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FAGULHA 01 
(01/07/2020) 

O espírito impuro (01) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“Quando o espírito 
impuro…” O demônio não 
possui carne, ossos, braços, 
pernas, cabeça… ele é espí-
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rito: “O demônio é um ser 
pessoal, real e concreto, de 
natureza espiritual e invi-
sível, que, pelo seu pecado, 
se afastou de Deus para 
sempre” (Pe. Francisco Fernández 

Carvajal). 
Os anjos caídos (demô-

nios) são espíritos puros sem 
corpo. São absolutamente i-
materiais. Quando fixaram a 
sua vontade contra Deus em 
seu ato de rebelião, abraçaram 
o mal (que é a rejeição de 
Deus) com toda a sua na-
tureza. 

Os demônios, sem a 
Graça, isto é, sem a parti-
cipação do amor de Deus, 
vivem no estado oposto ao do 
amor, isto é, no estado defi-
nitivo de pecado, e, portanto, 
são espíritos impregnados de 
ódio a Deus e de tudo e todos 
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que contribuem para a glória 
e o amor de Deus: “Nós não 
temos que lutar contra a 
carne e o sangue (os ho-
mens), mas contra os prin-
cipados e potestades, contra 
os que governam este mun-
do de trevas (do pecado), 
contra os espíritos maus” (Ef 

6, 12). 



13 

FAGULHA 02 
(02/07/2020) 

O espírito impuro (02) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“Quando o espírito 
impuro sai do homem”. São 
Cirilo de Jerusalém explica: 
“Quando o espírito impuro 
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sai do homem’. Este exem-
plo se refere aos judeus, diz 
São Mateus 12, 45: ‘Assim 
sucederá a esta péssima ge-
ração’: E foi assim durante 
todo o tempo que viveram 
no Egito vivendo segundo as 
leis do país, habitou neles o 
espírito maligno. Eles foram 
libertos desse espírito quan-
do sacrificaram o cordeiro 
que figurava a Jesus Cristo 
e marcaram suas portas 
com sangue, evitando assim 
a destruição” (In Cat. graec Patr), 
e: “Deste modo se compara 
com um só homem a todo o 
povo judeu, de quem havia 
saído o demônio pela lei. O 
demônio voltou ao povo 
judeu, pois não encontrou 
repouso entre os gentios, 
cujos corações, sendo ári-
dos, receberam depois pelo 
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batismo o orvalho do Espí-
rito Santo e a fé de Cristo, 
porque Jesus Cristo é como 
um incêndio para os espí-
ritos imundos. Por isso, 
disse: ‘Voltarei para minha 
casa, de onde sai’” (Santo 

Ambrósio). 
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FAGULHA 03 
(03/07/2020) 

O espírito impuro (03) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“Quando o espírito 
impuro sai do homem”. O 
Pe. Manuel de Tuya escreve: 
“O demônio abandona um 
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possesso…” (Bíblia Comentada). 
Edições Theologica ensina: 
“Diz Jesus que os demônios 
quando são expulsos dos 
homens…” 

Esta claro que o Ma-
ligno não tira férias… não 
descansa. É expulso, mas não 
morre… não deixa de existir. 

“Sai do homem…” 
Dois elementos constituem a 
possessão: a presença do de-
mônio no corpo do possesso, 
e o império que ele exerce 
sobre esse corpo, e, por 
intermédio dele, sobre a alma. 
O demônio não está unido ao 
corpo como a alma o está; 
não é com relação à alma 
senão um motor externo, e, 
se influi sobre ela, é por 
intermédio do corpo em que 
habita. Pode atuar direta-
mente sobre os membros do 
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corpo e fazer-lhes executar 
toda a sorte de movimentos; 
indiretamente influi sobre as 
faculdades, na medida em 
que estas dependem do corpo 
para as suas operações 
(Adolfo Tanquerey). 
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FAGULHA 04 
(04/07/2020) 

O espírito impuro (04) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“Sai do homem…” 
Podem-se distinguir nos pos-
sessos dois estados distintos: 
o estado de crise e o estado 
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de sossego. A crise é como 
uma espécie de acesso vio-
lento, em que o demônio 
manifesta o seu império tirâ-
nico, imprimindo ao corpo 
uma agitação febril que se 
traduz por contorções, explo-
sões de raiva, palavras ím-
pias e blasfemas. Os paci-
entes parecem que perdem 
então todo o sentimento do 
que neles se passa, e, vol-
tando a si mesmos, não con-
servam lembrança alguma do 
que disseram ou fizeram, ou 
antes, do que o demônio fez 
por eles. Só ao princípio é que 
sentem a irrupção do demô-
nio; depois, parece que per-
dem a consciência de tudo 
isso. 

