.do.que.quando.o.Padre.Pio.estava.vivo.

Pessoalmente.continuei.a.contar.com.a.sua.ajuda.e.a.senti-lo.pró-
ximo.de.mim,. nos. vários. cargos.que.desempenhei..Agora,. então,.
desde. que. comecei. o.ministério. de. exorcista,. não. tenho. a.menor.
dúvida.de.que.todos.os.que.recorrem.às.minhas.orações.ficam.logo.
sob.a.proteção.do.Padre.Pio,.sem.o.saber.

Em.algumas.ocasiões,.a.presença.do.Padre.Pio.chegou.mesmo.
a.ser.sensível..Por.vezes,.os.meus.pacientes.sonharam.com.ele,.ou.
viram-no.a.seu.lado.a.assisti-los.nos.seus.sofrimentos..Em.várias.oca-
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siões,.durante.o.exorcismo,.foi.o.demônio.quem.gritou.assustado:.
“Rua.daqui.com.o.frade!.Não.quero.esse.frade!”..E,.depois,.pressio-
nado.pelas.minhas.perguntas,.era.obrigado.a.revelar.que.quem.ali.
estava.presente.era.o.Padre.Pio.

Também.tenho.que.acrescentar.que.desde.que.o.meu.mestre,.o.
padre.Cândido,.foi.chamado.pelo.Pai.para.receber.o.prêmio.da.gló-
ria,.no.dia.22.de.setembro.de.1992.(dia.de.São.Cândido.e.véspera.
da.morte. do.Padre.Pio),. também.me. tem. sido.de. auxílio. e. a. sua.
presença.já.por.várias.vezes.me.foi.acusada.pelos.demônios..O.padre.
Cândido.considerava.o.Padre.Pio.um.grande.santo;.e.o.Padre.Pio.
definiu.o.padre.Cândido.como.“um.sacerdote.segundo.o.coração.
de.Deus”.
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a oração 
de libertação 

no reavivamento

A.Bíblia.diz-nos.que.a.vida.do.homem.sobre.esta.terra.é.uma.luta.
(Jó.7,1)..Contra.quem?.Paulo.é.claro:.contra.os.demônios.(Ef.6,12)..
Quanto.irá.durar.esta.luta?.Também.o.Vaticano.II.é.claro.a.este.res-
peito.ao.resumir.o.ensinamento.de.Jesus:.“A.história.humana.na.sua.
globalidade.está.marcada.por.uma.luta.tremenda.contra.as.potências.
das.trevas;.luta.que.começou.logo.na.origem.do.mundo.e.que.irá.du-
rar,.como.diz.o.Senhor,.até.ao.último.dia”.(Gandium et Spes,.nº.37).

O.cristão.moderno,.sobretudo,.perdeu.o.sentido.desta.luta..Deste.
modo,.acabou.por.perder.o.sentido.do.pecado.e.atingiu.uma.imorali-
dade.de.vida.total,.que.os.cardeais.defi.niram.como.sendo.uma.noite 
ética..Atingiu.uma.ignorância.e.uma.perda.de.fé.tais.que.é.necessá-
rio.uma.nova evangelização..Já.não.sabe.por.onde.começar..Vem.em.
nosso.auxílio.Paulo.VI,.no.famoso.discurso.sobre.o.demônio,.de.15.
de.novembro.de.1972..À.pergunta:.“Que.defesa.contrapor.à.ação.do.
demônio?,.responde:.“Tudo.o.que.nos.defende.do.pecado.protege-nos.
do.inimigo.invisível..A.graça.é.a.defesa.decisiva”..E.o.discurso.prosse-
gue.sublinhando.a.importância.dos.meios.comuns.da.graça.
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Mas.nós.sabemos.que.não.existe.apenas.a.ação.ordinária,.a.tenta-
ção,.que.pode.ser.vencida.mediante.a.vigilância.e.a.oração..Sabemos.
que.também.existe.uma.ação.extraordinária.dos.espíritos.maléficos,.
que. assalta. homens,. famílias,. sociedades. inteiras,. causando.males.
de.vários.tipos.e.mesmo.a.possessão..Contra.esta.atividade.não.são.
suficientes.os.meios.comuns.da.graça,.que,.no.entanto,.continuam.a.
ser.fundamentais..É.por.isso.que.o.Senhor.deu.o.poder.de.expulsar.
os.demônios:.primeiro.aos.Apóstolos,.depois.aos.discípulos.e,.por.
fim,.a.todos.aqueles.que.acreditassem.nele..E.se.recebi.do.meu.bispo.
inesperadamente.a.faculdade.de.exorcizar,.não.pude.fechar.os.olhos.
a.todo.um.mundo.novo.que.descobri.e.às.carências.pastorais.que.
existiam.e.que.também.a.mim.não.me.deixavam.vê-lo.

Uma.destas.carências.levamos.em.consideração:.o.quase.desapa-
recimento.do.exorcismo..Admiro.os.nossos.bispos.que.começam.a.
fazer.algo,.embora.se.encontrem.também.eles.perante.um.problema.
que.não.foram.preparados.para.enfrentar..Pelos.motivos.a.que.já.nos.
referimos,.os.bispos.encontram-se.na.condição.de.nunca.terem.feito.
nenhum.exorcismo,.de.nunca.terem.visto.nenhum.sendo.feito.e,.sob.
a. influência. de. algumas. correntes.muito. em. voga. de. acreditarem.
pouco.nele..Há.exceções,.mas.são.sempre.exceções..E,.no.entanto,.
a. nomeação. dos. exorcistas. é. exclusivamente. responsabilidade. dos.
bispos..Diria.que.têm.o.monopólio.absoluto.numa.matéria.que.não.
conhecem..Apesar.desta.situação,.e.é.por.isso.que.os.admiro,.já.fo-
ram.nomeados,.na.Itália,.nos.últimos.anos,.muitos.exorcistas..Até.
mesmo.em.dioceses.que.nunca.tinha.ouvido.falar.de.exorcistas.e.por.
parte.de.bispos.que,.até.há.bem.pouco.tempo,.se.tinham.declarado.
abertamente.contra.tais.nomeações..Espero.também.que,.a.seguir.às.
nomeações,.se.desenvolva.progressivamente.a.possibilidade.de.uma.
adequada.formação.neste.campo..Entretanto,.os.próprios.exorcistas.
procuram.ajudar-se.entre.si.mediante.encontros.internacionais,.na-
cionais.e.regionais.
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Mas.os.exorcistas.não.chegam.para.cobrir.as.necessidades.deste.
setor;.e.quando.a.Igreja.latina.instituiu.o.exorcismo.não.tencionava.
retirar.do.resto.dos.fiéis.aqueles.poderes.que.o.Senhor.deu.aos.cren-
tes.que.atuam.com.a.força.do.seu.nome..Eis.por.que.identifico.uma.
segunda.lacuna.que.é.necessário.preencher:.é.também.a.totalidade.
da.comunidade.dos.fiéis.que.deve.sentir-se.empenhada.nesta.luta..O.
próprio.Jesus.iniciou.a.luta.quando.ensinou.o.Pai-Nosso,.em.que.a.
última.invocação.é.realmente.uma.oração.de.libertação:.“Livrai-nos.
do.Mal”..Seria.mais.exato. traduzir:.“Livrai-nos.do.Mal”..O.Cate-
cismo,. corretamente,. escreve. a. palavra.Mal. com.maiúscula. inicial.
e.explica:.“Neste.pedido,.o.Mal.não.é.uma.abstração;.indica,.pelo.
contrário,.uma.pessoa:.Satanás,.o.Maligno,.o. anjo.que. se.opõe.a.
Deus”.(nº.2.851).

As.orações.de.libertação.têm.grandíssima.importância..Antes.de.
mais.nada,.são.suficientes.para.libertarem.dos.malefícios.menores,.
em.que.não. é.necessário. recorrer. ao. exorcismo..Muitas. vezes. são.
preciosas.para.descobrir.a.existência.de.um.malefício,.ou.seja,.são.
um.precioso.auxílio.em.um.primeiro.diagnóstico..Mesmo.quando.
uma.pessoa.precisa.ser.exorcizada,.as.orações.de.libertação.ajudam.
aos.exorcismos,.aumentando-lhes.a.eficácia.e.estabilizando.os.resul-
tados..Não.podemos.deixar.de.mencionar.que.os.católicos.tinham.
abandonado.este.forma.de.oração.e.recuperaram-na.depois.de.a.ve-
rem.amplamente.praticada.com.eficácia.pelos.pentecostais..É.sinal.
de. inteligência. saber.aprender. com.os.outros.quanto.de.bom.nos.
podem.ensinar.ou.mesmo.só.recordar.

Acrescento.que.a.oração.de.libertação.é.uma.oração.privada.(o.
exorcismo.é.uma.oração.pública.que.envolve.a.autoridade.da.Igreja);.
pode.ser.feita.por.todos,.indivíduos.ou.grupos,.e.sobre.todos;.não.
requer.nenhuma. autorização;. enquanto.o. exorcismo,.pelo. contrá-
rio,.mas.espero.que.as.disposições.mudem,.só.pode.ser.administra-
do.pelos.bispos.ou.pelos.sacerdotes.autorizados.pelos.bispos..Mas.
a.oração.de.libertação.também.deve.ser.feita.mesmo.que.não.haja.
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esquemas.ou.fórmulas.fixas,.por.isso,.é.suficiente.observar.as.nor-
mas.gerais.das.orações.(é.uma.oração.de.intercessão;.o.Catecismo da 
Igreja Católica.dedica.uma.parte.ampla.e.verdadeiramente.preciosa.
à.oração);.é.necessário.evitar.exassez,.alguns.dos.quais.foram.postos.
em.evidência.pela.Congregação.para.a.Doutrina.da.Fé,.na.carta.en-
viada.aos.bispos.no.dia.29.de.outubro.de.1985.

Não.há.dúvida.de.que.a.oração.de. libertação.foi.sobretudo.di-
vulgada.por.um.dos.mais.importantes.movimentos.eclesiais.do.pós-
Concílio,.a.Renovação.Carismática.(fala-se.de.cerca.de.85.milhões.
de.aderentes.entre.os.católicos).e.muitos.de.nós.exorcistas.nos.apoia-
mos.em.grupos.de.oração,.vista.a.sua.preciosidade.e.o.auxílio.que.
nos.facultavam..E.não.hesito.em.dizer.que.é.o.único.grande.movi-
mento.eclesial.sensível.a.estes.problemas.e.disposto.a.acolher.e.aju-
dar.as.pessoas.afetadas.por.este.tipo.de.males..Por.isso,.ao.escrever.
este.tema,.confiei.na.competência.de.um.dos.maiores.especialistas.
e.mais.conhecido.exorcista.da.Sicília,.o.padre.Matteo.La.Grua..Há.
já.muito.tempo.que.é.membro.da.Renovação,.ao.qual.pertence,.de-
sempenhando.a.função.de.membro.da.Comissão.Nacional.de.Servi-
ço..São.preciosas.as.suas.muitas.instruções.sobre.como.conduzir.as.
orações.de.libertação,.de.cura.e,.de.um.modo.geral,.de.intercessão.
por.quem.sofre.

A.ele.devo.um.especial.agradecimento.também.pela.publicação.
de.dois.livros.riquíssimos.de.conteúdo.e.em.que.a.sua.experiência.é.
mais.do.que.evidente:.La preghiera di liberazione.[A oração de liber-
tação].e.La preghiera di guarigione.[A oração de cura].(Ed..Herbita,.
Palermo)..Duas. obras. que.muito.me. ajudaram.na. elaboração.dos.
meus.livros.anteriores..Logicamente.que.o.padre.La.Grua.não.tem.a.
pretensão.de.tratar.este.tema.na.sua.totalidade.e.variedade..Limita-
se.a.expor.como.se.desenrola.a.oração.de.libertação.nos.grupos.de.
oração..O.quanto.será.exposto.é.conteúdo.de.uma.conferência.que.
ele.proferiu.no.Congresso.Nacional.de.exorcistas,.que.se.realizou.
em.Toma,.em.setembro.de.1993..A.palavra.ao.padre.La.Grua:
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Como começamos
Considero. que. seja. mérito. dos. movimentos. carismáticos. que.

apareceram.depois.do.Concílio.–.e.dentre.eles,.do.Renovamento.no.
Espírito.–.o.fato.de.terem.chamado.a.atenção.para.a.presença.ativa,.
no.mundo.de.hoje,.do.diabo,.de.quem.bem.poucas.pessoas.levam.a.
sério.as.suas.manifestações;.há.uma.teologia.racionalista.e.reducio-
nista.que.relega.o.demônio.e.o.mundo.dos.espíritos.para.a.condição.
de.simples.etiqueta,.que.cobre.tudo.aquilo.que.ameaça.o.homem.na.
sua.subjetividade..Isto.era.o.que.já.escrevia.o.Cardeal.Suenens.já.em.
1982,.na.introdução.do.livro.Rinnovamento e potenza delle tenebre.
[Renovamento e poder das trevas].(Ed..Paoline).

Depois. vários. anos. de. distância,. a. situação. não.melhorou. em.
nada,.aliás,.piorou..O.aumento.progressivo.do.ocultismo.e.do.eso-
terismo,.o.proliferar.das.seitas.satânicas,.o.multiplicar-se.de.magos.
e.bruxos.reforçam.pelo.mundo.o.grande.inimigo..Esta.é.uma.his-
tória.que.já.dura.muitas.décadas..A.tomada.de.consciência.perigosa.
atividade.de.Satanás.deu.origem,.no.seio.da.Renovação,.quase.logo.
desde.o.início,.à.prática.da.oração.de.libertação,.que.os.pentecostais.
já.praticavam,.e.ainda.praticam,.em.larga.medida..Por.outro.lado,.
era.dado.por.adquirido.que,.com.o.despertar.dos.outros.carismas.
(a.profecia,.as.línguas,.as.curas),.também.despertaria.o.carisma.da.
libertação:.“Os sinais que acompanharão aqueles que me acreditarem 
são novas línguas.[...];.quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes 
ficarão curados”.(Mc.16,17-18).

Mas.foi.o.próprio.Espírito,.no.exercício.do.carisma.das.curas.e.na.
prática.da.oração.de.efusão,.a.conduzir-nos.à.oração.de.libertação..
Isto. logo.desde.o. início..Ao.rezar. sobre.os.doentes.pedindo.pela.
sua.cura,.espiritual.e.física,.apercebemo-nos.de.que.em.muitos.casos.
havia.um.obstáculo.que.impedia.cura;.era.como.se.a.doença.estives-
se.prisioneira..Pensou-se,.então,.que.seria.bom.começar.com.uma.
oração.de.libertação,.que.surtiu.efeito:.os.doentes,.depois.daquela.
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oração,.ficavam.mais.abertos,.mais.dispostos.a.acolherem.a.graça.da.
cura.

Lembro-me.bem.desta.primeira.experiência;.poderia.citar.mui-
tíssimos. episódios.de. cura. também. física,. sobretudo.de. tumores,.
ocorridos.após.a.oração.de.libertação..Episódios.prodigiosos..Lem-
bro-me,.por.exemplo,.de.dois.episódios..O.primeiro,.a.cura.instan-
tânea.de.uma.mulher.que.tinha.um.cancro.num.pulmão,.um.tumor.
do.tamanho.de.um.limão,.que.lhe.tinha.sido.diagnosticado.quer.em.
Palermo.quer.em.Paris..A.mulher.submeteu-se.à.oração.do.grupo..
Apercebemo-nos.de.que.havia.qualquer.coisa.que.impedia.a.eficácia.
da.oração..Fiz.então.uma.brevíssima.oração.de.libertação.e.depois,.
assim.que.a.mulher.ficou.liberta.do.impedimento,.dei.ao.tumor.a.
ordem.de.desaparecer..E.desapareceu.nesse.mesmo.instante..

O.mesmo.se.passou.no.episódio.de.libertação.de.um.sacerdote.
que.veio.a.um.retiro.em.Perugia:.tinha.o.espírito.de.sodomia..Era.
um.homem.enorme.que.sofria.de.cancro.no.reto..Foram.necessárias.
duas.horas.e.meia.de.exorcismo:.a. luta. foi. tremenda,. luta.corpo.a.
corpo.com.o.demônio,.que.não.queria.ir-embora..Aquele.homem,.
assim.que.acabou.o.exorcismo,.tinha-se.tornado.numa.larva;.tinha.
sido.libertado.de.não.sei.quantos.espíritos,.mas.o.fato.é.que.fisica-
mente.estava.muito.sem.forças..Num.primeiro.momento,.não.con-
seguia. agüentar-se.de.pé..Confortei-o.dizendo-lhe.que.o.diabo. já.
tinha.ido.embora.e.que.faríamos.depois.a.oração.de.cura,.uma.vez.
que.já.estava.na.hora.da.Missa..Mas.durante.a.Missa.foi-me.dirigi-
da.uma.mensagem.que.dizia:.pronuncia.imediatamente.a.ordem.de.
expulsão..Então,.pus-me.a.rezar.e.depois.dei.a.ordem.de.expulsão:.
o.homem.ficou.logo.curado.do.seu.cancro..Por.quê?.Porque.o.impe-
dimento.era.provocado.pela.presença.do.Maligno.

Também.adquiri. esta. experiência:. os. tumores,. que. atualmente.
tanto.afligem.a.humanidade,.estão.em.grande.parte.ligados.ao.Ma-
ligno..É.claro.que,.influencia.também.a.poluição.atmosférica;.mas.o.
demônio.vagueia.pelo.ar,.é.o.príncipe.das.regiões.celestes,.manipula.
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aquilo.que.encontra.e. inocula.gérmens.patogênicos..E.mais,.é.ele.
quem.dá.fim.à.vida.familiar,.à.vida.social;.cria.rancores,.ódios,.re-
morsos,.depois.de.ter.induzido.ao.pecado..Como.afirmam.também.
alguns.médicos.americanos,. tudo.isto.favorece.o.aparecimento.de.
tumores..Por.isso,.quando.temos.que.lidar.com.pessoas.com.tumo-
res,.a.primeira.coisa.que.faço.não.é.rezar.pela.sua.cura,.mas.pela.sua.
libertação..Em.muitos. casos,. existe.um.nexo. entre.os.dois.males:.
entre.a.presença.e.a.atividade.do.Maligno.e.a.da.doença.

Assim,.o.nosso.ponto.de.partida.foi-nos.sugerido.por.este.fato:.
durante.o.exercício.da.oração de cura.notávamos.que.algumas.doen-
ças.resistiam,.para.depois.cederem.após.a.oração de libertação.

Houve,.depois,.um.segundo.motivo.de.iniciar.com.as.orações.de.
libertação..Foi.a.prática.da.oração.para.o.batismo no Espírito,.que.
nós.chamamos.efusão do Espírito Santo,.para.o.distinguir.do.Sacra-
mento.do.Batismo,.embora.esta.prática.esteja. intimamente. ligada.
ao.Batismo..Parece.que. este. rito. já. se.praticava.na. Igreja.desde.o.
século.VIII,.mas.depois.perdeu-se..Um.recente.estudo.de.teólogos.
demonstrou.que.até.ao.século.VIII.se.praticava.a.oração.de.efusão,.
considerada. complementar. aos. três. sacramentos. da. iniciação. cris-
tã.(Batismo,.Crisma,.Eucaristia)..Atualmente,.procura-se.recuperar.
esta.prática.de.modo.a.reforçar.o.cristão.na.luta.e.a.inseri-lo.no.cor-
po.eclesial,.para.edificação.do.Corpo.Místico.de.Cristo.

Durante. a. efusão,.nós. reparávamos.que.muitas.pessoas.não.fi-
cavam. libertadas;. mediante. introspecção. interior. identificávamos.
que.as.potências.do.espírito.estavam.como.que.entupidas,.havia.um.
bloqueio,. uma. incapacidade.de. recepção.das.moções.do.Espírito,.
das.iluminações.do.Espírito..E.sem.estas.iluminações.do.Espírito.o.
cristão.não.pode. viver. plenamente. a. fé,. a. esperança. e. a. caridade;.
ou.seja,.a.vida.de.filho.de.Deus..Por.outro.lado,.notamos.que.mui-
tas.pessoas. tinham. freqüentado.magos.e.bruxas;. tinham.também.
participado.em.sessões.de.espiritismo.ou.de.artes.de.adivinhação..
Em.suma,.tinham.contraído.ligações..Por.isso,.notávamos.que.havia.
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impedimentos;.havia.ainda.uma.atividade.do.Maligno..Porque.a.ati-
vidade.do.Maligno.não.é.tanto.aquela.que.notamos.nos.possuídos,.
quanto. a.mais. sutil.que.o. inimigo.desenvolve.dentro.de.nós,.nas.
potências.do.espírito.que.presidem.à.nossa.vida.espiritual..Então,.
antes.da.efusão,.começamos.a.fazer.uma.oração.de.libertação..E.fo-
ram.estas.as.situações.que.marcaram.o.nosso.começo:.a.necessidade.
de.iniciar.com.a.oração.de.libertação.antes.da.oração.de.cura.e.da.
prática.da.efusão.

Um desenvolvimento progressivo

Com.o.avançar.do.tempo,.cada.vez.mais.pessoas.vinham.até.nós,.
pessoas. que. não. estavam.muito. próximas. de.Deus. e. que. precisa-
vam.de.orações.de.libertação..Foi.então.que.decidimos.criar.grupos.
de. libertação;.nos.maiores.destes.grupos,.como.o.que.eu.oriento,.
fixamos.ministérios.estabilizados.de.libertação..Atualmente,.a.ora-
ção.de. libertação. encontra-se.muito.difundida;.muitos.grupos.da.
Renovação. constituíram.ministérios.de. libertação.que. funcionam.
de.maneira.autônoma,.quer.na.libertação.das.amarras.do.Maligno.
naqueles.que.costumamos.considerar.casos menores,.quer.no.acom-
panhamento.do.sacerdote.exorcista.no.exercício.do.seu.ministério..
Temos.também.serviços.coletivos.de.libertação.

