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INTRODUÇÃO
O objetivo deste livro é ajudar a desfazer a confusão
que há entre alguns grupos evangélicos acerca do
ensino da possibilidade da possessão demoníaca de
cristãos.
Este livrinho precisa ser entendido em sua mensagem
total. Examine-o in totum, com as Escrituras abertas
e com mentes e corações abertos para Deus operar.
Importante para o cristão verdadeiro é saber e viver o
que Deus ensina em Sua Palavra.
É bom que se entenda o que é possessão e mesmo, o
que é opressão.
É altamente valioso que se conheça o linguajar das
Escrituras, quando estas tratam de casos de pessoas
envolvidas com espíritos imundos.
Discernimento entre o que é crente lavado no sangue
da cruz e crente nominal é fundamental. Distinguir
entre crente renascido e crente nominal é o âmago
da questão para entendimento real entre possessão
e opressão maligna. Um arrolado chamado membro
de igreja sem ter experimentado o novo nascimento,
pode ficar possesso. Cabe-nos compreender, bem, o

que é possessão e o que é opressão.
Ficaremos grato ao Senhor nosso Deus por toda a
verdade que nos ensinar sobre o significado da possessão e o significado da opressão.

CAPÍTULO I

O CRISTÃO
RENASCIDO
FICA POSSESSSO
DE ESPÍRITOS
IMUNDOS?
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O CRISTÃO RENASCIDO FICA
POSSESSSO
DE ESPÍRITOS IMUNDOS?

Não. Não. Não, respondo enfaticamente.
O crente não fica possesso. Quando falo que crente
não fica possesso, refiro-me ao crente real, lavado
no sangue de Jesus Cristo, ao crente comprado,
remido pelo sacrifício da Cruz.
Se uma pessoa que se diz crente em Jesus, seja
líder, ou qualquer membro sem liderança de algum
grupo religioso ou não, ficar possessa, a resposta é
simples: Ficou possessa porque não era crente real.
Era crente nominal, Cristo nunca a salvou, Cristo
nunca a possuiu. Quem a possuiu foi um ou mais
espíritos imundos.
É necessário entender o que é possessão
demoníaca. Tal possessão é a “habitação” de um ou
mais demônios “numa pessoa”, em quem ou sobre
quem tal ou tais espíritos imundos têm domínio,
“controle e influência diretos”. Esse domínio
demoníaco traz “prejuízo para as funções mentais
e ou físicas”.
Demônios podem possuir homens ímpios. Mateus
13
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4.24 fala que levavam “endemoninhados” a Jesus.
Logo, demônios podem possuir homens ímpios,
podem endemoninhá-los.
Demônios podem também, possuir animais,
conforme vemos em Marcos 5.11-13, quando o
Senhor Jesus permitiu que a legião maligna expulsa
do homem da “terra dos gerasenos” entrasse numa
manada de porcos.
Enquanto neste mundo estivermos, diz o Senhor,
teremos “aflições” (Jo. 16.33). Pedro nos diz: “Sede
sóbrios e vigilantes. O Diabo, vosso adversário,
anda, em derredor, como leão que ruge, procurando
alguém para devorar”. Pedro nos manda RESISTIR
ao diabo, “firmes na fé, certos de que sofrimentos
iguais” aos nossos “estão se cumprindo na nossa
irmandade espalhada pelo mundo” (IPe. 5.8-9).
Que é que se pode dizer deste texto? Somente isto:
Devemos estar atentos, porque o diabo procura o
nosso mal, busca causar-nos dores, enfermidades,
difamação, e toda a sorte de males. Todo prejuízo
que puder, esse inimigo nos trará. Sempre que
puder, há de nos trazer o maior mal possível. Pode
tudo fazer para nos oprimir. Este é seu maligno
papel, mas não poderá, NUNCA, possuir-nos. Ele
pode causar-nos opressão, mas jamais, possessão.
Nenhum crente nascido de novo fica possesso.
Quem ficar possesso, até que seja liberto, pode ser
crente ou cristão teórico (não “nascido de Deus”).
João diz: “Aquele que nasceu de Deus” é guardado
por Deus, “e o maligno não lhe toca” (I Jo. 5.18),
14
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isto é, o maligno não lhe vive tocando, de acordo
com o original grego. O verbo grego tem mais do
que a idéia do tempo, ele tem a qualidade da ação.
Por exemplo, quando o vocábulo verbal está no
aoristo ele expressa uma ação pontilear: o tipo da
ação é um ponto, é uma ação completa. Mas, se o
termo verbal estiver no presente ele expressa uma
ação linear, continuada. Ora, quando a tradução
do texto de I Jo. 5.18 diz que “o maligno não lhe
toca”, de fato, de acordo com o original grego, o
texto diz que o maligno não lhe vive tocando. Isto
significa que o crente do qual João fala é um crente
real, renascido pela ação do Espírito Santo. De fato,
um crente verdadeiramente nascido de novo, que
ainda está neste mundo, está sujeito às tentações
do diabo, mas ele não está sujeito à possessão,
pois pelo novo nascimento, pela fé em Cristo, pelo
arrependimento de seus pecados, por ser lavado
no sangue de Cristo, por ser possuído pelo Espírito
Santo não há como o Diabo possuí-lo.
Se o Diabo nem pode estar tocando um crente
verdadeiro, realmente regenerado, como poderá
possuí-lo ou causar-lhe possessão?
“O mundo inteiro” é que “jaz no maligno”. Quanto
a nós, que não somos do mundo, “sabemos que
somos de Deus”, e o maligno nem nos poderá
estar tocando, quanto mais possuir-nos (I Jo.
5.18-19). Escrevendo aos “jovens”, João lhes diz:
“tendes vencido o maligno” (I Jo. 2.13). Se o crente
(renascido) estivesse sob a possibilidade de estar
debaixo de possessão, como poderia ter vencido
15
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o maligno? Alegremo-nos porque somos mais do
que vencedores. Cuidado com o ensino de que
crentes ficam possessos. Precisamos saber que
o maligno não vive, nem sequer, tocando ao
lavado no sangue de Jesus, como poderia chegar
a possuí-lo?
