
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Este livreto é um resumo do 
maravilhoso livro do padre 
Francesco Bamonte, que 
mostra a força, o poder, a 
glória de Nossa Senhora e 
como é poderosíssima sua 
intercessão! 

INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma guerra 
espiritual, a santidade só se 
consegue após vencer 
batalhas diárias contra si 
mesmo, contra o mundo e 
contra o demônio.  
Mas cada vez mais esta 
batalha se torna difícil, 
conforme nos aproximamos 
dos tempos finais, maior é o 
poder do demônio e maior a 
sua força para levar as 
almas para o pecado e para 
o inferno. 

Hoje em dia milhares e 
milhares de almas se 
perdem e se condenam 
eternamente. 

Cada vez é mais difícil se 
manter em estado de 
graças e ter forças para 
lutar nos combates da vida. 

O que fazer para alcançar a 
santidade, para ter forças, 
para buscar a salvação em 
um mundo tão complicado e 
difícil? Nossa Senhora é a 
resposta! 

Este livro escrito pelo padre 
e exorcista Francesco 
Bamonte conta sua 
experiência durante anos 
como exorcista, como é 
poderosíssima a ação de 
Nossa Senhora sobre as 
almas e sobre o mundo.  

Neste livro o padre 
apresenta algumas 
catequeses e para 
confirmar estas ideias 
apresenta alguns relatos 
retirados de seus 
exorcismos, algumas 
revelações dos demônios 
que mostram como odeiam 
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Nossa Senhora e como ela 
é poderosa para a vida de 
cada um de nós; uma 
importância que não 
conseguimos ter ideia!  

Ela é a resposta. Salve 
Maria, Rainha Imaculada! 

CATEQUESE: MOTIVO DO 
ÓDIO Á NOSSA SENHORA 

O demônio não suporta 
Nossa Senhora! 

Maria foi predestinada 
desde toda a eternidade. 
Todo o universo material e 
espiritual foi criado 
intimamente unido ao 
homem, em que Cristo e 
Maria são o vértice.  

Pela sua natureza angélica 
mais semelhante à Deus, 
Lúcifer que era o mais belo 
e inteligente entre todos os 
anjos pretendia ter um 
poder sobre toda criação; 
mas Deus designou esta 
dádiva à Nossa Senhora, 

que seria a Mãe do próprio 
Deus encarnado. 

Lúcifer e uma parte dos 
anjos se recusaram a 
adorar um homem inferior à 
eles por natureza(pois os 
anjos são superiores ao 
homem em natureza), 
embora ao mesmo tempo 
superior, sendo Segunda 
Pessoa da Santíssima 
Trindade encarnada.  

Eles consideraram o projeto 
divino da Encarnação como 
uma ofensa à sua dignidade 
de anjo e à sua grandeza 
na hierarquia dos seres, 
pois era o maior entre todos 
os anjos. Como um anjo 
superior poderia adorar um 
Deus que estava em um 
corpo de um humano? 
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Lúcifer queria que o Verbo 
não se unisse à natureza 
humana, mas sim à 
natureza angélica, queria 
que Jesus se encarnasse 
em si próprio.  

Por isso, quando os anjos 
foram convidados a 
reconhecer Cristo feito 
homem; Lúcifer se opôs!!  

Esta oposição não foi 
apenas à isto, mas também 
uma oposição em relação à 
Nossa Senhora.  

Com a encarnação de 
Jesus em natureza humana 
e nascimento por Nossa 
Senhora, os anjos deveriam 
considerar igualmente 
superior a mulher, embora 
fosse uma criatura, portanto 
teriam que obedecer e 
reverenciar Nossa Senhora. 

 

 

Esta foi a gota d´agua, 
teriam que obedecer não só 
uma mulher, pois ela era a 
Mãe de Deus e mais do que 
isso, ela teria mais graças e 
glorias do que todas as 
criaturas existentes juntas, 
portanto teriam que 
obedece-la. 

Assim Lúcifer se rebelou 
por completo contra este 
projeto divino para a 
salvação dos homens e 
desde então, juntamente 
com outros anjos 
rebeldes(demônios) busca 
a perdição das almas.  