Os sinais da possessão: 
1. O uso de línguas desco-
nhecidas. 2. A revelação de 
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coisas ocultas. 3. A exibição 
de forças que ultrapassam 
notavelmente as forças natu-
rais do sujeito. 
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FAGULHA 05 
(05/07/2020) 

O espírito impuro (05) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 
“Sai do homem”. São 

Jerônimo escreve: “Alguns 
dizem que essa passagem 
bíblica se refere aos hereges 
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que são abandonados pelo 
demônio, quando passam da 
incredulidade à fé; porém, 
depois quando voltam à 
heresia e adornam a casa 
com falsas virtudes, o de-
mônio volta com outros de-
mônios, habita neles… e o 
fim deles torna-se pior que o 
início”. 

O Maligno não tira fé-
rias, não deixa para depois… 
não descansa; mas sim, luta 
continuamente para seduzir as 
almas: “Deus então pergun-
tou a Satanás: ‘Donde 
vens?’ – ‘Venho de dar uma 
volta pela terra, andando a 
esmo” (Jó 1, 7). 

Milhões de pessoas ne-
gam a existência do demônio; 
mas nem por isso ele deixa 
de existir: “Ele é o pai da 
mentira” (Jo 8, 44), e: “… pai 
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do pecado, da discórdia, da 
desgraça, do ódio, do 
absurdo e do mal que há em 
toda a terra” (Hb 2, 14), e tam-
bém: “É a serpente astuta e 
invejosa que traz a morte ao 
mundo” (Sb 2, 24), e ainda: “… 
que semeia o mal no co-
ração do homem” (Mt 13, 28-39). 
O único inimigo que devemos 
temer se não estamos perto de 
Deus. 
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FAGULHA 06 
(06/07/2020) 

O espírito impuro (06) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 
“… perambula em lu-

gares áridos…” 
O Pe. Manuel de Tuya 

escreve: “Logo põe a com-
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paração de demônio errante 
que sai de um homem e 
busca morada em lugares 
áridos, isto é, desertos, mo-
rada, segundo a crença po-
pular, de demônios” (Bíblia 

Comentada). 
“… perambula em lu-

gares áridos…” Muitos to-
mam esse trecho por alegoria, 
como se os lugares áridos 
fossem os gentios e aqueles 
que não conhecem a Deus, 
nos quais mora o demônio, 
não a gosto seu, porque já os 
tens colhidos, e assim busca 
àqueles que, tendo conheci-
mento de Deus, lhe despre-
zaram, julgando que é melhor 
ganhar a um desses, que do-
minar a todos os outros: “Eu 
acredito que Jesus Cristo 
fala aqui do diabo por 
antropomorfismo, assim co-
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mo um homem é expulso de 
sua casa perambula de um 
lado para o outro… por 
lugares desertos, buscando 
repouso, e não o encon-
trando, volta para a sua 
casa, e encontrando-a só, 
porém, ocupada por uma 
pessoa, se instala nela com 
maior comodidade que 
antes” (Pe. Juan de Maldonado). 
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FAGULHA 07 
(07/07/2020) 

O espírito impuro (07) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 
“… procurando re-

pouso, mas não o encon-
trando…” 

O demônio odeia a 
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Deus e as almas… ele não 
quer descansar nem repou-
sar; mas sim, quer seduzir as 
almas para levá-las ao in-
ferno. Esse maldito não quer 
repousar na sombra de uma 
árvore ou de uma caverna, 
não quer viver na “ociosi-
dade”… ele quer “roubar” as 
almas que foram criadas para 
o céu: “Seu único fim no 
mundo, ao qual não re-
nunciou, é a nossa perdição. 
E tentará diariamente al-
cançar esse fim por todos os 
meios ao seu alcance” (Pe. 

Francisco Fernández Carvajal). 
Milhões de católicos 

batizados e crismados bus-
cam descanso… vivendo no 
comodismo, na apatia e no 
relaxamento… não se preo-
cupam com a salvação da 
alma. Enquanto isso, o de-
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mônio que não cruza os “bra-
ços”, trabalha furiosamente 
para perdê-los. O Maligno 
não tira férias nem folga (1 

Pd 5, 8). 
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FAGULHA 08 
(08/07/2020) 

O espírito impuro (08) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 
“… procurando re-

pouso, mas não o encon-
trando…” 

O demônio não quer 
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um lugar para “repousar”… 
ele possui uma “sede” devo-
radora pelas almas imortais e 
espirituais: “A ação do de-
mônio é misteriosa, real e 
eficaz. Desde os primeiros 
séculos, os cristãos tiveram 
consciência dessa atividade 
diabólica” (Pe. Francisco Fernández 

Carvajal). 
O demônio odeia a 

Deus que para ele criou o 
inferno; mas contra o Criador 
nada pode fazer. Odeia os 
homens que, inferiores a ele 
por natureza, poderão um 
dia entrar naquele céu de 
que ele foi expulso; mas 
contra estes ele pode muito, 
e, se, eles o escutam quando 
ele lhes põe na mente feias 
fantasias, dúvidas e blasfê-
mias, ele pode arruiná-los 
para sempre (Pe. João 
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Colombo). 
O demônio não re-

pousa! Ele batalha dia e noite 
para perder as almas criadas 
para o céu. Devemos vigiar 
continuamente: “Sede só-
brios e vigilantes!” (1 Pd 5, 8). 
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FAGULHA 09 
(09/07/2020) 

O espírito impuro (09) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“Voltarei para minha 
casa, de onde sai”. 