Mateus 12. 43-45 fala do homem do qual sai um
“espírito imundo”. Esse espírito, ao sair do homem,
anda “por lugares áridos procurando repouso”,
porém, não encontrando, diz: “voltarei para minha
casa donde saí. E, tendo voltado, a encontra vazia,
varrida e ornamentada”. O “espírito imundo”
foi expulso, deixando a pessoa vazia do espírito
mau que a possuía. Livre do domínio maligno,
a pessoa consegue até certos resultados. Certas
coisas são varridas, (quem sabe, deixa de fumar,
de beber); adornos são colocados (a aparência é
melhorada, gostos musicais, comportamentos,
por exemplo, são mudados). Só que o vazio não
foi ocupado pelo Espírito Santo. Realmente,
Jesus não tomou posse dessa pessoa. A casa
vazia é a vida sem regeneração, sem o Espírito
Santo, é o crente nominal, é o ímpio. Quando o
crente é renascido ou regenerado, a “casa”, ou seja,
a sua vida é cheia ou ocupada pelo Espírito Santo,
e quando o maligno vem de “lugares áridos”, não
tem como entrar. Nesse homem o Espírito Santo
entrou e habitou. Nesse homem Jesus mora. Mas,
se a casa fica vazia, não obstante haver o “espírito
imundo” saído dela, o espírito imundo retorna,
16
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“trazendo consigo outros sete espíritos, piores
do que ele e, entrando, habitam ali; e o último
estado daquele homem torna-se pior do que
o primeiro. Assim também acontecerá a esta
geração perversa” (Mt. 12.45). (Uma geração
perversa porque, sendo beneficiada até com a
bênção da libertação do domínio de demônios,
não se volta verdadeiramente para Deus).
O crente nominal é um prato feito, um (pf)
para o Diabo. Está sujeito à invasão do inimigo, à
possessão demoníaca. O verdadeiro crente, o que
foi gerado pelo Espírito Santo, este, sim, está livre
de possessão, embora esteja sujeito à opressão, a
situações que, é bom insistir, são diferentes.
Entendendo-se o sentido do termo possessão,
entende-se que um cristão renascido não pode
ficar possesso, pois este vocábulo significa,
“possuído de demônio; endemoninhado”. Possesso
é quem é dominado, controlado por demônio.
Vocês, irmãos, são Igreja, e esta foi comprada
por Deus “com o Seu próprio sangue” (At. 20.28).
Vocês foram “comprados por preço” (I Co. 6.20).
Até à eternidade vocês foram comprados pelo
sangue do Cordeiro “para Deus” (Ap. 5.9), e
“ninguém”, portanto, nenhum demônio, nenhum
poder maligno “arrebatará” nenhuma ovelha de
Jesus, nenhum crente genuíno, da “mão” de Jesus
(Jo. 10.27-28). O mal não arrebatará, não tornará
possesso, nem por um segundo, aquele que foi
lavado no sangue da Cruz de Cristo. Esta preciosa
17
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certeza é herança dos filhos de Deus.
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CAPÍTULO II

DISTINGUINDO
ENTRE
POSSESSÃO E
OPRESSÃO
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DISTINGUINDO ENTRE
POSSESSÃO E OPRESSÃO
Como cristãos renascidos, como estudantes bíblicos
devemos distinguir entre possessão e opressão.
Na possessão o maligno age do interior do próprio
possuído ou possesso. No seu interior, o possesso
é dominado pelo poder do mal. O possesso não
tem escolha, ele é controlado pelos hóspedes da
perdição: os demônios. Marcos 5.2 apresenta “um
homem possesso de espírito imundo”. Em grego:
anJrwpoj n pneumati akaJartw.
Translitera-se: ánthropos en
pnévmati
acathárto. Na “linguagem de hoje”, o tradutor
diz: “Um homem que estava dominado por um
espírito mau”. Há nesse homem de Marcos 5.2,
e nos “dois endemoninhados” de Mateus 8.28,
evidência de pessoas dominadas por forças
malévolas extra-humanas. O possesso fica
conturbado psiquicamente, porque está destruído
espiritualmente. O espírito imundo age de dentro
para fora, porque esse espírito, por permissão
do indivíduo sem Cristo, instala-se dentro desse
indivíduo, fazendo do interior deste, seu trono de
trevas e falsidade.
Citando o texto de Marcos 5.1-8, lemos sobre um
21
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homem em quem um “espírito imundo” entrou. De
fato, esse homem da “terra dos gerasenos” era “um
homem possesso de espírito imundo” (Mc. 5.2).
A Bíblia da Imprensa Bíblica Brasileira, do Rio
de Janeiro, de 1948, diz que veio ao encontro de
Jesus, dos sepulcros, um “homem com espírito
imundo”, que traduz o grego “ánthropos en
pnévmati acatharto”, isto é, veio ao encontro do
nosso Senhor um homem em estado realmente
maligno, possesso ou possuído de espíritos
maus. Esses espíritos tinham tomado esse infeliz
homem. Jesus ordenou ao espírito imundo: “sai
desse homem!” (Mc. 5.8). Por que Jesus disse: “sai
desse homem”? Porque o espírito imundo estava
dentro de tal homem. Este era ímpio e possesso.
Nem todo ímpio é possesso, isto é, nem todo
ímpio é alguém transtornado de dentro para
fora por espíritos malignos, cujas ações, em si,
mostram procedência infernal. Há nos ímpios a
imagem e semelhança de Deus e os espíritos não
podem violar essa imagem e semelhança, a não ser
por permissão da própria pessoa que permite ao
espírito imundo possuí-la, torná-la possessa.
A Opressão é a ação do Diabo e seus demônios
procurando perturbar a vida dos crentes em
Cristo. I Pedro 5.8 diz: “Sede sóbrios e vigilantes.
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como
leão que ruge, procurando alguém para devorar”.