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

Até hoje o demônio tem 
ódio à Nossa Senhora e 
durante os exorcismos grita 

‘ 
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Eu sou espírito puro, 
porque não eu, porque não 
um espírito puro? Ela é uma 
criatura, eu sou um deus e 
ela está acima de mim!’ ‘Eu 
era o anjo mais belo, belo, 
belo, o maior, maior, o anjo 
por excelência. Que afronta! 
Por que nos humilhou tanto 
assim?! 

 

CATEQUESE: IMACULADA 

Do Genesis ao Apocalipse, 
Nossa Senhora está ligada 
à Jesus para arrancar os 
homens do poder de 
Satanás.  

 

Ela aparece como ‘mulher 
vestida de sol’ para 
representar o seu privilégio 
de Imaculada Conceição. 

Maria possui tanta beleza 
que quem tivesse a graça 
especial de ve-la já nesta 
terra, viveria com ansiedade 
saudosa de ve-la 
novamente.  

Padre Pio uma vez disse – 
ela é tão bela, que não se 
não tivesse fé, pensaria que 
é uma deusa.  

Beato Amadeu de Lausana 
– Tu és bela, nos 
pensamentos, bela nas 
palavras, nas ações, desde 
o nascimento até a 
assunção ao céus, na 
concepção virginal, no parto 
divino, no esplendor... 
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Pastorzinhos de Fátima - 
Irmã Lúcia – é uma senhora 
toda vestida de branco, que 
emana um esplendor mais 
belo que a luz do Sol. 
Jacinta dizia que Senhora 
tão bonita, que Senhora tão 
bonita. Francisco disse era 
mais bonita que qualquer 
pessoa que eu já vi 

Nenhuma criatura humana 
foi e é tão bela como Maria. 
O que a tornou tão bela?  

A condição inicial é sua 
Imaculada Conceição, 
depois sua cooperação 
livre, o que a fez crescer 
continuamente em graça.  

O fato de não ter cometido 
pecado é para o demônio 
motivo de mais raiva ainda. 
Embora seja Imaculada, 
Maria continuava livre e 
portanto podia pecar.  

 

O demônio odeia 
tremendamente Nossa 
Senhora porque embora 
tentada de todas maneiras, 
nunca pecou durante a vida 
terrestre, nem um mínimo 
pecado venial  

Ela não possui nada que 
pertença ao demônio, 
Satanás não pode orgulhar-
se de nada sobre ela, e por 
isso, Maria é a única 
criatura em condições de 
vence-lo por completo.  

Por este motivo, odeia e 
teme Nossa Senhora, 
quase mais do que o 
próprio Deus.  

Jesus é Deus feito homem, 
mas Maria é só uma 
criatura humana e derrota 
Satanás, espirito angélico.  

Por isso Maria é chamada 
terrível como um exército 
em ordem de batalha.  
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Ela é rodeada por todos os 
lados por coros angélicos e 
acompanhada pelas almas 
dos eleitos.   

Inocêncio III – Quem se 
sentir atacado pelos 
inimigos ou pelo mundo ou 
pela carne ou pelo 
demônio, olhe para este 
exército alinhado para 
batalha e implore à Maria, 
que por intermédio de seu 
Filho, enviará socorro.  

Santo Afonso – Maria é 
chamada terrível contra os 
poderes do Inferno, como 
um exército bem ordenado  

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

Durante um exorcismo, o 
exorcista disse – olha para 
o rosto belíssimo de Nossa 
Senhora, ele respondeu; 
não o vejo, está escuro.. 
não quero e não posso 
olhar.. é a minha ruína.. 

Odeia-a...  Em outro 
exorcismo, não posso olhar 
para aqueles olhos, não 
posso olhar, não posso.. 
aquela beleza não se 
descreve..  

Ela é cheia de graça, ela é 
Santa, Santa, aquela é 
Santa, aquela é Santa... Ela 
tira-me as almas(começa a 
chorar) 

CATEQUESE: TAMBÉM 
NOSSA SENHORA FOI 
REDIMIDA POR JESUS 

Todo homem nasce com o 
pecado original e assim 
privados de dons 
sobrenaturais e da graça de 
Deus.  

