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Resumo da primeira parte do documento Fe Cristiana y Demonología 

 

A Igreja sempre reprovou a preocupação excessiva e também os diferentes 

tipos de culto e apego aos demônios cf. referência [1] do documento. 

S. João Crisóstomo declarou: “Não é para mim nenhum prazer falar-vos do 

diabo, mas a doutrina que este tema me sugere será para vós muito útil”. 

Seria um erro funesto comportar-se como se a redenção já tenha surtido 

todos os seus efeitos e que não faça falta empenhar-se na luta que nos falam as 

Escrituras e os mestres da vida espiritual. 

 

 

Um mal-estar atual 

 

  Algumas posições dos críticos: as palavras de Cristo teriam sido fruto de 

uma mentalidade judaica que não corresponde à realidade e que não faria parte 

da mensagem central do Evangelho; outros aceitam as asserções da Escritura, 

mas dizem que não são aceitáveis para o mundo atual; outros dizem que a ideia 

de Satanás não tem importância e que justificá-la não levaria a nada a não ser o 

descrédito e a fazer sombra ao discurso acerca de Deus, único que merece nosso 

interesse; para alguns, os nomes de satanás e do demônio são personificações 

míticas e funcionais, cujo único significado é sublinhar dramaticamente o influxo 

do mal e do pecado sobre a humanidade. 

Essas posições, repetidas com alarde de erudição e difundidas por revistas 

e certos manuais de teologia, não podem menos do que turbar os ânimos. Os fiéis 

acostumados em levar a sério os ensinamentos de cristo e os escritos apostólicos 

têm a impressão de que elas tendem a mudar radicalmente a opinião pública. 

 

O Novo Testamento e seu contexto 

 

Nem todos os contemporâneos de Jesus tinham uma crença comum a 

respeito dos anjos e demônios. Cf. At 23,8. Polêmica no sinédrio: saduceus, 

contra a opinião dos fariseus, diziam não haver “nem ressurreição, nem anjo, nem 

espírito”.  

Assim, a opinião dos contemporâneos de Jesus era dividida: como afirmar 

que ao realizar e conferir o poder da expulsão dos demônios, Ele e os escritores 

do NT não fizeram nada mais que adotar sem nenhum esforço crítico as ideias e 

práticas do tempo? 



Além disso, Jesus sendo Deus e portador da Revelação transcendia o 

ambiente e a pressão. Cf. ref. [4]. Quando acusado de expulsar demônio pelo 

poder do maligno, poderia tê-los esclarecido. 

Fica claro que se Jesus ensinou e pôs em prática é porque é doutrina 

necessária. 

 

O testemunho pessoal de Jesus 

As principais libertações feitas por Cristo foram em momentos decisivos na 

narração de seu ministério. Seus exorcismos punham e orientavam o problema de 

sua missão e pessoa (Mt 8,28-34; 12, 22-45). 

 

Sem colocar Satanás no centro de seu Evangelho, Jesus falou dele em 

momentos cruciais. Iniciou seu ministério público aceitando ser tentado, no 

sermão da montanha e na oração do Pai-Nosso colocou os seus em guarda 

contra o inimigo.  

 

Nas parábolas atribuiu a Satanás obstáculos a sua pregação, como no 

caso da cizânia no campo. Disse a Pedro que as portas do inferno não triunfarão 

e que o diabo trataria de passá-lo pela peneira, como aos demais apóstolos. Ao 

deixar o cenáculo disse que estava vindo a hora do “poder das trevas”, apesar de 

ter dito que o príncipe deste mundo já tinha sido julgado (Jo 16,11).   

 

Horas críticas a consciência de Jesus era tomada por ilusões. Satanás não 

pode ser fábula ou personificação de ideias, nem vestígio da linguagem cultural 

primitiva. 

 

Os escritos paulinos 

 

 Por sua vez, Paulo não identifica o pecado com Satanás: aquele é ato 

pessoal dos homens e estado de cegueira e culpa no qual Satanás trata 

efetivamente de colocá-los e mantê-los. 

 

 Afirma Satanás como ente pessoal: “o deus deste mundo”, adversário 

astuto. O Apóstolo o vê ativo no mundo: na incredulidade, na aberração da 

idolatria, na sedução que ameaça a fidelidade da Igreja, na prevaricação 

escatológica que conduz ao culto do homem no lugar de Deus. Induz ao pecado, 

mas se distingue do mal que leva a cometer. 

 

O Apocalipse e o Evangelho de S. João 

 

  O Apocalipse mostra o triunfo do Cordeiro imaculado. Mas a natureza da 

vitória inclui a intervenção de Satanás e de seus anjos, além dos atores históricos. 

Este livro sublinha o enigma dos nomes e símbolos de Satanás na Sagrada 



Escritura e revela definitivamente sua identidade. Sua ação ocorre ao longo dos 

séculos sob os olhos de Deus. 

 

 No Evangelho de S. João, Jesus se refere ao diabo como “príncipe deste 

mundo”. É impossível vê-lo como uma personificação: exerce sobre os pecadores 

somente um influxo moral na medida em que cada um segue sua inspiração. 

Estes livremente executam seus desejos e fazem sua obra e, somente nesta 

medida, Satanás é seu pai, já que sempre há uma distância entre a mentira do 

diabo e o consentimento que a ela se pode dar. Assim como entre nós e Cristo 

existe a distância de sua verdade e nossa fé. 

 

A doutrina geral dos Padres 

 

Os Padres não deixaram de recordar a ação e existência de Satanás e dos 

demônios, já que são adversários da redenção. 

 

Melitão de Sardes (Séc. II): “Sobre o demônio”; Santo Irineu e Tertuliano, 

que combateram o dualismo gnóstico e Marcião; Vitorino de Pettau e Santo 

Agostinho. 

Santo Irineu: o diabo é um anjo apóstata. Cristo, recapitulando em si a 

guerra que este inimigo move contra nós, teve de enfrentá-lo no começo de seu 

ministério. 

Santo Agostinho: existem duas cidades. A que tem origem no céu, quando 

os anjos se declararam fiéis ou infiéis a seu Senhor, e a sociedade dos 

pecadores, visto por ele como o “corpo” místico do diabo.  

 

Viram no orgulho (desejo de elevar-se acima de sua condição, de afirmar 

sua independência, de fazer-se passar por Deus) o princípio de sua queda. Mas 

junto com isso sua maldade em relação ao homem. 

Segundo Santo Irineu, a apostasia do diabo começou quando teve inveja 

da criação do homem e tratou de fazer com que se rebelasse contra seu Criador. 

Tertuliano diz que Satanás, para contrastar com os planos de Deus, plagiou nos 

mistérios pagãos os sacramentos. 

 

O Magistério da Igreja 

 

Em 20 séculos, a Igreja dedicou poucas declarações dogmáticas sobre o tema. 

No séc. XIII, devido ao ressurgimento do dualismo maniqueu, o IV Concílio 

Lateranense (1215) declarou que Deus é o Criador de seres visíveis e invisíveis, 

sendo estas as criaturas espirituais denominadas anjos. Declara que Satanás e 

os demônios foram criados naturalmente bons. 

 

 

 