Que. estilo. de. oração. praticamos. na. libertação?.Antes. de.mais.
nada,.um.estilo.de.oração.comunitária;.e.isto.por.dois.motivos:.um.
teológico.e.um.pastoral..Não.preferimos.a.oração.individual,.como.
se.costuma.fazer.no.exorcismo..No.exorcismo.é.o.exorcista.quem.
atua;.na.oração.de.libertação.atua.a.comunidade..Damos.grande.va-
lor.à.realidade.de.Igreja,.vivente.em.cada.comunidade.de.fiéis.que.se.
reúnem.em.redor.de.Cristo.e.invocam.o.Espírito..Na.comunidade.
dos.crentes.é.Cristo.quem.atua.e.continua.a.libertar.os.irmãos.da.
presença.do.inimigo.
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Por.outro.lado,.consideramos.com.segurança.que.a.libertação.é.
função.do.Corpo.Místico.de.Cristo,.que.deve.eliminar.do.seu.seio.as.
infiltrações.do.Maligno,.lá.onde.elas.se.manifestarem;.porque.qual-
quer.manifestação.do.Maligno.pesa.sobre.o.corpo.todo.e.danifica-o..
Eis.então.a.idéia.de.que.a.Igreja,.a.comunidade,.deve.ser.libertada..
E.isto.leva-nos.a.um.estilo.de.vida.comunitário:.toda.a.comunidade.
se.compromete.em.expulsar.do.seu.seio.uma.infiltração.do.inimigo.
que.causa.danos.na.própria.comunidade.e.em.toda.a.Igreja.

Há. também.um.motivo.pastoral,.ou,.melhor,. teológico:. a.ora-
ção.comunitária.permite.a.interação.dos.vários.carismas,.que,.deste.
modo,.melhor.iluminam.e.tornam.mais.eficaz.a.oração..Por.outro.
lado,.preserva-nos.do.perigo.de.sermos.confundidos.com.magos.ou.
curandeiros,.que.atuam.sempre. isoladamente..A. interação.dos. ca-
rismas.é.um.motivo.pastoral:.numa.comunidade.existem.diferentes.
carismas;.como.a.finalidade.é. livrar-se.de.um.mal,.um.grupo.que.
tem.bons.carismas.obtém.mais.facilmente.a.libertação.

Qual.é.a.composição.ideal.de.um.grupo?.Tratando-se.de.um.gru-
po.carismático,.nós.procuramos.antes.de.mais.quem.tem.o.carisma.
da.cura..Nos.primeiros.séculos.da.Igreja,.antes.que.se.instituísse.o.
sacramental.do. exorcistado,. eram.os. carismáticos.que. libertavam;.
ou.seja,.eram.todos.os.cristãos.que.exerciam.os.seus.carismas..Tam-
bém.hoje. existem.pessoas.que.possuem. este. carisma;. são.pessoas.
que.vivem.no.anonimato,.mas.que.têm.poder.sobre.o.Maligno..Nós.
apercebemo-nos.deste.fato.porque.na.sua.presença,.mesmo.quando.
rezam.em.silêncio.e.retirados.do.grupo,.o.paciente.começa.a.abanar-
se.todo..A.sua.presença.é.suficiente..São.pessoas.que,.por.terem.este.
carisma.da.cura,. asseguram.a.autoridade.carismática.do.grupo..É.
uma.experiência.claríssima.que.já.fizemos.

Utilizamos.também.o.profeta.em.abundância..Quem.é.o.profeta,.
o.profeta.bíblico?.É.um.dom.de.Deus.também.presente.nos.nossos.
grupos..O.profeta.é.quem.recebe.uma.iluminação.do.Espírito.Santo.
e.nos.dá.indicações.bíblicas..Com.o.avançar.da.oração,.é.ele.quem.dá.
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indicações.que.acertam.em.cheio.o.alvo;.por.isso,.a.oração.é.sempre.
guiada..Descobrimos,.por.exemplo,.a.origem.de.uma.doença.porque.
no.decurso.da.oração.o.Senhor.intervém.sugerindo.textos.bíblicos.
adequados.ao.caso.em.questão..Por.exemplo,.o.profeta.sugere:.“Va-
mos.ler.Isaías.4,4.seguido.de.Ezequiel.8,2”..É.criado.um.clima.que.
nos.orienta.sobre.como.devemos.agir..A.presença.do.profeta.é.mui-
to.importante;.por.vezes,.durante.a.oração,.o.Senhor.conforta-nos,.
convida-nos.a.insistir,.indica-nos.a.origem.do.mal.

Quando.é.possível,.também.está.presente.o.sacerdote.que.assegu-
ra.a.autoridade.eclesiástica.com.o.seu.poder.ministerial..E.também.
há. quem. interceda;. há. pessoas. que. têm.o. carisma.da. intercessão..
Quando.um.grupo.é.composto.desta.maneira,.com.a.presença.de.
vários.carismas,.é.um.grupo.ideal.para.fazer.o.discernimento.e.para.
orientar.a.oração..Esta.torna-se.muito.eficaz.e.nós.apercebemo-nos.
da.alegria,.da.paz.e.da.serenidade.que.acompanham.a.libertação.

É.claro.que,.no.discernimento,.prestamos.atenção.ao.grupo.in-
fectado,.à.identidade.dos.espíritos.do.mal.que.atuam,.no.nível.em.
que.atuam.e.os.objetivos.que.os.movem..Qual.é.a.força.da.oração.de.
libertação?.É.uma.pergunta.que.já.várias.vezes.me.fiz..A.oração.de.li-
bertação.muitas.vezes.chega.a.substituir.o.exorcismo..Aliás,.em.cer-
tos.casos.não.convém.fazer.o.exorcismo,.que.deve.reservar-se.para.as.
situações.mais.graves..Nos.casos.menores,.ao.contrário,.é.preferível.
a.oração.de.libertação.

Exercendo.este.ministério,.reparei.na.força.extraordinária.da.ora-
ção.de.louvor:.liberta.uma.força.poderosíssima..E.também.reparei.
na.força.da.Palavra.de.Deus,.sobretudo.das.palavras.de.Jesus..Nós.
baseamo-nos.muito.nestes.dois.elementos:.a.oração.e.a.Palavra..No.
exorcismo.oficial.temos.três.elementos:.a.oração,.a.Palavra,.a.escon-
juração..E,.muitas.vezes,.a.esconjuração,.ou.seja,.a.ordem.dirigida.
ao.Maligno,.é.resolutiva..Nos.casos.mais.graves.não.podemos.deixar.
de.nos.agarrar.a.ela,.porque.é.a.autoridade.da.Igreja.que.intervém.
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Na.oração.de.libertação,.pelo.contrário,.a.força.decisiva.é.o.lou-
vor..É.suficiente.pensar.em.alguns.casos.bíblicos..Durante.a.batalha.
contra.Amalec,.Moisés.reza.sobre.o.monte:.são.os.seus.braços.ergui-
dos.em.oração.que.obtêm.a.vitória..Jericó.era.uma.cidade.bem.for-
tificada;.e,.no.entanto,.foi.suficiente.a.oração.de.louvor.a.Deus,.can-
tada.em.redor.da.cidade,.para.lhe.derrubar.as.muralhas..O.Segundo 
Livro das Crônicas.informa-nos.sobre.os.israelitas.que.partiram.para.
o.deserto.de.Tecoa;.Josafat.colocou.os.cantores.do.Senhor,.vestidos.
de.paramentos.sagrados,.à.frente.dos.homens,.para.que.louvassem.
a.Deus.dizendo:. “Louvai.o.Senhor.porque. a. sua.graça.dura.para.
sempre”..Assim.que.começaram.os.cânticos.de.júbilo.de.louvor,.o.
Senhor.preparou.uma.armadilha.contra.os.inimigos.de.Israel,.que.
foram.derrotados.

A.oração.é.forte,.sobretudo.no.Novo.Testamento..Cristo.obteve.
a.vitória.decisiva. sobre.o.Maligno.e.a.oração.de. louvor,. com.esta.
vitória,. reordena.o.universo.perturbado.pelo.pecado..O.Maligno.
tinha.tentado.apagar.o.louvor.no.céu,.arrastando.os.anjos.rebeldes.
para.o.inferno..Tentou,.depois,.interromper.o.louvor.de.Adão,.o.ho-
mem.que.devia.fazer-se.voz.do.universo.e.louvar.o.Criador..Agora,.
cada.vez.que.o.inimigo.ouve.a.oração.de.louvor,.escuta.a.vitória.de.
Cristo.vitorioso.sobre.a.morte,.sobre.o.pecado.e.sobre.os.demônios..
E.Satanás.sente-se.uma.inveja.fortíssima,.porque.agora.é.o.homem.
quem.louva.a.Deus;.no.lugar.que.ele.ocupava,.agora,.está.o.homem.
que.se.une.aos.Anjos.e.louva.o.Senhor..O.Maligno.sente-se.frustra-
do.na.sua.pessoa.e.nas.suas.obras;.por.isso.reage.com.tanta.veemên-
cia.à.oração.de.louvor.

A.oração.de.intercessão.também.é.muito.potente..Constatamos.
isso.no.livro.dos.Atos,.quando.os.Apóstolos.estão.na.prisão.e.a.Igre-
ja.reza.por.eles.e.se.dá.a.libertação..Do.mesmo.modo,.pouco.depois,.
quando.Pedro.está.preso,.a.Igreja. reza;.e.Deus.envia.o.anjo.para.
libertar.o.Seu.Apóstolo..Também.nas.nossas.orações,.constatamos.
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que.o.Maligno.fica.furioso,.sobretudo,.durante.a.oração.de.liberta-

ção.e,.freqüentemente,.é.durante.esta.oração.que.foge.

Dois fatos instrutivos

Também.existe.uma.oração.especial,.difundida.pela.Renovação.

(mas.é.muito.antiga!),.que.tem.um.poder.extraordinário.sobre.o.ini-

migo:.é.a.oração.em.línguas..Lembro-me.de.tantos.fatos,.de.tantas.

libertações.relacionadas.com.a.oração.de.louvor.e.a.oração.em.lín-

guas..Lembro-me.muito.bem.de.um.fato,.ao.qual.me.referi.no.meu.

livro.La preghiera di libertazione.(Ed..Herbita,.Palermo).

Era.uma. jovem.de.dezessete. anos,.possuída.por.muitos. espíri-

tos..Um.deles. era. o. chefe,. como. sempre..Quando.fiz. o. primeiro.

exorcismo,.o.diabo.disse:. “Se.não. acabas. com. isso.mato-a!”..Tive.

que.suspender.o.exorcismo.porque.da.boca.da.moça.saía.sangue.em.

abundância..Tento.um.novo.exorcismo.e,.pela.segunda.vez,.diz-me:.

“Cuidado!.Mato-a.à. tua. frente..Estou.a.arrancar-lhe.os.pulmões”..

Tive.que.parar..Da.terceira.vez,.com.a.autorização.da.família,.ten-

tei. um.novo. exorcismo.em.casa.da. irmã..A. cinco.quilômetros.de.

distância.tinha.predisposto.um.grupo.de.oração.e.levei.outro.mais.

pequeno.comigo..Comecei.com.a.oração..Os.espíritos.maléficos.vão-

se.embora.todos,.um.seguido.do.outro;.fica.apenas.um,.Satanás,.que.

afirma.claramente:.“Eu.não.me.vou.embora!”..Por.telefone.avisei.o.

grupo.de.oração:.“Rezem.com.força;.rezem.em.línguas!”..Os.mem-

bros.do.grupo.começam.a.cantar.e.o.demônio.agita-se:.“Quem.são.

estes.que.cantam.à.distância?.Estão.a.flagelar-me..Quem.são?.Quem.

são?”..Começou.a. revover-se.pelo.chão,.dá.uma.grande.pancada.e.

foge..A.moça. fica. libertada,. eu. julgava-a.morta,.mas. passado. um.

minuto.a.moça.despertou,.bonita.e.sorridente..Foi.um.cântico.em.

línguas.que.expulsou.Satanás.
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Lembro-me. de. outro. fato..Uma. esposa.muito. jovem,. grávida,.
veio.junto.com.o.marido.me.procurar..O.demônio.“pavoneava-se”.
dizendo.que.ele.e.a.moça.eram.uma.coisa.só..Dizia:.“Sabes.de.uma.
coisa?.Este.filho.é.meu..Já.alguma.vez.viste.um.demônio.ser.parido?.
Este.filho.é.meu!”..Convidei.a.esposa.a.louvar.a.Deus.mas.o.maligno.
dizia:.“Eu.sou.o.teu.deus”..a.moça.respondia:.“O.meu.deus.é.ele;.
o.meu.deus.é.Satanás”..A.certa.altura.começa.a.falar.em.aramaico.
e,.depois,.em.hebraico..Percebio-o.por.ouvir.algumas.palavras.co-
nhecidas..Também.estava.presente.um.grupo.de.oração.e.pedi-lhe:.
“Começem.a.cantar.o.cântico.hebreu.Qol-Rinnaht”..Quando.o.de-
mônio.ouviu.cantar.na.língua.que.tinha.escolhido.para.escarnecer,.
fica.completamente.desarmado..Foge..A.moça,.que.entretanto.tinha.
caído.no.chão,.começa.a.recitar:.“Creio.em.um.só.Deus,.Pai.Todo-
Poderoso...”.Começam.todos.a.chorar.comovidos;.ninguém.espera-
va.a.libertação.tão.rápida.e.tão.poderosa..Foi.o.cântico,.primeiro.em.
línguas.e.depois.em.hebraico,.a.expulsar.o.Satanás.

Mais.uma.vez.presenciei.a.força.da.oração.de.louvor.e.do.canto.
em.línguas..Porque.no.canto.em.línguas.é.o.Espírito.quem.reza,.é.
o.Espírito.Santo.quem.combate.diretamente.“com.gemidos.inexpri-
míveis”,. como.nos.diz.São.Paulo. (Rm.8,26),.contra.o.espírito.do.
mal..É.a.luta.entre.o.Espírito.Santo.e.o.Maligno.

Sublinho,.igualmente,.a.força.da.Palavra..Nós.não.esconjuramos,.
a.não.ser.que.esteja.sempre.um.sacerdote.autorizado;.mas.atribuí-
mos.muita. força. à.Palavra. de.Deus;. experimentamos. esta. força. e.
usamo-la.largamente..Têm.especial.eficácia.as.palavras.de.Jesus.e.as.
outras.citações.bíblicas.que.nos.são.sugeridas..A.palavra.de.Jesus,.
proclamada.com.força,.derrota.o.inimigo..Quando.fazemos.a.ora-
ção.de. libertação,. pronunciamos. lentamente. as. palavras. de. Jesus,.
escolhendo.um.dos.vários.episódios.em.que.ele.expulsa.o.demônio..
Trata-se.de.apresentar.de.novo.Jesus,.de.o.fazer.reviver.naquela.cena,.
de.introduzir.Jesus,.o.libertador..As.palavras.de.Jesus.pronunciadas.
nesse.momento,.com.a.força.do.Espírito,.derrotam.o.inimigo,.que.
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grita.e.vai-se.embora;.e.vai-se.embora.também.quando.é.desmasca-
rado.por.uma.indicação.bíblica..Tal.como.o.cântico.de.louvor,.tam-
bém.a.Palavra.de.Deus.consola.os.aflitos,.cura.os.corações.dilacera-
dos,.cuida.das. feridas,. infunde.esperança,. faz.com.que.o.paciente.
experimente.pessoalmente.a.presença.do.seu.libertador.

Já.falamos.da.oração.de.louvor,.da.oração.em.línguas,.da.palavra.
de.Jesus..Gostaria.de.acrescentar.mais.alguma.coisa.sobre.o.modo.
como estruturamos.a.oração..Existe.uma.libertação.de.(ou.seja,.uma.
libertação.da.presença.do.Maligno;.por.isso.olha-se.para.ele).e.uma.
libertação.para.(em.vantagem.de;.e,.por.isso,.olha-se.para.a.pessoa)..
Mais.importante.do.que.libertar.de.é.libertar.para..Privilegiamos.a.
libertação.para.enquanto.trabalhamos.pela.libertação.de..Ou.seja,.
interessa-nos.mais.o.irmão.perturbado.que.o.inimigo;.a.atenção.vai.
toda.para.o.irmão..E.é.por.isso.que.solicitamos.a.sua.colaboração.
de.todas.as.maneiras..Em.vez.de.expulsar.o. inimigo,.procuramos.
resgatar-lhe.o.paciente..A.libertação.pode.ocorrer.de.duas.maneiras..
Imaginemos.uma.sala.sem.que.está.presente.o.Maligno.e.o.paciente..
Um.método.é.o.de.apanhar.o.Maligno.e.expulsá-lo.dali;.se.se.conse-
gue,.o.método.é.bom..Mas.também.já.vimos.que.é.mais.fácil.um.ou-
tro.método:.aquele.de.agarrar.o.paciente.e.levá-lo.para.outro.lugar,.
fora.da.sala,.onde.esteja.em.segurança..É.o.método.que.preferimos,.
interessa-nos.mais.o.paciente.do.que.o.inimigo.

Interessarmo-nos.pelo.paciente.significa.estimulá-lo.a.rezar,.so-
licitar.a.graça.de.Deus.sobre.ele.e.fortalecê-lo.com.os.sacramentos,,.
ajudá-lo.a.tomar.consciência.da.sua.situação.para.que.saia.dela..Vi-
mos.que,.desta.maneira,.a.libertação.é.mais.fácil,.pois.transforma-
se. o.homem. infestado.pelo.Maligno.num.homem. capaz.de. viver.
como.filho.de.Deus..Com.efeito,.qual.é.a.finalidade.do.Maligno?.
É.destruir.o.homem-cristão,.o.homem.na.sua. identidade.de.filho.
de.Deus..Nós,.então,. temos.de.o.tornar.capaz.de.viver.a.sua.vida.
filial.no.Espírito.Santo..Por.isso,.logo.de.imediato,.invocamos.so-
bre.ele.o.Espírito.Santo,.para.que.preencha.os.espaços.vazios,.para.
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que.o.corrobore.de.maneira.a.que,.com.a.força.do.Espírito,.possa.
arrepender-se.e.viver.plenamente.a.proposta.de.vida.cristã.na.fé,.na.
esperança,.na.caridade.

Também.tem.muito.peso.a.fé.e.o.amor.daqueles.que.intervêm..
Nós.pedimos.sempre.ao.Senhor.uma.grande.fé;.o.nosso.ministério.
exige.muita.fé;.o.Evangelho.é.claro..A.nossa.força.é.a.fé.de.quem.reza.
e.a.caridade.para.com.Deus.e.para.com.o.próximo.

A.fé.e.a.caridade.ajudam-me.reciprocamente.muito.bem..São.Gre-
gório.Magno,. falando. acerca. da. pregação,. afirmava. que. ninguém.
pode.exercer.este.ministério.se.não.tiver.caridade.para.com.o.próxi-
mo..Nós.dizemos.o.mesmo.a.respeito.do.ministério.da.libertação..
O.espírito.maléfico.não.resiste.ao.amor;.ele,.que.é.fogo,.tem.medo.
do.fogo.do.amor..Por. isso,.nós.procuramos.amar.o.doente,.amar.
quem.está.infestado,.para.além.de.nos.amarmos.uns.aos.outros.no.
grupo..Se.não.existe.amor.não.se.avança,.porque.o.amor.derrota.o.
inimigo.

O esquema da oração

O.livro.de.Salvucci,.Indicazioni pastorali di un esorcista [Indi-
cações pastorais de um exorcista].(Ed..Ancora),.apresenta.um.plano.
muito.bom..Nós.o.seguimos.há.já.muito.tempo.

–.A.primeira.coisa,.a.mais.importante.para.começar,.é.a.invoca-
ção.do.Espírito.Santo:.Veni, Creator Spiritus.

–.Depois,. fazemos.o.discernimento dos espíritos;. também.é.um.
aspecto.muito.importante,.que.nunca.podemos.omitir..Pois,.a.tare-
fa.mais.difícil.que.o.exorcista.tem.de.desempenhar,.mais.ainda.do.
que.o.próprio.exorcismo,.é.o.diagnóstico..É.necessário.identificar.a.
maneira.de.atuar.dos.espíritos.malignos.também.nos.casos.menos.
graves:.tentação,.vexação,.sedução,.infestação,.circunsessão.(de.que.
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se.fala.pouco)..Estes.modos.de.atuar.apresentam.constantes.e.dife-
renças,.conforme.a.pessoa,.o.seu.estado,.a.sua.cultura.e.ambiente.

Uma. das. constantes. é. que,. freqüentemente,. os. espíritos. agru-
pam-se.e.unem-se.uns.aos.outros..Se.existe.um.espírito.de.ódio,.fa-
cilmente.entra.também.o.espírito.da.ira.e.da.vingança;.o.espírito.de.
gula.chama.o.espírito.da.luxúria.e.da.indolência;.o.espírito.da.inveja.
é.sempre.seguido.por.um.espírito.de.soberba..Estes.espíritos.podem.
camuflar-se.sob.a.forma.de.presenças.pessoais,.que.apenas.são.pro-
jeções.da.pessoa.ou.personalidades.fictícias,.sob.a.ação.do.espírito.

Outra.constante.é.a.sucessão.dos.espíritos..Ao.espírito.que.induz.
ao.pecado.segue-se.um.espírito.de.desespero,.de.depressão,.de.suicí-
dio..Ao.espírito.do.gnose,.que.é.muito.freqüente.e.que.diz.respeito.
ao.conhecimento.das.coisas.ocultas,.segue-se.o.espírito.de.confusão.
mental.e.de.aberração,.que.altera.o.campo.das.idéias.e.das.convic-
ções..Em.conclusão,.é.necessário.discernimento.para.identificar.os.
espíritos.que.estão.em.atividade..Isto.deve.ser. feito.em.relação.às.
simples.tentações,.seduções,.vexações;.são.os.casos.mais.comuns.e.
mais.perigosos.porque.são.obstáculos.à.vida.cristã.