Mas Maria não, pois Jesus 
antecipou nela os méritos 
da Sua Redenção na Cruz, 
desde o primeiro instante 
de sua concepção, por 
singular privilégio que lhe 
foi concedido, a Santíssima 



8 

 

 

Trindade a preservou da 
culpa original.  

A redenção foi aplicada à 
Maria preventivamente, isto 
é, antes de Cristo a ter 
realizado.  

Maria foi Imaculada, desde 
o primeiro instante de sua 
existência, a primeira dos 
redimidos; ela sabe que é e 
agradece continuamente ao 
Senhor pela sua Redenção 
– A minha alma glorifica o 
Senhor e o meu espírito 
exulta em Deus meu 
Salvador 

 

RELATOS DOS 
EXORCISMOS  

O demônio uma vez disse 
que ela é sempre grata e 
sempre ‘canta os louvores à 
Deus em gratidão’ 

 

CATEQUESE: MARIA FOI 
REDIMIDA COMO TODOS 
OS HOMENS, MAS DE 
MODO MAIS ELEVADO E 
SUBLIME 

Pelo batismo, cada um de 
nós é libertado do pecado 
original.  

A redenção de Maria veio 
antes de seu nascimento; 
Maria não foi somente 
redimida pelo Filho, mas foi 
a primeira de todos os 
redimidos e nela a graça 
salvífica atuou de tal 
maneira que não permitiu 
que o pecado ganhasse 
raízes nela. 

 

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

O exorcista disse ‘Em 
nome de nossa Mãe 
Imaculada, sai deste 
corpo! Ele gritou –É a 
palavra que mais odeio!  
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O padre perguntou: 
Imaculada? E ele 
respondeu: Sim! 

Uma vez durante a novena 
da Imaculada, começou a 
gritar – Manda-a embora, 
manda-a embora, manda-a 
embora! Nestes dias, todos 
a nomeiam, todos a 
invocam, todos dizem o seu 
nome!  

Outra vez o demônio 
exclamou: A Imaculada é o 
meu contrário 

Em outro exorcismo, 
enquanto o padre repetia 
a jaculatória ‘Ó Maria 
concebida sem pecado, 
rogai por nós que 
recorremos a vós’. O 
demônio dizia ‘Para com 
isto! Esta jaculatória é 
demasiada poderosa 
contra mim!’ 

 

 

CATEQUESE: 
VIRGINDADE PERPÉTA 
DE MARIA 

Um outro dogma de Nossa 
Senhora é sua virgindade 
perpétua, ou seja, Nossa 
Senhora foi virgem antes do 
nascimento de Jesus, 
permaneceu virgem no 
momento que deu à luz ao 
Divino Menino Jesus e 
conservou a sua virgindade 
durante o resto de sua vida. 

A geração de Jesus foi fruto 
da intervenção sobrenatural 
do Espirito Santo e da 
cooperação de Maria. 

Assim como foi 
sobrenatural a concepção 
de Jesus, também foi 
milagroso o parto de Maria.  

O papa Hormisdas: que o 
Filho de Deus se tornou 
Filho do homem, nascido no 
tempo à maneira de um 
homem, abrindo ao seio da 
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mãe e pelo poder de Deus, 
não quebrando a virgindade 
da mãe.   

Para muitos Padres da 
Igreja, a concepção de 
Maria foi um parto sem 
dores 

Maria também permaneceu 
virgem pelo resto de sua 
vida; consagrou-se 
totalmente à missão 
redentora de Cristo. Nunca 
alterou sua vontade de 
permanecer virgem. 

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

Durante um exorcismo, um 
demônio disse ‘Pousou 
sobre ela.. precisamente 
uma sombra e não como 
um modo de dizer, uma 
verdadeira sombra, uma 
sombra que o homem não 
pode ver, não para realizar 
um ato sexual, não, mas 

para cumprir a transposição 
do Filho para o seu ventre.  

Depois do seu sim, 
aconteceu realmente que a 
sombra do Altíssimo 
pousou. Foi assim que 
entrou no seu ventre o Filho 
de Deus vivo.  