O demônio não desis-
te! Ele luta continuamente 
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contra as almas: “Voltarei…” 
O Pe. Manuel de Tuya fala do 
demônio errante (nômade). 
O demônio não descansa nem 
tira férias: “Eis que o vosso 
adversário, o diabo, vos ro-
deia como um leão a rugir” 
(1 Pd 5, 8), e: “O infame (de-
mônio) não cessará com 
seus ataques até o último 
suspiro da alma que não 
soube defender-se já contra 
os primeiros golpes… Aque-
le adversário infame man-
tém sempre sua linha de 
combate perto de nós, pron-
ta para nos perder tão logo 
note algum relaxamento em 
nossa vigilância. Podes estar 
certo: mais zelo emprega ele 
para a nossa perdição do 
que nós para a nossa sal-
vação!” (São João Crisóstomo, O 

Sacerdócio). 



36 

Jesus Cristo ensina-nos 
“como o demônio não des-
cansa na sua luta contra o 
homem; uma vez rejeitado 
pela graça de Deus, de novo 
lança as suas ciladas e 
ataques” (Edições Theologica). 
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FAGULHA 10 
(10/07/2020) 

O espírito impuro (10) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 
“Voltarei para minha 

casa, de onde sai”. O de-
mônio não desiste da bata-
lha! “Quanto mais uma 
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alma se entrega a Deus, com 
tanto maior empenho o 
inferno procura arrebatá-
la” (São Dionísio Areopagita). 

Santo Afonso Maria de 
Ligório escreve: “Quando o 
demônio se vê expulso de 
uma alma, não encontra 
descanso e emprega todas as 
suas forças para dominá-la 
novamente”. 

Para não sermos domi-
nados por esse ser insistente, 
devemos usar a arma da ora-
ção. Com a assistência divina 
podemos tudo (Fl 4, 13), diz 
o Apóstolo São Paulo. Quem 
reza vencerá o demônio! 
Toda a nossa confiança, 
quando o demônio nos tentar, 
temos que depositar no auxí-
lio divino, recomendando-nos 
a Jesus e a Maria Santíssima. 

Ele diz: “Voltarei…” 
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Esse ser maldito só entrará na 
“casa” se encontrar a porta 
aberta… depende daquele que 
está do outro lado. É preciso 
manter a porta da “casa” 
fechada através da oração 
constante. 
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FAGULHA 11 
(11/07/2020) 

O espírito impuro (11) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 
“Voltarei para minha 

casa, de onde sai”. “Volta-
rei…” para tentar o dono da 
casa… porque o Maligno não 
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pode entrar numa “casa” sem 
a permissão do dono: “É um 
fato certo que o demônio 
não pode seduzir ninguém, 
a não ser os que lhe prestam 
o consentimento da sua 
vontade” (Cassiano, Colationes, 7). 

O demônio não pode 
violentar a nossa liberdade a 
fim de incliná-la para o mal. 
Ele não pode “voltar” e 
entrar sem a “permissão” da 
pessoa tentada. 

São João Maria Vian-
ney escreve: “O demônio é 
um grande cão acorrentado 
que arremete, que faz muito 
barulho, mas que só morde 
os que se aproximam dele 
em demasia”. No entanto, 
“nenhum poder humano po-
de ser comparado ao seu, e 
somente o poder divino o 
pode vencer e somente a luz 
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divina pode desmascarar as 
suas artimanhas. A alma 
que queira vencer a potên-
cia do demônio não o po-
derá conseguir sem oração, 
nem poderá entender os 
seus enganos sem mortifi-
cação e sem humildade” (São 

João da Cruz, Cântico espiritual, 3, 9). 
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FAGULHA 12 
(12/07/2020) 

O espírito impuro (12) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 
“Voltarei para minha 

casa, de onde sai”. O demô-
nio – como também o anjo – 
não chega a penetrar na nossa 
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intimidade, se nós não o que-
remos: “Os espíritos imun-
dos não podem conhecer a 
natureza dos nossos pensa-
mentos. Só lhes é dado pres-
senti-los por indícios sensí-
veis ou então examinando as 
nossas disposições, as nossas 
palavras ou as coisas para 
as quais percebem que nos 
inclinamos. É-lhe totalmen-
te inacessível o que não 
exteriorizamos e permanece 
oculto nas nossas almas. 
Mesmo os pensamentos que 
eles próprios nos sugerem, a 
acolhida que lhes damos, a 
reação que provocam em 
nós, nada disso o conhecem 
pela própria essência da 
alma… mas, quando muito, 
pelos movimentos e mani-
festações externas” (Cassiano, 

Colationes, 7). 
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O demônio continua a 
deter certo poder sobre o 
mundo, na medida em que os 
homens rejeitam os frutos da 
Redenção. Exerce o seu do-
mínio sobre aqueles que, de 
uma forma ou de outra, se 
entregam voluntariamente a 
ele, preferindo o reino das 
trevas ao reino da graça (São 

João Paulo II). 
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FAGULHA 13 
(13/07/2020) 

O espírito impuro (13) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 
“Voltarei para minha 

casa, de onde sai”. 
O demônio é incan-

sável… ele não desiste da luta 
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para perder as almas: “Vol-
tarei”. Ele não pode arre-
pender-se do seu pecado… 
caiu para sempre… então, lu-
tará até o fim: “Os demônios 
já não podem arrepender-
se, como não o podem fazer 
os homens depois da morte” 
(São João Crisóstomo). 