–.Após.este.discernimento.e.depois.de.verificar.quais.os.objetivos.
ou.direções.de.atividade.que.perseguem.estes.espíritos,.prossegue-se.
com.o.esquema;.cuidamos do doente através da oração.e.começamos.
a.cantar.em.línguas.de.maneira.a.despertar.o.inimigo..Segue-se.uma.
brevíssima.evangelização,.em.que.apresentamos.Jesus,.o.libertador;.
a. finalidade. é. pôr. em. contato. o. paciente. com. aquele. que. liberta..
Chegados.a.este.ponto,.todos.intervêm.com.uma.oração.livre,.sem.
esquema..E.é.bom.que.não.se.siga.nenhum.esquema.porque.cada.
caso.é.diferente.dos.outros..Intervém.o.profeta.e.lê-se.a.Palavra.de.
Deus.sugerida..Quando.nos.apercebemos.de.que.algo.começa.a.mu-
dar.na.pessoa.sobre.quem.se.reza,.procuramos.dar.maior.intensida-
de.à.oração,.mediante.a.oração.de.intercessão.
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Uma.coisa.importante.para.nós,.antes.de.avançar.para.a.oração.
de.libertação,.é.assegurar-nos.da.presença.de.Cristo.no.meio.de.nós,.
porque.quem. liberta. é. Jesus..Não.é.difícil.porque. foi. ele.próprio.
quem.disse:.“Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu 
estou no meio deles”. (Mt.18,20)..É.nossa.missão. sentirmo-nos,.ou.
seja,.querermos.estar.reunidos.em.seu.Nome..Experimentamos.uma.
sensação.de.amor,.de.alegria,.de.paz;.parece.quase.que.sentimos.a.
presença.operante.do.Senhor.e,.então,.rezamos.realmente.com.fé..
Confiamos. fortemente. na.Palavra. de.Deus,. como.nos. é. repetida-
mente.indicado.pelo.profeta..Deste.modo,.prosseguimos.com.a.ora-
ção.até.ao.fim,.sem.nenhuma.outra.preocupação.

–.Assim.que.a.libertação.ocorre.fica.ainda.algo.por.fazer..Seria.
um.erro.abandonar.o.doente.após.a.libertação;.libertar.não.é.fácil,.
manter.a.pessoa.livre.é.ainda.mais.difícil..Todos.os.exorcistas.já.fize-
ram.experiência.de.tantos.casos.de.recaídas;.e.a.causa,.muitas.vezes,.
é.ter.abandonado.a.pessoa.após.a.libertação.do.maligno..Por.isso,.
convém.que.a.oração.de.libertação.seja.seguida.por.um.período.de.
convalescença,.quase.uma. terapia.de. recuperação..É.absolutamen-
te.necessário..O.Evangelho.fala-nos.do.espírito.maligno.que,.assim.
que.sai.de.uma.pessoa,.durante.algum.tempo.anda.errante.por.luga-
res.desertos,.depois.procura.outros.sete.espíritos.piores.do.que.ele.
e.regressa.à.mesma.pessoa,.fazendo.com.que.a.situação.desta.fique.
pior.que.antes.(cf..Mt 12,43-45)..Dá-nos.o.que.pensar:.é.melhor.não.
fazer.a.libertação.se.depois.não.se.consegue.assegurar.um.período.
adequado.de.convalescença..É.necessário.não.só.curar.um.paciente,.
mas.também.assegurar-lhe.uma.libertação.completa.e.consolidada.

Compreendemos.então.por.que.razão.para.nós.é.muito.impor-
tante.este.segundo.período..Foi.com.esta.finalidade.que.instituímos.
serviços.coletivos.de.cura.e.de.libertação;.asseguramo-los.três.vezes.
por.semana;.duram.duas.a.três.horas;.com.a.participação.de.muita.
gente..Procuramos.que.todas.as.pessoas.libertadas.ou.curadas.inter-
venham.nestes.serviços..A.nossa.maneira.de.proceder.é.a.seguinte:
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Antes.de.mais.nada.um.encontro.sacramental.com.Jesus;.prepara-
mos.as.pessoas.para.a.confissão.antes.da.Missa,.porque.tem.grande.
importância. a. purificação. sacramental.. Quando. começa. a. Missa,.
iniciamos.com.a.aspersão.da.água,.ou.seja,.de.novo.com.um.rito.de.
purificação.que.se.apela.ao.Batismo..Na.homilia,. sublinhamos.de.
novo.o.encontro.com.Jesus,.presente.na.sua.Palavra..A.oração.do.
“Livrai-me”. é. solene:. é.o.momento. litúrgico.da. libertação..Neste.
momento.tão.especial.pedimos.de.novo.ao.Pai,.por.Jesus.presente.
na.Eucaristia,.a.libertação.moral.e.psicológica.do.espírito.do.mal,.se.
ainda.lá.estiver.

Segue-se.a.comunhão;.e,.depois,.os.doentes,.em.procissão,.diri-
gem-se.para.um.amplo.salão.em.que,.de.novo,.apresentamos.Jesus,.o.
libertador..Ritos.de.purificação,.invocações.ao.Espírito.Santo,.cânti-
cos:.deste.modo,.alimentamos.o.crescimento.espiritual.do.paciente,.
de.modo.a.ser.acompanhado.pela.comunidade,.e.não.deixado.sozi-
nho,.após.a.libertação.ou.cura.

Assim,.temos.uma.comunidade.terapêutica,.um.comunidade.de.
cura,.onde.todos.aqueles.que.foram.curados.ou.libertados.partici-
pam.e.encontram,.na.comunidade.que.reza,.o.ambiente.adequado.
para.consolidar.a.libertação.ou.cura.obtida.
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as surpresas dos 
exorcistas com as 

almas dos falecidos

A.atividade.que.o.exorcista.desempenha.coloca-o.perante.episó-
dios.e.incríveis,.fatos.humanamente.absurdos.e.estranhezas.inima-
gináveis..O.contato. indireto. com.o.mundo. sobrenatural. coloca-o.
também.perante.problemas.interessantes,.que.o.exorcista.é.capaz.de.
resolver,.se.não.em.cada.caso.individual..Trata-se.sempre.de.um.con-
tato.indireto.com.o.sobrenatural,.através.do.comportamento.e.das.
palavras.das.pessoas.possuídas.e.através.de.fatos.estranhos.que.acon-
tecem.com.tais.pessoas.e.mesmo.em.suas.casas;.por.isso,.é.necessário.
muita.prudência.e.discernimento.para.os.distinguir.de.tudo.o.que.
pode.ter.explicação.natural.

Mas.também.ocorrem.problemas.que.exigem.um.estudo.bíblico-
teológico.aprofundado,.e.eventualmente.uma.tomada.de.consciên-
cia.da.autoridade.eclesiástica..O.exorcista.apenas.pode.limitar-se.a.
procurar.resolver.o.caso.de.que.se.ocupa.e.comunicar.a.experiência.
feita,.sem.qualquer.pretensão.de.deduzir.conclusões.de.caráter.geral.

Estes.limites.em.que.o.exorcista.desempenha.a.sua.tarefa.são.tan-
to.mais. evidentes. pelo. fato.de.que. cada.um. tem. as. suas. próprias.
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experiências.que.por.vezes,.coincidem.com.as.experiências.de.outros.
exorcistas,.mas.muitas.vezes.não,.embora.se.repitam.com.uma.certa.
homogeneidade.e.freqüência.num.mesmo.exorcista.

Para.dar.uma.idéia.deste.tipo.de.problemas.que.emergem.a.partir.
de.experiências.feitas,.descrevo.um,.citando.também.o.pensamento,.
por.vezes.concordante.e.por.vezes.discordante,.de.vários.exorcistas.
interpelados:.cada.qual.cita.e.testemunha.aquilo.que.pessoalmente.
experimentou.e.viu..Daí.a.origem.da.concordância.e.da.discordân-
cia,.relacionadas.com.a.diversidade.das.experiências.de.cada.um.

O problema das presenças

O.tema.sobre.o.qual.me.atenho.neste.capítulo.é.muito.interessan-
te..E.também.atual,.sobretudo.devido.a.certas.transmissões.televisi-
vas.e.às.crônicas.dos.jornais..É.costume.defini-lo.como.“o.problema.
das.presenças”,.ou.seja:.se.é.possível.que.o.demônio.atormente.uma.
pessoa.servindo-se.da.alma.de.um.danado.ou.se,.de.um.modo.ou.de.
outro,.é.possível.encontrar,.nas.pessoas.exorcizadas,.a.presença.de.
almas.de.falecidos.

É.claro.que.este.tema.não.tem.nada.que.ver.com.o.espiritismo:.
não.se.trata,.aqui,.da.invocação.de.falecidos.ou.de.espíritos,.mas.
das.presenças.que.se.notam.no.decorrer.dos.exorcismos..É.neces-
sário.ter.presente,.para.além.do.fato.da.diversidade.de.experiências.
entre.os.vários.exorcistas,.que.também.aqueles.que.tiveram.de.lidar.
com.estes.casos.não.tencionam.e.não.pretendem.dar.explicações:.
podem.ser.fenômenos.naturais.e.é.muito.importante.servimo-nos.
dos.estudos.feitos.pelos.psiquiatras,.especialmente.nestes.últimos.
anos,.sobre.os.fenômenos.de.desdobramento.da.personalidade.ou.
de.personalidades.múltiplas..Mas.também.são.possíveis.outras.ex-
plicações.
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Do.ponto.de.vista.dos.conhecimentos.que.temos.da.revelação,.
já.dissemos.o.pouco.que.sabemos.sobre.o.estado.e.sobre.a.possível.
atividade.das.almas.dos.falecidos..Tenhamos.igualmente.presentes.
as.definições.dadas.pelos.concílios.de.Lião.e.de.Florença,.que.defi-
niram.que.as.almas,.logo.depois.da.morte,.ou.vão.para.o.Paraíso,.
ou.para.o.Purgatório.ou.para.o.Inferno..São.definições.que.subli-
nham.claramente.que.o.período.de.prova.terminou;.mas.deixam.
campo.aberto.a.muitos.estudos.e.interpretações..Sobretudo,.não.
ficou.definido.que.tal.aconteça.em.todos.os.casos..Fica.sempre.em.
aberto. ao. estudo. e. à. formulação. hipotética. a. real. condição. das.
almas.e.aquilo.que.podem.fazer.nesse.período.não.definitivo,.que.
vai.desde.a.morte.até.à.Parusia,.quando.se.der.a. ressurreição.da.
carne.e.do.juízo.universal.

Portanto,.insisto.em.dizer.que.as.várias.experiências.dos.exorcis-
tas.podem.ser.lidas.com.interesse.ou.com.curiosidade;.podem.e.que-
rem.ser.ocasião.de.estudos.bíblico-teológicos;.não.pretendem.dar.
explicações.ou.generalizar.fatos.que.devem.ser.atentamente.aferidos.
e.que. se.prestam.a. várias. interpretações.possíveis..Pensemos,. por.
exemplo,.na.substancial.diferença.entre.uma.presença.verdadeira.e.
uma.ligação oculta,.mesmo.quando.os.sintomas.parecem.idênticos..
O.exorcista.padre.René.Crozet,.baseado.na.rica.casuística.devida.à.
sua.enorme.atividade,.considera.que.uma.alma.pode.ser.atormen-
tada.não.apenas.pelas.almas.ou.falecidos,.mas.também.pelas.almas.
dos.viventes:.pelo.mago.que.provocou.a.possessão.diabólica.ou.pela.
pessoa.que.a.encomendou.ao.mago..

Refiro-me.também.à.opinião.de.alguns.carismáticos,.de.autenti-
cidade.comprovada,.que.interpelei..Têm.opiniões.diferentes,.segun-
do.as.diferentes.experiências.que.fizeram..Alguns.consideram.que.o.
demônio.pode.servir-se.da.alma.de.um.danado.para.atormentar.uma.
pessoa;.outros.acham.que.uma.pessoa.também.pode.ser.atormenta-
da.pelas.almas.dos.não-danados..Sem.dúvida,.devemos.ter.em.con-
ta.o.aviso.presente.no.Ritual Romano,.no.nº.14.dos.Preliminares,.



150

em.que.o.exorcista.é.alertado.para.a.possibilidade.de.camuflagem.do.

demônio;.ou.seja,.afirma.a.norma,.não.se.deve.acreditar.no.demônio.

quando.se.quer.fazer.passar.por.alma.de.um.santo,.ou.de.um.morto,.

ou. de. um. anjo..É. um. aviso. precioso. porque. o. demônio. procura.

de.boa.vontade.enganar.o.exorcista..Contudo,.não.se.trata.de.uma.

regra.absoluta.

As respostas dos exorcistas

Chegamos.finalmente.às.respostas.dadas.pelos.exorcistas.à.pergun-

ta:.“Qual.a.sua.experiência.a.respeito.do.“problema.das.presenças”?”

Exorcista do Lazio.–.Já.tive.experiência.de.vários.casos..Na.maior.

parte.das.vezes.pude.verificar.concretamente.o.aviso.do.Ritual:.após.

muita.insistência,.aparecia.a.presença.de.um.demônio,.que.tentava.

fazer-se.passar.por.alma.de.um.determinado.morto,.com.a.indica-

ção.exata.do.nome..Outras.vezes,.pelo.contrário,.tive.a.impressão.

de.me.encontrar.em.presença.de.um.morto:.declarava-se.danado.e,.

por.meu.lado,.ordenava-lhe.que.fosse.para.onde.Cristo.juiz.o.tinha.

destinado;.caso.contrário,.prometia-lhe.sufrágios,.solicitava-lhe.que.

se.arrependesse.das.suas.culpas.e.recomendava.aquela.alma,.sob.con-

dição,. à.misericórdia. de.Deus..Tive. casos. em.que. estas. eventuais.

almas.deixavam.de.se.ouvir,.mesmo.tendo.que.prosseguir.com.os.

exorcismos;.e.casos.em.que,.depois.de.algumas.vezes,.estas.almas.

pareciam.regressar,.para.depois.desaparecerem.totalmente..Descre-

vo.a.experiência.tal.e.qual.ocorria,.sem.qualquer.intenção.de.dedu-

zir.conclusões..Os.nossos.exorcismos.são.orientados.para.a.liberta-

ção.das.almas.da.posse.demoníaca.ou.dos.malefícios;.se.durante.os.

exorcismos.ocorrem.experiências.especiais,.parece-me.boa.coisa.dar.

testemunho.delas,.mas.não.é.da.nossa.competência.a.tarefa.de.tirar.

conclusões.que.estão.fora.do.nosso.ministério.
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Exorcista da Sicília.–.Acerca.do.problema.das.presenças,.é.necessá-
rio.restringir.o.discurso.às.presenças.reais,.excluindo.as.presenças.fictí-
cias.que.o.paciente,.perturbado.pelo.demônio.ou.mais.simplesmente.
alterado.na.sua.psique.por.causas.naturais,.pode.criar.na.sua.mente.

A.respeito.das.presenças dos danados,.a.minha.opinião,.baseada.na.
experiência.pessoal,.é.que.o.diabo,.para.perturbar.as.pessoas.viven-
tes,.também.pode.servir-se.dos.danados,.especialmente.daqueles.já.
possuídos.enquanto.estavam.vivos..Esta.opinião.não.é.negada.pelas.
definições.dos.dois.Concílios.de.Lião.e.de.Florença,.em.que.se.afir-
ma.que.as.almas.logo.depois.da.morte.enfrentam.o.juízo.de.Deus.e.
entram.ou.no.Paraíso,.ou.no.Purgatório,.ou.no.Inferno..Nada.proí-
be.que.Deus.possa.conceder.ao.diabo.a.utilização.dos.danados,.que.
no.inferno.estão.sob.o.seu.domínio.e.que,.de.certa.maneira,.se.en-
contram.demonizados,.para.atormentarem.os.viventes.sobre.a.terra.

Pelo. contrário,. já. não.partilho.da.opinião.daqueles. que. falam.
de.almas vagantes,.ou.de.larvas.de.pessoas.falecidas.de.morte.vio-
lenta,.as.quais.estariam.ainda.à.espera.que. lhes.encontrassem.um.
lugar.definitivo.e,.entretanto,.podiam.entrar.em.pessoas.viventes:.
ou.porque.a. isso.chamadas,.ou.porque.usadas.pelo.diabo,.ou.por.
permissão.divina,.ou.ainda.de.livre.iniciativa.para.participarem.de.
novo,.ilusoriamente,.na.vida.dos.viventes.na.Terra,.a.quem.se.encon-
tram. ligadas..Esta.opinião.não.concorda. com.os. já. referidos.dois.
Concílios..Todavia,.esta.opinião.também.merece.ser.aprofundada,.
tanto.por.parte.dos.teólogos,.para.conhecerem.com.exatidão.qual.é.
a.mens dos.Padres.conciliares.e.qual.é.o.alcance.das.duas.definições;.
como.por.parte.de.outros.estudiosos,.para.sabermos.mais.sobre.a.
real.consistência.dos.chamados.restos psíquicos,.sobre.o.chamado.pe-
rispírito, duplo, corpo astral.

Em.relação.aos.falecidos.que.se.encontram.no.purgatório.nada.
proíbe.que.possam,.com.autorização.divina,.fazer o purgatório.em.
almas.viventes,. isto.é,. em.pessoas.ainda. itinerantes. sobre.a.Terra..
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Mas.também.esta.opinião,.não.alheia.aos.teólogos.da.Idade.Média,.
e. por.mim. sufragada.pela.minha. experiência,. tem.de. ser. avaliada.
pelos.teólogos.para.ser.aceite.

A. respeito. da. invasão,. pelos.menos. temporária,. de. pessoas. vi-
ventes,. a.minha.experiência. leva-me.a.acreditar.nela..Mais.do.que.
uma.vez.me.aconteceu,.durando.o.exorcismo,.notar.a.presença.do.
espírito.do.mago.que.realizou.o.malefício.e.que.ainda.se.encontra.
ativo.na.pessoa.que.mantém.ligada.a.si..Pode-se.falar,.nestes.casos,.
de.plágio de um vivente.

.O.tema.das.presenças.implica.também.o.exame.das.presenças an-
gélicas..Estas.presenças.são.freqüentes.no.Antigo.Testamento.(Eze-
quiel,.Daniel,.Zacarias,. etc.). e.no.Novo.Testamento. (Evangelhos,.
Atos,.Apocalipse,.etc.)..São.freqüentes.na.hagiografia.e.nas.experiên-
cias.dos.santos..São,.pelo.contrário,.escassas,.e.porventura.suspei-
tas,. na. experiência.dos. exorcismos..Talvez. influa. a. este. respeito. a.
norma,.inteligente.e.sempre.válida,.do.nº.14.do.Ritual Romano..O.
diabo.pode.facilmente.apresentar-se.como.anjo.da.luz.e.conduzir.o.
exorcista.por.caminhos.que.não.levam.a.lado.nenhum..Todavia,.é.
necessário.aprofundar.o.tema,.porque.Deus.pode.servir-se.do.mi-
nistério.dos.anjos.na.conduta.das.pessoas.perturbadas.pelo.maligno.

Exorcista da Marca.–.O.tema.é.importante,.difícil.e.em.crescente.
expansão..A.suposição.de.que.na.maior.parte.de.espíritos.vagantes.
em.dificuldade.nasce.muito.da.acentuada.diversidade.que.existe.en-
tre.o.endemoninhado.e.aquele.que,.pelo.contrário,.sente.as.presen-
ças..Nos.casos.de.possessão.diabólica.os.demônios.manifestam.vio-
lência,.ódio,.raiva,.linguagem.e.gestos.de.força.incrível.e.de.poten-
cialidade.negativa..Pelo.contrário,.a.relação.com.as.presenças.nunca.
é.violenta,.embora.freqüentemente.incômoda..Por.vezes,.chega.mes-
mo.a.ser.uma.relação.serena.e.finalizada.a.oferecer.sincero.auxílio.

Há.cerca.de.dez.anos,.veio.me.procurar.por.três.ou.quatro.ve-
zes. uma.moça. que. sentia. uma. presença. continuamente,.mas. com.
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comportamentos.muito.respeitosos.e.mesmo.positivos,.no.sentido.
do.auxílio.e.da.iluminação..A.última.vez.que.ela.me.procurou.disse-
me:.“Vou.deixar.de.vir.aqui.porque.o.espírito.recomenda-me.muito.
que.não.o.expulse.e.também.me.pede.que.não.me.case,.pois.quer.
viver.serenamente.comigo”..Até.à.data,.de.fato,.ainda.não.se.casou..
Como.pode.chamar-se.demônio.um.tal.espírito?.São.só,.e.sempre,.
os.demônios.que.de.maneira.enganadora.procuram.aproximar-se.do.
homem,.ou,.existem.espíritos vagantes.de.falecidos.que,.não.encon-
trando.paz.após.a.morte,.se.metem.à.procura.de.uma.companhia.
humana,.por.vezes,.com.objetivos.positivos,.outras.vezes.com.fina-
lidades.devastadoras?

A.questão.tem.uma.notável.relevância.do.ponto.de.vista.pastoral..
O.exorcismo,.que.ordinariamente.utilizamos.também.nestes.casos,.
porventura. não. será. o.meio. certo. porque. é. diretamente. dirigido.
contra.os.anjos.rebeldes..Que.fazer.então?.A.minha.experiência.diz-
me.que.talvez,.ao.se.tratarem.estes.casos.com.o.exorcismo,.erremos.
o.alvo..Que.significa.e.de.que.serve.dizer.“Vai-te.embora,.Satanás”,.
se.não.se.trata.de.demônios?.Certa.vez.fui.me.encontrar.com.um.
exorcista.meu.amigo.que.estava.acompanhando.uma.moça.atormen-
tada.por.presenças..O.exorcismo.não.surtiu.qualquer.efeito..O.que.
é.mais.interessante.é.que.passado.um.ano.telefonou-me.um.bispo,.
dizendo-me.que.lhe.tinham.levado.uma.moça.para.que.o.exorcizas-
se,.e.desejava.fazer.o.exorcismo.juntamente.comigo..Era.a.mesma.
moça..Também.nesta.ocasião.o.exorcismo.não.surtiu.qualquer.efei-
to.e.a.moça.ainda.se.sente.atormentada.como.anteriormente.

Por.isso,.considero.que.temos.de.experimentar.outras.vias,.para.
além.da.celebração.de.missas.e.da.oração,.eventualmente.escolhidas.
dentre.as.orações.para.os.falecidos..E.trocar.experiências.a.respeito.
de.casos.análogos.

