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Demônios

Demônios podem te enganar?
Pergunta: Se um pai-de-santo chega à sua porta e te
convida para adorar um Orixá, o que você diria dele?
Diria que foi enviado por um demônio para te desviar do
caminho?
O que você diria, com sinceridade?

Demônios podem te enganar?
A resposta bíblica pode assustar muita gente:
“Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de
ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou
prodígio, de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros
deuses, que não conheceste, e sirvamo-los; Não ouvirás as
palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos; porquanto o
ETERNO vosso Senhor vos prova, para saber se amais ao
ETERNO vosso Senhor com todo o vosso coração, e com toda
a vossa alma.” (Dt. 13:1-3)
Observe que não é demônio algum, segundo as Escrituras, que
no coloca à prova quanto a outros deuses, mas sim o próprio
Eterno, para testar o nosso amor por Ele!

Demônios na Bíblia
Muita gente pode se surpreender, mas a palavra
geralmente traduzida como “demônio” aparece apenas
duas vezes na Bíblia Judaica!
Para refletir: Se o assunto fosse importante, e se
exorcismo fosse algo fundamental, por que a Bíblia fala
tão pouco sobre isso, e nem mesmo ensina a fazer
exorcismo?

Demônios na Bíblia
Os dois lugares onde o termo aparece
“Sacrifícios ofereceram aos demônios [la’shedim - ]לשדים,
não a Eloha; aos elohim que não conheceram, novos e que
vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais.” (Dt.
32:17)
“E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço.
Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos
demónios [la’shedim - ]לשדים, e derramaram sangue
inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas que
sacrificaram aos ídolos de Canaã; e a terra foi manchada com
sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se
corromperam com os seus feitos.” (Sl. 106:36-39)

Demônios na Bíblia
O Eterno afirma categoricamente que temer demônios
é uma afronta a Ele:
“E vos disse: Eu sou o ETERNO vosso Senhor; não
temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; mas não destes ouvidos à minha voz.” (Jz.
6:10)
Temer demônios é acreditar em semi-divindades que
supostamente teriam algum poder sobre a
humanidade, e assim sendo, fere o monoteísmo.

Demônios na Bíblia
Deve-se recordar sempre:
“Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos
humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas
não podem ver; têm ouvidos, mas não podem ouvir,
nariz, mas não podem sentir cheiro; têm mãos, mas
nada podem apalpar, pés, mas não podem andar; nem
emitem som algum com a garganta. Tornem-se como
eles aqueles que os fazem e todos os que neles
confiam.” (Tehilim/Salmos 115:4-8)

Demônios na Bíblia
Sobre isso, Maimônides afirma:
“Dentre aquilo que deves saber é que os filósofos
aperfeiçoados não acreditam em… talismãs, mas
debocham deles e daqueles que acham que eles possuem
eficácia… e eu digo isso porque sei que a maioria das
pessoas é seduzida por essa grande tolice, e por outras
coisas semelhantes, e pensam que são reais - o que não
é o caso… e essas são coisas que recebem grande
publicidade entre os pagãos… eles escreveram grande
coisas referentes às estrelas, e à magia… e a demônios, e
a encantamentos…” (Comentário à Mishná, Leis de
Idolatria 4:7)

Shedim
O que são, portanto, os shedim?
“Até os chacais abaixam o seio [shad - ]שד, dão de mamar
aos seus filhos; mas a filha do meu povo tornou-se cruel
como os avestruzes no deserto.” (Lm. 4:3)
Da raiz shin-dalet ()שד, que significa seio, surge a associação
em outras línguas semitas com montanhas, pois tinham o
aspecto de “seios” da terra.
Essas montanhas, eram lugares onde os povos primitivos
diziam que habitavam os shedu, que eram feras aladas
(geralmente touros ou leões, ou outro animal forte) que
causavam as tempestades, os raios e a destruição:

Shedim

(Acima, imagem de
um
‘shedu’
babilônio, de
aprox. 700 AC)

"Na mitologia caldéia, as sete deidades chamadas de
'shedim', demônios da tempestade, representavam
uma forma de boi; e porque esses bois colossais que
representavam demônios eram, por uma lei peculiar
de contraste, usados como gênios protetores de de
palácios reais e coisas semelhantes, o nome 'shed'
assumiu também o significado de um gênio favorável
na literatura mágica babilônia.” (Jewish
Encyclopedia, Demonology)

A raiz “shin-dalet” ( )שדportanto nas línguas semitas
passou também a estar associada à destruição, que os
povos primitivos achavam ser causadas por tais deuses!