O demônio odeia a 
Deus e as almas imortais e 
espirituais. O seu ódio o 
“devora”, e ele não cessa de 
lutar contra o bem… contra a 
luz. O seu ódio leva-o a 
“voltar” sempre… a não 
desistir. 

Os homens ainda que 
pequem muitas vezes, nem 
por isso ficam irremedia-
velmente perdidos, porque 
Deus concede-lhes ordiná-
riamente, entre o pecado e a 
morte, tempo suficiente para 



48 

se arrependerem, e, livrando-
se por esta maneira do 
inferno, obterem a glória. 
Aos Anjos, pelo contrário, 
não lhes foi dado tempo de 
arrependimento; com o peca-
do, acabou-lhes o tempo de 
prova: “Deus não perdoou 
aos anjos que pecaram” (2 Pd 

2, 4). 
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FAGULHA 14 
(14/07/2020) 

O espírito impuro (14) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“Voltarei para minha 
casa, de onde sai”. 

A alma que não possui 
Jesus Cristo torna-se “casa” 
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do demônio. Viver no pecado 
mortal é viver sem a graça 
santificante na alma… é viver 
vazio de Deus e com as 
“portas” escancaradas para 
o Maligno. 

Se uma casa não for 
habitada pelo dono, ficará 
sepultada na escuridão, de-
sonra e desprezo, repleta de 
toda espécie de imundície. 
Também a alma, sem a 
presença de seu Deus e dos 
anjos que nela jubilavam, 
cobre-se com as trevas do 
pecado, de sentimentos ver-
gonhosos e de completa 
ignomínia. 

Ai da estrada por onde 
ninguém passa nem se ouve 
voz de homem! Será morada 
de animais. Ai da alma, se 
nela não passeia Deus e com 
sua voz afugenta as feras 
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espirituais da maldade! Ai da 
casa não habitada por seu 
dono! Ai da terra, sem o 
lavrador que a cultive! Ai do 
navio, se lhe falta o piloto; 
sacudido pelas ondas e tem-
pestades do mar, soçobrará! 
Ai da alma que não tiver em 
si o verdadeiro piloto, o 
Cristo! Porque lançada na 
escuridão do mar impiedoso e 
sacudida pelas ondas das 
paixões, jogada pelos maus 
espíritos como em tempestade 
de inverno, encontrará afinal 
a morte. 

Ai da alma se lhe falta 
Cristo, que a cultive com 
diligência, para que possa 
germinar os bons frutos do 
Espírito! Deserta, coberta de 
espinhos e de abrolhos, 
terminará por encontrar, em 
vez de frutos, a queimada. Ai 
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da alma, se seu Senhor, o 
Cristo, nela não habitar! 
Abandonada, encher-se-á 
com o mau cheiro das 
paixões, virará moradia dos 
vícios (São Macário). 



53 

FAGULHA 15 
(15/07/2020) 

O espírito impuro (15) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 
“Voltarei para minha 

casa, de onde sai”. 
A alma é um espírito 

imortal que Deus criou para 
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ser unido ao corpo do ho-
mem. É substância espiri-
tual, como a de Deus e dos 
anjos, ainda que menos 
perfeita e destinada a ser 
unida a um corpo e servida 
por órgãos. 

O Maligno diz: “Volta-
rei para minha casa”. A 
alma que vive no pecado 
mortal é a “casa” de de-
mônio. Aquele que comete o 
pecado grave expulsa a San-
tíssima Trindade da alma e 
acolhe o Maligno. O pecado 
mortal é a pior desgraça que 
nos pode acontecer. Quando 
um cristão se deixa conduzir 
pelo amor, tudo lhe serve para 
a glória de Deus e para o 
serviço dos seus irmãos, os 
homens, e as próprias reali-
dades terrenas são santifi-
cadas: o lar, a profissão, o 
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esporte, a política… Pelo 
contrário, quando se deixa 
seduzir pelo demônio, o seu 
pecado introduz no mundo 
um princípio de desordem 
radical, que o afasta do seu 
criador e é a causa de todos 
os horrores que se aninham 
no seu íntimo (Pe. Francisco 

Fernández Carvajal). 
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FAGULHA 16 
(16/07/2020) 

O espírito impuro (16) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 
“Voltarei para minha 

casa, de onde sai”. 
O demônio insiste em 

perder as almas! Esse ser 
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maldito não desiste da sua 
terrível “missão”. 