Em outro exorcismo, 
também disse ‘Quando 
Aquele nasceu daquela, 
houve uma luz como 
quando ressuscitou.  

A mesma maldita luz, tão 
forte, tão forte que não 
posso ve-la, não posso ve-
la.. passou pelo seio 
daquela como passou pelo 
ventre do sepulcro, quando 
ressuscitou.  
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CATEQUESE: A 
MATERNIDADE DE MARIA 
RELATIVAMENTE A NÓS 

Nas Sagradas Escrituras, 
Maria é definida como 
nossa mãe no momento em 
que está aos pés da Cruz, 
quando Jesus falou à São 
João ‘Eis a tua mãe’ 

Também foi definida pela 
Igreja, também definiu o 
Papa Pio XII, a Igreja é o 
Corpo Místico de Cristo; 
portanto Maria como é a 
Mãe de Cristo, também é a 
Mãe da Igreja. 

Maria, ao gerar o corpo 
físico do Filho, começou 
também a gerar o seu 
Corpo Místico 

Bem Aventurado Aelred – 
Maria é verdadeiramente 
nossa mãe. De fato, por Ela 
nascemos não para o 
mundo, mas para Deus 

Ao mesmo tempo que Maria 
aceitou ser a mãe de Jesus, 
ela também aceitou ser a 
Mãe dos membros de 
Jesus, a partir deste dia se 
tornou nossa mãe 

Maria é nossa mãe porque 
nos gerou com Cristo e em 
Cristo. Somos 
verdadeiramente seus 
filhos.  

Santo Afonso de Ligório – 
Se se unisse o amor de 
todas as mães pelos seus 
filhos, de todos os esposos 
pelas suas esposas e de 
todos os Santos e Anjos 
pelos seus devotos, não se 
chegaria ao amor de Maria 
por uma única alma.  
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São Maximiliano Maria 
Kolbe – Não temais amar 
demasiado a Imaculada 
porque, por maior que for o 
vosso amor por Ela, nunca 
podereis igualar o amor que 
Jesus lhe dedicou , em cuja 
imitação, está toda a nossa 
santidade 

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

Durante um exorcismo, um 
demônio revelou ‘Vos 
pensais que está lá em 
cima, mas ela não está lá 
em cima; ela está perto; 
bastardos, bastardos, que 
fizestes para ela estão 
perto, eh?  

E quando morrerdes, ela 
está lá, ela está lá e espera 
um pensamento vosso, uma 
palpitação do vosso 
coração para o bem, uma 
chamada vossa Áquela(a 
Jesus) e ela está lá, ela 
está lá e espera por vós 

com o coração aberto de 
mãe. 

Outra vez o demônio disse: 
Aquele manto faz-me mal, 
aquele manto branco e 
azul. Sob aquele manto... 
aquele é minha ruina. Basta 
dizerdes Ave, aquela 
corre... 

CATEQUESE: 
INTERCESSÃO-
MEDIAÇÃO DE MARIA 

Maria, depois de nos ter 
gerado realmente na 
geração de seu Filho Jesus 
Cristo, não nos abandona, 
mas ocupa-se de nós como 
faz toda verdadeira mãe. 

Evidentemente, Maria não é 
a criadora da graça. 
Contudo, como é Mãe de 
Cristo, autor e fonte de 
cada graça, a graça de 
Cristo é nos comunicada 
através dela, podendo, por 
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isso, chamar-se de pleno 
direito Mãe da graça.  

Santo Afonso – Deus, para 
honrar a sua Mãe, tendo-a 
constituído Rainha dos 
santos e querendo que 
todas as graças sejam 
distribuídas pelas suas 
mãos, também quer que os 
santos recorram a ela para 
obter as graças para os 
seus devotos.  

Com o seu amor de Mãe, 
cuida dos irmãos do seu 
Filho que ainda peregrinam 
e se debatem entre perigos 
e angústias até que sejam 
conduzidos à pátria feliz. 
Por isso, a Santíssima 
Virgem é invocada na Igreja 
com títulos de advogada, 
auxiliadora, amparo e 
medianeira. 

