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OS INIMIGOS DE NOSSA SALVAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Oportuno (oportuníssimo, diria eu) este opúsculo do nosso frei Raul de Lima Sertã. Os nossos
católicos já o haviam solicitado, e ansiosamente o esperavam...

OS INIMIGOS DE NOSSA SALVAÇÃO vem preencher uma lacuna: a ausência de um
livrinho em estilo popular que tratasse de assunto tão falado, mas não igualmente
aprofundado. Aliás, até a simples leitura da Bíblia Sagrada não estava preenchendo essa lacuna,
porque a maioria de nossos fiéis carece ainda de catequese à altura para entender a matéria...

As pesquisas e os levantamentos paroquiais nos estão preocupando devido ao grande número
de católicos que caem nas redes do espiritismo. E por que isso? Por ignorarem ser o Demônio o
agente principal das sessões espíritas...

Grave e alarmante foi (e contínua sendo) a declaração do doutor Roxo (Dr. Henrique de Brito
Belfort Roxo) que 75% dos doentes mentais internados nos hospitais do Rio de Janeiro,
provem do espiritismo...

Oportuno (oportuníssimo, diria eu) este livrinho do Frei Raul de Lima Sertã.

Frei DenevaI J. de Souza
Provincial O. C. D.
Sudeste Brasileiro

Pode se imprimir.

Endereço do Autor:
Caixa Postal: 57 ~ São Roque (SP)

CEP: 18.130-970
Fone: (11) 425-2270

Todos os direitos reservados à O.C.D. do Brasil
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ANJOS BONS E ANJOS MAUS

Existência - “A existência dos Anjos (quer bons, quer maus) é verdade de fé. O testemunho da
Bíblia Sagrada. a esse respeito, é tão claro quanto a unanimidade da Tradição”. Assim declara o
Catecismo da Igreja Católica.

Afirmar que não existe nem anjo bom nem anjo mau é ousadia contra a Mestra da Verdade (a
Igreja Católica Apostólica Romana). É ir contra a Tradição Católica de 2.000 anos.

Quando Deus criou o mundo, criou também milhões de seres espirituais que a Sagrada Escritura
chama habitualmente de anjos.

Quem São os Anjos? - São criaturas puramente espirituais dotadas de incomparável formosura e
perfeição.

Para Que Deus Criou os Anjos? - Deus criou os anjos para sua glória e seu serviço, isto é, para
louvá-lo. ama-lo. e executarem suas ordens e guiarem os homens na caminhada rumo à
salvação.

Pecado dos Anjos - Um dia, o mais belo desses espíritos celestiais (o Lúcifer) orgulhou-se de sua
formosura (como ensina São João da Cruz) e quis ser mais do que Deus. Para isso, revoltou-se
contra Deus e arrastou nessa revolta a milhares de companheiros. Logo, porém, levantou-se São
Miguel, chefe dos anjos fiéis, derrotou a Lúcifer, o qual foi precipitado no inferno juntamente
com seus companheiros de rebelião.

Anjos Bons e Anjos Maus - Daí dividiram-se os anjos em duas classes: a classe dos anjos bons e a
classe dos anjos maus...

O livro do Apocalipse se refere a este fato quando narra: “Houve uma batalha no Céu: Miguel e
seus anjos tiveram de combater o Dragão (= o Lúcifer). O Dragão e seus anjos combateram, mas
não puderam vencer, e não houve mais lugar para eles lá no Céu. O grande Dragão, a Antiga
Serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro, foi então precipitado no
inferno".

Nomes eApelidos dos Anjos Maus:
Antiga Serpente
Anjos das Trevas
Belzebu
Demo
Diabo
Demônio
Dragão
Chifrudo
Rabudo
Espírito impuro
Espírito Maligno
Espirito Infernal
Lúcifer
Espírito Mau
O Mentiroso
O Enganador
Espirito da Mentira
Satã
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Satanás
Tentador
Caluniador
Pai de Todo Mal
O Cão

Doutrina da Igreja Sobre os Anjos Maus - A Igreja e a Tradição vêem, nesses seres, anjos
destronados, chamados Demônios.

- A Igreja ensina que os Anjos Maus tinham sido, anteriormente, anjos bons, criados por Deus.
Com efeito, os Demônios em sua natureza foram criados bons, mas se tornaram maus por sua
própria iniciativa, isto é, por seu orgulho.

- O Catecismo da Igreja Católica fala da “queda” dos anjos da seguinte maneira: Esta queda
consistiu na escolha livre desses espíritos criados. que rejeitaram irrevogavelmente a Deus e ao
seu Reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do Tentador, ditas aos nossos pais (Adão
e Eva): “E vocês serão como deuses" (Gn 3. 5). Pura mentira!!! 0 Demônio é o pai da mentira.

O ORGULHO DO ANJO MAU

Em um êxtase, a beata Miriam de Jesus Crucificado, religiosa carmelita, recebeu esta mensagem:
“Vi que o orgulho é a fonte de todos as pecados e que a humildade é a mina e o fundamento de
todas as virtudes, O orgulho perdeu o anjo mais lindo: ele caiu pelo orgulho. Se ele se tivesse
humilhado, se houvesse referido a Deus tudo o que ele havia recebido, ele se teria tornado mais
belo ainda; mas o orgulho fez dele um Demônio.
Se Adão e Eva, depois de terem pecado, se tivessem humilhado. Deus lhes teria perdoado...
O orgulho nos perde a todos: pelo orgulho a vontade do homem se revolta contra Deus.