Parece-me.fundamental.que,.da.parte.dos.teólogos,.se.aprofun-
dem.o.significado.e.o.alcance.da.definição.dos.dois.Concílios,.de.
Lião.e.de.Florença.(o.segundo.repete.as.palavras.do.primeiro),.se-
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gundo.os.quais.as.almas.dos.falecidos.são.de.imediato (mox).entre-
gues.ao.seu.destino.eterno,.de.salvação.ou.de.perdição..Seria.útil.
uma.interpretação.exata.destes.textos,.como.também.seria.útil.ex-
perimentar.formas.de.libertação.sem.ser.o.exorcismo.e.comunicar.
entre.nós.os.eventuais.resultados.

Exorcista do Veneto.–.(expõe.diretamente.um.caso).–.A.Amélia.
é.uma.senhora.que.encontrei.por.acaso,.após.uma.missa.de.Monse-
nhor.Milingo.em.que.ela.também.participou..Tem.quarenta.e.dois.
anos.de.idade,.é.empregada.doméstica,.tem.dois.filhos.abaixo.dos.
vinte.anos.(Marco.e.Márcia);.o.marido.é.operário..Atualmente.são.
praticantes,.mas.no.passado,.não..A.mãe.encontra-se.mais.perturba-
da.que.os.filhos;.o.marido.esta.totalmente.livre.

A.família.tinha.reconstruído.uma.casa.velha,.comprada.de.pes-
soas.de.fama.pouco.limpa..O.Marco.e.a.Márcia.estão.perturbados:.a.
moça.encontra-se.mesmo.doente..Apercebo-me.de.que.a.mãe,.preo-
cupada.com.os.filhos.e.com.as.lides.domésticas,.está.mais.perturba-
da.do.que.os.filhos:.ouve.barulhos,.sente.presenças,.maus.cheiros..
Durante.o.primeiro.exorcismo,.feito.através.do.telefone,.desmaiou.
e.caiu.no.chão..Fui.celebrar.missa.em.sua.casa,.depois.de.ter.exorci-
zado.todas.as.dependências.

Depois,.marquei.encontro.com.Amélia.no.meu.escritório,.para.
lhe.poder.falar.com.calma.

Pergunta (P): Em.nome.de.Cristo.e.pela.sua.autoridade,.quem.
és.tu?

Resposta (R): Rinaldo.

P:.São.apenas.homens.ou.também.há.mulheres?

R: Somos mistos.

P:.São.muitos.os.amigos.que.estão.aqui.com.você?

R: Alguns já foram embora, mas continuamos aqui; estamos em 
casa, ainda antes que a Amélia tivesse vindo.
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P:.Mas.aqui,.dentro.da.Amélia,.quantos.sois?

R: (nenhuma resposta).

P:.Pelo.triunfo.do.Reino.de.Deus,.têm.que.me.responder..Diga.o.
nome.de.um.outro.homem.que.trabalhe.aqui.com.você.

R: Mauro.

P:.Das.mulheres.que.aqui.estão,.quem.é.que.comanda?

R: Ana.

P:.Quando.é.que.entrou.na.Amélia?

R: Quando estava grávida do Marco, no quarto mês.

P: E.na.Márcia,.quanto.entrou?

R: Crescendo.

P: Mas.quando.ela.era.pequena,.quando.entrou.nela?

R: É uma questão de hereditariedade.

P: Hereditariedade.dos.pais.ou.dos.avós.paternos?

R: (nenhuma resposta)

P: Pela.honra.do.nome.de.Deus,.não.por.minha.curiosidade,.diz-
me:.é.o.demônio.quem.manda.aqui.dentro?

R: Não te digo.

P: Repito. a.minha.pergunta,.mas.novamente.não.me.é.dada. a.
resposta.

P: Na.Amélia,.como.é.que.entraram?

R: Eu sou invejoso.

P: E.os.outros.seus.amigos,.são.invejosos?

R: Sim.

P: No.entanto,. não.pode. fazer.muito. contra. ela,. porque. ela. é.
forte.na.fé.

R: Teria destruído-a, juntamente com a sua família; mas não me 
foi possível porque freqüenta a Igreja e reza muito.
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Informo.que.o.Rinaldo.era.irmão.do.Mauro.e.pai.da.Ana;.todos.
eles.falecidos.e.proprietários.da.casa.comprada.e.reconstruída.por.
Amélia.e.sua.família..Todos.eles.eram.muito.mal.vistos.na.região..
Diziam.que. faziam.práticas.mágicas.ou,.pelo.menos,.misteriosas;.
um.deles. dormia. com.os. animais.. Também.os. seus. descendentes.
olhavam.com.inveja.e.ódio.para.Amélia.e.insultavam.os.filhos.dela..
A.casa.foi.vendida..Amélia,.o.marido.e.os.filhos.moram.num.aparta-
mento.novo,.no.centro.da.cidade..A.casa.nova.não.tem.perturbações.
de.qualquer.tipo;.os.“doentes”.encontram-se.em.fase.de.cura.

Exorcista inglês.–.O.meu.princípio.é.o.de. interpretar.os.dados.
que.resultam.da.experiência,.com.base.nas.possíveis.implicações.de-
rivadas.da.divina.revelação,.em.vez.de.interpretar.a.revelação.a.partir.
do.que.surge.da.experiência.exorcística..Como.já.foi.recordado,.os.
falecidos,.ou.estão.no.Paraíso,.ou.no.Inferno.ou.no.Purgatório.

–.As.almas.do.purgatório.rezam.por.nós.e.nos.agradecem.pelas.
nossas.orações;.parece,.então,.que.ocasionalmente.podem.aparecer.
aos.viventes.na.terra.para.pedirem.orações,.ou.para.auxiliar.ou.agra-
decer..Mas.não.teríamos.conta.do.seu.estado.particular.se.pensásse-
mos.que.tais.almas.podem.causar.tentações,.ou.provocar.danos,.ou.
infligir.tormentos..São.almas.santas!

–.Durante.o.exorcismo,.a.todos.os.espíritos.que.causam.tentações,.
danos.ou.tormentos,.costumo.tratá-los.a.priori,.como.demônios.e.
não.como.almas.condenadas,.pelos.seguintes.motivos:.o.Novo.Tes-
tamento.parece.considerá-los.assim;.a.nota.nº.14.do.Ritual Romano.
segue.esta.linha:.Como.os.espíritos.humanos.condenados.ao.infer-
no.acabam.se.tornando.um.pouco.como.os.demônios,.provavelmen-
te.não.existe.grande.diferença.em.tratá-los.como.tais;.embora.está.
interpretação.não.seja.correta.e.possa.ser.corrigida;.São.sobretudo.
os.espiritualistas.que.têm.tendência.para.interpretar.os.fenômenos.
relacionados.aos.espíritos.de.pessoas.falecidas..Deste.modo,.segura-
mente,.não.consideram.as.almas.dos.falecidos.como.mandadas.ao.
Paraíso,.ou.ao.Purgatório.ou.ao.Inferno.
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–. Na. minha. experiência. de. exorcista,. aconteceram. casos. que,.
inicialmente,.poderiam.ou.queriam.levantar.dúvidas,.mas.logo.em.
seguida,.a.verdade.veio.à.tona..Por.exemplo,.quando.uma.voz.de-
monstra.um.conhecimento.extraordinário.de.uma.pessoa.falecida,.
considero.que.não.me.encontro.na.presença.desse.morto,.mas.do.
espírito.malvado.que.o.possuía..Nesse.caso,.dirijo-me.a.ele.como.
espírito maligno.ligado.a.N,.e.não.como.espírito.de.N.

Quanto.escrevi,.seguramente,.não.é.o.único.ponto.de.vista.com-
patível.com.a.fé,.e.será.com.interesse.que.ouvirei.opiniões.dos.ou-
tros.exorcistas.

Exorcista da Puglia.–.Com.relação.ao.problema.das.presenças,.
creio.que.se.possa.responder,.com.certeza,.sobre.os.seguintes.pontos:

–.Nego.que.o.demônio.possa.se.servir.da.alma.de.um.condenado.
para.se.apoderar.de.uma.pessoa.ou.de.um.lugar,.pois.seria.um.enor-
me.tormento.aos.parentes.ainda.vivos.saberem.que.aquele.familiar.
tinha.se.unido.aos.demônios..Não.seria.mais.que.um.engano.prepa-
rado.pelo.demônio.para.fazer.os.parentes.vivos.se.desesperarem..A.
este.respeito,.lembro-me.do.que.me.disse.Padre.Pio.quando.apresen-
tei.a.ele.o.meu.primeiro.caso.de.exorcismo,.em.que.o.demônio.me.
dizia.que.eram.quatro.os.que.se.tinham.apoderado.daquele.corpo,.
e.que.todos.os.quatros.eram.almas.condenadas,.chegando.mesmo.
a.dizerem.seus.nomes,.os.lugares.de.onde.vieram.e.o.modo.como.
tinham.morrido..Padre.Pio.respondeu-me.num.tom.forte:.“Não.se.
deixes.enganar;.não.são.quatro,.mas.um.só;.e.é.o.verdadeiro.diabo.
que. faz. quatro. vozes. diferentes. e. assume. todas. as. atitudes. possí-
veis”..Quando.desmascarei.o.demônio,.este.respondeu:.“Não.sabe.
que.sou.mentiroso.por.natureza?”..Este.conceito,.baseado.na.menti-
ra.constante.do.demônio,.é.muito.bem.descrito.no.filme.O exorcista,.
quando..ele.se.disfarça.de.mãe.do.exorcista,.com.o.objetivo.de.ater-
rorizar.aquele.pobre.padre.
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–.No.que.diz. respeito. à. experiência. dos. carismáticos,. pessoal-
mente,. tenha. as.minhas. reservas..Estou. convencido.de.que. existe.
sempre. uma.finalidade. egoísta. e. que. as. suas. experiências. são. fre-
qüentemente.fantasiosas.

–.Nega.que.as.almas.do.purgatório.tragam.problemas.às.pessoas.
ou.às.coisas..São.almas.santas..Parece-me.ilógico.e.bizarro.uma.even-
tual.perturbação.atribuída.às.almas.do.purgatório.

–.No.que.diz.respeito.ao.mago.que.provocou.a.possessão,.sou.da.
opinião.de.que.ele.pode.continuar.esta.trama,.que.nada.mais.é.do.
que.a.ação.perturbadora.do.diabo..As.nossas.orações.têm.a.tarefa.
específica.de.quebrar.esta.união.

Exorcista do Piemonte.–.As.transmissões.televisivas.só.aumentam.
a.confusão,.ou.por.ignorância.dos.apresentadores.ou.por.má.fé..Es-
tes.não.compreendem.que,.com.as.suas.transmissões,.empurram.as.
pessoas.a.caminhos.e.experiências.perigosas,.em.todos.os.sentidos.

Para.as.almas,.aquilo.que.não.nos.é.revelador.é.a.duração.do.Pur-
gatório.(se.é.que.se.pode.falar.de.tempo.com.relação.a.este.caso!);.
a.Igreja.não.coloca.limites.aos.sufrágios..São.Paulo,.em.afirma:.“Se 
não fosse assim, que ganhariam aqueles que se fazem batizar em favor 
dos mortos?”. (1Cor. 15,29)..Nesse. tempo,. consideravam.eficazes. as.
intervenções.em.favor.dos.falecidos,.de.tal.maneira.que.chegavam.
mesmo.a.receber.o.batismo.por.eles.

Quem.já.foi.iniciado.em.um.qualquer.grupo.de.ocultismo.pode.
ter.recebido.também.um.pedido.explícito.de.ceder.a.própria.alma,.
ou.a.vontade.ou.a.memória.ou.os.dons.de.que.é.dotado..Pode.ter.
confirmado.esta.doação.mediante.pactos.de.sangue,.eventualmente.
escritos,.ou.com.outros.ritos.em.que.se.chega.ao.ponto.de.beber.san-
gue,.esperma.ou.outra.substância.orgânica.de.algum.ser.humano,.de.
um.morto.ou.de.um.animal.sacrificado....São.ritos.cuja.finalidade.é.
a.de.estabelecer.um.contato.indissolúvel,.uma.ligação.permanente,.
uma.dependência. absoluta..Um.psiquiatra.deu.a. seguinte. explica-
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ção:.“O.mago,.ou.quem.tem.poderes.ocultos,.sofre.de.uma.disso-
ciação.da.personalidade.que. lhe.permite. instaurar.uma. ligação.de.
transferência.(de.transfert).com.a.vítima;.esta.assume.a.personalida-
de.do.mago,.os.seus.gestos,.memória,.paixões,.gostos....recebendo,.
em.tudo,.ordens.dele..O.mago.pode.usar.a.pessoa,.mesmo.de.noite,.
por.via.telepática,.para.fazer.coisas.estranhas,.que.depois.a.pessoa.
julgará.ter.sonhado”.

Quando.rezo.sobre.uma.pessoa.nesta.situação,.quem.responde.
de.imediato.de.dentro.dela.é.o.mago,.que.assim.se.vê.obrigado.a.re-
velar.aquilo.que.fez.a.ela;.nós.o.obrigamos,.com.a.força.do.nome.de.
Jesus,.a.perder.toda.e.qualquer.autoridade.sobre.aquela.pessoa,.que,.
por.sua.vez,.deve.colaborar.se.rebelando,.com.força,.contra.aquela.
escravidão..Nestes.casos,.o.padre.Crozer.diria.que,.eventualmente,.
está.presente.a.alma.do.mago,.como.também.poderia.estar.presente.
um.demônio.nos.casos.de.possessão..Eu.creio.que.o.mago.apenas.se.
torna.presente.através.das.suas.técnicas.naturais.e.ocultas..Por.vezes,.
estas.presenças.aparentes.do.mago.não.são.mais.do.que.um.disfar-
ce,.que.esconde.um.demônio..Em.certos.casos,.demoramos.alguns.
meses.para.desfazer.os.ritos.mágicos.e.fazer.sair.a.figura.de.Satanás.

Por.isso,.a.minha.opinião.é.a.de.que.não.se.trata.necessariamente.
de.uma.pessoa.possuída.pelas.almas.de.falecidos,.e.que,.portanto,.
é.preciso.encontrar.outras.explicações..Por.exemplo,.em.determina-
das.ocasiões.pudemos.notar.que.não.estava.presente.a.avó.falecida,.
que.tinha.amaldiçoado.o.Matrimônio,.mas.que.havia.um.demônio.
de.maldição.e.ódio.que.a.avó.tinha.utilizado,.ou.de.que.estava.pos-
suída,.por.ser.uma.pessoa.dedicada.ao.ocultismo..E.esta.realidade.
surgiu,.embora.num.primeiro.momento.o.interrogado.tivesse.res-
pondido.“Sou.a.avó”.

Também.seria.necessário.aprofundar.o.tema.das.personalidades.
múltiplas;.mas. considero.que. seja.de. competência.médica. fazê-lo..
Também. vale. a. pena. falar. sobre. os. espíritos-guia,. que. freqüente-
mente,.se.dizem.ser.almas.de.falecidos..Em.Turim.o.famoso.Nelo..
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Ricco.afirma.ter.o.espírito-guia.de.Elvis.Presley,.suicida;.creio.que,.
no.máximo,.deva.ser.um.espírito.maléfico.que.vivia.no.cantor.Pres-
ley..Outro.caso.de.espírito-guia,.muito.perigoso,.foi.o.de.um.artista.
que.se.suicidou.aos.quarenta.anos.de.idade..A.família.de.uma.moça.
indicava-o.como.sendo.um.deus;.na.atmosfera.desta.admiração.ido-
látrica,.a.moça.descobriu,.certo.dia,.que.tinha.o.espírito.do.artista,.
para. grande. alegria. dos. pais..Mas. a. alegria. desapareceu. depressa.
quando.a.moça.sentiu. forte.e.violentamente. tentada.a.suicidar-se..
As.orações.de.libertação.tiveram.eficácia.plena:.naquela.casa.acabou.
a. idolatria. pelo. cantor. suicida;. a.moça,. atualmente,. vive. serena. e.
equilibrada,.sem.qualquer.espírito-guia.

Tivemos.casos.de.curandeiros.que,.segundo.dizem,.transmitiam.
este.dom.há.gerações;.afirmam.que.têm.um.antepassado.santo.(ho-
mem.ou.mulher),. cujo. espírito. continua.na. família..Penso.que. se.
trata.de.demônios.que,. sendo. idolatrados.por.aquela. família,. têm.
a.possibilidade.de.continuar.lá.e.de.se.apoderar.de.algum.membro.

Exorcista francês –.A.possessão,.ou.seja,.a. incorporação.de.um.
espírito.demoníaco.num.ser.humano.é,.enquanto.tal,.um.verdadeiro.
mistério,.que.chega.mesmo.a.colocar.à.prova.o.exorcista,.que.se.en-
contra.face.a.face.com.o.adversário.maldito..Mas.a.este.mistério,.jun-
ta-se.um.outro,.quando.o.espírito.maligno.se.apresenta.como.alma.
de.um.condenado,.ou.seja,.de.um.outro.ser.humano,.semelhante.a.
nós,.mas.condenado.à.maldição,.sobretudo.se.este.condenado.era.
alguém.bastante.conhecido.pelos.nossos.contemporâneos,.antes.da.
sua.morte.

Pessoalmente,. tendo.me.encontrado.por.várias.vezes.diante.de.
tais.situações,.penso.que.se.trata.de.uma.astúcia.muito.sutil.porque.
o.exorcista.não.fica.transformado.por.se.encontrar.cara.a.cara.com.
um.diabo,.mas.é.como.que.desviado.e,.sobretudo,.colocado.à.prova.
quando.o.espírito.possuidor.afirma.que.é.uma.alma.condenada,.ou.
seja,.um.ser.humano,.com.a.mesma.constituição.natural.do.exorcis-
ta;.e,.além.do.mais,.diz.o.seu.nome.(conhecido.ou.desconhecido),.
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descreve.o.seu.estado.na.Terra.(eventualmente.monge.ou.sacerdote),.
onde.viveu.e.o.pecado.de.que.não.se.arrependeu,.que.o.conduziu.à.
condenação;.e.também.recupera.o.seu.comportamento.(de.religio-
sos,.sacerdote.ou.leigo).que.tinha.durante.a.sua.pretensa.estadia.na.
Terra,.acompanhado,.por.vezes,.da.recordação.dos.seus.gestos.peca-
minosos.com.gritos.de.horror.e.desespero.

Estas.cenas.são.tão.profundamente.emotivas,.que.chegam.a.colo-
car.o.exorcista.à.prova..Mas.a.dúvida.permanece..Trata-se.realmente.
de.uma.alma.condenada.ou,.pelo.contrário,.de.um.demônio.come-
diante.e.imitador?.Tive.pelo.menos.dois.casos.dolorosos.da.ação.de.
Satanás,.por.meio.de.uma.alma.condenada..Citarei.apenas.um,.fa-
zendo.notar,.todavia,.que.no.exemplo.que.vou.narrar.não.se.tratava.
de.uma.alma.condenada.dentro.do.corpo.de.um.vivente.(coisa.que.
me.parecia.impossível),.mas,.pelo.contrário,.de.uma.agressão.carac-
terística;.aquilo.que.freqüentemente.se.chama.obsessão..Eis.o.caso.

Helena,. mãe. de. família,. muito. piedosa. e. consagrada. a. Maria.
Santíssima,.ao.ser.privada.injustamente.do.seu.emprego,.soube.que.
Eugênia,.mulher.que.só.conhecia.por.já.ter.ouvido.falar,.se.encon-
tra.gravemente.atingida.por.problema.de.saúde..Esta.pessoa.vivia.
sozinha,.tinha.uma.personalidade.muito.difícil,.o.que.fazia.que.mal.
fosse.suportada.pela.sua.família,.que.a.abandonara.por.ocasião.da.
sua.doença.incurável.e.mortal..Por.outro.lado,.Eugênia.não.acredi-
tava.em.Deus,.ou.pelo.menos.não.queria.acreditar,.e.recusava-se.a.
rezar..Helena.viu,.neste.caso,.uma.ocasião.para.servir.o.Senhor,.de-
dicando-se.a.esta.pessoa.doente,.de.caráter.difícil.e.obstinadamente.
contra.a.fé,.com.a.finalidade.de.ajudá-la.nos.cuidados.do.corpo.e.da.
alma,.diante.do.grande.combate..Esta.situação.durou.muitos.meses,.
exigindo.freqüentemente.longas.assistências.de.dia.e.de.noite.

Por.fim,.de.maneira.rápida.e. inesperada.chegou.a.última.hora..
A.doente,.na.cama,.gemia.de.dores.e.recusava-se.a.rezar,.enquanto.
Helena.rezava.o.Terço..E.eis.que,.de.repente,.para.grande.espanto.de.
Helena,.a.enferma.Eugênia.levantou-se.do.seu.leito.de.sofrimento,.
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fixa.o.olhar.num.ponto.bem.preciso,.vendo.claramente.alguém..Ao.
mesmo.tempo,.a.sua.mão.direita.dirigiu-se.para.aquela.aparição,.e,.
com. um. gesto. decidido,. rejeitou-a..Helena. percebeu. de. imediato.
que.se.tratava.de.uma.rejeição..Mas.o.que.é.que.Eugênia.estaria.a.
rejeitar?.Cristo,.Nossa.Senhora,.como.parecia.mais.provável,.ou.o.
demônio?.Ao.mesmo.tempo,. a. cabeça.de.Eugênia.ergueu-se. ligei-
ramente.e.os.seus.olhos.reviraram..Depois,.caiu.morta.em.cima.da.
cama..De.imediato,.um.odor.insuportável.se.espalhou.pelo.quarto,.e.
Helena.sentiu-se.mesmo.invadida,.em.todo.corpo,.por.um.sofrimen-
to. intolerável..Assim.que. foi.possível.Helena. avisou.os. familiares.
e.preocupou-se.com.a.preparação.do.corpo.da.falecida;.continuou.
a. cuidar.dela. até. ao.fim.do. funeral. civil,. enquanto.que. a. família,.
assim.que.foi.avisada,.interessou-se,.sobretudo,.pela.herança.mate-
rial..Depois,.Helena.foi.freqüentemente.visitada,.de.dia.e.de.noite,.
especialmente.na.hora.em.que.Eugênia.tinha.falecido,.por.uma.po-
derosa.agressão.maléfica,.acompanhada.por.dores.violentas..Tive.de.
administrar.o.exorcismo.muitas.vezes.e.celebrar.muitas.Missas.pela.
alma.da.falecida.