São João Paulo II en-
sina que não é de excluir que 
em certos casos o espírito 
maligno chegue a exercer o 
seu domínio não só sobre as 
coisas materiais, mas tam-
bém sobre o corpo do ho-
mem, motivo pelo qual se 
fala de “possessões diabo-
licas” (Audiência geral, 13-

08-1986). 
Devemos permanecer 

vigilantes para saber identi-
ficar e repelir as armadilhas 
do tentador, que não descansa 
no seu propósito de fazer-nos 
mal, já que, a partir do pecado 
original, ficamos sujeitos às 
paixões e expostos aos 
assaltos da concupiscência e 
do demônio: “Toda a vida 
humana, individual e cole-
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tiva, se apresenta como luta 
– luta dramática – entre o 
bem e o mal, entre luz e as 
trevas. Mais ainda: o ho-
mem sente-se incapaz de 
neutralizar com eficácia os 
ataques do mal por si 
mesmo, a ponto de sentir-se 
preso entre grilhões” (Concílio 

Vaticano II, Gaudium et spes, 13). 
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FAGULHA 17 
(17/07/2020) 

O espírito impuro (17) 
 

“Quando o espírito im-
puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 
 

“Chegando lá, encon-
tra-a varrida e arruma-
da…” 

São Beda escreve: “O 
(demônio) a encontra var-
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rida da sujeira do pecado”. 
A alma que está na 

graça santificante é morada 
da Santíssima Trindade e o 
demônio não encontra “es-
paço” nela… enquanto ela 
luta para vencer todas as 
tentações. 

A alma que vive na 
presença de Deus está limpa: 
… “varrida e arrumada”. O 
pecado mortal, lepra da alma, 
não está ali para “desorga-
nizá-la”. 

A lepra desfigura o 
corpo e torna-o horrível. De 
modo semelhante desfigura o 
pecado mortal a alma do 
católico, tornando-a “bagun-
çada”. 

A alma que comete o 
pecado mortal torna-se suja… 
não varrida nem arrumada. 
O demônio não “gosta” de 
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ver uma alma limpa, isto é, na 
graça de Deus… isso é uma 
derrota para ele. 
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FAGULHA 18 
(18/07/2020) 

O espírito impuro (18) 
 

“Quando o espírito im-
puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 
 

“Chegando lá, encon-
tra-a varrida e arruma-
da…” 

Dom Duarte Leopoldo 
ensina: “Isto é, vazia das 
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paixões e sentimentos baixos 
que o demônio havia exci-
tado, limpa das imundícies 
do pecado, adornadas das 
virtudes comunicadas pela 
graça santificante”. 

A alma que vive na 
graça de Deus é o “jardim” 
onde Ele “passeia”… a alma 
limpa, varrida, arrumada… é 
uma alma bem organizada, 
que não faz amizade com o 
demônio. Ele “bate” à sua 
porta, mas não encontra lugar 
para entrar… a alma que 
possui o Deus Infinito não se 
abre para o demônio, ser 
maldito e atrevido. 

O demônio treme dian-
te de uma alma que vive na 
presença de Deus: “O de-
mônio teme a alma unida a 
Deus como ao próprio 
Deus” (São João da Cruz). 
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Feliz do católico que 
mantém a sua alma limpa e 
adornada com as “flores” 
das virtudes. 
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FAGULHA 19 
(19/07/2020) 

O espírito impuro (19) 
 

“Quando o espírito im-
puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 
 

“Diante disso, vai e 
toma outros sete espíritos 
piores do que ele, os quais 
vêm habitar aí”. 

O Pe. Juan de Mal-
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donado ensina: “Disse Jesus 
Cristo para ensinar que os 
judeus eram piores, como se 
nunca houvessem conhecido 
a Lei de Deus. Pois tendo 
expulsado o diabo do meio 
deles usando a mão da Lei, 
quando foram ensinados pe-
la Lei a servir ao Deus único 
e verdadeiro e não aos 
ídolos e ao demônio, des-
prezaram a graça de Deus e 
se fizeram dignos de que 
entrassem neles sete espíri-
tos malignos ao invés de um 
só” (Comentarios a los Cuatro Evangelios). 
Santo Hilário, São Jerônimo e 
São Beda, dizem que é assim. 

Diz Jesus que os de-
mônios quando são expulsos 
dos homens se retiram para 
lugares desertos; mas se 
voltam a possuir o homem, o 
atormenta com maior furor. 
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FAGULHA 20 
(20/07/2020) 

O espírito impuro (20) 
 

“Quando o espírito im-
puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 
 

“Diante disso, vai e 
toma outros sete espíritos 
piores do que ele, os quais 
vêm habitar aí”. 

Dom Duarte Leopoldo 
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comenta esse trecho: “Os sete 
pecados capitais, origem de 
todos os outros”. 

Os vícios que se cha-
mam capitais são sete: 1.º 
Soberba. 2.º Avareza. 3.º 
Luxúria. 4.º Ira. 5.º Gula. 6.º 
Inveja. 7.º Preguiça. 