Shedim e Politeísmo
“Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a destruição
[mi’shod - ]משד, quando chegar. Da destruição [le’shod -  ]לשדe da
fome te rirás, e dos animais da terra não terás medo.” (Jó 5:21-22)
Aqui, “shod” - que se escreve de forma idêntica a
“shed” (demônio) ou “shad” (seio) - significa literalmente
destruição.
A Israel foi proibido que tomasse parte nessas práticas, e os
israelitas foram condenados quando o fizeram:
“Já há muito quebraste o teu jugo, e rompeste as tuas ataduras, e
disseste: Não servirei: Pois em todo monte elevado e debaixo de
toda árvore frondosa te deitaste, fazendo-te prostituta.” (Jr. 2:20)

A Quem atribuir?
A quem, portanto, os israelitas atribuíam a calamidade?
“De mãos cheias eu parti; mas de mãos vazias o ETERNO
me trouxe de volta. Por que me chamam Naomi? O
ETERNO colocou-se contra mim! O Shaday [we’shadai  ]ושדיme trouxe desgraça!” (Ruth 1:21)
"Como é feliz o homem a quem Eloha corrige; portanto, não
despreze a disciplina do Shaday []שדי.” (Jó 5:17-18)
“As flechas do Shaday [ ]שדיestão cravadas em mim, e o
meu espírito suga delas o veneno; os terrores de Eloha
estão posicionados contra mim.” (Jó 6:4)

Demônios podem te ferir?
O segundo:
“Contudo o ETERNO tinha feito uma aliança com eles, e lhes
ordenara, dizendo: Não temereis a outros deuses, nem vos
inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis.
Mas o ETERNO, que vos fez subir da terra do Egito com grande
força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos
inclinareis e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei
e o mandamento, que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos
os dias; e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz
convosco não vos esquecereis; e não temereis a outros deuses.
” (2 Reis 17:35)
Caçadores de “demônios” e de “origens pagãs” estão,
ironicamente, entre os idólatras, que temem deuses inexistentes!

Espíritos e
Possessão

Espírito
No hebraico, a palavra ruah ( )רוחsignifica vento, ou
impulso:
“E lembrou-se o Senhor de Noé, e de todos os seres
viventes, e de todo o gado que estavam com ele na
arca; e Elohim fez passar um vento [ruach -  ]רוחsobre
a terra, e aquietaram-se as águas.” (Gn. 8:1)
É usado figurativamente quando a ação de uma
pessoa não é “natural”, mas ela é impulsionada por
alguma coisa, tal como uma árvore é impulsionada pelo
vendo!

Espírito
Exemplo:
“E farás vestes sagradas a Aarão teu irmão, para glória e
ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de
coração, a quem eu tenho enchido do espírito [ruah -  ]רוחda
sabedoria, que façam vestes a Aarão para santificá-lo; para que
me administre o ofício sacerdotal.” (Ex. 28:2)
“Então o vento do ETERNO [ ]רוח יהוהse apossou dele tão
poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça
um cabrito, sem ter nada na sua mão; porém nem a seu pai nem a
sua mãe deu a saber o que tinha feito.” (Jz. 14:6)
Em ambos os casos, reconhece-se que o “impulso” veio do
Eterno!

Possessão?
Observe o texto abaixo:
“De maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto
aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela
contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for
apanhada, E o espírito [ruah -  ]רוחde ciúmes vier sobre ele, e de sua
mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o
espírito [ruah -  ]רוחde ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se
havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher
perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela; uma décima
de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre
ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta
memorativa, que traz a iniquidade em memória.” (Nm. 5:13-15)
Se um “espírito” veio sobre um homem, e ele vai ao Templo e se
apresenta diante de um sacerdote, por que não há exorcismo?

A Falsificação
Traduções chegam até a falsificar a questão:
““E o vento do ETERNO [we’ruah YHWH -  ]ורוח יהוהse retirou de Saul, e
atormentava-o um vento mau [ruah ra’á -  ]רוח רעהda parte do ETERNO. Então
os criados de Sha’ul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau {da parte do}
Senhor [ruah elohim ra’á -  ]רוח אלהים רעהte atormenta; Diga, pois, nosso
senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que
saiba tocar harpa, e será que, quando o vento mau {da parte do} Senhor [ruah
elohim ra’á -  ]רוח אלהים רעהvier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te
acharás melhor... E sucedia que, quando o vento mau {da parte do} Senhor
[ruah elohim ra’á -  ]רוח אלהים רעהvinha sobre Saul, David tomava a harpa, e a
tocava com a sua mão; então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o vento
mau [ruah ra’á -  ]רוח רעהse retirava dele.” (1 Sm. 16:14-16,23)
O termo “da parte do” não existe no original!
A falsificação existe porque, se fossem traduzir da mesma forma que fazem com
outras passagens, teriam que dizer “o Espírito Maligno do Senhor”!!!