Os. fatos. são. estes.. Podem. ser. interpretados. de. duas.maneiras.
contrárias:.Eugênia.recusou.a.salvação.na.hora.decisiva;.e.encontra-
se.tomada.de.ódio.infernal..Longe.de.reconhecer.a.bondade.de.sua.
benfeitora,.quer.arrastá-la.consigo.para.a.morada.tenebrosa..Nesse.
caso,.poderia.se.tratar.de.uma.alma.condenada.que.agride.uma.pes-
soa.santa..Ou.então,.graças.às.orações,.aos.sacrifícios.e.à.dedicação.
de.Helena,.Eugênia,.apesar.dos.evidentes.sinais.exteriores.(os.gestos.
de.rejeição,.os.olhos.revoltados,.o.odor.fétido,.as.dores.atrozes.de.
Helena),.no.último.instante.da.vida,.humanamente.não.notável,.di-
rigiu-se.humildemente.ao.Salvador..Neste.caso,.resultaria.a.raiva.de.
Satanás,.que.julgava.possuí-la.para.sempre,.por.isso.vinga-se.contra.
Helena.

Exorcista da Campânia. –.Dadas. as. experiências. e. as. reflexões.
apresentadas,.estou.convencido.de.que.o.protagonista.no.campo.das.
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possessões.e.dos.fenômenos.colaterais.é.unicamente,.e.sempre,.um.
demônio.qualquer,.não.uma.alma.condenada..Todos.sabemos.que,.
por.definição,.o.Maligno.é.sempre.mentiroso.e.enganador.

Já.por.vezes.me.aconteceu.de.o.espírito.maligno,.através.da.pes-
soa.possuída,. se. fazer.passar.por. fulano.ou.sicrano;.mas.era. tudo.
mentira.. Durante. um. exorcismo,. a. pessoa. exorcizada. começou. a.
chorar.pedindo.orações.e.uma.Missa.de.sufrágio;.não.acreditei.nela.
e.continuei.com.o.exorcismo,.resultando.assim.que.aqueles.pedidos.
não.eram.mais.do.que.uma.encenação.para. evitar.o. exorcismo:.o.
espírito.maligno.explodiu.em.insultos.e.palavrões.

O.Maligno.não. tem.qualquer.poder,. senão.aquele.que.Deus.o.
permite.ter;.e.Deus.permite.que.tenha.sempre,.para.sua.glória.e.pelo.
amor.que.tem.para.com.as.criaturas.humanas,.que.Ele.quer.todas.
salvas..O.demônio.se.julga.dono.de.um.poder.que.não.tem,.isto.é,.
o.poder.de.manipular.e.usar.as.almas.dos.condenados.a.seu.prazer..
Mas.não.é.possível.que.ele.possa.realizar.quanto.quer..Ele.está.sujei-
to,.sempre.e.apenas,.à.vontade.de.Deus.

Como.conclusão,.parece.que.os.fenômenos.dos.quais.falei.apenas.
têm.a.ver.com.o.demônio;.é.ele.e.apenas.ele.que.sempre.atua,.mas.
dentro.dos.limites.impostos.pela.justiça.e.pela.bondade.de.Deus.

Exorcista americano.–.Em.muitos.casos.que.tratei,.verifiquei.que.
havia,.certamente,.almas.de.mortos.que.podiam.ser.chamadas.e.que,.
sobretudo,.por.causa.da.sua.possessão.demoníaca.,.tinham.escolhi-
do.ficar.num.lugar.e.atormentar.as.pessoas.que.lá.viviam.

Num. caso,. tive.mesmo.que. enfrentar. as. almas. de. um.homem.
e.duas.mulheres.que. tinham.morrido.numa.casa..Durante.algum.
tempo.tinham.atormentado.a.família.que.lá.vivia..As.nossas.orações.
de.exorcismo,.que.são.inestimáveis,.em.alguns.casos,.não.têm.efeito.
sobre.estas.almas;.aquilo.que.se.deve.fazer.é.adaptar.e.usar.algumas.
das.orações.que.recitamos.em.favor.dos.mortos;.mas.também,.e.ao.
mesmo.tempo,.falar.com.estas.almas.atormentadas,.mandá-las.em-
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bora.e.fazê-las.compreender.que.a.família.que.estão.atormentando.
não. tem.sentimentos.de.ódio.para.com.elas.e.que.as.perdoa..Du-
rante.a.oração,.procuro.levar.estas.almas.para.a.luz.de.Cristo,.onde.
Deus,.depois,.atuará.conforme.julgar.Sua.justiça.

É.um.fato.provado.–.e.nós.sabemos.pela.experiência.de.muitos.
exorcistas.e.pelos.relatos.da.história,.da.antropologia.e.das.outras.
religiões.–.que.nem.todas.as.almas,.após.a.morte,.vão.imediatamen-
te.para.o.Paraíso,.ou.para.o.Purgatório.ou.para.o.Inferno,.algumas.
delas.ficam.“presas”.por.causa.do.seu.apego.às.coisas.materiais.ou.
porque.se.entregaram.ao.demônio..Ocasionalmente,.tendo.que.lidar.
com.estas.almas.atormentadas,.é.possível.encontrar.um.demônio..
Nestas.situações.é.necessário.prudência.porque.é.possível. libertar.
efetivamente. aquela. alma,. ou,. então,. fazer. com. que. esta. regresse.
para.o.demônio,.durante.o.combate..O.demônio.é.o.mestre.da.men-
tira.e.procura.enganar-nos.da.maneira.que.pode..Pela.nossa.parte,.
devemos.reconhecer.que.o.Senhor.sempre.permite,.por.uma.razão.
específica,.que. estas. situações. aconteçam.e.que.nós.podemos.nos.
beneficiar.com.elas,.devido.ao.conhecimento.que.obtemos.

Nos.últimos.anos,.a.maioria.dos.casos.parece.estar.relacionado.
com.aquelas.almas.que. tinham.sido.possuídas.e.usadas,.ou.mani-
puladas.pelo.demônio,.para.atormentar.ou.aterrorizar.pessoas.ou.
famílias..Por.vezes,.alguns.destes.casos.acontecem.por.causa.de.uma.
antiga.maldição.feita.sobre.a.família.

Acrescento.que.só.o.exorcista,.por.meio.de.exorcismo,.pode.com-
preender.os.casos.em.que.existe.dúvida,.se.se.trata.de.um.malefício.
ou.de.doença.mental..Isto.porque.devemos.sempre.nos.basear.em.si-
nais.e.fenômenos.observáveis.ou.em.provocações.silenciosas,.como.
trazer.consigo.a.Eucaristia,.sem.que.ninguém.o.saiba..É.necessário.
que.estejamos.atentos,. já.que.vivemos.e.trabalhamos.num.mundo.
em.que.o.demônio.tenta.destruir.o.poder.da.Igreja,.destruindo.o.
sacerdócio.de.Cristo..Devemos.também.aprender.a.trabalhar.com.os.
nossos.colegas.médicos,.num.clima.de.recíproca.confiança.
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Exorcista do Lazio.–.Sobre.o.problema.das.presenças,.com.base.
nas.minhas. pobres. experiências,. acertei. sempre. que. se. tratava. do.
espírito.maligno,.quer.nos.poucos.casos.de.possessão,.quer.nos.múl-
tiplos.casos.de.infestação.pessoal.ou.local..Só.num.caso,.o.espírito.
declarou.que.era.uma.alma.condenada,.revelando.o.nome,.o.apeli-
do,.a.circunstância.da.morte.e.o.motivo.da.sua.presença.naquele.ho-
mem;.mas.após.um.exorcismo,.que.pareceu.resolver.definitivamente.
a.situação,.nunca.mais.soube.nada.a.seu.respeito..Como.interpretar.
o.caso?.O.demônio.também.pode.se.mascarar.de.alma.condenada,.
como.afirma.o.Ritual..A.respeito.das.almas.do.purgatório,.são.al-
mas.santas.e.não.podem.fazer.mal.

Exorcista da Campânia.–.Perguntam-me.se.aqueles.que. fazem.
sofrer.uma.alma.são.sempre.e.somente.demônios,.ou.se.então.tam-
bém.podem.ser.almas.condenadas..Mesmo.considerando.os.enganos.
em.que.o.demônio.procura.nos.fazer.enganar,.creio.que.é.possível.
a.intervenção.dos.condenados..Também.sabemos.que.os.demônios.
têm.uma.hierarquia.própria;.por.que.razão.um.demônio.chefe.não.
pode.ordenar.a.um.condenado.que.atormente.uma.alma?.Deduzo-o.
também.dos. casos. em.que.acompanhei,.uma. força.muito. inferior.
àquela.que.encontro.quando.se.trata.da.presença.de.demônios.

Existem.almas. vagantes,.que. ainda.não. receberam.um.destino.
definitivo..Narro.um.episódio.excepcional,.que.ainda.conservo.as.fi-
tas-cassete.gravadas..Um.dia.veio.ao.meu.encontro.uma.senhora.que.
sofria.de.dores.fortes.e.estranhas..Rezei.e.a.senhora.entrou.como.
que.em.transe..Interroguei-a.sobre.a.eventual.manifestação.que.ela.
tinha:. “Diz-me,. em.nome.de.Deus,.quem.você. é?”.Respondeu. às.
minhas.perguntas.sem.muita.dificuldade..Disse.ser.um.albanês.de.
origem.calabresa..No.Dia.de.Finados,.pegou.a.estrada.em.direção.
à.Calábria,.no.volante.de.um.automóvel,.matando. também.outra.
pessoa..Reparo.que.quando.falo.de.diabos.e.do.Inferno,.ele.fica.ater-
rorizado..Pergunto-lhe:. “Está.no.Inferno?”..Responde. com. força:.
“Não”..“Onde.está?”..“Na.escuridão”.
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Fiquei.perplexo..Perguntei.como.é.que.entrou.naquela.mulher.e.
ele.me.respondeu.com.uma.história.muito.resumida,.que.depois.a.
senhora,.quando.saiu.do.transe,..confirmou..Disse.que.foi.obrigado.
a.entrar.nela.por.obra.do.guarda.do.cemitério,.que.tinha.utilizado.
partes.do.cadáver.daquela.alma,.para.realizar.um.malefício..Pergun-
tei.se.desejava.ver.a.Deus..Responde.com.um.longo.sim,.ausente.de.
desespero.e.com.grande.desejo..Certo.dia.falei.de.Nossa.Senhora;.
não.sabia.nada.a.respeito.dela.e.disse,.de.imediato,.que.a.sua.mãe.se.
chamava.Carmelina..Comecei.a. instruí-lo;.escutava.com.interesse..
Fiquei.com.a.dúvida.de.que.realmente.estivesse.na.escuridão.(o.Sheol 
hebreu?)..Diante.da.pergunta. se. estava.disposto. a. pedir. perdão. a.
Deus.pelos.seus.pecados,.respondeu.que.sim..Fiz-lhe.uma.confissão.
genérica,.conduzindo-o,.e.absolvi-o.sob.condição..Depois,.pergun-
tei.se.iria.embora.da.mulher..Respondeu.que.sim,.após.cerca.de.vinte.
dias..“E.para.onde.irás?”..“Irei.expiar”..Porventura,.no.Purgatório?.
Nessa.noite,.quando.a.senhora.voltou.para.casa,.a.personagem.dis-
se-lhe.claramente:.“Fiz-te.sofrer.muito,.mas.a.culpa.não.foi.minha..
Quando.estiver.no.céu.hei.de.rezar.muito.por.ti”..Este.caso.levanta.
grandes. problemas. teológicos..Mas. penso. em.São.Francisco,. que.
obteve.a.ressurreição.de.uma.mulher.que.tinha.morrido.em.pecado.
mortal,.que.se.confessou.e.depois.voltou.a.adormecer.em.paz.

Exorcista do Piemonte.–.O.nosso.grupo.de.oração,.atento.como.
está,.à.libertação,.à.cura.da.família.e.da.árvore.genealógica,.tem.rea-
lizado.experiências.muito.positivas..Por.exemplo,.quando.sabemos.
de.um.antepassado.que.sofreu.muito.e.ninguém.prestou.atenção.ao.
seu.sofrer,.ao.seu.desespero,.à.sua.morte.atroz.(em.geral,.repleta.de.
ódio,. terror,. rejeição,.maldição;. ou. então,. uma.morte. por. álcool,.
entre.a.vergonha.e.o.silêncio.da.família.inteira;.ou,.então,.no.mani-
cômio,.como.um.morto.vivo,.por.todos.ignorado),.então,.nós.nota-
mos,.simplesmente.através.da.oração,. interrogando.nós.mesmos.a.
pessoa;.acreditamos.que.tudo.o.que.necessita.para.ficar.curada.será.
concedido,.em.nome.de.Jesus.
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Por.vezes,.são.personagens,.que.aparecem.em.instantes.de.memó-
ria.ou.de.imagens..Rezamos.por.elas.uma.oração.de.reconciliação.
segundo.o.seguinte.esquema:.pedimos.perdão.por.elas,.em.nome.
das.famílias.ou.daqueles.que.as.abandonaram,.ignoraram,.mataram;.
fazemos.um.convite.para.se.livrarem.do.ódio,.do.ressentimento,.e.
pedirem.perdão.àqueles.que,.por.sua.vez,.ofenderam;.a.pedir.conos-
co.perdão.a.Deus.pelos.seus.pecados,.catequizando-os.sobre.a.vida.
eterna,.que.os.espera,.e.convidando-os.a.depor.aos.pés.da.Cruz.de.
Jesus.todas.as. ligações.com.o.mundo.do.oculto..Em.resumo,.nos.
comportamos.como.se.pudéssemos.recuperar.o.momento.da.morte.
para.fazê-los.reviverem.de.maneira.justa,.acompanhado.por.tudo.o.
que.a.família,.as.pessoas.amadas,.a.Igreja.devem.oferecer.a.uma.pes-
soa.que.morre.naquelas. circunstâncias..Constatamos. sempre.uma.
resposta. imediata.de.alívio.e. libertação.na. família.ou.no.membro.
que.mais.se.ressente.desta.tragédia.familiar;.do.mesmo.modo,.nota-
mos.fortemente.a.intercessão.do.antepassado.que.foi.socorrido.

Este. discurso. é.muito.bom,.mas. também.delicado.. Se. não. foi.
utilizado.de.maneira.correta,.podemos.cair.em.fenômenos.de.necro-
mancia,.em.vez.de.gestos.de.solidariedade.com.o.morto..Atualmen-
te,.as.situações.não.nos.fogem.das.mãos.e.o.equívoco.não.acontece.

Um. caso.diferente. é. quando.uma.hipotética. alma.pede. ajuda,.
através.da.sofredora,.mesmo.não.pertencendo.àquela.família..Nos.
dois.casos.principais.que.nos.aconteceram,.nos.comportamos.da.se-
guinte.maneira..No.primeiro.caso,.perguntamo-lhe.por.que.nos.pe-
dia.ajuda..Respondeu-nos.que.tinha.o.mesmo.apelido.da.paciente;.
pediu.que.fosse.sepultada.e,.ao.mesmo.tempo,.disse.que.não.queria.
morrer,. uma. vez. que. tinha. familiares. à. sua. espera..Declarou.que.
tinha.vinte.anos;.amaldiçoou.Hitler.por.ter.querido.a.guerra,.etc..
Respondemos:.“Só.Jesus.é.o.juiz.e.nós.O.obedecemos..Se.você.exis-
te,. como.diz,. iremos.acompanhá-la. com.amor,.daremos. sufrágios.
e. sepultura.. Se. não. existe,. ofereceremos. tudo. isto. àqueles. que. se.
encontram.nestas.condições.e.celebraremos.uma.Missa.por.eles”..O.
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fenômeno.que.tipicamente.acontece.é.ouvir.um.vento.gélido.e.ver.a.
pessoa.que.sofre.ficar.liberta.deste.tormento.

O.segundo.caso.aconteceu.com.uma.pessoa.tremendamente.per-
turbada.pela.possessão.diabólica.e.pela.maldição;.foi.durante.muito.
tempo.empregada.de.uma.maga..Também.aqui.o.fato.ocorrido.foi.
secundário.em.relação.à.libertação.das.presenças.maléficas..Um.dia,.
a.pessoa.viu.um.homem.que.cavalgava.como.um.desesperado,.toma-
do.pelo.ódio.dos.seus.inimigos.que.tinham.se.vingado:.a.sua.traição.
tinha.custado.a.vida.de.muitos.homens..Pedia.perdão.e.auxílio.para.
viver.em.paz;.queria.um.sinal. religioso.na. sua. sepultura,. abando-
nada.e.amaldiçoada..Também.neste.caso,.nos.comportamos.como.
no.caso.anterior:.a.visão.desapareceu.e.a.perturbação.também..Se-
gundo.dizia.o.cossaco,.o.motivo.da.ligação.estava.relacionado.com.
o.fato.da.paciente.ser.muito.semelhante.à.única.pessoa.que.a.tinha.
amado.

A. conclusão. disto. tudo. é. que.não.pretendemos. tirar. nenhuma.
conclusão..Para.nós.é.suficiente.ter.exposto.um.dos.muitos.proble-
mas.que.se.podem.apresentar.aos.exorcistas.e.que.nós.apenas.pode-
mos.testemunhar,.esperando.que.sejam.outros.(biblistas,.teólogos,.
médicos...). a. darem. explicação. ou. a. se. aprofundarem. sobre. eles,.
como.objeto.de.estudo.
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as ajudas do exorcista

“Expulsarão demônios em meu nome”.(Mc.16,17)..Estas.simples.
palavras.de.Jesus.são.sufi.cientes.para.conferir.o.poder.de.expulsar.os.
demônios.a.todos.os.que.acreditam.nEle..O.segredo.do.exorcista.é.a.
força do nome de Jesus;.certamente.não.é.uma.força.pessoal,.própria.
do.sacerdote.autorizado.a.desempenhar.este.ministério..O.Evange-
lho.é.claro.quando.exige.a. fé.e.diz.que.certos. tipos.de.demônios.
são.expulsos.apenas.com.a.oração.e.o.jejum;.nestes.casos,.não.são.
sufi.cientes.ou.não.servem.os.exorcismos.

Que.outras. características. se. exigem.do. sacerdote. exorcista?.O.
cânon. nº. 1172. do.Direito Canônico. enumerado. no. nº. 13. do.Ri-
tual Romano para a Celebração dos Exorcismos,.responde..Ou.seja,.
olhando.para.a.história.da.Igreja.e,.em.particular,.lendo.a.vida.dos.
santos,.o requisito principal do exorcista é a santidade..Nós.exorcistas.
sabemos.muito.bem.que.não.somos.santos,.apesar.de.nos.esforçar-
mos.por.melhorar.e.nos.convertermos..O.já.falecido.e.meu.grande.
amigo.padre.Pellegrino.Ernetti,.beneditino.de.dotes.excepcionais,.
que.foi.exorcista.na.Veneza.durante.quarenta.anos,.dizia-me.que.se.
confessava.dia.sim,.dia.não;.e,.por.vezes,.dia.sim,.dia.sim;.ou.seja,.
todos.os.dias.

Desde.o.início,.como.nos.testemunham.também.os.primeiros.pa-
dres.da.Igreja,.foram.utilizadas.fórmulas.e.objetos.sagrados,.que.au-
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mentaram.quando.a.Igreja.instituiu,.no.século.IV,.o.sacramental.do.
exorcista.e.que,.em.parte,.também.são.sugeridos.no.Ritual Romano..

Por.outro.lado,.cada.exorcista,.com.base.na.sua.devoção.e.expe-
riência,.acrescenta.outras.particularidade,.sem.uma.ordem.precisa:.
a. imposição.das.mãos.na.cabeça.da.pessoa.atormentada,.o.uso.da.
estola.de.cor.roxa.colocada. também.sobre.os.ombros.da.pessoa.a.
exorcizar,.a.presença.de.um.crucifixo,.o.Sinal-da-Cruz.e.a.bênção.
com.água-benta..Acrescento.a.utilização.de.relíquias,.de.medalhas.
ou.outros.objetos.sagrados;.a.unção.com.óleo.de.proveniência.diver-
sificada.e,.por.vezes,.também.constatei.a.utilidade.de.soprar.sobre.
o.rosto.do.possesso.(já.Tertuliano.testemunhava:.“Nós.expulsamos.
os.demônios.com.o.sopro.da.nossa.boca”)..Outras.vezes,.recorre-se.
a.objetos.sagrados.de.eficácia.comprovada,.como.o.“colar”.de.São.
Vicinio.de.Sarsina.(Forli).ou.às.relíquias.

Acrescento.que,.ao.utilizar.estes.objetos,.é.sobretudo.necessário.
ter.muita.fé.e.discrição:.não.são.certamente.os.objetos.que.têm.poder.
em.si.mesmos,.apesar.de.darem.a.impressão.disso.(por.exemplo,.as.
furiosas.reações.de.certas.pessoas.à.água-benta)..Bem.sabemos.que.
os.sacramentais.atuam.ex opera operantis,.ou.seja,.por.eficácia.da.fé.

É.meu.dever.também.fazer.referência.aos.desvios.perigosos.que,.
por.vezes.ocorrem..A.busca.do.caminho.mais.fácil,.dos.meios.ma-
teriais. que. se. demonstram.mais. úteis,. por. vezes,. fez. com. que. os.
exorcistas.caíssem.em.alguns.truques.do.diabo..É.o.caso.por.exem-
plo,. quem.utiliza.o.pêndulo. (mesmo.quando. tem.pendurado.um.
crucifixo!).para.diagnosticar.se.existe.ou.não.uma.presença.maléfica..
A.respeito.desta.prática,.existe.uma.explícita.proibição.da.Congre-
gação.da.Fé..Também.há.quem.pingue.umas.gotas.de.azeite.dentro.
de.um.prato.cheio.de.água,.como.uma.maneira.de.obter.respostas..
Poderia.continuar.a.dar.exemplos.deste. tipo..Quem.age.assim.cai.
na. magia. quase. sem. se. perceber.. Infelizmente,. soube. de. alguns.
exorcistas.que,.por.esses.motivos,.se.tornaram.verdadeiros.magos.
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Fiz.referência.aos.objetos.de.que.o.exorcista.pode.se.servir.para.
aumentar.a.eficácia.do.seu.ministério;.mas.neste.capítulo.desejo,.so-
bretudo,.focar.os.auxílios.humanos,.ou.seja,.as.pessoas.que.podem.
ajudar.o.exorcista,.se.ele.desejar.tal.auxílio.(é.ele.o.juiz.e.o.responsá-
vel.pela.escolha):.os.que.rezam,.os.carismáticos.e.os.médicos.