Observando esse texto, podemos notar que na
opressão o Diabo não está dentro da pessoa a quem
22
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ele quer devorar. Ele está andando “em derredor”.
Se a pessoa em torno da qual ele está andando
não for crente, de verdade, essa pessoa pode ser
possuída ou possessa do Diabo. Mas, sendo crente
nascido de novo pela ação do Espírito de Deus,
o Diabo pode, apenas, tentar, oprimir: possuir,
nunca.
Na possessão o Diabo age de dentro para fora do
indivíduo sem o novo nascimento do Espírito
de Deus. Na opressão o Diabo age de fora
para dentro. Essa diferença é muito importante
para aqueles que desejam conhecer o poder do
livramento do mal que Deus nos dá através do
novo nascimento pelo Espírito Santo.
Um exemplo de opressão temos em Mateus 16.2123. É o caso de Pedro. Pedro não ficou possesso.
Pedro ficou opresso, tentado por Satanás. Pedro
aconselhou a Jesus a não morrer, a ter piedade
de si mesmo. Jesus, então, ordenou a Satanás a
que se arredasse, que fosse embora. Jesus não
ordenou a Satanás que saísse de Pedro, de dentro
de Pedro, mas deu ordem para que Satanás parasse
de oprimir, de tentar a Pedro e que fosse embora.
É como vemos em Marcos 5.8. Jesus mandou ao
“espírito imundo”: “sai desse homem!” Há uma
diferença entre o caso de Pedro e o caso do homem
mencionado em Marcos 5.1-8. Nesse homem
o espírito imundo estava dentro dele. No caso
de Pedro o espírito imundo estava perto, “em
derredor”, não dentro de Pedro.
23
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Outro exemplo que podemos citar de opressão ou
de tentação, e não de possessão, está em Mateus
4. 1-11. Trata-se da opressão ou da tentação do
próprio Senhor Jesus Cristo. Neste texto vemos que
o Senhor Jesus foi tentado algumas vezes durante 40
dias e 40 noites. Não foi pouco tempo. Assim como
Jesus não ficou possesso mas ficou opresso por
satanás, Pedro também não ficou possesso e sim
opresso. Como Jesus não pode ficar possesso, deunos esta graça imedível de não ficarmos possessos,
pois Deus em Cristo é o nosso único possuidor.
Não há nas Escrituras preocupação com a
distinção clara entre ser possuído, ou oprimido ou
molestado por demônios, porque, se alguém não
é possuído por Deus, mesmo não sendo possesso
já é do maligno e só deixará de ser do maligno
quando receber a Jesus Cristo como seu único e
glorioso Salvador. Aí, passou a ser eternamente de
Deus em Cristo. O fato de, na Bíblia Sagrada, não
haver distinção tão facilmente discernível entre
possessão e opressão, é evidência de que para os
escritores do Novo Testamento não havia a menor
dúvida de que o salvo é possuído apenas por Jesus
e que o Diabo não é dono (NUNCA, NEM POR
UM MOMENTO), daquele que é selado “com o
Espírito Santo da promessa” (Ef. 1.13-14).
Sem dúvida, um demônio pode possuir alguém
que não é possuído por Deus. Uma libertação real
deve resultar do conhecimento experimental da
Palavra de Deus.
24
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Os possuídos pelo Senhor Jesus, enquanto estão no
mundo, são perseguidos ou molestados por esses
espíritos maus, mas, nunca, serão possuídos por
eles. Um espírito adversário perseguiu, molestou,
causou danos a Jó, mas NUNCA o possuiu.
Observe Jó 2.7-10: Jó, oprimido, ferido por Satanás,
mas, nunca possesso pelo maligno. Eternamente
possuído pelo Deus Todo-Poderoso.
Ser possuído, ao mesmo tempo, por Satanás e
pelo Senhor Jesus é uma impossibilidade real.
Paulo em I Coríntios 3.16 diz que o verdadeiro
crente é santuário de Deus e que nele habita o Seu
Espírito. Portanto, onde Deus habita, não há e nem
jamais haverá, espaço para Satanás habitar.
Espíritos imundos procurarão desestabilizar
vidas. Nós, os possuídos do Senhor, precisamos
estar atentos, pois um demônio sempre procurará
afligir-nos, porém, em Cristo, somos mais do
que vencedores. É claro que precisamos de
discernimento espiritual (I Co. 12.10). A posição
do cristão nascido de Deus, cristão não apenas
teórico, não é confusa: Só Deus o possui, e
nenhum demônio pode possuí-lo (Rm. 10.11).

25
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CAPÍTULO III

A LINGUAGEM
COMUM BÍBLICA
PARA CASOS DE
ENVOLVIMENTO
DE PESSOAS COM
DEMÔNIOS
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A LINGUAGEM COMUM BÍBLICA
PARA CASOS DE ENVOLVIMENTO
DE PESSOAS COM DEMÔNIOS
O que encontramos é:
1 - Estar “endemoninhado”
Daimonizomenoj , pronuncia-se
demonisómenos, é um termo grego que está no
nominativo singular masculino particípio presente
de daimonizomai, pronuncia-se demonísome,
que quer dizer, estar “sob o domínio de um
demônio”. Mateus 4.24 fala de endemoninhados,
ou seja, de indivíduos possessos, possuídos,
dominados pelo mal.
2 - Ter um mau espírito
Lucas 13.11 fala de certa mulher a qual tinha um
29
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“espírito de enfermidade”. Como diz o grego:
pneu=ma exousa aeJeneiaj que tentamos
transliterar assim: pnevma écussa asthenias.
“Tinha” é um verbo que traduz exousa, que
podemos analisar como nominativo singular
particípio presente feminino ativo de exw (eco).
Não era o espírito que tinha a mulher, mas era
a mulher que tinha o “espírito de enfermidade”.
Através daquele “espírito de enfermidade” Satanás
“trazia presa” aquela mulher por “dezoito anos”
(Lc. 13.11,16).