De quem veio?
Muitos estão acostumados com a ideia de que “o diabo é o
pai da mentira”.
Essa ideia, no entanto, não é judaica:
“Então saiu o vento [ha’ruah - ]הרוח, e se apresentou diante
do ETERNO, e disse: Eu o induzirei. E o ETERNO lhe
disse: Com quê? E disse ele: Eu sairei, e serei um vento
[ruah -  ]רוחde engano na boca de todos os seus profetas.
E ele disse: Tu o induzirás, e ainda prevalecerás; sai e faze
assim. Agora, pois, eis que o ETERNO pôs o vento [ruah  ]רוחde engano na boca de todos estes teus profetas, e o
ETERNO falou o mal contra ti.” (1 Rs. 22:21-23)

Os Sábios do Talmud
Muita gente ao ler a literatura judaica, se depara com relatos
de “demônios” em meio aos sábios talmúdicos.
O que seriam, portanto? Observe:
“Tem sido ensinado: Aba Benjamim diz: Se o olho tivesse o
poder de ver mazikin, nenhuma criatura poderia suportá-los.
Abaye diz: Eles são mais numerosos do que nós e nos
cercam como a cordilheira em torno de um campo. R. Huna
diz: Cada um de nós tem dez mil à sua esquerda e dez mil à
sua direita. Raba diz: Eles são responsáveis pela… fatiga
nos joelhos, e o desgaste das roupas dos acadêmicos de se
esfregarem neles, e o ferimento dos pés.” (b. Berakhot 6a)

Os Sábios do Talmud
Repare que os sábios não estão falando de anjos caídos, mas sim de coisas
reais, e invisíveis.
Imagine viver na Idade Média e se perguntar:
• Por que uma pessoa aparentemente tem um ataque cardíaco morre?
• De onde vêm os vermes de alguém que tem lombriga?
• Por que pessoas ficam “gripadas”?
• Por que alimentos estragam e emboloram?
Os sábios entendiam que havia forças “destrutivas" (shedim) na natureza, mas
não eram deuses, e sim forças sujeitas ao Eterno.
Não são seres pessoais, mas sim representações de forças, tais como
bactérias, vírus e fungos!

Os Sábios do Talmud
Lembrando que a ciência dos sábios talmúdicos era primitiva.
Eles acreditavam até mesmo que pó da terra podia virar
piolho.
Sobre isso, Abraham Maimuni dizia:
“Não somos obrigados, em razão da grande superioridade
dos sábios do Talmud, e sua perícia em suas explicações da
Torá e seus detalhes, e da verdade de seus ditos na
explicação de seus princípios gerais e detalhes, defendê-los
ou apoiar suas visões em todos os seus ditos acerca da
medicina, da ciência, e da astronomia, ou acreditar nelas
como acreditamos acerca da explicação da Torá” (Tratado
sobre os Ditos dos Sábios)

Possessão e
Exorcismo

Possessão e Exorcismo
Por que possessão e exorcismo funcionam? Vamos
aos fatos:
• Separar fato de ficção;
• Possessão e surto psicótico;
• O que é psicose;
• Epilepsia: Tratada como “possessão” no passado, e
enfermidade hoje.

Possessão e Exorcismo
Por que possessão e exorcismo funcionam? Vamos
aos fatos:
• Como o psiquismo tenta se recuperar;
• Força sobre-humana?
• Resposta a figura de autoridade. Por isso funciona
com vários “personagens religiosos”.
• Resposta a medicamento, injeção, médicos e até a
policiais.

Metas Alcançadas
Na aula de hoje você aprendeu 12 coisas importantes:
✓Pessoas pregando sobre falsas divindades são provação do Eterno
✓A Bíblia Hebraica (Tanakh) não fala de demônios em lugar algum, só de falsos deuses.
✓Temer demônios fere o monoteísmo e é idolatria.
✓Acreditar em demônios que têm poder sobre pessoas é superstição.
✓Os shedim, na Bíblia, são antigas divindades sumérias.
✓Os israelitas nos tempos bíblicos viam as calamidades como vindo do Eterno, como provação ou
disciplina.
✓Os “espíritos” nada mais são do que impulsos ou ímpetos.
✓Os casos de “espíritos” na Bíblia geralmente se referem a uma ação do próprio Eterno.
✓Os sábios talmúdicos reconheciam forças destrutivas, mas não as humanizavam literalmente. Muitas
delas eram simplesmente o que hoje conhecemos como bactérias, vírus e fungos.
✓Não tomamos tudo que os sábios de antigamente entendiam sobre o funcionamento do mundo como
verdade de fé.
✓Possessão e resposta à autoridade de “divindades” se explica facilmente, uma vez que se separa fato de
ficção.

Gostou da aula?
Se você gostou da aula, faça uma doação para que
continuemos nosso trabalho, e possamos, inclusive,
gravar as aulas e armazená-las online.
As doações são voluntárias, e todas muito apreciadas.
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