SEM PERDÃO

Par que Adão e Eva receberam a promessa de salvação, e o Demônio foi logo condenado ao
inferno?!? Foi porque o Demônio não é capaz de se arrepender, nem de pedir perdão: sua opção,
isto é, sua escolha foi irrevogável. Ele não voltou atrás. mas endureceu a coração para toda a
eternidade.

O PODER DO DEMÔNIO

O poder do Demônio não é infinito: ele não pode tudo. Aliás, só pode fazer o que Deus lhe
permite. Ele não pode sair do inferno sem a permissão divina. Enfim, seu poderá limitado.

A beata Miriam de Jesus Crucificado declarou: “Eu não tenho medo do Demônio porque ele não
pode nada se não for ajudado”. Por isso. não o ajudemos. Quem continua no pecado está
ajudando a esse nosso inimigo.

O NÚMERO DOS ANJOS MAUS

Pela Bíblia e pelas revelações dos santos e aparições dos próprios demônios, eles são milhões...
Nos evangelhos fala-se de legiões de espíritos maus; ora cada legião era composta de muitos
milhares de demônios.
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ARMAS CONTRA O DEMÔNIO

01 - Desprezar o demônio.

02 - Não discutir com ele.

03 - TV: evitar os filmes e novelas imorais.

04- Fugir das ocasiões de pecado.
“Filho, você pecou? Não torne a pecar, e pelas culpas passadas peça perdão. Fuja do pecado como se
foge de uma cobra, porque se você se aproximar dela, ela vai mordê-lo".
(Ecl 21 , 1)

05 - Confissão mensal.

06 - Conservar limpa a consciência.

07 - Eucaristia: missa e comunhão.

08 - Nas tentações, rezar o credo.

09 - Devoção a Maria e a São José.

10 - O terço diário.

11 - Leitura e meditação da Paixão de Jesus.

12 - Frequentes atos de fé e confiança.

13 - Amor ao próximo.

14 - Perdão das ofensas recebidas.

15 - Fidelidade a oração da manhã e da noite.

16 - Usar, no pescoço, o escapulário do Carmo.

17 - Usar um crucifixo.

18-Água benta.

Com a palavra Santa Teresa de Avila:

“De muitas fatos cobre¡ experiência de que não há coisa de que mais fujam os demônios do que
água benta. E não voltam. Da cruz também fogem, mas retornam. Deve ser grande o poder da
água benta. Sinto manifesta e particular consolação quando a tomo (bebo). De fato experimento
quase sempre um alívio espiritual que não posso descrever. Não é imaginação nem algo que me
tenha ocorrido uma só vez... Alegro-me vendo a eficácia das palavras da Santa igreja que chegam
a comunicar virtude à água, de modo que seja tão grande a diferença entre a que é benta e a que
não e".
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ARMAS DO DEMÔNIO CONTRA NÓS

01 - Uso antinatural do matrimônio.
02 - Desunião nos lares.
03 - Abandono do lar.
04 - Desquites e divórcios.
05 - Aborto culposo.
06 - Limitação pecaminosa de filhos.
07 - Violação do dia do Senhor.
08 - Espiritismo.
09 - Macumba.
10 - Feitiçaria.
11 - Evocação das almas dos mortos.
12 - Horóscopo.
13 - Incredulidade e ateísmo.
14 - Superstições.
15 - Ignorância religiosa culposa.
16 - Desobediência aos dez mandamentos do Pai.
17 - Desobediência aos cinco mandamentos da Igreja.
18 - Os sistemas econômicos que geram escravidão.
19 - Todos os movimentos anticlericais.
20 - A enganosa reforma agrária.
21 - A escravidão dos trabalhadores dos campos.
22 - A escravização dos pequenos e dos fracos.
23 - Os altos salários dos que nada fazem.
24 - O salário de fome dos que trabalham.
25 - O desemprego de milhares de brasileiros.
26 -As mentiras dos políticos para ganhar votos.
27 - A TV (a máquina mais diabólica que o Demônio inventou).
07- Os que fazem intrigas.
08 - Os que ficam olhando para figuras indecentes.
09 - Os que leem livros ou revistas imorais.
10 - Os que assistem a ñlmes e a novelas imurais.
11 - Os que têm namoros atrevidos e avançados.
12 - As que usam minissaia.
13 - As que usam frente-única.
14 - As que usam biquini.
15 - Aqueles e aquelas que usam sunga.
16 - As que usam roupa transparente.
17 - Os que fazem sexo no namoro.
18 - Os que fazem sexo antes do casamento.
19 - Os que cometem adultério.
20 - Os que fazem aborto culposo.
21 - Aquelas s aquelas que usam bermudinha.
22 - Os que frequentam motéis.
23-Aquelas que usam bustiê.
24 -As meretrizes e seus frequentadores.
25 - Os que vivem amigados.
26 - Os que enganam nos negócios.
27 - Os que prejudicam e não reparar" os prejuízos.
28 - As que usam tomara-que-caía.
29- As que usam roupa curta.
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30 - Os decotes cada vez mais escandalosos.
31 - As costas nuas disfarçadas por tirinhas de pano.
32 -As bermudinhas (cada vez mais “inhas”).
33 - O top-less sem vergonha. atrevido e despudorado.
34- Roupas apenadinhas e coladas no corpo.
35 -Os que julgam mal os outros.
36 - Os que falam mal dos outros.
37 - Os que caluniam e não desmentem a calúnia.
38 - Os que difamam o próximo e não reparam a difamação.
39 - Os que intrigam uma pessoa com outra.
40- Os que ficam de mal.
41 - Os que tem ódio do próximo.
42- Os que maltratam o próximo.
43 - Os que não ligam para a Religião.
44 - Os que abandonam a verdadeira igreja.
45 - Os que não obedecem aos dez mandamentos do Pai.
46 - Os que não obedecem aos cinco mandamentos da igreja.
47 e Os que blasfemam contra Deus.
48 »Os que não têm fé nem esperança.
49 - Os que fogem da confissão.
50 - Os que comungam em pecado grave.
51 -Os que rezam pouco e mal.
52 - Os que frequentam o espiritismo.