Ajudas ou condicionamentos?
É.importante.que.sejam.esclarescidos.alguns.pontos.a.respeito.

de.ajudas.aos.exorcistas,.baseado.na.minha.experiência.pessoal.e.de.
algumas.sugestões.recebidas.

–.As.ajudas.de.que.falarei.podem ser úteis, mas nunca são impres-
cindíveis..Os.exorcismos.que.lemos.na.Bíblia,.nas.vidas.dos.santos,.
nos.testemunhos.dos.mais.conhecidos.exorcistas,.mesmo.de.tempos.
mais.recentes,.nunca.falam.destes.auxílios:.o.exorcista.atua.sozinho,.
mesmo.quando.presente.alguma.pessoa.que.acompanha.o.possesso.
e.que.se.disponibiliza.para.uma.ajuda.de.tipo.físico,.de.maneira.que.
o. exorcizando.não. se.machuque,. em.caso.de. agitação..Por. isso,. é.
plenamente. legítimo.o.método. de. quem.não. requer. o. auxílio. de.
ninguém..Julgo.que.é.o.caso.mais.freqüente..Pode.depender.de.uma.
escolha.pessoal.ou.pode.depender.da.falta.de.pessoas.adequadas..

–.O responsável pelo diagnóstico e pelo desenrolar do exorcismo é o 
exorcista e apenas o exorcista,.embora.ele.possa.errar..É.um.ponto.
muito.importante..É.um.grande.problema.quando.um.exorcista.se.
deixa.levar.por.um.carismático.ou.por.um.médico.que.o.assista..É.
um.desvio.radical.em.relação.à.faculdade.que.a.Igreja.lhe.conferiu.
por.meio.do.bispo..É.função.do.exorcista.e.apenas.do.exorcista.dis-
cernir.as.sugestões.ou.conselhos.que.lhe.são.dados.por.aqueles.que.
têm.o.carisma.ou.pelos.médicos;.é.sua.função.dar-lhes.crédito,.ou.
não,.e.em.que.medida..Assim.como.também.é.a.sua.função.pedir,.
ou.não,.auxílio.
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Alguns.exorcistas.apresentam.a.carismáticos.ou.médicos.deter-
minados. casos. que. têm. em. tratamento. para. ouvir. suas. opiniões;.
contudo,.excluem.a.sua.presença.durante.os.exorcismos..Também.
este.procedimento.é.legítimo.

–.A nossa intenção é a de ajudar as pessoas, por isso, também é ne-
cessário ter bem presente os desejos e as expectativas de quem recorre aos 
nossos serviços..Por.vezes,.pode.ser.oportuna.uma.informação.prévia.
de.maneira.que.a.pessoa.esteja.preparada,.ou.então.possa.recusar.o.
encontro..Digo. isto.porque.nem. todas. as.pessoas. estão.dispostas.
a. encontrar. um. grupo,.mesmo.que. restrito,. quando.na. realidade.
querem.apenas.encontrar-se.com.o.exorcista..Outras.vezes,.aquelas.
pessoas.que. já.recorreram.repetidamente.a.curas.psiquiátricas.po-
dem.mesmo.ficar.desanimadas.se.se.depararem.com.um.médico..São.
circunstâncias.a.avaliar.com.cuidado.

Os que rezam e os carismáticos
Existem.aquelas.pessoas.que.assistem.ao.exorcismo.apenas.para.

rezar.e.ajudar;.já.os.carismáticos.são.as.pessoas.que,.para.além.do.
necessário.empenho.de.oração,.têm.um.ou.outro.carisma.específi-
co,.de.utilidade.para.os.nossos.casos:.o.carisma.do.discernimento,.
da.intercessão,.da.libertação....Quero.deixar.clara.a.distinção.entre.
carismáticos,.sensitivos.e.ocultistas!.É.necessário.que.as.pessoas.que.
assistem.sejam.bem.escolhidas,.experientes.e.dotadas.de.verdadeira.
caridade.e.desinteresse..Gostaria.de.apresentar.algumas.sugestões:

–.O.número.dos.presentes.deve.ser.limitado,.em.nome.daquela.
discrição.a.que.o.Ritual Romano faz.referência.no.número.19.e.que.
é.exigida,.para.além.do.desejo.dos.pacientes,.também.pela.nature-
za.própria.do.exorcismo,.quando.podem.acontecer. coisas. aparen-
temente. inexplicáveis..É. certamente. desejável. que.o. exorcista. seja.
ajudado.por.pessoas.que.rezam.pelo.bom.êxito.do.seu.ministério;.
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ainda.melhor.é.se.esta.oração.for.feita.em.grupo,.numa.Igreja.contí-
gua.ou.não,.mas.sempre.simultâneamente.quando.da.realização.do.
exorcismo.

–.Os.que.rezam.e.os.carismáticos.devem.saber.que.estão.obriga-
dos.aos.segredos:.sobre.a.identidade.das.pessoas.envolvidas,.sobre.
as.suas.perturbações,.sobre.as.reações.que.têm.durante.os.exorcis-
mos..Esta.recomendação.é.desnecessária.para.os.médicos,.já.habitu-
ados.ao.segredo.profissional,.mas.não.para.os.demais..Ainda.que.a.
presença.de.ajudantes.seja,.em.muitos.casos,.preciosa.(são.eles.quem.
seguram.o.possesso.se.tal.for.necessário,.quem.limpam.a.boca.da-
queles.que.começarem.a.espumar,.etc.)..De.qualquer.modo,.devem.
ser.decididamente.descartadas.aquelas.pessoas.que.não.sabem.man-
ter.segredo.

–.Por.vezes,.os.ajudantes.estão.habituados.às.orações.de. liber-
tação..Por.isso,.devem.perceber.a.diferença.e.o.papel.que.desempe-
nham.quando. assistem.um. exorcista,. ou. seja,. não. precisam. fazer.
nada.mais.do.que.é.pedido..Quem.atua.é.o.exorcista,.sendo.evidente.
que.os.sacerdotes.presentes,.mesmo.que.não.sejam.exorcistas,.po-
dem.se.associar.às.orações..Todos.os.outros.rezarão.em.voz.alta.ape-
nas.quando.o.exorcista.recitar.orações.conhecidas,.fora.das.fórmu-
las.do.exorcismo;.durante.o.exorcismo,.porém,.rezam.em.silêncio.

–.Da.parte.de.todos.exige-se.muita.fé.e.humildade,.sabendo.que.
só.o.Senhor.pode.dar.eficácia.ao.exorcismo.

O parecer de alguns médicos
A.respeito.dos.médicos,.sobretudo.se.forem.psiquiatras,.é.inte-

ressante.ouvir.suas.opiniões..A.alguns.deles,.que.habitualmente.au-
xiliam.os.exorcistas,.dirigi.duas.perguntas:.Que.tipo.de.ajuda.pode.
dar.um.médico.ao.exorcista?;.Que.especialidades.deve.ter.o.médico.
para.poder.auxiliar.o.exorcista?
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Também.disse.que. eles,. se. considerassem.oportuno,.poderiam.
acrescentar.ou.falar.sobre.outras.coisas..Eles.tiveram.a.gentileza.de.
me.responder,.manifestando,.contudo,.dificuldade.em.expressar.a.
própria.opinião.no.pouco.espaço.de.que.dispunham..Pareceu.claro.
que.será.oportuno.ouvi-los.falar.livremente.(sem.levar.em.conta.as.
restrições.do.capítulo),.por.ocasião.de.congressos.ou.de.publicações.
mais.amplas..Em.seguida,.transcrevo.algumas.dessas.respostas.

Dr..Giorgio.Gagliardi.(psicoterapeuta de Asso, Como)

Em.vários.congressos.nos.quais.participei,.um.ou.outro.exorcista.
mencionou. a. colaboração.de.médicos. especialistas,. enquanto.que.
outros.afirmaram.que.os.médicos.não.são.necessários.no.desenrolar.
do.sacramental.do.exorcismo.ou.da.oração.de.libertação..No.livro.
de.Lewis,.Scusi, quale é il suo Dio?.[Desculpa. Qual é o seu Deus?],.lê-
se.que.o.diabo.manda.os.erros.aos.pares:.um.erro.e.o.seu.adversário,.
que.é.outro.erro..Deste.modo,.erra-se.quando.se.tem.demasiada.pre-
sunção.e.não.humildade.no.diagnóstico.e.no.discernimento..Tanto.
os.exorcistas.como.os.médicos.têm.uma.mentalidade.própria,.uma.
maneira.de.ser,.um.subconsciente,.as.suas.convicções;.e.assim.todos.
podem.ficar.com.as.idéias.confusas.ao.entrar.no.âmbito.específico.
dos.outros.profissionais..Eis.o.par.de.erros.que.Berlique.[protago-
nista.do.livro.já.citado,.de.Lewis].nos.envia.da.França,.onde.parece.
que.tudo.se.reduz.à.cura.psicossomática..Em.certas.partes.do.nosso.
continente.já.não.há.exorcistas..Na.Itália,.o.diabo.está.muito.ativo,.
com.uma.ação.que.freqüentemente.é.ridicularizada.em.séries.televi-
sivas.ou.em.outras.transmissões.

Nas.circunstâncias.atuais,.é.bom.que.cada.um.tenha.a.humildade.
de.reconhecer.os.próprios.limites:.o.médico,.no.discernimento.es-
piritual;.o.exorcista,.no.diagnósticos.psicológico-psiquiátrico,.mas.
também.nos.estados.de.consciência.culturais.que.existem.e.que.en-
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ganam.os.próprios.médicos.nos.seus.diagnósticos..É.por.isso.que,.a.
muitos,.se.pode.atribuir.a.crítica.de.diletantismo.superficial.

Atualmente,.a.ciência.aplicada.ao.poder.tenta.programar.diver-
sos.meios.de.destruição,.através.do.condicionamento.mental.o.do.
transe.hipnótico.ou.de.uma.certa.reprogramação.emocional..Estas.
aplicações.sofisticadas.e.terríveis.para.o.equilíbrio.mental.levantam.
a.questão.de.saber.se.os.exorcistas.conhecem,.ou.não,.os.estados.de.
transe.e.os.estados.de.consciência,.que,.por.seu.lado,.muitos.médi-
cos.e.psiquiatras.também.não.sabem.identificar.e.que.de.imediato.se.
classificam.como.perturbação.mental,.para.não.terem.que.modificar.
as.suas.convicções.

O.âmbito.dos.exorcistas.é.bastante.vasto.e.repleto.de.interferên-
cias:.o.diagnóstico.ou.o.discernimento.pode.prever.perturbações.
igualmente.presentes.no.campo.biológico,.mental.ou.espiritual.

Que.funções.podem.desempenhar.o.médico,.o.psiquiatra,.o.psi-
cólogo,.o.psicofisiologista?.As.funções.que.lhes.competem:.identi-
ficar.o.estado.de.saúde.do.sujeito.mediante.a.análise.detalhada.do.
seu.histórico.clínico;.avaliar.as.regras.relativas.aos.diferentes.crité-
rios. de. normalidade. e. anormalidade;. revelar. a. cultura. a. que. per-
tence,.o.contexto.social.e.comunicativo;.a.idade,.o.sexo,.os.papéis.
sociais. e.os. ritos.da.vida. (trabalho,.matrimônio,.mudanças,. luto);.
se. a. doença. orgânica. determina. uma.perturbação.mental. (toxico-
dependência,.doenças.do.metabolismo.como.a.diabetes.e.algumas.
doenças.orgânicas.mentais)..Frustrações,.comportamentos.do.sujei-
to,. capacidade.de.desempenhar.o.próprio. trabalho. e.de.partilhar.
os.valores.da.sociedade,.a.religião.a.que.pertence..Incoerência.dos.
próprios.pensamentos,.fixação.no.próprio.sofrimento..Anulação.da.
sua.vontade,.incapacidade.de.projetar..Modificações.da.relação.com.
a.alimentação.e.com.a.higiene.pessoal;.por.fim,.dissociação.e.tran-
ses.espontâneos.ou.induzidos.pelos.mais.variados.acontecimentos.
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Que.qualidade.deve.ter.um.médico.que.colabore.com.um.exor-
cista?.Digo.simplesmente:.a.verdade,.segundo.a.ciência,.ou.seja,.co-
nhecendo.os.próprios.limites..É.necessário.renunciar.ao.próprio.eu.
e.formular.o.diagnóstico.requerido.apenas.para.ajudar.o.exorcista:.
o.médico.não.é.chamado.a.exorcizar,.mas.a.discernir.

Dr..Simone.Morabito.(psiquiatra de Bergamo)

(Recordemos.o.seu.livro:.Osichiatra all’inferno.[Um psiquiatra 
no inferno],.Ed.. Segno,. que.nos. relata. numerosos. casos. narrados.
pelos.próprios.pacientes.)

As.qualidades.que.um.psiquiatra.deve.ter.para.poder.ajudar.um.
exorcista.são:.fé.viva,.profundamente.viva;.deve.também.se.exerci-
tar. continuamente.nas. sete.virtudes. fundamentais. e. teológicas,. já.
que.o.demônio.ataca.o.homem,. sobretudo.na. sua.vida.espiritual..
Como.pode,.um.médico,.diagnosticar.uma.patologia.nas.virtudes,.
se. ele.próprio.não.as.puser. em.prática. com.o.auxílio.do.Espírito.
Santo?.As.virtudes.fundamentais.não.são.apenas.expressão.de.equi-
líbrio.moral,.mas.também.do.bom.funcionamento.do.córtex.cere-
bral..Qualquer.médico.é.sempre.levado.a.formular.um.diagnóstico,.
mesmo.que.esteja.errado;.infelizmente,.das.universidades.italianas.
saem. formados. psiquiatras. positivistas,. que. na.maioria. dos. casos.
são.ateus.ou.contrários.à.religião..Como.poderiam.diagnosticar.que.
no.paciente.se.possa.configurar.uma.“patologia.da.alma”,.se.eles.são.
os.primeiros.a.não.acreditar.e.a.não.querer.acreditar?

Nas.universidades.italianas,.quanto.mais.ateu.for.mais.facilidade.
se.tem.na.carreira.e,.quanto.mais.crente.for,.maior.o.grau.de.exclu-
são.a.que.está.sujeito..Um.psiquiatra,.para.poder.ajudar.um.exorcis-
ta,.tem.de.rezar..Rezar.por.si.próprio.e.saber.rezar.pelos.outros..E.
permita-me.dizer.também.outra.verdade:.deve.ter.uma.intimidade.
filial.com.a.Santa.Mãe.de.Deus.e.confiança.na.humilde.oração.ma-
riana..Explico.melhor:.no. início,.quando.me. interessei.pela.pato-
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logia.dos.possessos.pelo.diabo,.vinha. tratando.de.uma.estudante.
universitária.de.Como..Esta.moça.demonstrava.tendências.suicidas.
(embora.não.estivesse.deprimida),.polifagia,.bulimia;.em.poucas.pa-
lavras,.tinha.uma.fome.excessiva,.que.a.fazia.engolir,.de.uma.só.vez,.
tudo.aquilo.que.encontrava.na.geladeira;.depois,.recorria.ao.vômito,.
enfiando.os.dedos.na.garganta..O.demônio.é.um.mestre.da.camufla-
gem;.embora.já.tivesse.visitado.a.paciente.e.a.tivesse,.até,.submetido.
a.uma.dezena.de.sessões.de.psicanálise,.do.ponto.de.vista.médico.
não.havia.nada.que.deixasse.transparecer.uma.gravíssima.possessão.
diabólica,. a.qual.ela. tinha. sem.saber..Esta.paciente. foi. exorcizada.
por.um.exorcista.muito.experiente.durante.mais.de.um.ano;.mani-
festava.uma.violência. indescritível..Certo.dia,.durante.uma.sessão.
de.psicanálise,. sendo. eu.uma.pessoa.que. reza. e.que. já. tinha. tido.
experiência.de.assistir.alguns.casos.de.possessão.diabólica,.pedi.a.
ela.que.rezasse.comigo..Imediatamente,.houve.tamanha.reação.que,.
se.não.tivesse.fé.na.presença.de.Jesus.e.Maria,.teria.tido.um.enfarte..
Destruiu.todo.o.consultório.

É.a.experiência.de.casos.vistos.junto.a.exorcistas.experientes.que.
torna.útil.o.relacionamento.entre.exorcista.e.psiquiatra..As.sutilezas.
diabólicas,. que. enganam.até.psiquiatras. ateus,. são.diagnosticadas.
mais.pela.fé.do.que.pela.ciência;.é.como.se.eu.fosse.um.médico.para.
a.fé,.enquanto.que.a.ciência.me.confirma.aquilo.que.a.fé.me.deu.a.
descobrir..O.processo.inverso.é.praticamente.impossível.

Considero.que.um.psiquiatra.ateu.é.um.verdadeiro.desastre.no.
seu.relacionamento.com.o.exorcista;.se.é.verdade.que.na.patologia.
mental. ou. psicossomática. do. endemoninhado. existem. sintomas.
muito.atenuados.de.síndromes.mentais.diferentes,.estes.são.de.tal.
maneira.sutis.que.até.o.mais.experiente.dos.clínicos.teria.dificuldade.
em.identificá-los.

Porém,.desaprovo.alguns.exorcistas.que.querem.desempenhar.a.
todo.o. custo. a. função.do.psiquiatra:.na. realidade,. a.psiquiatria. é.
uma.ciência.muito.difícil.e.complexa..Certamente.que.o.ideal.seria.
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um.profundo.conúbio.entre.o.exorcista.e.o.psiquiatra,.já.que.certos.
poderes.devastadores.ficariam.mais.claros.para.o.primeiro.e,.quero.
acrescentar,. certas. dinâmicas. científico-religiosas. passariam. pelos.
raios.do.Espírito.Santo.o.pobre.doente.que.temos.à.nossa.frente.

É.igualmente.importante.a.ajuda.do.psiquiatra.no.fim.do.exor-
cismo. para. restabelecer. aquelas. forças. psicossomáticas. que. foram.
anuladas.pelo.Inimigo.do.homem.

Dr..Salvador.di.Salvo.(psiquiatra de Turim)

A.grandeza.do.tema.e.a.necessidade.de.síntese.tornam.a.minha.
tarefa.muito.difícil,.até.porque.o.material.de.que.disponho.é.abun-
dante.(refiro-me.a.artigos.e.trabalhos.sobre.o.tema.da.relação.entre.
a.demonologia.e.a.psiquiatria).e.uma.síntese.é.realmente.impossível..
Proponho.algumas. reflexões.baseadas.na.colaboração.ainda.ativa,.
com.um.grupo.de.exorcistas.da.diocese.de.Turim..Isto.porque. já.
muito.foi. falado.e,.por.outro.lado,.porque.não.me.sinto.capaz.de.
responder.elaborando.uma.espécie.de.decálogo.da.relação.médico-
exorcista..Esclareço.que.o.que.direi.em.seguida.se.baseia.quer.no.
fato.de.ser.um.psiquiatra.que.há.mais.de.vinte.anos.trabalha.numa.
clínica.psiquiátrica,.quer.no.fato.da.minha.formação.analítica.(sou.
um. analista. junguiano,.membro. da. Internacional Association for 
Analytical Psychology).

As.reflexões.de.que.falava.antes.podem.ser.resumidas.da.seguinte.
maneira:

–.Crítica.da.presunção.e.arrogância.da.“ciência”.quando.afirma.
possuir.a.verdade.absoluta.

–.Existem.fenômenos.em.relação.aos.quais.a.ciência,.se.realmente.
é.tal,.deve reconhecer.que.não.é.capaz.de.fornecer.uma.explicação.
“objetiva”,.já.que.pertencem.à.esfera.daquilo.que.não.pode.ser.obje-
tivamente.demonstrável.
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–.Convicção.da.existência.do.Mal,.não.como.entidade.abstrata,.
mas.como.realidade.concreta.que.intervém.nas.coisas.humanas.

Estas.reflexões.me.parecem.extremamente.importantes.para.de-
terminar,.no.médico,.a.possibilidade.de.colaborar.com.o.exorcista,.
esclarecendo. desde. logo. que. cada. qual. intervém. estritamente. no.
próprio.âmbito.de.trabalho:.ao.psiquiatra.cabe-lhe.a.tarefa.da.inter-
venção.psicofarmacológica.e.de.apoio.psicoterapêutica;.ao.exorcista.
cabe.a.tarefa.da.“luta”.contra.o.Mal..Isto,.obviamente,.é.válido.nas.
inúmeras.situações.em.que,.na.mesma.pessoa,.se.verifica.a.presença.
de.perturbações.psíquicas.e.de.perturbações.maléficas.

Reitero. a. importância. do. psiquiatra. e. do. exorcista. intervirem.
nos.limites.estritos.dos.próprios.âmbitos.de.trabalho,.resistindo.à.
tentação.muito.comum.em.inúmeras.pessoas,.acompanhadas.simul-
taneamente.pelo.psiquiatra.e.pelo.exorcista,.de. interferir.e.cruzar.
informações. (por. exemplo,. perguntando. ao.psiquiatra. se. é. verda-
de.que.está.possesso.pelo.demônio.ou.perguntando.ao.exorcista.se.
deve. tomar.medicamentos)..É. igualmente. importante.que.os.dois.
“especialistas”,.num.clima.de.colaboração,.dialoguem.pessoalmente.
e.comparem.dados.e.informações.sobre.a.pessoa.que.estão.tratando,.
ou. seja,. com. intervenções. bem.diferentes. e. separadas,. e. troca. de.
pareceres,.comentários.e.impressões..