Maria continua ainda hoje a 
fazer de tudo pela missão 
salvífica iniciada por Jesus 
e fará isto até o final dos 

tempos, em união com o 
Espírito Santo, ao Filho 
Ressuscitado e ao Pai 
Eterno.  

São Germano – Ninguém 
recebe a salvação a não ser 
por meio de Maria 

É Medianeira de todas as 
graças, é sempre por meio 
dela, que Deus liberta 
almas da garra do demônio. 

A cooperação de Maria na 
vitória de Deus sobre os 
demônios, humilha estes 
muito mais do que se Deus 
tivesse tido a vitória 
sozinho.  

O padre e exorcista 
Gabriele Amorth recomenda 
que quem estiver com 
dificuldade que repita a 
jaculatória de São 
Bernardo: ‘Maria é toda a 
razão de minha esperança’ 
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Tal aparece representado 
na Medalha Milagrosa – As 
mãos de Nossa Senhora, 
baixando-se, irradiavam 
aqueles feixes de luz, que 
partiam das pedras 
preciosas e desciam até ao 
chão.  

Estes raios eram tão belos, 
tão luminosos e fulgurantes 
que encheram toda a parte 
inferior da aparição; por 
isso, Santa Catarina não via 
os pés da Senhora nem o 
globo que anteriormente, 
tinha visto seus pés.  

Nossa Senhora disse – São 
símbolos das graças que eu 
espalho  sobre as pessoas 
que me pedem.  

A intercessão de Nossa 
Senhora continua também 
pelos fiéis defuntos, de 
quem ela é Mãe. Maria não 
abandona seus filhos nem 
sequer depois do seu 
falecimento. 

 

  

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

Durante um exorcismo, um 
demônio revelou: Ela ora 
sempre por todos vós, cada 
uma das suas orações é 
uma tortura para nós.  

O demônio também revelou 
– Vós não sabeis ou talvez 
até o saibas, mas não 
acreditais ou não tendes fé 
suficiente: é o Coração 
Imaculado de Ma..ar...ia 
(pronuncia tremendo)que 
salvará o mundo inteiro. Só 
o Seu Coração Imaculado 
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CATEQUESE: AVE MARIA 
E O SANTO ROSÁRIO  

Entre as devoções 
marianas que o demônio 
mais detesta estão a Ave 
Maria, o  Rosário, a 
ladainha de Nossa Senhora 

Pio XII – É grande a 
esperança que pomos no 
Santo Rosário para sarar os 
males que afligem os 
nossos tempos. 

João Paulo II -  A Igreja 
reconheceu sempre a esta 
oração uma eficácia 
especial, confiando-lhe, à 
sua reza em comum, à sua 
prática constante, as 
causas mais difíceis.  

Em momentos em que a 
própria cristandade era 
ameaçada, foi a força desta 
oração que se atribuiu ter-
se evitado o perigo e a 
Virgem do Rosário foi 

saudada como propiciadora 
de salvação 

 

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

Na experiência do exorcista 
Francesco Bamonte, ele 
revela nenhuma oração 
extralitúrgica é tão odiada, 
temida e hostilizada pelo 
demônio como o Santo 
Rosário  

Durante um exorcismo 
disse: Aquele velho 
estúpido(Padre Pio) 
apelidara-a bem, tinha-lhe 
dado o nome certo: 
chamava-lhe arma, porque 
é uma verdadeira arma. 
Uma verdadeira arma 
contra nós.  
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Uma vez o exorcista 
perguntou ao demônio 
porque odeia tanto o Santo 
Rosário, e ele responde: 
‘Descreve todo o itinerário 
de dor que Ele ofereceu por 
vós e que custou tanto 
sofrimento não só a Ele, 
mas também à sua Mãe, 
para vos salvar a todos, 
para vos abrir as portas do 
Paraíso.  

Ela sofreu tanto, tanto 
quanto o Filho, e expiou 
juntamente com Ele os 
vossos pecados.  

É por isso que cada conta 
do Rosário é uma lágrima 
daquela Mulher que sofreu 
durante os três anos que 
Ele padeceu por vós. 

Sobre os pastorzinhos de 
Fátima, disse o demônio...  