LADAINHA DOS DEMÔNIOS
(de autor desconhecido)

O chefe dos demônios “puxa” as invocações e milhares de demônios respondem: “Que assim
seja!"

- O chefe dos demônios: “Minissaia, minissaia, ajude-me a perder muitas e muitas almas".
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!”

- O chefe dos demônios: “Frente-única, frente-única, ajude-me a descobrir sempre mais o corpo
das jovens e das mulheres bonitas".
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!”

- O chefe dos demônios: “Bermudas e bermudinhas, ajudem-me a assanhar cada vez mais os
baixos instintos dos homens".
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!”

- O chefe dos demônios: “Bustiê, bustiê, ajude-me a atiçar as paixões dos jovens e dos
adolescentes".
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!"

- O chefe dos demônios: “Roupa curta, roupa curta, ajude-me a doidejar os namorados, os
noivos e os solteirões".
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!"
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- O chefe dos demônios: “Sungas e sunguinhas, ajudem-me a arrastar para muitos adulterios os
homens mulherengos".
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!”

- O chefe dos demônios: “Roupas transparentes, roupas transparentes, ajudem-me, por favor, a
“estragar” e a jogar na lama a virgindade de milhares de meninas que se entregam aos
namorados".
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!”

- O chefe dos demônios: “Sexo no namoro, sexo no namoro, ajude-me a engravidar milhares de
namoradas e de noivas que já vivem maritalmente”.
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!”

- O chefe dos demônios: “Namoradas e noivas já grávidas. ajudem~me a fazê-las abortar".
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!”

- O chefe dos demônios: 'Há tanta mulher sobrando. Largue a sua e pegue outra mais nova e
mais bonita".
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!"

- O chefe dos demônios: "Mulher não manda em homem. Por isso volte pra casa a hora que você
quiser. Não seja bobo!"
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!"

- O chefe dos demônios: “Religião é para mulher e para criança. Largue esse negócio de missa, de
confissão e de muita oração. Não seja beato!'.
Milhares de demônios respondem: “Que assim seja!'

0 chefe dos demônios faz um comício e grita: Viva o pecado! Viva a liberdade! Viva a desordem!
Viva o sexo livre!
Todas os demônios gritam: Víva!!! Viva!!! Viva!!!
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MAIS VALE UMA FIGURA...

(Para as meninas abrirem)

São Miguel, chefe do exército celeste, precipita na inferno ao
Demônio e a todos as espíritos malignos que andam pela mundo
para perder as almas.
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Este Demônio aponta para a minissaia de uma mocinha e diz:
“As minissaias me ajudam muito para milhares de almas
caírem no inferno".
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Este Demônio aponta para a frenteúnica da outra mocinha a diz:
“Você também é minha auxiliar em perder milhares de almas!
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Este Demônio aponta para o bustiê de outra mocinha e diz:
”Menina, o seu bustiê continua levando para o meu inferno a
muitas e muitas almas".
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Este Demônio está apontando para a bermudinha de uma
mocinha e diz: “Menina, você já é minha, mas com essa
bermudinha você me ajuda a empurrar para o inferno a milhares
de almas".
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Esta Demônio aponta para a roupa curta dessa mocinha e diz:
“Querida, muito abrigado pela sua roupa curta! Já lacei a
milhares de almas com essa roupa: é um visgo..."



16

DECLARAÇÕES DE SANTA TERESA
(para reflexão)

1ª) VIDA c. 25-59 Nosso Senhor é poderoso, como vejo e estou certa de que é; se os demônios são
seus escravos, e disto não há dúvida, pois o sei pela fé; que mal me podem eles fazer, sendo eu
serva deste Senhor e Rei?

2ª) VIDA c. 25 › Verdadeiramente infundiu-me Deus tal coragem, que me vi outra num
instante. Não temeria enfrentar os demônios e lutar contra eles, certa de que a todos venceria
facilmente.

E assim dizia eu: agora vinde todos que, sendo eu serva do Senhor, quero vero que podeis fazer
contra mim.

3ª) VIDA c. 25 - Não resta dúvida que eles (os demônios) pareciam temer-me. Fiquei sossegada e
tão destemida em relação a todos eles.
que me vi livre até hoje do medo que costumava sentir. Depois ainda os vi algumas vezes, mas
quase não os temia Eram eles que pareciam temer-me.

Ficou-me tal poder contra todos eles (dádiva manifesta da Senhor, de quem são escravos), que
deles não faço mais caso algum, como se fossem moscas.

4ª) VIDA, c. 25 - São tão covardes, ao se verem desprezados, que perdem toda a força.
Estes inimigos não sabem atacar de rijo, senão a quem se lhes rende abertamente, a não ser
quando Deus, para maior bem de seus servos, lhes permite que os temem e aflijam.

5ª) VIDA, c. 25 - Prouvera a Sua Majestade que temêssemos a quem devemos temer e
compreendêssemos que nos pode advir maior dano de um só pecado venial, do que de todo o
inferno junto.