Os vícios ou pecados 
capitais vencem-se com a 
prática das virtudes opostas. 
Assim, a soberba vence-se 
com a humildade; a avareza, 
com a liberalidade; a luxúria, 
com a castidade; a ira, com a 
paciência; a gula, com a 
temperança; a inveja, com a 
caridade; a preguiça, com a 
diligência e fervor no serviço 
de Deus. 

Chamam-se capitais 
estes vícios porque são a 
fonte e a causa de muitos 
outros vícios e pecados. 
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FAGULHA 21 
(21/07/2020) 

O espírito impuro (21) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“Diante disso, vai e 
toma outros sete espíritos 
piores do que ele, os quais 
vêm habitar aí”. 
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Bem sabe o pecador 
que Deus não pode harmo-
nizar com o pecado. Bem vê 
que, pecando, obriga Deus a 
afastar-se dele. Rigorosamen-
te, é como se lhe dissesse: Já 
que não podeis ficar com 
meu pecado e tendes de 
afastar-vos de mim, — ide 
quando vos aprouver. E 
expulsando a Deus da alma, 
deixa entrar o inimigo que 
dela toma posse. Pela mesma 
porta por onde sai Deus, entra 
o demônio. “Então vai e 
levam outros sete espíritos 
piores do que ele, entram e 
moram ali” (Mt 12,45). Ao ba-
tizar-se um menino, o sacer-
dote exorciza o inimigo, di-
zendo-lhe: “Sai daqui, espí-
rito imundo, e dá lugar ao 
Espírito Santo”; porque a 
alma do batizado, ao receber 
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a graça, converte-se em tem-
plo de Deus (1Cor 3,16). 
Quando, porém, o homem 
consente no pecado, efetua 
precisamente o contrário, di-
zendo a Deus, que reside na 
sua alma: “Sai daqui, Se-
nhor, e cede lugar ao de-
mônio” (Santo Afonso Maria de Ligório). 
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FAGULHA 22 
(22/07/2020) 

O espírito impuro (22) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“Diante disso, vai e 
toma outros sete espíritos 
piores do que ele, os quais 
vêm habitar aí”. 
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São Dionísio Cartusia-
no afirma que, “quanto mais 
uma alma se entrega a 
Deus, com tanto maior em-
penho o inferno procura 
arrebatá-la”. Esta verdade se 
exprime claramente no Evan-
gelho de São Lucas, onde diz: 
“Quando o espírito impuro 
sai do homem, perambula 
em lugares áridos, procu-
rando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Di-
ante disso, vai e toma outros 
sete espíritos piores do que 
ele, os quais vêm habitar aí” 
(Lc 11, 24-26); ou seja: quando o 
demônio se vê expulso de 
uma alma, não encontra des-
canso e emprega todas as suas 
forças para dominá-la nova-
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mente. Pede auxílio a outros 
espíritos maus, e, se con-
segue reentrar naquela alma, 
provocará uma segunda 
ruína, mais grave que a 
primeira. 
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FAGULHA 23 
(23/07/2020) 

O espírito impuro (23) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“Diante disso, vai e 
toma outros sete espíritos 
piores do que ele, os quais 
vêm habitar aí”. 
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O Senhor descobre-nos 
como o demônio não des-
cansa na sua luta contra o 
homem; uma vez rejeitado 
pela graça de Deus, de novo 
lança as suas ciladas e ata-
ques. Conhecedor de tudo 
isto, São Pedro recomenda-
nos viver com sobriedade e 
estar vigilantes, “porque o 
vosso inimigo o diabo dá 
voltas ao redor de vós como 
um leão rugidor buscando a 
quem devorar: resisti-lhe 
fortes na fé” (1 Pd 5, 8-9). 

A figura do Diabo – 
nome que etimologicamente 
significa caluniador, detrator 
(cfr. Ap 12, 9-10) – como um 
leão que ronda “à procura de 
quem devorar”, foi recor-
dada com frequência pelos 
Santos: “Anda ao redor de 
cada um de nós como um 
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inimigo que tem sitiada uma 
praça e explora as muralhas 
e examina se lá alguma 
parte débil e pouco segura 
por onde penetrar” (São 

Cipriano, De zelo et livore, 2). 
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FAGULHA 24 
(24/07/2020) 

O espírito impuro (24) 
 

“Quando o espírito im-
puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 
 

“Diante disso, vai e 
toma outros sete espíritos 
piores do que ele, os quais 
vêm habitar aí”. 