A atitude da mulher mencionada em Lucas,
como acabamos de ver, não mostra que ela era
uma mulher possessa, ou seja, a mulher não era,
caracteristicamente, uma pessoa transtornada,
possuída pelo Diabo ou endemoninhada. Não.
Aquela senhora estava em plena consciência.
Ela procurou ao Senhor Jesus por causa da sua
enfermidade. “Vendo-a Jesus, chamou-a e disselhe: mulher, estás livre da tua enfermidade” (Lc.
13.12). Notamos, aí, que Jesus não expulsou
nenhum espírito maligno, segundo o que está
escrito. Jesus curou a doença da mulher. É isto que
a Bíblia diz. É isto que é.
Por outro lado, não é suficiente dizer que aquela
mulher era possessa, porque ela possuía um
“espírito de enfermidade” ou porque Satanás a
escravizava por 18 anos. Na realidade, alguém
pode ter um sofrimento e não ter discernimento
da fonte de onde procede tal estado doentio e,
daí, ficar procurando curar-se de um mal, por
30
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exemplo, de origem psíquica, tratando-se como se
o seu mau estado de saúde fosse físico. Tal enfermo
dificilmente ficará curado. Jesus, vendo o estado
daquela mulher curou-a do seu mau, que podendo
ser psíquico, refletia-se no seu físico. Curando-a,
Jesus libertou aquela mulher da escravidão de
Satanás que a mantinha enferma por 18 anos.
Vejo no caso dessa mulher um exemplo da
possibilidade de ação opressora de Satanás. O texto
original não fala que a mulher era possessa, diz,
apenas, que “tinha um espírito de enfermidade”.
Um irmão, servo de Deus, que sempre manifestou
fé em Cristo, quando íamos em retiro espiritual,
por época do carnaval, alguém tinha de pagar a
sua inscrição. Passaram-se anos. A essa altura,
após anos, discerniu-se que aquele irmão tinha
um espírito de pobreza, e Satanás o prendia através
deste sentimento. Então, parou-se de pagar a
sua inscrição, para que assim ele se despertasse
e vencesse essa fraqueza. Esse irmão nunca foi
possesso. Ele tinha esse espírito de pobreza, isto é,
ele era pobre psiquicamente, não um possesso.
Que Deus nos livre de qualquer teologia falsa que
nos leve a afirmar que a Bíblia ensina, o que, de
fato, não diz. Há endemoninhados ou possessos,
sim. Mas, não vamos chamar a uma doença, de
possessão maligna. “Discernimento de espíritos” (I
Co. 12.10), é dom de Deus.
Dizer que a mulher a quem Satanás mantinha
31
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presa por dezoito anos era crente em Cristo ou
que era uma pessoa salva por Jesus Cristo, apenas,
porque ela era “filha de Abraão”, não tem sentido
no texto referido que está em Lucas, porque os
Judeus, incrédulos ou não, eram chamados
“filhos de Abraão”. Era, como Jesus disse: Vocês,
judeus, descendência de Abraão, não desprendem
“da manjedoura no sábado o seu boi ... para leválo a beber? Por que motivo não se deveria livrar
deste cativeiro em dia de sábado esta filha de
Abraão”, a quem Satanás “trazia presa” há “dezoito
anos?” (Lc. 13.15-16). Jesus argumentou: Vocês
soltam, no sábado, um animal irracional e eu não
haveria de soltar esta descendente de Abraão, esta
filha de Abraão? A expressão “filha de Abraão”
simplesmente indica que aquela mulher era judia,
que não era gentia; indica a nacionalidade dela,
e não a sua condição espiritual propriamente,
como vemos em Mateus 3.7-12, onde está escrito:
“Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus
vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras,
quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi,
pois, frutos dignos de arrependimento; e não
comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai
a Abraão; porque eu vos afirmo que destas pedras
Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o
machado à raiz das árvores; toda árvore, pois, que
não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo.
Eu vos batizo com água, para arrependimento; mas
aquele que vem depois de mim é mais poderoso do
que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele
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vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A
sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente
a sua eira; recolherá o seu trigo no celeiro, mas
queimará a palha em fogo inextinguível”.
Qualquer interpretação bíblica correta deve ser
fundamentada em mais de um texto. Assim, tomar,
apenas, o texto de Lucas 13.11,16 não é boa exegese
para provar que “filha de Abraão” tenha significado
espiritual. Desse modo, para entendermos o
sentido de Lucas 13.11,16 podemos tomar os textos
de Mateus 3.7-12 e Mateus 8.11-12. À luz destes
textos entendemos que a mulher, “filha de Abraão”,
era descendente biológica de Abraão, mas, não é
correto afirmar que a mulher, “filha de Abraão”, era
crente regenerada pelo Espírito Santo. Os textos
de Mateus mencionados acima mostram que os
fariseus e os saduceus eram “raça de víboras” e
que seu destino nada tinha a ver com o destino
dos crentes renascidos, isto é, dos salvos por Jesus
(Mt. 3.7-9). Esses escribas e fariseus eram filhos de
Abraão, segundo a carne, mas, não, segundo a fé
em Jesus Cristo, de quem eles eram e sempre foram
opositores confessos. Em Mateus 8.11-12 podemos
observar que muitos gentios, isto é, os “do Oriente
e do Ocidente”, porque eram filhos, segundo a fé,
de Abraão, haviam de tomar “lugares à mesa com
Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus”. Ao passo
que os “filhos do reino”, isto é, os filhos de Abraão,
ou seus descendentes, apenas, segundo a carne,
“serão lançados para fora, nas trevas; ali haverá
choro e ranger de dentes”.
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Portanto, a mera frase, “filha de Abraão”, a
respeito da mulher envolvida com espírito
maligno, não é suficiente para indicar que ela
era pessoa lavada no sangue do Senhor Jesus.
De fato, aquela mulher era “filha de Abraão’ do
ponto de vista de uma linhagem natural, carnal,
de sangue. Isso podemos afirmar.
Não devemos obrigar a um texto falar aquilo que
não fala.