6ª) VlDA, c. 2 - Se os demônios nos amedrontam é porque nós mesmos queremos apavorar-nos
com apego às honras, aos bens e aos prazeres. Juntam-se então a nós, causam-nos muito dano
porque amamos e queremos o que deveríamos detestar. Neste caso somos nós que lhes pomos nas
mãos as armas com que nos havíamos de defender. Na luta elas se viram contra nós. Esta é a
lástima.

7a) VIDA, c. 25 - Se, pelo contrário, tudo desprezamos por Deus, se nos abraçarmos com a cruz e
se tratamos de o servir verdadeiramente, o demônio foge como quem foge da peste... Ele é
amigo de mentiras: ele é a própria mentira. Ele não fará aliança com quem anda no caminho da
verdade.

8ª) VIDA, c. 25 - Quando ele (o demônio) vê a inteligência escurecida (pela mentira), então é
que ele ajuda a dar cabeçadas. De fato, vendo alguém que já está cego e procurando seu repouso
em coisas vãs (como são as deste mundo), logo percebe que é infantil, e assim o trata como tal e
atreve-se a lutar contra ele uma e muitas vezes...

9ª) VIDA, c. 25 - Não compreendo tantos temores (medo do demônio)... Por que dizer:
Demônio! Demônio!, se podemos faze-lo tremer dizendo: Deus! Deus!? Sim, pois sabemos que se
o Senhor não lhe permitir, o demônio não pode sequer mover-se. Que digo? Não resta dúvida
que mais do que ao próprio demônio, receio os que tanto o temem, porque ele nenhum mal
pode fazer-nos.
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10ª) ViDA, c. 26 - Considero uma das grandes graças, que o Senhor me tem feito, esta coragem
que me deu contra os demônios. Andar uma alma acovardada e receosa de alguma coisa que não
seja ofender a Deus, é grande inconveniente, pois temos um Rei poderoso e tão grande Senhor
que tudo pode e a todos submete.

11ª) VIDA, c. 26 - Não há que temer, como disse, se andarmos com verdade e com reta
consciência na presença de Sua Majestade. Desde que Sua Majestade esteja contente conosco, não
há adversário que não saia confuso.

Deus leva em conta nossa fraqueza, e não é rigoroso como os homens.

APARlÇÕES DO DEMÔNIO A SANTA TERESA

Introdução - “Os espíritos malignos não são livres de fazer o que querem: só fazem o que Deus
lhes permite fazer. Mesmo assim, Sua Majestade, ao permitir que os demônios nos apareçam,
tem sempre uma finalidade".

A essas palavras de Santa Teresa, acrescento o seguinte: Santa Teresa teve muitas aparições de
demônios conforme relatou em seus escritos (especialmente na sua VIDA escrita por ela mesma).
Treze casos, porém, são os mais impressionantes...

1ª Aparição - Estando eu cena vez num oratório, apareceu-me o demônio em horrorosa figura.
Reparei especialmente na boca (porque falava). Era horrível. Disse-me de modo aterrador que eu
tinha escapado de suas mãos, porém havia de recair nelas. Senti verdadeiro pavor... Fiz o sinal da
cruz e ele desapareceu, mas voltou logo. Fiquei sem saber o que fazer...

Eu tinha água benta ao alcance da mão: lancei-a para seu lado e ele não voltou mais.

2ª Aparição - Outra vez atormentou-me durante cinco horas com dores tão terríveis. e
desassossego interior e exterior que me pareciam insuportáveis...

Nesta ocasião, as Irmãs que me assistiram ficavam espantadas e não sabiam a que recorrer, nem
eu linha poder para nada, O Senhor quis dar-me a entender que era arte do demônio, Percebi
perto de mim um negrinho horroroso, que rangia os dentes, como desesperado vendo que, ao
invés de ganhar, perdia. Quando o vi, comecei a rir e não tive medo...

Havia comigo algumas pessoas. Elas estavam sem saber o que fazer e não achavam solução para
tanto tormento. O inimigo fazia-me bater com o corpo. cabeça e braços sem eu puder resistir. O
pior ela o sofrimento interior que de nenhum modo me permitia descansar.

Trouxeram água benta e aspergiram-me com ela, mas sem resultado. Tomei-a eu mesma e a
lancei para o lugar onde estava o demônio que imediatamente fugiu. deixando eu livre de todo
mal.
Fiquei apenas cansada como se tivesse recebido muitas pauladas.
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O DEMÔNIO E A ÁGUA BENTA

Demônios fugindo como quem vai se despenhando!

“De muitos' fatos”, afirma Santa Teresa, “cobrei experiência de que não há coisa de que mais
fujam os demônios do que água benta. E não voltam. Da cruz também fogem, mas retornam.
Deve ser grande o poder da água benta.

Sinto manifesta e panicular consolação quando a tomo (= bebo). De fato, experimento quase
sempre um alívio espiritual que não posso descrever. É como um prazer interior que conforta
toda a alma. Não é imaginação.

Alegre-me vendo a eficácia das palavras da Santa Igreja que chegam a comunicar virtude à água,
de modo que seja tão grande a diferença entre a que é benta e a que não é.”

3ª Aparição - Em outra ocasião, faz pouco tempo, sucedeu a mesma aparição encontrando-me
sozinha. Não durou muito. Pedi água benta, e as irmãs, que entraram depois de se terem ido os
demônios, sentiram um cheiro horrível, como de enxofre...
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4ª Aparição - De outra vez, estando eu no coro, fiquei profundamente recolhida. Saí para
ninguém perceber. Pouco depois, todas ouviram rijas pancadas no lugar aonde eu me havia
retirado. Ouvi falar perto de mim, ainda que só escutasse vozes grossas. Mas eu nada entendi nem
tive medo algum.

