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Capítulo I: Regras gerais relativas ao exorcismo 

 

1. O sacerdote – que seja expressamente e particularmente autorizado pelo 

Ordinário – quando intenta realizar o exorcismo sobre pessoas atormentadas 

pelo demônio deve se distinguir por sua piedade, prudência e integridade de 

vida. Deve cumprir este encargo com constância e humildade, sendo 

completamente imune a qualquer tentativa de engrandecimento humano e 

confiando-se no poder divino e não no seu próprio. Além do mais, deve ser de 

idade madura e reverenciado não somente por seu ofício, mas por suas 

qualidades morais. 

2. Para exercer seu ministério corretamente, deve recorrer em grande medida ao 

estudo sobre o assunto (que deverá ser ignorado aqui por razões de 

brevidade), examinando autores aprovados e casos advindos da experiência; 

por outro lado, deve cuidadosamente observar os poucos pontos importantes 

aqui enumerados. 

3. Especialmente não deve acreditar com facilidade que a pessoa esteja possuída 

por um espírito maligno, mas deve certificar-se dos sinais pelos quais uma 

pessoa possessa pode ser distinguida de alguém que esteja sofrendo de 

alguma doença, especialmente de natureza psicológica. Os sinais de 

possessão podem ser os seguintes: habilidade de falar com alguma facilidade 

uma língua estrangeira ou entender quando falada por outrem; a faculdade de 

divulgar eventos futuros ou escondidos; exibir forças que estão além da idade 

do sujeito ou de sua condição natural; e vários outros indícios que, quando 

tomados em conjunto como um todo, constroem a evidência. 

4. Para compreender melhor esses elementos, ele pode inquirir da pessoa 

possessa, seguindo-se um ou outro ato de exorcismo, o que esta experimentou 

em seu corpo ou alma enquanto o exorcismo era realizado, e para também 

descobrir quais palavras na fórmula particularmente tiveram um efeito mais 

intimidante sobre o demônio, para que de agora em diante essas palavras 

possam ser empegadas com maior ênfase e frequência. 



5. Estará precavido contra as artes e subterfúgios que os espíritos malignos estão 

acostumados a usar para enganar o exorcista. Por frequentes ocasiões eles 

fornecem respostas enganadoras e torna difícil entendê-las, para que então o 

exorcista se canse e desista, ou para que possa parecer que a pessoa não 

esteja de modo nenhum possuída pelo demônio. 

6. De vez em quando, após já serem reconhecidos, eles escondem-se e deixam o 

corpo praticamente livre de toda moléstia, de modo que a vítima acredite estar 

completamente livre. Contudo, o exorcista não deve desistir até que veja os 

sinais de libertação. 

7. Por vezes, inclusive, os espíritos malignos colocam quaisquer obstáculos que 

consigam no caminho, de modo que o paciente não se submeta ao exorcismo, 

ou tentam convencê-lo de que seu sofrimento é de ordem natural. 

8. Alguns revelam um crime que foi cometido e seus perpetradores, assim como 

os meios de solucionar a questão. Contudo, a pessoa afligida deve se 

acautelar de recorrer por conta disso a feiticeiros ou necromantes ou a 

qualquer parte exceto os ministros da Igreja ou de fazer uso de qualquer 

prática supersticiosa ou proibida. 

9. Às vezes o demônio deixará a pessoa possessa em paz e até permitir que ela 

receba a sagrada Eucaristia, para parecer que ele tenha partido. De fato, as 

artes e fraudes do maligno para enganar um homem são inumeráveis. Por 

essa razão o exorcista deve estar vigilante para não cair nessa armadilha. 

10. Portanto, terá em mente as palavras de Nosso Senhor (Mt 17,20), nas quais 

consta que há certo tipo de espírito maligno que não pode ser expulso senão 

pela oração e jejum. Portanto que ele sirva-se desses dois meios, acima de 

tudo para implorar a divina assistência na expulsão dos demônios, seguindo o 

exemplo dos santos Padres; e não somente ele próprio, mas que induza 

outros, o quanto for possível, a fazer o mesmo. 

11. Se se puder fazer convenientemente, a pessoa possessa deve ser levada a 

uma igreja ou a algum outro local sagrado e digno, onde o exorcismo será 

realizado, longe da multidão. Mas se a pessoa está enferma, ou por qualquer 

outra razão válida, o exorcismo pode ser realizado em uma casa privada. 