Uma.última.consideração:.a.importância.enorme.da.informação,.
tanto.para.o.exorcista.como.para.o.psiquiatra..Isto.é,.estou.convic-
to.de.que.o.psiquiatra. tem.de.conhecer.os.principais. livros. sobre.
demonologia;. e. que. o. exorcista,. de.mesmo.modo,. deve. conhecer.
os. sintomas.mais. evidentes.das.principais.perturbações.psíquicas..
Este.conhecimento.recíproco.facilita.a.ambos.a.tarefa.de.discernir.
(embora.não.se.trate.apenas.de.um.fato.de.conhecimentos).e,.sobre-
tudo,.torna.mais.eficazes.os.recíprocos.envios.–.do.exorcista.para.o.
psiquiatra.e.do.psiquiatra.para.o.exorcista.
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Dr..Alessandro.Tamino.(psiquiatra de Roma)

O.que.são.o.diabo.e.a.possessão.diabólica.para.mim,.psiquiatra?.
São.algumas.das.muitas.metáforas.que.se.pode.utilizar.para.descre-
ver.alguns.aspectos.da.nossa.experiência. sensível..Outra.metáfora.
possível.é,.por.exemplo,.a.psique..As.duas.diferentes.metáforas.não.
são,.por.assim.dizer,.inocentes..Cada.uma.pertence.a.um.universo.
simbólico.específico,.a.uma.cultura.particular;.e.a.escolha.de.cada.
um.destes.modelos.causa.efeitos.bastante.específicos.no.momento.
em.que.são.utilizados..Por.exemplo,.a.referência.a.um.determinado.
modelo.implica.que,.para.determinados.problemas,.nos.dirijamos.a.
um.exorcista;.e.que.a.referência.a.outro.modelo.implica,.pelo.contrá-
rio,.que.nos.viremos.para.o.psicoterapeuta.

Deste.modo,. uma. determinada. dificuldade. pode. ser. lida. e. in-
terpretada.numa. lógica.de. tipo.sobrenatural,.ou então.numa. lógi-
ca.naturalista,.uma.vez.que.não. são.possíveis.misturas. entra.dois.
símbolos.tão.diferentes..Na.realidade,.as.coisas.não.são.assim.tão.
simples.e.os. limites.não.são. tão. facilmente. identificáveis..Um.ele-
mento.que.enriquece.muito.o.quadro,.ou.o.complica.ainda.mais,.é.a.
constatação.de.que.a.consciência,.bem.longe.de.ser.uma.construção.
de.um.só.andar,.na.realidade,.revela-se.como.um.produto.com.so-
breposição.de.vários.níveis,.boa.parte.dos.quais.subterrâneos,.não.
diretamente.perceptíveis,.mas.ativos.e,.portanto,.só.indiretamente.
apreciáveis..Isto. implica.que.em.cada.um.de.nós.possam.conviver.
vários.modelos.culturais,.distintamente.combinados.e.dispostos.em.
vários.níveis.de.consciência.e,.até,.potencialmente.opostos.

Uma.pessoa.que.declara.não.crer,.mas.que.se. formou.cultural-
mente.numa.sociedade.como.a.nossa,.em.que.os.valores.religiosos.
estão. bastante. arraigados,. no. seu. íntimo. conserva. estes.modelos.
culturais.. Determinados. acontecimentos. especiais. da. vida,. como.
por.exemplo,.uma.doença.grave.ou.a.perda.de.uma.pessoa.querida,.
podem. reativar. sistemas. de. valores. que,. por. assim.dizer,. tinham.
ficado.escondidos.
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Mas.mesmo.sem.chegar.a.polarizações.tão.extremas.e.a.contex-
tos.tão.dramáticos,.é.comum.experienciar.a.convivência.de.aspectos.
extremamente.racionais.e.naturalistas.com.elementos.pertencentes.a.
crenças.tanto.de.âmbito.mágico.como.de.âmbito.religioso.

Até.porque.os.novos.modelos.são.construídos,.pelo.menos.em.
parte,. baseados.nos. anteriores..Quem. já. assistiu. a. algumas.mani-
festações. aparentemente. laicas,. que. se. desenrolam.nos. países. que.
antigamente.se.definiam.“do.socialismo.real”,.com.certeza.pareciam.
viver.em.uma.atmosfera.quase.religiosa..Palavras.como.rito, liturgia.
são.utilizadas.no.domínio.comum.também.para.descrever.aconteci-
mentos.que.não.se.referem.à.dimensão.sobrenatural..Podemos.quase.
afirmar.que.nenhum.de.nós.pode.se.dizer.totalmente.um.descrente;.
nenhum.de.nós.pode.dizer-se.totalmente um.crente.

A. dúvida. acompanha. qualquer. sistema. de. valores,. sobretudo,.
numa.sociedade.como.a.nossa,.caracterizada.por.múltiplas.sobrepo-
sições.culturais..Mas.a.dúvida.não.é.apenas.um.incômodo.caruncho;.
é.também.o.elemento.que.permite.que.o.sistema.de.crenças.se.modi-
fique,.aceite.contribuições.que.antes.lhe.eram.alheias..Quase.como.
uma.espécie.vivente.que.consegue.sobreviver.graças.à.sua.plasticida-
de.genética,.assim.as.culturas.modificam-se.continuamente,.criando.
novos.agrupamentos..Parece,.portanto,.possível.a.existência.de.uma.
coabitação.ou.mistura.cultural;.aliás,.parece.mesmo.útil,.fornecen-
do.a.cada.sistema.de.crenças.valores.que.enriquecem.a.pessoa.que.
os.partilha.

Mas.na.realidade.nem.sempre.é.assim;.bem.ao.contrário..Uma.
vez.que.para.todos.nós.a.questão.apresenta.outros.elementos,.pre-
cisamente.nos.valores.culturais..Mas.a.identidade.não.é.algo.cons-
tantemente.igual,.ao.contrário,.assistimos.a.sua.contínua.adaptação,.
e.todas.as.situações.exigentes.da.vida.colocam-na.em.risco;.e.uma.
sua. reorganização.está.na.base.da. superação.de.um.período.críti-
co..Por.isso,.quem.desempenha.atividade.de.terapeuta.deve.ter.uma.
identidade. bastante. definida. e. relativamente. estável;. quer. para. se.
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sentir.protegido.e.não.contagiado.pela.crise.de.identidade.da.pessoa.
que.está.tentando.ajudar,.para.lhe.fornecer.um.ponto.de.referência.
protetor.

Quando.se.tem.de.lidar.com.o.doloroso.e.perigoso.caminho.da.
intervenção.no.sofrimento.dos.outros,.não.se.pode.fazer.confusão..
Quem.de.nós.se.entregaria,.num.mar.em.tempestade,.a.dois.capitães.
diferentes.que,.ao.mesmo.tempo,.utilizam.diferentes.meridianos.ou,.
talvez.pior.ainda,.que.confiança.merece.um.capitão.que.não.decidiu.
a. que.meridiano.deve. ater-se. e. que. eventualmente.muda,. precisa-
mente.no.momento.mais.perigoso,.o.tipo.de.sextante?

Por.esta.razão,.o.paciente.que.se.dirige.a.vários.terapeutas.de.á.reas.
culturais.diferentes.para.resolver.o.mesmo.problema,.em.vez.de.so-
mar.benefícios,.freqüentemente.limita.a.credibilidade.e.a.eficácia.da.
intervenção..Estes.diferentes. terapeutas.podem.mesmo.intervir.si-
multâneamente.e.manter.uma.boa.relação.entre.si;.mas.no.fim,.para.
que.a.relação.terapêutica.possa.ser.eficaz,.o.paciente.terá.de.escolher.
um.terapeuta.e.confiar.nele.completamente..Não.se.pode.excluir,.a 
priori, a.eficácia.de.outras.intervenções,.pertencente.a.áreas.cultu-
rais.diferentes;.mas.seria.desejável.que,.pelo.menos,.se.realizassem.
em.períodos.distintos..Isto.obviamente.na.teoria,.já.que.na.prática,.
sobretudo.numa.sociedade.culturalmente.complexa.como.a.nossa,.
quase.sempre.quem.sofre.bate.em.muitas.portas.ao.mesmo.tempo.

Tanto.é.verdade.que.chegamos.mesmo.a.colocar.a.hipótese.de.
uma.espécie.de.coordenação,.por.parte.do.paciente,.das.figuras.que.
desempenham.uma.função.terapêutica,.como.se.existisse.uma.parte.
relativamente.saudável.e.razoável.capaz.de,.freqüentemente.incons-
ciente,.dirigir.o.processo.terapêutico,.por.vezes.de.maneira.bastante.
eficaz..De.qualquer.maneira,.em.todo.o.caso.não.pode.existir.para.
nós,.terapeutas,.uma.regra.geral.e.tranqüilizante.à.qual.possamos.
entregar-nos.serenamente..Mas.é.necessário,.com.esforço.e.caso.a.
caso,.avaliar.quando.intervir.em.vários.níveis.pode.ser.uma.opção.
necessária,.ou,.quando.pelo.contrário,.for.uma.intervenção.confusa.
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e. ineficaz..É.por. estas. razões.que. falo.de.presença. simultânea.do.
exorcista.e.do.psiquiatra,.e.não.apenas.de.colaboração..As.duas.figu-
ras.podem.coexistir.e,.de.fato,.ajudar-se.reciprocamente.em.alguns.
casos;.mas.não.colaborar.como.se.fossem.dois.médicos.especialistas.
diferentes,.ou.dois. religiosos..Não.cabe.à. ciência. avaliar. a. fé;.não.
cabe.à.fé.delimitar.a.área.de.intervenção.do.método.científico..E.o.
paciente.pode.beneficiar-se.com.a.clareza,.nunca.com.a.confusão.das.
funções.e.dos.papéis.que.cada.um.desempenha.

Quem.escreve.estas.linhas.já.há.cerca.de.três.anos.promove.uma.
investigação,. juntamente. com.outros. colegas. e. uma. antropóloga,.
sobre.o.tema.do.exorcismo..A.estrutura.a.que.fazemos.referência,.ou.
seja,.a.cátedra.de.psiquiatria.da.Universidade.de.Roma.“Tor.Verga-
ta”,.dirigida.pelo.prof..Nicola.Ciani,.de.fato,.tem.uma.antiga.tradi-
ção.de.estudos.sobre.a.relação.entre.a.psiquiatria.e.a.cultura.

Prosseguir.com.esta.pesquisa.implicou.para.nós.a.necessidade.de.
discutir.e.redefinir.o.nosso.papel..Em.todas.as.pesquisas.médicas,.
como.facilmente.se.intui,.há.razões.éticas.que.impedem.uma.rígida.
subdivisão.entre.a.pesquisa.e.a.atividade.terapêutica..É.compreensível,.
portanto,.que.em.muitas.ocasiões.me.tenha.sentido.no.dever.de.“ser.
médico”,.e.não.apenas.investigador,.desempenhando.por.isso.uma.
função.pelo.menos. complementar. (aparentemente). à.do.exorcista.

Vice-versa.em.alguns.casos.mesmo,.fomos.nós.quem.propusemos.
aos.nossos.pacientes.um.encontro.com.o.exorcista,.mesmo.que.no.
âmbito.de.uma. leitura. totalmente.psicológica.da. função.do.sacer-
dote..Mas.sempre.na.distinção.das.funções,.distinção.que.deve.ser.
explicitada.ao.paciente.

Num.contributo. sobre.o. tema.da. relação.entre.o.exorcista.e.o.
psiquiatra,. parece-me. que. este. seja. o. ponto. central. da. questão:. a.
possibilidade.de.uma.presença simultânea das.duas.figuras.e.a.sua.
estreita. interação;. mas,. salvaguardando. claramente. a. função. de.
cada. qual,. evitando. situações. de. confusão.. Infelizmente,. é. coisa.
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que.nem.sempre.acontece;.e.se.ilustrarmos.o.percurso.daqueles.que.
se. dirigem. ao. exorcista,. em.particular. antes. do. ao. encontro. com.
o.Padre.Amorth. (a. cujos. exorcismos.muitas. vezes. assisti),. descre-
ve-se. um.mundo. cheio.de. incertezas,. uma.nebulosa. de. exorcistas.
que.se.consideram.um.pouco.psicólogos-psiquiatras.que.apelam.ao.
sobrenatural,.ou.leigos.que.se.proclamam.curadores;.e.por.aí.afora.

Só.é.possível.tolerar.o.que.é.diferente de nós.se.os.limites.da.nossa.
identidade. estiverem. relativamente.bem.delineados..O. exorcista. e.
o.psiquiatra.podem.conviver.na.medida.em.que.salvaguardarem.as.
suas.diferenças.e.aceitarem.as.respectivas.áreas.de.incerteza.

Dr..Giovanni.Guariglia.(neurofisiologista de La Spezia)

Em. resposta. ao. seu. pedido. acerca. das. características. que. um.
médico. deve. possuir. para. poder. coadjuvar. um. exorcista,. apenas.
lhe.posso.falar.da.minha.experiência,.já.que.atualmente.não.existe.
nenhuma.disciplina.que.possa.preparar.profissionalmente. alguém.
para.o.desempenho.desta.tarefa..Suponho.que.aquilo.que.se.exige.
de.um.sacerdote.para.que.seja.um.bom.exorcista.(oração,.caridade,.
humildade,. fé...). também. é. válido.para. um.médico..Não.que. tais.
características.possam.fazer-nos.merecer.o.discernimento.de.Deus,.
já.que.somos.sempre.pecadores;.todavia,.se.permanecermos.na.sua.
graça,.é.mais.fácil.utilizar.os.dons.que.ele.nos.dispensa.

A.colaboração.com.o.exorcista.é.feita.da.seguinte.maneira:.se.o.
sacerdote.considera.que.a.pessoa.que.a.ele.se.dirige.sofre.de.pertur-
bações.psíquicas.ou.outras.patologias,.envia-a.a.mim..Após.ter.ou-
vido.atentamente.a.pessoa.em.questão.escrevo.um.relatório.com.as.
minhas.impressões..A.maior.parte.das.pessoas.que.me.são.enviadas.
têm.perturbações.mentais.ou.psicológicas,.salvo.um.ou.outro.caso.
que.manifesta.perturbações.mas.não. relacionadas. com.patologias.
habituais..O.exorcista.já.é.capaz.de.discernir.quem.sofre.de.fenôme-
nos.de.possessão.ou.de.malefícios.e.apenas.me.envia.aqueles.casos.
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que.lhe.parecem.essencialmente.de.foro.médico..Nestes.casos,.não.
se.realizam.exorcismos,.mas.orações,.dando.ao.paciente.uma.orien-
tação.de.tipo.espiritual.

A.colaboração.com.o.psiquiatra,.que.se.serve.também.do.auxílio.
de. uma.psicóloga,. é. uma.diretiva. do.nosso. bispo.que,. há. alguns.
anos,. criou.uma.comissão.que. lidasse. com.os. casos.propostos. ao.
sacerdote,.com.a.finalidade.de.dar.um.enquadramento.ao.fenômeno.
e.de.fazer.um.relatório.periódico.acerca.dos.conteúdos..De.minha.
parte,.sirvo-me.da.minha.experiência.e.peço.ao.Bom.Deus.que.me.
ajude.a.discernir.bem..Todavia,.não.sou.capaz.de.afirmar.com.cer-
teza.se.uma.pessoa.está.possessa.ou.é.vítima.de.um.malefício:.tudo.
isto.é.tarefa.do.sacerdote..Posso.apenas.indicar.se.existe.uma.patolo-
gia.psicológica.ou.psiquiátrica.e.dar.indicações.ao.sacerdote.com.o.
objetivo.de.lhe.facilitar.a.tarefa.

O ministério do exorcismo
O. exorcismo. é. um.ministério. de. graça.. Só. em.parte. pode. ser.

classificado.entre.as.orações.de. intercessão;.é.um.poder.que.Jesus.
conferiu.a.quem.acredita.nele,.por.isso.tem.características.totalmen-
te.específicas..Por.exemplo,.quando.ordenamos.ao.demônio:.“Em.
nome.de.Cristo,.vai-te.embora”,.não.se.trata.certamente.de.uma.ora-
ção.de.intercessão,.mas.de.uma.ordem.autoritária.pronunciada.em.
obediência.ao.Divino.Mestre.e.que.tem.força.apenas.em.virtude.da.
intervenção.do.Espírito.Santo.

Embora.seja.considerado.um.sacramental,.o.exorcismo.tem.carac-
terísticas.particulares..Por.exemplo,.os.sacramentais.devem.seguir.
estritamente. um. rito. estabelecido. pela. Igreja.. O. exorcismo,. pelo.
contrário,.tem.um.andamento.que.varia.de.caso.para.caso,.consoan-
te.o.comportamento.da.pessoa.exorcizada.e.consoante.a.experiência.
do.exorcista..A.própria.duração,.que.pode.variar.entre.poucos.mi-
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nutos.e.muitas.horas,.faz-nos.compreender.que.não.é.possível.uma.
regulamentação.muito.rígida..Quem.pensa.que.pode.conduzir.um.
exorcismo.como.um.rito. litúrgico.certamente.que.nunca. fez.nem.
viu.fazer.exorcismos.

Atualmente.o.exorcista.encontra-se.desprovido.de.instruções.es-
pecíficas,. numa. situação.de. incompreensão.pelos. confrades. sacer-
dotes.pelos.motivos.que.procuramos.ilustrar.no.primeiro.capítulo,.
assim.como.é.mal.tolerado.nos.locais.em.que.trabalha.e.dos.quais,.
muitas.vezes,.é.“posto.na.rua”..É.por.isso.que.me.pareceram.provi-
dênciais.os.congressos.de.exorcistas.e.procurei.evidenciar.os.auxí-
lios.de.que.um.exorcista.pode.servir-se..Embora.seja.verdade.que.só.
a.graça.de.Deus.faz.com.que.um.exorcismo.seja.eficaz.

O.recurso.de.uso.de.objetos,.como.indicamos.no.início.deste.ca-
pítulo,.é.atualmente.generalizado,.sobretudo.no.que.diz.respeito.às.
indicações.do.Ritual;.mas.digamos.também.que.o.seu.uso.também.
não.é.necessário;.já.me.encontrei.na.necessidade.de.fazer.exorcismos.
sem.usar.objeto.algum.(nem.estola,.nem.crucifixo,.nem.água-ben-
ta...),.e.não.me.apercebi.da.sua.falta.

O.mesmo.vale.para.o.auxílio.prestado.pelas.pessoas;.poderá.ser.
útil.em.certos.casos,.mas.nem.sempre.será.necessário;.nunca.poderá.
ser.uma.equipe.de.especialistas.a.estabelecer.a.presença,.ou.não,.de.
um.malefício.ou.de.uma.possessão,.pois.não.pode.ser.sujeita.a.sim-
ples.análises.humanas.

O.parecer.unânime.dos.psiquiatras,.que.separam.claramente.os.
âmbitos.de.competência,.é.muito.significativo.

Até.porque.o.exorcista.deve.regular-se.com.base.nas.suas.possi-
bilidades.e.nas.suas.necessidades..Quando.um.exorcista.recebe.de.
sessenta.a.oitenta.pessoas.numa.manhã,.como.acontecia.com.o.pa-
dre.Cândido,.ou.então,.recebe.de.quatrocentas.a.quinhentas.pesso-
as.por.semana,.como.se.passava.com.o.padre.Ernetti,.é.claro.que.
deve.invocar.muito.mais.graça.e.luz.do.Alto..As.situações.um.pouco.
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de.cada.vez,.durante.a. série.de.exorcismos,. só.naqueles. casos.que.
considera.obrigatório.acompanhar.com.os.exorcismos;.mas.não.têm.
hipótese.de.assegurar.exames.iniciais.longos.que,.além.do.mais,.re-
sultariam.inúteis.

O.exorcista.pode.errar.e.pode.ficar.na.dúvida..Pode.errar,.e.por.
isso.as.pessoas.têm.a.total.liberdade.de.se.dirigirem.a.outros..Pode.
ficar.na.dúvida,.coisa.que.já.me.aconteceu.várias.vezes..E.tendo.fa-
lado.do.auxílio.prestado.pelos.orantes,.pelos.carismáticos.e.pelos.
médicos,.não.seria.totalmente.verdadeiro.se.não.falasse.do.auxílio.
que.pode.vir.de.outros.exorcistas..Já.em.várias.ocasiões,.senti.a.ne-
cessidade.de.apresentar.pessoas,.que.eu.exorcizara,.a.outros.exorcis-
tas.(naturalmente.de.acordo.com.os.interessados).e.encontrei.grande.
utilidade.no.parecer.que.me.foi.dado.por.estes.confrades.
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Apêndice  
o Ritual Romano7

O.Ritual Romano de Exorcismis et Supplicationibus quibusdam 
é.o.texto.ofi.cial.da.Igreja.Católica.para.a.celebração.dos.exorcismos.
do.qual.apresentamos.apenas.dois.aspectos8.1..Alguns.números.dos.
Preliminares que. descrevem. a. ação. do.ministro. da. celebração. do.
exorcismo.maior.(nos.13-19).e.algumas.adaptações.(nos.31-36);.2..A.
celebração.do.exorcismo.maior.(nos.20-30.e.capítulo.I).

O ministro e as condições para realizar 
o exorcismo maior

13..O.ministério.de.exorcizar.os.possessos.é.atribuído.por.licen-
ça.peculiar.e.expressa.do.Ordinário.do.Lugar,.que.normalmente.é.o.

7 Neste apêndice são apresentados alguns elementos da versão portuguesa do 
Ritual Romano para a Celebração dos Exorcismos em harmonia com o Decreto da 
Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, de 22 de novem-
bro de 1998, com a aprovação da Conferência Episcopal Portuguesa e a confi rma-
ção da Sé Apostólica.

8 Cf. Conferência Episcopal Portuguesa (2000), Ritual Romano para a Celebração dos 
Exorcismos. Gráfi ca de Coimbra, Coimbra.



190

bispo.diocesano..Esta.licença.deve.ser.concedida.somente.a.um.sa-
cerdote.dotado.de.piedade,.ciência,.prudência.e.integridade.de.vida.
e.especificamente.preparado.para.esta.função..O.sacerdote.a.quem.
tal. função. é. atribuída. de.modo. estável. ou. ocasionalmente. exerça.
esta.obra.de.caridade.com.toda.a.confiança.e.humildade.sob.a.orien-
tação. do. bispo. diocesano..Neste. livro,. quando. se. diz. “exorcista”.
deve.entender-se.sempre.o.“sacerdote.exorcista”.