5ª Aparição - Uma noite pense¡ que me iam estrangular. Lançamos muita água benta e vi grande
multidão deles fugindo como quem vai-se despenhando.
São inúmeras vezes que esses malditos me atormentam; porém não tenho medo nenhum,
sabendo que nem se podem mexer se o Senhor não lhes dá licença.
É bom notar que perdem as forças quando são desprezados.

6ª Aparição - Era noite de Finados. Encontrava-me eu num oratório, rezando um noturno,
quando de repente o demônio se põe sobre o livro para me impedir de acabar a oração. Fiz o sinal
da cruz e ele desapareceu. Recomecei e ele voltou.
O mesmo aconteceu por três vezes, se não me engano. Enquanto não joguei água benta, não
pude terminar. Mal acabei, vi que saíram do purgatório algumas almas: certamente faltava pouco
para completarem sua expiação. Pensei que o propósito do demônio seria provavelmente retardar
a libertação delas.

7ª Aparição - No dia da Santíssima Trindade, estando completamente arrebatada no coro de
certo mosteiro, vi uma grande batalha de demônios contra anjos. Eu não podia entender o que a
visão significava.
Em menos de quinze dias compreendi: houve uma grande desavença entre algumas pessoas de
oração e outras muitas que não o eram e da qual resultou grande transtorno.

8ª Aparição - Outras vezes, eu via os demônios rodeando-me em densa multidão, mas parecia-
me estar eu envolta numa grande claridade que os impedia de se aproximarem de mim. Entendi
que Deus me guardava para não me atingirem, de modo que não ofendesse a Deus.
Compreendi perfeitamente quão pequeno é o poder dos demônios contra mim se eu não for
contra Deus. Por isso, quase não os temo. De nada valem suas forças a menos que vejam almas
covardes que abandonam a luta: aqui mostram eles sua tirania.

9ª Aparição - Estando eu em certo lugar, morreu um homem que vivera bem mal durante muito
tempo. Havia dois anos que andava enfermo. Em alguns pontos dera mostras de se haver
emendado, mas morreu sem confissão. Apesar de tudo, eu não acreditava que seria condenado.
Enquanto amortalhavam o corpo, vi que muitos demônios o agarravam e pareciam divertir-se,
com ele, torturando-o. espetando-o com grandes garfos e lançando-o de um lado para o outro: o
que me causou enorme pavor...
Quando baixaram o corpo à sepultura, era tanta a multidão de demônios que estavam lá dentro
para pega-lo, que fiquei fora de mim com aquela vista.
Tive necessidade de não pouco ânimo para dissimular. Pensava no que iriam fazer daquela alma,
pois de tal modo se apoderavam do triste corpo.
Provera a Deus que todos os que estão em mau estado espiritual presenciassem, como eu,
espetáculo tão horrível e horripilante.

10ª Aparição - Uma vez aproximando-me para comungar, vi dois demônios de desprezível
figura. Pareciam rodear com os chifres a garganta do pobre sacerdote. Na partícula, que eu ia
receber, vi meu Senhor com a majestade de que falei, posto naquelas mãos, que conheci
claramente serem sacrílegas. Entendi estar aquela alma em pecado mortal... Estavam os
demônios como que amedrontados e aterrorizados diante de Cristo Sacramentado...
Acometeu-me tão grande perturbação, que nem sei como pude comungar... Tive compreensão
nítida de como os sacerdotes têm mais obrigação de serem bons do que os outros. Vi que coisa
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atroz é receber este santíssimo sacramento indignamente e a que ponto o demônio é senhor da
alma em pecado mortal.

11ª Aparição - O Senhor não deixou que sua pobre serva padecesse muito. Nas tribulações nunca
me faltou com seu socorro, e assim me amparou também desta vez: deu-me um pouco de luz
para entender a verdade e ver que em tudo era o demônio que me queria aterrorizar com suas
mentiras...

E o demônio fugiu, deixando-me tranquila e contente.

12ª Aparição - O Carmelo de São José estava terminado de construir. Faltava apenas a Madre e
suas Irmãs tornarem posse.
Mas...
Mas o demônio tentou um último assalto...
Com a palavra a própria Fundadora:
"Acabado tudo, cerca de três ou quatro horas depois, o demônio arremeteu contra mim, num
combate espiritual. O seguinte: sugeriu-me que talvez tudo quanto eu ñzera tivesse sido mal
feito.
Quem sabe se eu não transgredira a obediência, agindo sem ordem do meu provincial? Bem me
parecia que este havia de ficar descontente vendo o mosteiro sob a jurisdição do Ordinário, sem
que lhe fosse dado aviso prévio. Por outro lado também pensava que talvez não se importasse. Ele
mesmo não tinha querido admiti-lo, mas eu pessoalmente continuava debaixo de sua
obediência. Será que viveriam contentes as que estavam vivendo em tanta clausura?... E se lhes
viesse a faltar o pão?... Se eu tinha meu mosteiro, para que me meter a fundar outro?... ( O
demônio me sugeria ainda outras coisas.)

13ª Aparição - Uma pessoa resolvera servir de verdade a Deus e durante algum tempo se dera à
oração, recebendo nela muitas graças do Senhor. Soube que tinha deixado esse santo exercício
devido a certas ocasiões perigosas, das quais ainda não se havia afastado.