O fato de ser filho de Abraão segundo a carne, por
conseguinte, não representa garantia espiritual, a
menos que a expressão, filho ou filha de Abraão,
indique que esse filho ou filha tenha sentido
espiritual de fé, de regeneração, de purificação
pelo sangue de Jesus, de novo nascimento. À luz
da Nova Dispensação da Graça só entram no reino
filhos de Deus e não, apenas, filhos de Abraão
segundo a carne. Este é o sentido espiritual da
filiação de Abraão: é a filiação de Deus em Cristo
Jesus nosso Senhor.
3 - Estar em estado maligno
Veio a Jesus dentre os sepulcros “um homem
com espírito imundo” (Mc. 5.2). O grego declara:
anJrwpoj en pneumati akaJartw (que
se translitera: ánthropos en pnévmati acatharto),
isto é, veio dos sepulcros um homem não só com
espírito imundo, mas, realmente, em profundo
estado maligno, possuído, tomado por inúmeros
espíritos imundos. Pobre vida, sem salvação,
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possuída desesperadamente pelo maligno que, no
caso referido no texto, teve a indizível felicidade de
ser libertado e salvo por Jesus.
As Escrituras não se preocupam em fazer distinção
entre possessão e opressão. A Bíblia apresenta
casos em que indivíduos com algum tipo de relação
maligna vieram a Jesus:
a) Endemoninhados (Mt. 4.24);
b) Tendo um “espírito de enfermidade”, ou seja, um
espírito de fraqueza, de astenia (Lc. 13.11);
c) Em estado profundamente maligno (Mc. 5.2).
Esse homem tinha uma “legião” de espíritos
da imundícia. Era, por demais, malignamente
possuído.
Em Mateus 12.43-45 vemos que pode haver grau de
possessão. Se um indivíduo ficar livre de um espírito
imundo, mas se ele não tiver crido em Cristo ou se
não tiver sido regenerado, o espírito imundo vem,
de novo trazendo mais espíritos maus e o estado
maligno de tal pessoa fica indescritivelmente pior.
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DIFERENÇAS
ENTRE CRENTES
NOMINAIS
E CRENTES
NASCIDOS DE
DEUS EM CRISTO
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DIFERENÇAS ENTRE CRENTES
NOMINAIS E CRENTES NASCIDOS
DE DEUS EM CRISTO

Os crentes nominais que, na realidade são
ímpios, não experimentaram verdadeiramente
o novo nascimento: são tipos de “crentes” que
podem ficar endemoninhados ou possessos.
São “crentes” superficiais (Mt. 13.3-4,19). A
semente, a Palavra, fica à margem do seu interior,
à flor da pele: Vêm “as aves dos céus”, e comem o
que foi semeado. Essas “aves” comem a semente.
A pessoa ouviu, mas não entendeu, não aceitou
a Palavra. Homens e animais passam e pisam a
semente, e esta morre.
São “crentes” sem raíz (Mt. 13.5-6; 20,21). São
“crentes” pedra, duros. Neles a semente é lançada.
A raiz é curta. O sol queima. Adeus, semente! A
semente “secou-se”. É terra sem “umidade”. São
crentes nominais, endurecidos. Jesus não os lavou
no seu sangue remidor. Esses ímpios podem parecer
salvos, mas não são, e podem ficar possessos.
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São “crentes” sufocados (Mt. 13.22). Espinhos
crescem e sufocam a plantinha, sufocam a
Palavra. Tais ouvintes não se converteram. Podem
parecer crentes, mas não são e podem ficar
endemoninhados ou possessos.
O crente real, não meramente nominal, é o crente
nascido de Deus pela ação do Espírito Santo que
o regenerou. Esse tipo de crente JAMAIS poderá
ficar possuído pelo maligno ou endemoninhado. É o
crente que ouve a Palavra e a entende; e dá fruto: Um
produz cem, outro sessenta, e outro trinta (Mt.13.7,23).
O crente nascido de novo, crente não meramente
nominal, não fica possesso, porém, precisa estar
atento, porque pode ficar sob opressão, debaixo
de influência, tentado por espírito imundo.
O crente renascido ganhou a vida eterna (Jo. 3.16).
Aquelas vidas que foram salvas, que receberam de
Jesus “a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as
arrebatará da minha mão” (Jo. 10.28). Jesus diz isto.
A Palavra de Deus declara que “o diabo”, nosso
adversário, “anda em derredor” de nós, “buscando
a quem possa tragar” (I Pe. 5.8). Há muitas formas
dos demônios tragarem e devorarem vidas. Eles
tragam, oferecendo coisas do mundo, tais como
aventura sexual, drogas, ganho irregular de
dinheiro, por exemplo. Estejamos atentos. Praticar
ritos religiosos é insuficiente para livrar dos
espíritos imundos. A vitória dos remidos só vem
pelo sangue de Cristo.
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O Diabo pode enganar e oprimir o crente renascido,
mas ao crente nominal pode possuir. SEM
DÚVIDA, SE ALGUÉM É CRISTÃO REAL, SE É
CRENTE “NASCIDO DE DEUS”, “Deus o guarda,
e o maligno não lhe toca”. Ora, se “o maligno não
lhe toca”, como pode o crente nascido de Deus
ficar possesso? O crente renascido não fica
possesso (I Jo. 5.18).
A QUESTÃO DE SATANÁS ENTRAR EM JUDAS
Judas era crente? Não. Você sabe que Judas não
era crente real. Era um homem sem a graça de
Deus, sem salvação. Era tesoureiro do Senhor
Jesus, mas era “ladrão”. A princípio, Judas
disfarçava, passava por crente perante os colegas
de apostolado, porém, era um homem do Diabo,
não era nascido de novo. Certa vez Jesus disse
que ele era diabo. “Replicou-lhes Jesus: Não vos
escolhi eu em número de doze? Contudo, um de
vós é diabo” (Jo. 6.70). Quem é Diabo pode ser
crente em Jesus? Não. Satanás entrou em Judas
(Jo. 13.27). Ora, isso prova que Judas ficou
possesso, pois na possessão o maligno age de
dentro do indivíduo. Na opressão, na tentação o
Diabo age de fora, como disse Pedro, ele “anda
em derredor”, não dentro do crente. A ação de
Judas era muitíssimo maligna. Ele ia trair ao
Filho de Deus, nosso Salvador, o Deus-Homem,
e era preciso que fosse Satanás e não, apenas,
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um demônio que, nele, em Judas, entrasse. Judas
fazia tudo que “crente” faz, mas nunca foi crente.