14..O.exorcista,.em.se.tratando.de.alguma.intervenção.diabólica,.
antes.de.mais.nada,.proceda.necessariamente.com.a.maior.circuns-
peção.e.prudência..Em.primeiro.lugar,.não.creia.facilmente.que.seja.
possesso.do.demônio.alguém.que.sofra.de.alguma.doença,.especial-
mente.psíquica..Também.não.aceite.imediatamente.que.haja.posses-
são.quando.alguém.afirma.ser.de.modo.peculiar.tentado,.estar.de-
solado.e.finalmente.ser.atormentado;.porque.qualquer.pessoa.pode.
ser.iludida.pela.própria.imaginação..Esteja.ainda.atento,.para.não.se.
deixar.iludir.pelas.artes.e.fraudes.que.o.diabo.utiliza.para.enganar.
o.homem,.de.modo.a.persuadir.o.possesso. a.não. se. submeter. ao.
exorcismo,.sugerindo-lhe.que.a.sua.enfermidade.é.apenas.natural.ou.
do.foro.médico..Examine.atentamente,.com.todos.os.meios.ao.seu.
alcance,.se.é.realmente.atormentado.pelo.demônio.quem.tal.afirma.

15..Distinga.retamente.entre.os.casos.de.ataque.do.diabo.e.aque-
la.credulidade.com.que.algumas.pessoas,.mesmo.fiéis,.pensam.ser.
objeto.de.malefício,.má.sorte.ou.maldição,.que.terão.sido.lançados.
sobre.elas,.os.seus.parentes.ou.seus.bens..Não.lhes.recuse.o.auxílio.
espiritual,.mas.de.modo.algum.recorra.ao.exorcismo;.pode,.contu-
do,.proferir.algumas.orações.apropriadas,.com.elas.e.por.elas,.para.
que. encontrem. a.paz.de.Deus..Também.não.deve. ser. recusado.o.
auxílio.espiritual.aos.crentes.que.o.Maligno.não.atinge.(cf..Jo.5,18),.
mas.são.por.ele.fortemente.tentados,.quando.querem.guardar.a.sua.
fidelidade.ao.Senhor.Jesus.e.ao.Evangelho..Isto.pode.ser.feito.por.
um.presbítero.que.não.seja.exorcista,.e.mesmo.por.um.diácono,.uti-
lizando.preces.e.súplicas.apropriadas.
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16..O.exorcista.não.proceda.à.celebração.do.exorcismo.antes.de.
confirmar,. com. certeza.moral,. que. o. exorcizando. está. realmente.
possesso.do.demônio.e,.quando.possível,.com.o.seu.assentimento.

Segundo. a. prática. comprovada,. consideram-se. como. sinais. de.
possessão.do.demônio:.dizer.muitas.palavras.de. língua.desconhe-
cida.ou.entender.quem.assim.fala;.revelar.coisas.distantes.e.ocultas;.
manifestar.forças.acima.da.sua.idade.ou.condição.natural..Estes.si-
nais.podem.fornecer.algum.indício..Como,.porém,.os.sinais.deste.
gênero.não.são.necessariamente.atribuíveis.à.intervenção.do.diabo,.
convém.atender.também.a.outros,.sobretudo.de.ordem.moral.e.es-
piritual,. que.manifestam.de.outro.modo. a. intervenção.diabólica,.
como.por.exemplo.a.aversão.veemente.a.Deus,.ao.Santíssimo.Nome.
de.Jesus,.à.Bem-aventurada.Virgem.Maria.e.aos.Santos,.à.Igreja,.à.
Palavra.de.Deus,.a.objetos.e.ritos,.especialmente.sacramentais,.e.às.
imagens.sagradas..Finalmente,.por.vezes,.é.preciso.ponderar.bem.
a.relação.de.todos.os.sinais.com.a.fé.e.o.combate.espiritual.na.vida.
cristã,. porque.o.Maligno. é.principalmente. inimigo.de.Deus. e.de.
tudo.o.que.relaciona.os.fiéis.com.a.ação.salvífica.

17..Sobre.a.necessidade.de.utilizar.o.rito.do.exorcismo,.o.exor-
cista.julgará.com.prudência.depois.de.diligente.investigação,.guar-
dando. sempre. o. segredo. de. confissão,. e. consultando,. na.medida.
do.possível,.peritos.em.ciência.médica.e.psiquiátrica,.que.tenham.a.
sensibilidade.das.realidades.espirituais.

18..Nos. casos.que. afetam.um.não. católico. e.outros.mais. difí-
ceis,.entregue-se.a.solução.ao.bispo.diocesano,.que,.como.medida.
de.prudência,.pode.pedir.a.opinião.a.alguns.peritos.antes.de.tomar.
a.decisão.referente.do.exorcismo.

19..O.exorcismo.deve.realizar-se.de.modo.que.se.manifeste.a.fé.
da.Igreja.e.não.possa.ser.considerado.por.ninguém.como.ação.má-
gica.ou.supersticiosa..Tenha-se.o.cuidado.de.não.fazer.dele.um.es-
petáculo.para.os.presentes..Todos.os.meios.de.comunicação.social.
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estão.excluídos.durante.a.celebração.do.exorcismo,.e.também.antes.
dessa.celebração;.e,.concluído.o.exorcismo,.nem.o.exorcista.nem.os.
presentes.divulguem.qualquer.notícia.a.seu.respeito,.mas.observam.
a.devida.discrição.

Algumas adaptações
31..O.exorcista,.lembrando-se.de.que.certo.gênero.de.demônios.

só.podem.ser.expulsos.pela.oração.e.o.jejum,.procure.recorrer.prin-
cipalmente.a.estes.dois.remédios.para.implorar.o.auxílio.divino,.a.
exemplo.dos.Santos.Padres,.quer.por.si.quer.por.outros,.na.medida.
do.possível.

32..O.cristão.atormentado,.de.modo.especial.antes.do.exorcis-
mo,.se.é.possível,.deve.orar.a.Deus,.praticar.a.mortificação,.renovar.
freqüentemente.a.fé.no.Batismo.recebido.e.acorrer.muitas.vezes.ao.
sacramento.da.Reconciliação,.bem.como.fortalecer-se.com.a.sagrada.
Eucaristia..Podem.também.ajudá-lo.na.oração.os.parentes,.os.ami-
gos,.o.confessor.ou.diretor.espiritual,.para.que.lhe.seja.mais.fácil.a.
oração.pela.presença.e.caridade.de.outros.fiéis.

33..O.exorcismo,.se.for.possível,.celebre-se.num.oratório.ou.nou-
tro. lugar. apropriado,. separado.da.multidão.onde. esteja.patente. a.
imagem.de.Jesus.Crucificado,.também.deve.haver.nesse.lugar.uma.
imagem.da.Bem-aventurada.Virgem.Maria.

34..Tendo.em.conta.a.condição.e.as.circunstâncias.do.fiel.ator-
mentado,.o.exorcista.use.livremente.as.faculdades.propostas.no.rito..
Mas.observe.a.estrutura.da.celebração,.organize-a.e.escolha.as.fór-
mulas.e.orações.que.forem.necessárias,.adaptando.tudo.às.circuns-
tâncias.de.cada.pessoa.

–.Atenda.em.primeiro.lugar.ao.estado.físico.e.também.psicológi-
co.do.atormentado.e.às.variações.possíveis.no.seu.estado.durante.o.
dia.ou.a.hora.
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–.Quando.não.há.nenhum.grupo.de.fiéis.presente,.nem.sequer.
um.grupo.pequeno.–.que.é.uma.situação.também.recomendada.pela.
prudência.e.a.sabedoria.fundada.na.fé.–,.recorde.o.exorcista.que.em.
si.mesmo.e.no.fiel.atormentado.já.esta.a.Igreja,.e.lembre.isso.ao.pró-
prio.fiel.atormentado.

–.Procure.sempre.que.o.fiel.atormentado,.durante.o.exorcismo,.
se.é.possível,.se.mantenha.em.total.recolhimento,.se.volte.para.Deus.
e.lhe.peça.a.sua.libertação.com.firmeza.de.fé.e.grande.humildade..E,.
se.for.atormentado.com.mais.veemência,.suporte-o.pacientemente,.
sem.perder.de.modo.algum.a.confiança.no.auxílio.de.Deus,.pelo.
ministério.da.Igreja.

35..Se.algumas.pessoas.escolhidas.forem.admitidas.à.celebração.
do.exorcismo,.sejam.atormentadas.a.orar.instantemente.pelo.irmão.
atormentado,.quer.privadamente.quer.do.modo. indicado.no. rito,.
abstendo-se,.porém,.de.utilizar.qualquer.forma.de.exorcismo,.quer.
deprecativa.quer.imprecativa,.que.só.o.exorcista.pode.proferir.

36..Convém.que.o.fiel.liberto.da.opressão.diabólica.dê.graças.a.
Deus.pela.paz.recuperada,.quer. individualmente.quer. juntamente.
com.os.seus.familiares..Além.disso,.seja.aconselhado.a.perseverar.na.
oração,.sobretudo.inspirada.na.Sagrada.Escritura,.a. freqüentar.os.
sacramentos.da.Penitência.e.da.Eucaristia,.e.a.fortalecer.a.sua.vida.
cristã.com.obras.de.caridade.e.amor.fraterno.para.com.todos.

Celebração do exorcismo maior
Antes.de.começar.a.celebração.do.exorcismo,.o.exorcista.prepare-

se.convenientemente,.dizendo.a.sós,.se.julgar.oportuno,.esta.oração:

Senhor Jesus Cristo, Palavra de Deus Pai, Deus de toda a criação, 
que destes aos vossos santos Apóstolos o poder de submeter os demônios 
ao Vosso nome e destruir toda a força do inimigo; Deus Santo, que, 
entre as maravilhas do vossa benigna providência, Vos dignastes man-
dar: “Expulsai os demônios”; Deus forte, que fulminastes Satanás com 
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o vosso poder, precipitando-o do céu, como um raio: humildemente im-
ploro com temor e tremor o vosso santo nome, para que, sustentado 
pela vossa fortaleza, possa combater confiadamente o espírito maligno 
que atormenta esta vossa criatura. Vós que haveis de vir para julgar 
os vivos e os mortos e o mundo pelo fogo. Amém.

Ritos iniciais
O.sacerdote.exorcista.dirige-se.para.o.lugar.da.celebração,.revesti-

do.de.vestes.sagradas.apropriadas,.que.serão.normalmente.a.alva.ou.
a.sobrepeliz.sobre.a.veste.talar.e.estola.de.cor.roxa.

Faz.a.devida.reverência.ao.altar,.ou,.na.falta.deste,.à.cruz,.e.vai.
para.a.sua.sede..O.sacerdote.e.os.fiéis,.de.pé,.benzem-se,.e.o.exorcis-
ta,.voltado.para.os.presentes.diz:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos.se.benzem.e.respondem:

Amém.

Em.seguida,.o.exorcista,.abrindo.os.braços,.saúda.os.presentes:

Deus Pai todo-poderoso, que quer salvar todos os homens, esteja con-
vosco.

Todos.respondem:

Ele está no meio de nós.

Em.seguida,.pode.dirigir-se.ao.fiel.atormentado.pelo.diabo.e.aos.
presentes,.com.algumas.palavras.muito.breves.e.de.modo.afável,.a.
fim.de.os.preparar.para.a.celebração.

Se.parecer.oportuno,.o.exorcista.benze.a.água,.dizendo,.de.mãos.
juntas,.a.oração.de.bênção.da.água:

Deus Eterno e onipotente, fonte e origem de toda a vida do corpo 
e da alma, abençoai † esta água, que vamos aspergir sobre nós para 
a graça da vossa proteção contra todos os males e insídias do inimigo. 



195

Concedei-nos, Senhor, pela vossa misericórdia, que brotem sempre 
para nós as águas vivas da salvação, para que, livres de todos os perigos 
do corpo e da alma, cheguemos à vossa presença de coração puro. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

Se.se.utilizar.o.sal.na.bênção.da.água,.o.exorcista.benze.o.sal,.
dizendo.a.oração.de.bênção.do.sal:

Deus eterno e onipotente, abençoai † este sal, Vós que ordenastes ao 
profeta Eliseu que o misturasse na água para remediar a sua esterili-
dade. Fazei que, mediante a aspersão purificadora do sal e da água, 
sejamos livres do poder do inimigo e sempre protegidos pela presença do 
Espírito Santo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.

Em. seguida,.mistura. o. sal. na. água,. sem. dizer. nada.. Então,. o.
exorcista,.tomando.a.água.benzida,.asperge.o.fiel.atormentado.e.os.
fiéis,.bem.como.o.lugar,.dizendo:

Eis a água bendita: seja para nós salvação e vida, em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Súplica litânica
Em.seguida,.o.exorcista.convida.os.presentes.a.implorar.a.miseri-

córdia.de.Deus.através.da.intercessão.dos.Santos.(cf..Ritual Roma-
no para a Celebração dos Exorcismos,.no.45)..Ajoelha-se,.se.é.possível,.
bem.como.os.outros.participantes.e,.ele.próprio.ou.algum.dos.pre-
sentes,.começa.a.ladainha.de.invocação.dos.Santos.(cf..Ritual Ro-
mano para a Celebração dos Exorcismos, no.46). No.fim.da.ladainha,.
o.exorcista,.de.pé,.recita:

Deus de bondade infinita, que estais sempre pronto a compadecer-
Vos e a perdoar, atendei a nossa súplica e fazei que este vosso servo 
(esta vossa serva) N., oprimido(a) pela vossa benigna misericórdia, 
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seja salvo(a). Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.

Recitação do Salmo

Em.seguida,.o.exorcista.pode.recitar,.se.for.oportuno,.um.ou.vá-

rios.salmos,.ou.alguns.versículos.ou.estrofes.escolhidas..No.Ritual 
Romana para a Celebração dos Exorcismos.(no.49).propõe-se.o.Sal-

mo.90(91),.mas.podem.utilizar-se.outros.(cf..Ritual Romano para 
a Celebração dos Exorcismos,.nos.64-75)..Todos.os.presentes.podem.

participar.da.maneira.habitual..Depois.do.Glória,.o.exorcista.con-

clui.com.a.oração.apropriada.

Leitura do Evangelho

O.exorcista.lê.o.Evangelho.(cf..Ritual Romano para a Celebra-
ção dos Exorcismos,.no.52).e.todos,.de.pé,.escutam..(Pode-se.escolher.

uma.das.perícopes.propostas.no.Ritual,.nos.76-80).

Imposição das Mãos

Logo.em.seguida,.o.exorcista.impõe.as.mãos.sobre.a.cabeça.do.

fiel.atormentado.e.diz:

Desça sobre nós, Senhor, a vossa misericórdia, porque em  
vós esperamos.

Dizem.todos:

Senhor, misericórdia.

Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovai a face da terra.
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Dizem.todos:

Senhor, misericórdia.

Salvai o Vosso servo (a vossa Serva), meu Deus, que em Vós confia.

Dizem.todos:

Senhor, misericórdia.

Sede para ele (ela) uma torre fortificada, perante o inimigo.

Dizem.todos:

Senhor, misericórdia.

Nenhum poder tenha sobre ele (ela) o inimigo, nenhum mal possa 

fazer-lhe o filho da iniqüidade.

Dizem.todos:

Senhor, misericórdia.

Do Vosso santuário, Senhor, enviai-lhe o Vosso auxílio e de Sião  

socorrei-o(a).

Dizem.todos:

Senhor, misericórdia.

Símbolo de fé e promessas batismais

Depois,.o.exorcista.convida.os.presentes.a.professarem.a.fé:.pode.

utilizar.o.Símbolo.Niceno-Constatinopolitano.ou.o.Símbolo.dos.

Apóstolos. (cf.. Ritual Romano para Celebração dos Exorcismos,..

n..55).ou.as.Promessas.e.Renúncias.batismais.(cf..Ritual Romano 

para Celebração dos Exorcismos,.n..56).
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Oração dominical
. Em. seguida,. o. exorcista. introduz. a.Oração. dominical. (o.Pai-

Nosso).na.forma.habitual.(cf..Ritual Romano para Celebração dos 
Exorcismos,.no.57).

Sinal-da-Cruz
O.exorcista.mostra.a.cruz.e.com.ela.abençoa.o.fiel.atormentado,.

dizendo.as. seguintes.palavras.ou.outras. (cf..Ritual Romano para 
Celebração dos Exorcismos,.no.58):

Eis a Cruz do Senhor: fugi, forças inimigas.

Sopro
Se.parecer.conveniente,.o.exorcista.sopra.para.a.face.do.fiel.ator-

mentado,.dizendo:

Com o vosso Espírito, Senhor, afastai os maus espíritos: mandai que 
se afastem, porque chegou o Vosso Reino.

Fórmulas do exorcismo
Em.seguida,.o.exorcista.profere.a.fórmula.deprecativa.do.exorcis-

mo.maior..Se.parecer.oportuno,.acrescenta.também.a.fórmula.impe-
rativa..(Pode-se.utilizar.outras.fórmulas.deprecativas.e.imperativas:.
cf..Ritual Romano para Celebração dos Exorcismos,.nos.81-84.)

Fórmula deprecativa
Deus, criador e protetor do gênero humano, olhai para este Vosso 

servo (esta Vossa serva) N. que formastes à Vossa imagem e chamai a 
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participar na Vossa glória: o antigo adversário atormenta-o(a) feroz-
mente, com poderosa dureza o(a) oprime, com cruel terror o(a) aflige.

Enviai sobre ele(ela) o Vosso Espírito Santo, para que o(a) fortaleça 
no combate, ensine-o(a) a orar na tribulação e com a Tua poderosa 
proteção o (a) defenda.

Escutai, Pai Santo, o gemido da Igreja suplicante: não deixeis que 
o Vosso filho (a Vossa filha) sofra a possessão do pai da mentira; que 
o Vosso servo (a Vossa serva), remido(a) pelo Sangue de Cristo, Vosso 
Filho, esteja prisioneiro(a) no cativeiro do diabo; que o templo do Vosso 
Espírito Santo seja morada do espírito imundo.

Ouvi, Deus de misericórdia, as preces da Virgem Santa Maria, 
cujo Filho, ao morrer na cruz esmagou a cabeça da antiga serpente e 
confiou à Sua Mãe como filhos todos os homens: resplandeça neste Vosso 
servo (nesta Vossa serva) a luz da verdade, entre nele(nela) a alegria 
da paz, tome posse dele(dela) o Espírito de santidade e, com a Tua 
inabitação torne-o(a) sereno(a) e puro(a).

Ouvi, Senhor, a intercessão do Arcanjo São Miguel e de todos os 
Anjos que incessantemente vos servem: Deus de todos os poderes, repeti 
a força do diabo; Deus da verdade e do perdão, afastai as suas insí-
dias enganadoras; Deus da liberdade e da graça, desligai os laços da 
iniqüidade.

Deus clemente, que no Vosso amor infinito quereis a salvação huma-
na, ouvi a oração dos Vossos Apóstolos São Pedro e São Paulo e de todos os 
Santos, que por Vossa graça foram vencedores do Maligno: libertai este 
Vosso servo (esta Vossa serva) de todo o poder do mal e guardai-o(a) são e 
salvo (sã e salva), para que, recuperando a tranqüila piedade, Vos ame 
com todo o coração e Vos sirva nas sua obras, Vos glorifique no seu louvor 
e Vos exalte na sua vida.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. Amém.
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Fórmula imperativa
Eu te esconjuro, Satanás, inimigo da salvação humana: reconhece 

a justiça e a bondade de Deus Pai, que condenou com justo juízo a tua 
soberba e inveja: afasta-te deste servo (desta serva) de Deus, N., que 
Deus formou à Sua imagem, enriqueceu com os Seus dons e adotou 
como filho (filha) da Sua misericórdia.

Eu te esconjuro, Satanás, príncipe deste mundo: reconhece o poder e 
a força de Jesus Cristo, que te venceu no deserto, te derrotou no Horto 
das Oliveiras, te destronou na cruz e, ressuscitando do sepulcro, trans-
feriu os teus troféus para o reino da luz: retira-te desta criatura de 
Deus N., que Jesus Cristo, nosso Senhor, nascendo, tornou seu irmão 
(sua irmã) e, morrendo na cruz, adquiriu pelo seu Sangue.

Eu te esconjuro, Satanás, sedutor do gênero humano: reconhece o 
Espírito da verdade e da graça, que desarmou as tuas ciladas e desfez 
as tuas mentiras: sai desta criatura de Deus N., que ele marcou com 
o selo divino; retira-te deste homem (desta mulher), que Deus, com a 
unção espiritual, converteu em seu templo sagrado.

Por isso, afasta-te, Satanás, em nome do Pai † e do Filho † e do 
Espírito † Santo; afasta-te, pela fé e a oração da Igreja; afasta-te pelo 
sinal da santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vive e reina 
pelos séculos dos séculos. Amém.

Ação de graças
Depois.da. libertação.do.fiel.atormentado,.o.exorcista.e.os.pre-

sentes.proferem.o.Magnificat.ou.o.Benedictus.(cf..Ritual Romana 
para a Celebração dos Exorcismos,.nos.63)..Por.fim,.o.exorcista.diz.a.
seguinte.oração:

Deus, criador e salvador de toda a humanidade, que acolhestes 
na Vossa benigna misericórdia este Vosso amado servo (amada serva), 
protegei-o(a) pela vossa admirável providência e conservai-o(a) na  
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liberdade que o Vosso Filho lhe concedeu: fazei, Senhor, que o espírito da 
iniqüidade nunca mais tenha poder sobre ele (ela); mandai que nele 
(nela) habite a bondade e a paz do Espírito Santo, de modo que seja 
livre de todo o temor do Maligno, porque está conosco o Senhor Jesus 
Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.

Ritos finais
Para.a.despedida,.o.exorcista.volta-se.para.os.presentes.e,.abrindo.

os.braços,.abençoa-os.no.modo.habitual.(cf..Ritual Romano para a 
Celebração dos Exorcismos,.no.65)..Se.o.exorcismo.tiver.de.ser.repeti-
do,.o.exorcista.conclui.o.rito.no.fim.da.bênção.