Deu-me isto imenso pesar. Era pessoa a quem eu queria e devia muito...

Durante mais de um mês eu não fazia senão suplicar a Deus que atraisse essa alma para si”.
Pondo-me em oração certo dia, vi junto de mim um demônio. Com muita raiva despedaçava
uns papéis que tinha na mão. Isto me deu grande consolo, parecendo-me ter alcançado o que
pedia. Assim foi, pois soube mais tarde que essa pessoa se havia confessado com grande
contrição, voltando-se para Deus.

Muitas outras aparições dos demônios se deram na vida de Santa Teresa de Avila. Esses treze
casos creio bastarem a fim de encher-nos de santo temor a Deus e manter-nos bem longe dos
assaltos infernais do nosso inimigo.

E vamos encerrar com as seguintes palavras da própria santa madre Teresa: "Bendito e louvado
seja Deus! Pelo sangue que seu Filho derramou por mim, praza a Sua Majestade que não me
aconteça como a Lúcifer que, por sua culpa, tudo perdeu”.
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PARA REFLEXÃO

“Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o que ele quiser.” (Santo
Agostinho)

“Não desespereis do perdão por causa da massa de pecados, pois grande misericórdia apagará
grandes pecados. O Pai é benigno e misericordioso, preferindo a penitência dos pecados à morte
dos pecadores; ele é paciente, é de imensa misericórdia, e não imita a impaciência humana, mas
espera por longo tempo a nossa conversão." (São Jerônimo)

Irmãos e irmãs, que temos dentro do coração?... Muita sujeira espiritual e moral que o inimigo
atirou para dentro de nós. Jesus, que tudo enxerga, nos revela: “O que proceder do coração
contamina o homem. Do coração saem (porque entraram!): os maus pensamentos, os
homicídios, os adultérios, as fornicações (= relações sexuais), os furtos, os falsos testemunhos, as
blasfêmias. Estas são as coisas que contaminam o homem”.

“Não deis entrada ao demônio” (Ef4. 27). isto é, não ajudei ao demônio.
A beaia Miriam. carmelita. afirmmava: "Eu não tenho medo do demônio: ele não pode nada se
não é ajudado.”

'Renuncie aos seus desejos e encontrará o que seu coração deseja.“ (São João da Cruz)

"Não contristeis o Espírito Santo... Elimine-se do meio de vós tudo o que é azedume.
indignação. cólera. gritaria e maledicência, bem como toda a espécie de maldade...

Sede bondosos uns com os outros. misericordiosos. perdoando-vos com facilidade mutuamente,
do mesmo mudo que Deus também vos perdoou em Cristo”. (Ef. 4.30 - 32)

"Há 86 anos eu sirva a Cristo, e ele nunca me fez mal algum: como posso então maldizer a meu
Rei, meu Senhor Salvador” (São Policarpo, mártir)

"'Se queres chegar à meta. não te detenhas em atirar pedras contra os cães que ladram. "
(Provérbio Persa)
Apliquemos esse provérbio ao demônio e às suas tentações.

São João da Cruz nos aponta. como o melhor meio de a gente vencer o inimigo. a não ligarmos
para ele quando nos tenta. Se não nos determos afim de ligarmos para ele. já é um desprezo de
seu
atrevimento, o não atirarmos as pedras do nosso contra-ataque já é um aproximar-nos da vitória
contra ele.

“Perdido (os pagãos) todo o senso da honestidade. entregaram-se a uma desenfreada
libertinagem, lançando-se, com ardor insaciável, a toda a soma de impureza.

Vós. porém, foi bem outra coisa que aprendestes com Cristo, isto é. a vos despojardes do homem
velha. que se vai corrompendo ao sabor das paixões enganadoras, a vos renovardes no espirito da
vossa mente e

a vos revestirdes do homem novo, criado à imagem de Deus na justiça e na santidade
verdadeira.” (Carta aos Efésios)
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São João da Cruz, com a graça de Deus, alcançou:
. o domínio de si;
. a paciência;
. a serenidade inalterável;
. a constante alegria que lhe iluminava a rosto e da qual queria ele contagiar o próximo.
Procurava o nosso santo fazer rir os seus frades até nas conferências espirituais, “Vocês querem
que eu perca num quarto de hora aquele pouco de mansidão que adquiri em vinte anos de luta?"
(São Francisco de Sales)

“Nada te perturbe,
Nada te espante,
Tudo passa,
Deus não muda."

A paciência
Tudo alcança
Quem a Deus tem
Nada lhe falta
Só Deus basta. (Santa Teresa de Ávila)

1) Vale relembrar o escritor francês Baudelaire: “A melhor astúcia do demônio é nos persuadir
que ele não existe'.

2) Os olhos são as janelas da alma, Cuidado com eles! O mal não está em olhar, mas em olhar
outra vez, porque olhar a primeira vez é para identificar as pessoas (para ver quem é), mas olhar
pela segunda vez é para cobiçar. Aí o demônio ataca, atira e mata. (Antiga Ascese)

3) 'Não tenho medo do demônio: ele não pode nada se não é ajudado." (Beata Míriam, carmelita)

4) Considero uma das grandes graças que o Senhor me tem feito esta coragem: esta coragem que
me deu contra os demônios, Andar uma alma acovardada e receosa de alguma coisa que não seja
ofender a Deus. é grande inconveniente, pois lemos um Rei poderoso. e tão grande Senhor, que
tudo pode e a todos submeter Não há que temer. se andarmos com verdade e com reta
consciência na presença de Sua Majestade.
(Sama Teresa Ávila)

5) “Vigiai sobre nós, compassivo Salvador: não nas prenda nas seus laços o Maligno Tentador,
porque só vós sois para nós a eterna salvação."(Anônimo)
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PRECES

Enviei, Senhor, o vosso Espírito
E tudo será criado.
E renovareis a face da terra.

