Exorcismos

• O próprio Cristo praticou exorcismos (cf. Mt
12,22-31; Mc 1,25-26; 3,23-30; Lc 8,26-39; 11,1423) e ordenou que seus discípulos também
praticassem (cf. Mt 10,8; Mc 3,15; 6, 7.13; 16, 1518; Lc 10,17-20);
• Os exorcismos de Cristo libertavam as pessoas do
domínio dos demônios e antecipavam a grande
vitória sobre o príncipe deste mundo (CIC 550);
• A Igreja, por meio do exorcismo, pede, em nome
de Cristo, que as pessoas, coisas e lugares
atingidos pela ação demoníaca sejam subtraídos
de seu domínio;

• Muito se fala atualmente – com base nos estudos
de psicologia, psiquiatria e parapsicologia – da
veracidade ou não dos casos de possessão
demoníaca;
• Para a teologia litúrgica, entretanto, cumpre
entender a necessidade de se celebrar
ritualmente a memória da vitória de Cristo sobre
o mal. Fazendo memória do Cristo que, pela sua
Páscoa, nos libertou das trevas do pecado e da
morte, antecipamos a vitória definitiva sobre o
demônio, no fim dos tempos;

Rito dos exorcismos
• Os exorcismos, presentes já no catecumenato,
estão longe daquilo que costumamos assistir em
filmes de terror...
• Na realidade, são fórmulas rituais que buscam
invocar sobre a pessoa o Espírito Santo, para que
as forças do mal não dominem sobre ela;
• O destaque está na vitória de Cristo sobre o
demônio e sobre o pecado e não na ação
diabólica em si mesma;

• Prece de Exorcismo (RE, p.39)

“Deus, criador e protetor do gênero humano,
olhai para este vosso servo N.,
que formastes à vossa imagem
e chamais a participar na vossa glória:
o antigo adversário atormenta-o ferozmente,
com poderosa dureza o oprime,
com cruel terror o aflige.
Enviai sobre ele o vosso Espírito Santo,
para que o fortaleça no combate,
o ensine a orar na tribulação
e com a sua poderosa proteção o defenda...”
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