A expulsão dos demô-
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nios por Jesus Cristo prova, 
como Ele disse, seu messia-
nismo. O demônio não quer 
perder as suas velhas con-
quistas, ao ver os progressos 
que o Salvador começa a 
fazer no povo, e toma a 
revanche… quer se “vingar” 
do Senhor. Por obra dos 
fariseus que desprezaram a 
obra de Jesus, vem impedir o 
ingresso no reino de Deus 
grande parte desta geração. 
Isto é, dentro da imagem 
demoníaca comparativa, fa-
zer que piores poderes demo-
níacos voltem à sua casa, 
dessa “geração” da qual 
saíram. E assim a geração 
judia, separando-se de Cris-
to, não ingressando no seu 
reino, e pregando-o na cruz, 
veio a ser pior (Pe. Manuel 

de Tuya). 
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FAGULHA 25 
(25/07/2020) 

O espírito impuro (25) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“Diante disso, vai e 
toma outros sete espíritos 
piores do que ele, os quais 
vêm habitar aí”. 
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O Pe. João Colombo 
escreve: “Então, ameaçador, 
ele chama sete espíritos 
mais imundos do que ele, e 
juntos forçam a entrada. Ai 
do homem que abre!” 

O demônio não desiste 
de sua terrível e maligna 
“missão”… ele luta continua-
mente para perder o homem. 

Não podemos vacilar 
diante das tentações… é 
difícil, mas o Senhor quer que 
lutemos até o fim: “É penoso 
padecer tentações, descobrir 
em si tendências e paixões 
até então ignoradas. É duro 
passar pelo crisol da pro-
vação, mas é indispensável, 
tanto para a própria puri-
ficação, como para o pro-
gresso nos caminhos de 
Deus” (Pe. Gabriel de Santa Maria 

Madalena). 
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É preciso lutar sem 
“abrir” a “porta” para o 
Maligno! 
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FAGULHA 26 
(26/07/2020) 

O espírito impuro (26) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“Diante disso, vai e 
toma outros sete espíritos 
piores do que ele, os quais 
vêm habitar aí”. 



84 

O demônio não é oni-
potente, mas é poderoso… é 
insistente e lutará até o fim 
para perder as almas. 

Deus quer que fique-
mos atentos, porque o Mali-
gno não dorme e não tira 
férias… está sempre bata-
lhando para seduzir os “dis-
traídos” e ociosos. 

Para vencer os ataques 
do demônio é preciso: 

1.º Oração contínua. 
Quem reza com fervor, fé e 
perseverança, não abre o 
coração para esse “visitante” 
atrevido. 

2.º Penitência. A peni-
tência generosa nos fortalece 
na luta contra o maligno. 

3.º Comunhão fre-
quente. 

4.º Confissão frequen-
te. 
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5.º Fuga da ocasião do 
pecado. Devemos esforçar-
nos em evitar as ocasiões pe-
rigosas e empregar os meios 
necessários para conseguir a 
salvação. 
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FAGULHA 27 
(27/07/2020) 

O espírito impuro (27) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“E com isso a condi-
ção final daquele homem 
torna-se pior do que antes”. 

Jesus disse para Santa 
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Brígida que, na prática das 
virtudes, os espinhos se mu-
dam em rosas, quando, com 
valor e paciência, sofremos as 
primeiras dores desses espi-
nhos. Jesus Cristo disse ao 
paralítico: “Vê que já estás 
curado, não peques dora-
vante, para que não te 
suceda pior mal” (Jo 5, 14). 
Pondera ainda São Bernardo 
de Claraval que, se por des-
graça recaíres, tua ruína será 
pior que todas as tuas quedas 
precedentes. Ai daqueles, diz 
o Senhor, que seguem o 
caminho do céu e depois o 
abandonam! (Is 30,1). Serão 
punidos como rebeldes à luz 
(Jo 3,20). O castigo desses 
infelizes, que Deus favoreceu 
e iluminou com suas luzes e 
que, depois, lhe foram infiéis, 
é serem feridos de cegueira e 
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morrerem assim nos seus 
pecados: “Mas, se o justo se 
desviar de sua justiça… 
porventura viverá? Não se 
fará memória de nenhuma 
de suas obras justas… 
morrerá por seu pecado” (Ez 

18,24) (Santo Afonso Maria de 

Ligório). 
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FAGULHA 28 
(28/07/2020) 

O espírito impuro (28) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“E com isso a condi-
ção final daquele homem 
torna-se pior do que antes”. 

Está claro que deve-
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mos evitar, custe o que cus-
tar, as ocasiões de pecado. 

Ninguém alcança a 
salvação vivendo de braços 
cruzados… é preciso lutar até 
o fim. 

Para este fim devemos 
esforçar-nos em evitar as oca-
siões perigosas e empregar os 
meios necessários para conse-
guir a salvação: “O Reino 
dos céus não se dará aos 
indolentes, mas aos que 
trabalharam no serviço do 
Senhor” (São Bernardo de Claraval). 
Todos querem salvar-se, mas 
sem o menor incômodo: “O 
demônio trabalha sem re-
pouso para perder o ho-
mem… e o homem, tratan-
do-se da sua felicidade ou de 
sua desgraça eterna, vive 
descuidado” (Santo Agostinho). 
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FAGULHA 29 
(29/07/2020) 

O espírito impuro (29) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 

“E com isso a condi-
ção final daquele homem 
torna-se pior do que antes”. 