Concedei-nos, ó Pai, que brilha sobre nós o esplendor de vossa claridade. e o fulgor de vossa
luz confirme, com o dom do Espirito Santo, aqueles que renasceram pela vossa graça Amém.

Santo anjo do Senhor.
Meu zeloso guardador
Se a ti me confiou
A piedade divina
Sempre me rege, guarda,
governa e ilumina.

Espirito de Deus
Enviai dos céus
Um raio de luz,
Vinde. Pai dos pobres.
Dai aos corações
Vossas sete dons.
Consolo que acalma,
Hóspede da alma,
Doce alivio. Vinde!

No labor descanso.
Na aflição remanso
No calor aragem.

Enchei. luz bendita,
Chama que crepita
O íntimo de nós.

Sem a luz que acode.
Nada o homem pode.
Nenhum bem há nele.

Ao sujo lavai,
Ao seco regai.
Curai o doente.

Dobrai o que é duro,
Guiai no escuro.
O frio aquecei.

Dai à vossa Igreja.
Que espera e deseja
Vossos sete dons,

Dai em prêmio ao forte
Uma santa morte.
Alegria eterna. Amém.
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PRECES CONTRA O DEMÔNIO E CONTRA TODOS OS ANJOS MAUS

. São Miguel, São Gabriel e São Rafael. defendei-nos contra o poder do Demônio e de todos os
espíritos malignos. Não permitais que eles prevaleçam contra nós.
. São Miguel. São Gabriel. São Rafael, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos
malignos que andam pelo mundo para perder as almas.

. "Digno é o Cordeiro, que foi imolado, de receber o poder. a riqueza, a sabedoria. a força. a
honra. a glória e a bênção. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. a benção, a honra, a
glóriae o domínio por todos os séculos..."

. “Santo é o Pai. Santo é o Filho. Santo é o Espírito Santo: um só Deus em três Pessoas. Um só
Deu5›Criador do céu e da terra. Senhor e Rei do universo. Amém.“

- “Deus Santo! Deus Fone! Deus Imortal!
Tende piedade de nós."

(Afirmava São João da Cruz que, planejando Nosso Senhor destruir e arrasar a cidade de
Constantinopla por meio de violentíssima tempestade, ouviram-se os anjos repelir, por três
vezes.
estas palavras: "Deus Santo! Deus Forte! Deus Imortal! Tende piedade de nós!'. Com esta súplica.
logo Deus se aplacou. fazendo cessar o temporal que já havia causado muito dano e ameaçava
acarretar maior prejuízo.. Afirmava ainda nosso santo serem tais palavras de grande eficácia
quando dirigidas a Deus em casos particulares de fogo, água, ventos, tempestades, guerras, assim
como em casos de perigos da alma e do corpo, honra, haveres etc.

- "Santa Santo! Santo! é o Senhor. Deus do universo. O céu e a terra estão repletos de vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana das alturas“"

. Unamo-nos a São Pedro que nos exorta: “Estejam alerta e vigiem, parque o inimigo, a Diabo.
como leão que ruge, anda rondando e procurando a quem devorar. Resistam-lhe firmes na fé
lembrando que iguais sofrimentos suportam vossos Irmãos espalhados peio mundo'. (1P. 5, 8)

. Rezemos jaculatórias e invoquemos os santos de nossa devoção. (Jaculatórias são orações
pequenas como estas: “Sagrada Coração de Jesus, eu confia em vós' - “Doce coração de Maria,
sede a nossa salvação" e outras),
- Bons pensamentos, repetidos mentalmente, são boas armas contra o demônio.

. Vamos usar, como oração. o que nos ensina a Regra dos frades carmelitas: “Porque a vida do
homem sobre a terra é uma lula contínua, e porque o demônio, vosso adversário, anda buscando
a quem devorar. procurai com maior cuidada vestir-vos das armaduras de Deus para resistirdes
aos seus assaltos. Cingi vossas corpos com o cinto da castidade, fortalecei vosso peito com
pensamentos santos. A espada do espírito. que é a palavra de Deus, esteja sempre em vossa boca e
em vossos corações".

- Orando sem cessar - “Revistam-se da armadura de Deus para poderem resistir aos assaltos do
diabo, porque não temos de lutar contra seres feitos de carne e sangue, mas contra os espíritos
maus, dominadores deste mundo perverso, mergulhado nas trevas do erro e do pecado”.

. 'Deveis também empregar-vos em algum trabalho, para que o demônio vos ache sempre
ocupados e não tome ocasião de vossa ociosidade para entrar em vossas almas.“ (São Jerônimo)
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O REINO DE DEUS E O REINO DO DEMôNIO

. Jesus veio a este mundo a fim de destruir o Reino do Demônio e construir o Reino da Deus.

O Reino do Demônio é o reino da mentira, do ódio, da perdição, da escravidão, das doenças e
das enfermidades.

O Reino de Deus é o reino da verdade. do amor, da salvação, da saúde, da liberdade.