12. O sujeito, se em bom estado de saúde física e mental, deve ser exortado a 

implorar a ajuda de Deus, a jejuar, e a fortificar-se pela recepção frequente do 

sacramento da confissão e da sagrada comunhão, de acordo com o juízo do 

sacerdote. E no decorrer do exorcismo deve estar recolhido, com sua intenção 

fixa em Deus, com quem deve dirigir-se com firme fé e toda humildade. E se 



estiver atormentado de forma aflitiva, deve suportá-lo pacientemente, nunca 

duvidando da divina assistência. 

13. Ele deve ter um crucifixo na mão ou em algum lugar à vista. Se relíquias de 

santos estão disponíveis, devem ser aplicadas de modo reverente no peito ou 

na cabeça da pessoa possessa (as relíquias devem estar propriamente 

embaladas e protegidas). Deve-se atentar para que esses objetos sagrados 

não sejam tratados de forma imprópria ou que nenhum dano seja-lhes feito 

pelo espírito maligno. Contudo, não se deve segurar a sagrada Eucaristia 

sobre a cabeça da pessoa ou de nenhum modo aplicá-la em seu corpo, graças 

ao perigo da dessacralização. 

14. O exorcista não deve divagar em conversa sem sentido nem fazer perguntas 

supérfluas ou como que feitas por curiosidade, particularmente se elas 

pertencem ao futuro ou assuntos escondidos, todos os quais nada têm a ver 

com seu ofício. Ao invés, ele ordenará o espírito impuro manter silêncio e 

responder somente quando perguntado. Tampouco deve dar crédito ao 

demônio se este sustenta que é o espírito de algum santo ou de um falecido, 

ou, ainda, alegue ser um anjo bom. 

15. Mas as perguntas necessárias são, por exemplo: o número e nome dos 

espíritos habitando o paciente, quando entraram nele, a causa disso, e 

similares. Quanto a toda piada, risada e nonsense  da parte do espírito maligno 

– o exorcista deve  impedi-lo ou contê-lo, e irá exortar os presentes (cujo 

número deve ser muito limitado) a não prestar atenção a tais ocorrências; 

tampouco devem dirigir qualquer pergunta ao sujeito. Ao contrário, devem 

interceder por ele a Deus com toda humildade e urgência. 

16. Que o sacerdote pronuncie o exorcismo com uma voz de comando e 

autoridade, e ao mesmo tempo com grande confiança, humildade e fervor; e 

quando vir que o espírito está dolorosamente atormentado, então oprima e 

ameace ainda mais. Se notar que a vítima está experimentando um distúrbio 

em alguma parte de seu corpo ou uma dor aguda ou um inchaço aparecer em 

alguma parte, trace o sinal da cruz sobre este local e aspirja-o com água benta, 

que deve ter em mãos para este propósito. 

17. Prestará atenção a quais palavras em particular causam os espíritos malignos 

tremerem, repetindo-as mais frequentemente. E, quando chegar a uma 

expressão ameaçadora, recorra a ela várias vezes, sempre aumentando a 

punição. Se perceber que está alcançando progresso, que persista por duas, 

três, quatro horas, e mais se puder, até a vitória ser conseguida. 



18. O exorcista deve guardar-se de dar ou recomendar qualquer medicamento ao 

paciente, mas deve deixar esse cuidado aos médicos. 

19. Quando estiver realizando o exorcismo sobre uma mulher, deve sempre ter a 

assistência de mulheres de boa reputação, que segurarão a pessoa quando ela 

estiver tomada pelo espírito maligno. Essas assistentes devem, se possível, 

ser parentes próximas do sujeito e em virtude do pudor, o exorcista evitará 

dizer ou fazer qualquer coisa que pode ser ocasião de maus pensamentos para 

si mesmo ou para outros. 

20. Durante o exorcismo ele deve preferencialmente empregar palavras da 

Sagrada Escritura, em lugar de fórmulas próprias ou de outra pessoa. Deve, 

ainda, ordenar o demônio a dizer se está ligado ao corpo por necromancia, por 

sinais malignos ou amuletos; se o possuído recebeu estes pela boca, deve-se 

fazer vomitá-los; se os têm escondidos na pessoa, deve expô-los; e quando 

descobertos devem ser queimados.  Além disso, a pessoa deve ser exortada a 

revelar todas as suas tentações ao exorcista. 

21. Finalmente, após o possesso ser libertado, que seja admoestado a guardar-se 

cuidadosamente de cair em pecado, do modo a não dar oportunidade para o 

espírito maligno retornar, com temor de que o último estado do homem torna-

se pior do que o primeiro. 
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