Ele era tesoureiro dos apóstolos (Jo. 12.4-6).
Judas parecia ser extremamente crente. Mas, na
realidade, Judas era “ladrão”, ímpio. Os piores
ímpios são aqueles que passam anos parecendo
crentes. Essa é uma condição terrível.
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MEMBROS DE
IGREJA POSSESSOS
COMO
ENTENDER ISSO?
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MEMBROS DE IGREJA POSSESSOS
COMO ENTENDER ISSO?

No caso de alguém ficar possesso, sendo “membro”
de uma igreja cristã, como explicar?
A verdade é que a pessoa possessa não é crente
lavado no sangue do Senhor Jesus, embora se
ache ou haja quem ache que tal pessoa, “membro”
de igreja, é crente real. Tal possesso não passa
de associado, como se fosse membro de um
clube religioso. Sua fé ainda não é real, mas é fé
intelectual, embora suas obras pareçam com obras
de verdadeiros crentes. É preciso que o indivíduo
tenha experiência de Salvação eterna (Jo. 3.16).
Só com a salvação eterna é que alguém mostra
que é nascido de novo e fica para sempre livre de
possessão de espírito mau. Quem possui o crente
renascido? Sem dúvida, é Jesus. E “o maligno não
lhe toca”; Jesus é o seu exclusivo DONO. Paulo em
Romanos 10.9-13, fala da genuína experiência da
salvação que compreende a confissão ao Senhor
Jesus com a boca, e a crença com o coração de que
Ele ressuscitou dos mortos. Todo aquele que nele
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crê não será confundido. Todo aquele que, com
essa fé O invocar, será salvo. Esse é o crente bíblico,
regenerado (nascido de novo), que recebeu a vida
de Deus em si mesmo, não apenas “da boca pra
fora”, mas, antes de tudo, “com o coração”, no mais
profundo do seu ser.
É necessário que se estude cada caso. É grave este
assunto.
Até por medo, um crente imaturo pode ter alguma
experiência negativa, como ter pavor de ficar
“possesso”, quando, de fato, pode ter tido, apenas,
uma experiência psicossomática, e não uma
possessão espiritual demoníaca.
Precisamos pedir a Deus “discernimento de
espíritos” (I Co. 12.10), para não confundirmos
fenômenos psicossomáticos com fenômenos de
possessão espiritual demoníaca.
Sempre devemos ficar firmados na Palavra: temos
vencido o maligno. Este não nos pode possuir, nem
sequer, pode estar tocando, sempre, as nossas vidas.
É preciso que estudemos cada caso particularmente.
Caso alguma pessoa envolvida com a igreja
manifeste comportamento anormal, estudemos
o caso. Isto é imprescindível. Bom é conhecer
a história da pessoa e pedir a Deus o dom de
“discernimento de espíritos” (I Co. 12.10), para
se saber, ao certo, qual é o estado espiritual da
pessoa envolvida nessa questão. A pessoa pode
sentir-se com medo de, em dado momento, estar
46

Membros de igreja possessos – como entender isso?

ficando possessa. Aí, não sendo crente renascida,
pode ficar possessa, mesmo. Ou, sendo crente, de
fato, pode manifestar reações psíquicas, nervosas,
e assim, parecer que ficou possessa, quando,
realmente, teve uma reação neuro-psíquica, por
exemplo.
Cada caso, repito, precisa ser analisado, estudado
isoladamente. O medo de ficar possesso, devido
à falsa teologia de que um crente renascido pode
ficar possesso, pode levar alguém iludido com este
ensino a algum tipo de desequilíbrio emocional,
talvez ataque do tipo histérico e, em casos assim,
os próprios demônios podem aproveitar o ensejo
para causar opressão, mas, nunca, possessão. O
crente nascido de Deus tem um único e eterno
DONO ou POSSUIDOR: JESUS.
Entre as manifestações que podem ser julgadas
como caso de possessão está o fenômeno do “cair
ao chão” que vários crentes já experimentaram,
mas não estavam possessos. Embora, um possesso
de espírito imundo possa cair, crentes também
podem cair pelo impacto profundo que possam
experimentar com as manifestações gloriosas de
Deus. É como vemos em Mateus 17. 5-7 quando
os apóstolos viram “uma nuvem luminosa” que “os
envolveu ... caíram de bruços, tomados de grande
medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus
dizendo: Erguei-vos e não temais!”.
Jesus não expulsou espíritos imundos dos apóstolos.
Estes, Pedro, Tiago e João não estavam possessos
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de espíritos imundos, mas cheios da glória de Deus
e por isso “caíram de bruços” (Mt. 17.6).
É bom deixarmos de ser meninos na fé. Vamos
desistir “das cousas próprias de menino”, julgando
que a experiência de cair ao chão possa ser
possessão maligna. É bom ler I Coríntios 13.11 que
diz: “Quando eu era menino, falava como menino,
sentia como menino, pensava como menino;
quando cheguei a ser homem, desisti das cousas
próprias de menino”.
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LIGAÇÃO ENTRE ENFERMIDADES:
POSSESSÃO E OPRESSÃO

Segundo o Novo Testamento, os espíritos maus,
além de existirem, são bem organizados em
tremenda hierarquia do mal (Ef. 6.12). Esses
espíritos causam males. A enfermidade é um
mal. Esse mal pode ser colocado por um espírito
imundo. Mas, também, há enfermidades que não
são postas por espíritos imundos. São decorrentes
da própria natureza. Assim, uma criancinha e
também o velho têm doenças que caracterizam
a faixa etária de cada um. Disso todos sabemos.