. Quando Jesus chegou a este mundo, ele encontrou uma humanidade humilhada. dominada e
escravizada por uma multidão de pecados.
por uma multidão de doenças e enfermidades causadas por urna multidão de espíritos malignos.
Por isso, sua tarefa de Messias e Libertador foi a de desescravizar a pobre humanidade,
despedaçando as três principais correntes da escravidão do homem:

. da escravidão do pecado;

. da escravidão das doenças e enfermidades:

. da escravidão do Demônio e de seus anjos maus,

Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus respondeu Jesus: “O Reino de
Deus já está entre vós". E ele respondeu assim porque já havia começado a desalojar e a expulsar o
Demônio e seus espíritos malignos dos corpos dos possessos, conforme narram os Evangelistas.
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AS CURAS MILAGROSAS E NUMEROSAS DE JESUS

'E Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando a boa nova do Reino e
curando todas as doenças e todas as enfermidades no meio do povo. A sua fama espalhou-se por
toda a Síria. e trouxeram-lhe todos os doentes atormentados de várias enfermidades e
padecimentos: possessos, lunáticos e paralíticos.
E ele os curou." (MM, 23)

'Desceu com eles e detevese num lugar plano, onde navna numeroso grupo de discípulos seus e
grande multidão de gente proveniente de toda a Judéia. de Jemsalém e do litoral de Tiro e de
Sidônia. que tinham vindo para ouví-lo e para serem curados de suas enfermidades. E os que
vexados por espíritos imundos ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar nele, porque
dele saía uma força que curava a todos.” (Lc 6,19)

Resumindo: Jesus foi o médico divino que tratou com absoluta competência e amor todas as
enfermidades do corpo e da alma, do cérebro e do coração. Primeiro expulsava os espiritos os
espíritos impuros e malignos; depois perdoava os pecados; e finalmente restituia a saúde total.
Só Jesus mesmo.

CURAI OS DOENTES...

Jesus não semen-na cumu a mllhams s milhares de doentes, mas ordenou aos seus discípulos a
fazerem o mesmo. “E chamando a sí os doze discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos
impuros e curar toda doença e toda a enfermidade: “Curai os enfermos, ressuscitai os mortos,
limpai os leprosos, expulsai os demônios.
Voltaram depois os setenta e dois cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos
obedecem em seu nome”. Disse-lhes ele: “Eu via Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos
dei o poder e o dominio sobre a força do Inimigo. Enlretanto, não vos alegreís pela fato de os
espíritos (malignos) se submeteram a vós, mas alegraí-vos por estarem vossos nomes inscritos no
Céu'.

FIM DO PODER DOS ANJOS MAUS

Vemos nesse trecho do evangelho de São Lucas a derrota definitiva e total do nosso Inimigo e de
todos os seus Anjos Maus!

Vemos também a vitória imortal da nussa Rei Jesus. assim como a nossa vitória de membros de
seu Corpo Místico.
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COM CERTEZA

Com certeza, a maioria dos catolicos não sabem:

. quem são os anjos:

. quem criou os anjos:

. para que foram criados os anjos:

. o que aconteceu com eles;

. por que temos anjos bons e anjos maus;

. quefazem no mundo os anjos maus;

. os vários nomes dos anjos maus;

. a maldadedos anjos maus contra nós;

. suas armas contra nós:
a sua condenação ao inferno para sempre:
nunca mais poderão amara Deus;
. nunca mais poderão ser amados por Deus.

Com certeza, a maioria das pessoas que sabem que visgo é o suco de certas plantas, que serve para
apanhar aves pequenas, não sabem que os prazeres da carne tem um visgo diabólíco que atrai e
segura os homens e mulheres. Não sabem que os visgos do demônio são seis:

. as figuras de mulheres seminuas:

. os filmes imorais:

. as novelas atrevidas;

. as modas indecentes e sedutoras;

. os motéis;

. o sexo antes do casamento.
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MINHAS QUERlDAS IRMÃS!!!

Minhas queridas irmãs em Cristo (senhoras e senhoritas). São Joao Evangelista avisa a vocês
(como avisava às senhoras e senhoritas cristãs de seu tempo): "Não amem o mundo nem as coisas
do mundo, isto é. as suas modas sem modos e sem moderação. Tudo o que há no mundo é
cobiça da came. é cobiça dos olhos. é orgulho da vida, e não vem do Pai, mas do Maligno...”

Minhas queridas irmãs em Cristo. só há dois reinos: o reino de Cristo e o reino do Inimigo de
Cristo (o Inimigo de Cristo é o Demônio).

O reino de Cristo é o reino da pureza e da modéstia a do respeito para com o próprio corpo (e as
mulheres desse reino procuram vestir-se decentemente).

O reino do Inimigo de Cristo é o reino das extravagâncias e dos abusos da moda (e muitas são as
mulheres escravizadas pelo Inimigo de Cristo).

Minhas queridas irmãs em Cristo. levantem a voz contra todo esse rebaixamento da mulher.

Organizem uma cruzada para a moralizaçào das indumentárias femininas. Peçam o apoio do
comércio. Protestem contra certos cartazes que propagam o seminudismo da mulher.

Rezem e propaguem esta oração: “São Miguel Arcanjo e todos os vossos anjos bons, protegei-nos
no combate às modas indecentes. Sede nosso refúgio contra as manobras do Demônio e de seus
anjos maus que andam por aí enganando as mulheres. Precipita-os no inferno para sempre.
Amém.

ATENÇÃO!... ATENÇÃO!... ATENÇÃO!...

O inferno está cheio de mínissaias, de roupas curtas, de frentes únicas, de bustiês, de tomara-
que-caia e das outras modas sem modos condenadas pela moral Cristã...