Dom Duarte Leopoldo 
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escreve: “É mais difícil le-
vantar-se um homem de 
uma recaída, do que de uma 
falta primeira… não abuse-
mos das graças de Deus”. 

Na carta de São Paulo 
aos Hebreus diz: “Pois, se 
pecarmos voluntariamente e 
com pleno conhecimento da 
verdade, já não há sacri-
fícios pelos pecados”. 

São Bernardo de Clara-
val ensina: “Se pecar é pró-
prio do homem, perseverar 
no pecado é do demônio”. 

O Pe. Alexandrino 
Monteiro escreve: “O ho-
mem a tudo se habitua. 
Entre todos os hábitos, 
porém, que ele contrai, é o 
hábito de pecar o mais pe-
rigoso, o mais funesto e o 
mais lamentável”. 
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FAGULHA 30 
(30/07/2020) 

O espírito impuro (30) 
 
“Quando o espírito im-

puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 

 
“E com isso a condi-

ção final daquele homem 
torna-se pior do que antes”. 

Jesus põe-nos de so-
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breaviso contra uma nova 
derrota às mãos de Satanás, 
advertindo-nos de que essa 
nova situação seria ainda 
pior que a primeira. Com 
razão diz o adágio latino que 
a “corrupção do melhor é a 
pior”. Também São Pedro, 
com palavra inspirada, recri-
mina os cristãos corrompidos, 
que, com grave e expressiva 
frase, compara ao cão que 
voltou ao seu vômito e à 
porca que apenas lavada, se 
revolve na lama: 

“Com efeito, se, depois 
de fugir às imundícies do 
mundo pelo conhecimento de 
nosso Senhor Jesus Cristo, 
de novo são seduzidos e se 
deixam vencer por elas, o seu 
último estado se torna pior 
do que o primeiro. Assim, 
melhor lhes fora não terem 
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conhecido o caminho da 
justiça do que, após tê-lo 
conhecido, desviarem-se do 
santo mandamento que lhes 
foi confiado. Cumpriu-se ne-
les a verdade do provérbio: O 
cão voltou ao seu próprio 
vômito, e: ‘A porca lavada 
tornou a revolver-se na la-
ma’” (2 Pd 20-22)

. 
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FAGULHA 31 
(31/07/2020) 

O espírito impuro (31) 
 

“Quando o espírito im-
puro sai do homem, peram-
bula em lugares áridos, pro-
curando repouso, mas não o 
encontrando, diz: ‘Voltarei 
para minha casa, de onde 
sai’. Chegando lá, encontra-
a varrida e arrumada. Diante 
disso, vai e toma outros sete 
espíritos piores do que ele, os 
quais vêm habitar aí. E com 
isso a condição final daquele 
homem torna-se pior do que 
antes” (Lc 11, 24-26)

. 
 

“E com isso a condi-
ção final daquele homem 
torna-se pior do que antes”. 

Não podemos abrir a 
porta da “casa” do nosso 
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coração para o demônio… 
devemos fugir das ocasiões 
perigosas: “As ocasiões de 
pecar são muito mais nu-
merosas para pessoas te-
mentes a Deus, que para os 
libertinos. Estes já são ca-
lejados de malícia, e não se 
impressionam mais com cer-
tas conversas, leituras, diver-
timentos e espetáculos, que 
perturbariam as almas sim-
ples e puras. Sejamos rigo-
rosos contra nós próprios, 
abstendo-nos de tudo que é 
mundano, se quisermos a-
gradar a Nosso Senhor e 
conservar ilibada a virtude. 
Com pouco se começa e 
facilmente se passa a coisas 
graves, a ocasião remota se 
transforma em próxima e a 
queda não tarda” (Pe. João Batista 

Lehmann). 
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Ajude-nos a alimentar centenas 
de crianças pobres no Brasil, Bolívia, 
Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, 
Peru, Chile, Equador e Venezuela, e a 
imprimir Livros, Livretes e Folhetos para 
evangelizarmos. 

Faça o seu depósito mensalmente 
em uma dessas contas: 
 
Banco do Brasil 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0324-7 
Conta corrente: 413310-2 
 
Bradesco 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0240-2 
Conta corrente: 77444-8 
 
 
 
 

 
 
Instituto Missionário dos Filhos e Filhas 

da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
das Dores de Maria Santíssima 
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Convite: Participe do Santo Retiro 
(realizamos retiros espirituais a cada dois 
meses). Para maiores informações, entre 

em contato conosco em um dos endereços 
abaixo. 

 
 

Venha ser um (a) religioso (a) do 
Instituto Missionário dos Filhos e 

Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria 

Santíssima. 
 
 

 
 
 

Instituto Missionário dos Filhos e 
Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria Santíssima 
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil 

Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970 

(62) 3321-5020 

Site: www.filhosdapaixao.org.br 

E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br 

Ouça pregações 
Filhos da Paixão de Cristo – YouTube 

Gerenice de Jesus Costa – Facebook 

http://www.filhosdapaixao.org.br/
mailto:contato@filhosdapaixao.org.br
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