Então, devemos ter discernimento para não
dizer que uma enfermidade natural foi colocada
pelo Diabo, ou que uma enfermidade posta pelo
maligno seja algo natural. Discernimento é coisa
fundamental que vem de Deus. Busquemos a Deus
e o que Ele ensina nas Santas Escrituras. Este é o
caminho do acerto.
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Quando um neném tem sarampo, varíola,
catapora, etc., isso não significa que a criancinha
ficou doente por ação do Diabo. São enfermidades
decorrentes da idade.
Davi adoeceu, nem se aquecia. Por isso, foi trazida a
jovem Abisague para aquecê-lo na sua cama. Ele não
a conheceu como mulher (I Reis 1.1-4). Doente, Davi
morreu. Nada de doença colocada por demônio. Lá
estava Natã, o profeta, mas este não o curou nem
disse que Davi estava possesso. Na velhice, por
exemplo, adoecemos, mas isso é coisa decorrente da
idade. A própria Bíblia diz que quando chegamos de
70 a 80 anos, ficamos sujeitos a canseira e a enfado.
Tal situação de fraqueza é incômoda, mas nem por
isso Deus promete livrar-nos desse mau incômodo,
dessa astenia da senilidade.
Mateus 8.2 fala de um enfermo de lepra, mas não
é dito que esta lepra foi colocada por demônio.
Também, esse leproso não era um endemoninhado,
pelo contrário, era um adorador do Senhor Jesus
Cristo a quem pediu, a quem fez oração, “dizendo:
Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus,
estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica
limpo! E imediatamente ele ficou limpo da sua
lepra”. Jesus não expulsou nenhum demônio do
leproso. Este não era endemoninhado. Era, só, um
enfermo. E Jesus mandou que ele fosse mostrar-se
“aos sacerdotes e fazer a oferta que Moisés ordenou,
para servir de testemunho ao povo” (Mt. 8.1-4).
Timóteo não tinha estômago sadio e tinha
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“freqüentes enfermidades” (I Tm. 5.23), contudo,
não eram suas “freqüentes enfermidades” postas
por demônios, mas decorriam do seu fraco físico
ou de quaisquer outras circunstâncias individuais
e ambientais da época.
Mateus 8.16 nos mostra possível relacionamento
entre demônios e enfermidades, pois trouxeram
endemoninhados (daimonizomenouj), que se
translitera, demonizoménus, o qual é um acusativo
plural de daimonizomai (demonízome), que
quer dizer: Estar “endemoninhado, sob o domínio
de um demônio”. Trouxeram endemoninhados
para que? Para serem libertos, é claro. Além de
expulsar com a Sua Palavra, os espíritos imundos,
concomitantemente Jesus curou aqueles que
estavam enfermos. Ainda, hoje, pode haver
possessos fisicamente sadios e possessos enfermos.
Todos estavam endemoninhados. Mas, nem todos
estavam doentes. E os que estavam doentes o texto
não diz que estavam doentes porque o Diabo tinha
colocado a doença. Pode ser que todos estivessem
doentes porque o Diabo colocou tais doenças. Pode
ser e pode não ser. O que não devemos é dizer que
o texto diz o que não diz.
Há enfermidade posta por espíritos maus. É o caso
da enfermidade do servo de Deus, Jó, conforme está
escrito em Jó 2.7: “Então saiu Satanás da presença
do SENHOR, e feriu a Jó de tumores malignos,
desde a planta do pé até ao alto da cabeça”. Fica
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claro da leitura de Jó 2. 9-10 que Jó “em tudo isto
não pecou ... com os seus lábios”. Logo, pode ser o
caso que alguém possa ser ferido por Satanás com
uma doença que Deus permitiu que este maligno
pusesse, mas, mesmo assim, o enfermo não está
possesso. Pelo contrário, está muito fiel ao Senhor
nosso Deus.
Ter, portanto, alguém uma enfermidade posta por
um demônio, não quer dizer, necessariamente,
que tal enfermo esteja possesso, pois que Jó estava
ferido de tumores malignos, porém, Jó não estava
possesso. Entretanto, o enfermo pode estar opresso,
sofrendo por essa enfermidade posta pelo inimigo,
como é o caso do próprio Jó que era um sofredor,
cujo sofrimento não temos capacidade de avaliar.
Nesse caso, necessário se faz discernir a causa da
doença, se física, se espiritual. Se espiritual, que
se expulse aquele espírito da pessoa que está
sendo oprimida ou possessa. Se a causa da doença
for física, que se ore a Deus; que se procurem os
médicos; que se chamem os presbíteros da igreja
e façam oração sobre o enfermo. “E a oração da
fé salvará o enfermo” (Tg. 5.14-15). Toda cura de
enfermidade vem de Deus: seja através da medicina
mais a oração ou através da oração com ou sem a
medicina. Todo bem vem de Deus.
Não é bom que nossos corpos tenham doença. Pior
é ter doença que um demônio pôs. Que Deus nos
dê discernimento, e nos capacite com o Seu poder
e graça e autoridade para libertar os sofredores.
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UMA PALAVRA
DIRIGIDA A
FILHOS DE DEUS,
PESSOAS QUE
EXPERIMENTARAM O
NOVO NASCIMENTO
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UMA PALAVRA DIRIGIDA A
FILHOS DE DEUS, PESSOAS QUE
EXPERIMENTARAM O NOVO
NASCIMENTO

Crentes em Cristo, reais filhos de Deus, não guardem
medo do Diabo e de seus demônios. Se há medo de
cair e o tempo todo pensa-se nessa queda a ponto
de se ficar neurótico e frágil na fé, é claro que está
havendo concessão de tais crentes às insinuações,
às opressões de espíritos malignos. Que Filipenses
4.8 seja o conteúdo do pensamento da nossa mente.
“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo
o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é
puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja
isso o que ocupe o vosso pensamento”.
Amados irmãos em Cristo, renascidos pela
operação de Deus em seus corações, notem,
a vida de Deus que nos foi dada por Cristo
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mediante a operação do Espírito Santo não pode,
NUNCA, ser penetrada pelas garras do maligno.
É vida invencível, interiormente impenetrável.
Precisamos, porém, entender que é vida em
semente, embrionária, que precisa crescer.
Quando eu era pequeno via ninhos de galinha.
Mamãe depositava ovos no ninho e uma galinha
choca deitava-se, por alguns dias, sobre aqueles
ovos no ninho. Findos aqueles dias, ocorria um
fenômeno que, quando eu via, não deixava de me
atrair: Cada ovo começava a ser bicado, de dentro
do ovo pelo próprio pintinho, e a casca do ovo ia
sendo quebrada e um filhote deixava aquela casca.
Isso ilustra aquele que realmente experimentou o
novo nascimento. O novo nascido de Deus precisa
ir crescendo, rompendo a casca do “velho homem”,
e assim ir, com a sua nova vida, entrando nesse
“mundo exterior”, trazendo a vida divina que
recebeu, de uma vez por todas, ao “nascer de novo”.
A casca do ovo é como o “velho homem”, como a
“velha natureza” que procura impedir o romper da
nova vida em Cristo, que busca colocar obstáculo
ao desenvolvimento do “novo homem” gerado pelo
Espírito Santo.
Esses ensinos da possibilidade do crente ficar
possesso, que vêm sendo soprados, por aí, são
“ventos de doutrina”, são produzidos pelo engano
de Satanás, para impedir o pleno romper da vida de
Deus em Cristo naqueles que Ele salvou. Amados,
essa luz que de Deus recebemos, gratuitamente, em
Cristo, jamais se tornará trevas.
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Ó Deus, amadurece-nos. Não nos deixes encolher,
faze-nos crescer espiritualmente. Adestra-nos
para esta guerra “contra as hostes espirituais da
maldade, nos lugares celestiais” (Ef. 6.12). Deus
quer que o nosso “novo homem” rompa a casca do
“velho homem” e que este tal “velho homem” esteja
totalmente derrotado. Imagine, como poderia
ser a vida do “novo homem”, caso ele pudesse ser
possuído por demônios? Amados irmãos nascidos
de Deus, fiquem firmes nas boas novas do Reino
de Deus. Se o maligno nem pode estar tocando
em um crente renascido, como pode possuílo ou fazer-lhe sua possessão? Fiquem firmes
no Evangelho da segurança eterna e, “ainda que
nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue
evangelho que vá além do que vos temos pregado,
seja anátema” (Gl. 1.8). (Anátema quer dizer:
“maldito, destinado à destruição”). Que tal vento
de doutrina, de que crente renascido (que der
brecha) pode ficar possesso, seja atirado ao lixo do
inferno! Satanás, com efeito, sempre se aproveita
das brechas que – ai de nós!, livra-nos, Senhor –
todos damos para fazer estragos em nossas vidas.
Mas, daí, a possuir-nos, vai uma grande diferença
e distância infinita.
Demônio ou mesmo Satanás quando entra e torna
uma vida possessa, isso pode ocorrer, porque
aquela vida não tem o sangue de Cristo em si.
Em Mateus 16.22-23 Satanás estava ao redor, não
dentro de Pedro. Jesus ordenou a Satanás e este se
retirou ... Aleluia. Na porta em que havia o sangue
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do Cordeiro o anjo da morte não pôde entrar (Ex.
12. 13).
A vida do crente verdadeiro jamais será possessão
do maligno. É eterna possessão de Deus em
Cristo Jesus.
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conclusão
Amados, não temam ao Diabo e suas hostes
malignas. Se alguém temer ao Diabo, receoso
de cair ao chão por endemoninhamento, e se o
tempo todo ficar assim pensando, pode fragilizarse na fé, e poderá, na sua neurose, até cair ao
chão e passar por possesso. Examine-se e veja se
você está em Cristo. Se está em Cristo, lance fora
o seu medo, pois o maligno não lhe pode nem
viver tocando. Portanto, o crente não pode ficar
possesso. Examinando-se I João 5.18, não há como
deixar de ver que os salvos por Cristo não podem
ficar possessos. Já temos um Dono que nos possui
eternamente: É Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Agarremo-nos à Graça e ao Evangelho, desta
resultante. Não passemos da Graça à lei, à escravidão.
Paulo diz: “ainda que nós mesmos ou um anjo do
céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos
tenho anunciado, seja anátema” (Gl. 1.6-8). Deixe
crescer a vida que o Espírito gerou em você. Rompa
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a casca do “velho homem”. Que a sua nova vida em
Cristo venha romper-se em luz e brilho nas trevas
que cobrem os homens nesta terra.
O texto de I Pedro 5.8 é claro ao dizer que “o Diabo”,
terrível “adversário, anda em derredor” dos crentes,
mas não dentro dos crentes. Nem o “Diabo”, o ser
mais maligno que existe, pode possuir o crente
mais neófito lavado no sangue de Cristo.
Possessão de crentes nascidos de novo é conversa,
pelo menos, de quem não conhece a Bíblia, de
graves conseqüências no meio do povo de Deus.
Importa examinar as Escrituras e dar crédito
àquilo que nelas encontramos: somos do Deus
Todo-Poderoso e o maligno que nem nos pode
viver tocando, não poderá, nem por um segundo,
fazer-nos sua possessão. Estamos nas mãos
misericordiosas e poderosas do Deus que nos ama
em Cristo e ninguém nos arrebatará das Suas mãos.
Segundo João 10.28, somos eternamente guardados
para o gozo da glória eterna.
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Leia, também, do mesmo autor:
• Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo
Testamento (a partir da revelação de Deus)
• ABC da Eclesiologia – Em Perguntas e
Respostas
• Namoro? O começo errado de uma vida a dois
• O Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/02)
no Tratamento Dado às Igrejas é
Inconstitucional
• Ministério e Presbitério - Desfazendo
Equívocos, Mitos e Erros do Clericalismo
• Namoro – É começo de uma vida a dois?
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