 

 

Aquele Francisco deu-me 
tantas pancadas com todos 
aqueles terços, muitas... e 
àquela outra(Jacinta) foi a 
pior! 

Algumas outras respostas 
do demônio sobre a Ave 
Maria e o Santo Rosário: 

‘Estas contazinhas fazem-
me mal, bastardas’ 

‘Estas contas são pior do 
que os espinhos da coroa 
de Cristo! Mata-nos a todos! 
Tira-nos a respiração! Está 
a sufocar-me! Para nós a 
morte é certa! 

‘Cada conta desse terço é 
para nós uma chicotada, 
queima-nos’, ‘fico doente’ 

‘Se vós todos soubésseis, 
eu seria destruído em 
menos de um segundo.  
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Se rezardes o Rosário, esta 
coisa aqui bastarda, com fé’ 

CATEQUESE: VIRGEM 
MARIA VENCEU 
SATANÁS PELA SUA FÉ 
INABALÁVEL 

Embora seja Imaculada, 
Maria não foi exonerada da 
luta e do sofrimento; aliás, 
nenhuma criatura humana 
enfrentou provações  e 
provas terríveis; mas com 
sua fé firme, Maria venceu 
sempre.  

O que Eva tinha de 
incrédula, Maria tinha de fé.  

A fé que correspondeu ao 
desígnio de Deus, nunca 
vacilou na fé, nem sequer 
um instante.  

Ao anjo Gabriel, que lhe 
comunicava, mesmo com a 
maternidade na virgindade, 
humanamente impossível, 
Maria acreditou.  

Foi a fé de Maria que tinha 
enchido de exultação e de 
Espírito Santo a prima 
Isabel.  

A primeira bem aventurança 
do Evangelho foi dirigida a 
Maria, porque acreditou na 
palavra de Deus. 

Acolheu a palavra de Deus 
e porque nela acreditou e 
sempre foi obediente a 
Deus 

Antes de ser física, a 
maternidade de Maria foi 
espiritual, por causa das 
ligações do espírito que se 
formam na escuta e na 
observância da palavra de 
Deus.  

A fé de Maria revela-se 
novamente nas bodas de 
Caná, onde confiando no 
poder ainda não revelado 
de Jesus, provocou seu 
primeiro milagre: 
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transformação da água em 
vinho.  

A maior batalha contra a fé 
de Maria, movida por 
Satanás, desenrolou-se aos 
pés da cruz; onde ele 
colocou toda sua força 
maléfica para que ela 
duvidasse da redenção pela 
cruz.  

Maria continuou firme com 
sua fé, permaneceu integra 
numa provação como 
nunca houve nem haverá 
entre as criaturas humanas 

Portanto, o que tornou 
Maria bem-aventurada e 
grande foi a fé com que 
sempre acreditou em Deus 
e sempre cooperou com 
Ele; Maria nunca cedeu em 
nada! 

Maria tem uma fé que é 
maior que a fé dos 
patriarcas, dos profetas, 
dos apóstolos e dos santos. 

Agora que reina no Céu, 
Maria já não possui essa fé, 
porque vê claramente todas 
as coisas em Deus com a 
luz da glória.  

Contudo, por beneplácito do 
Altíssimo, ela não a perdeu 
quando entrou na glória: 
manteve –a para conservá-
la na Igreja militante, a favor 
dos seus mais fiéis servos e 
servas.  

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

O demônio revelou durante 
um exorcismo: Quando 
aquele(arcanjo Gabriel) 
chegou, não duvidou, não 
duvidou. Acreditou, 
acreditou 

‘Nunca duvidou, nunca! 
Sofreu pelos sofrimentos do 
Filho, mas nunca duvidou! 
Se vós tivésseis ao menos 
uma migalha daquela fé’ 
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CATEQUESE: PAIXÃO DE 
MARIA UNIDA À PAIXÃO 
DO FILHO 

O consentimento de Maria 
não constitui uma aceitação 
passiva, mas um autêntico 
ato de amor, com o qual ela 
oferece o Seu Filho como 
vítima de expiação pelos 
pecados da humanidade 
inteira. Sofrendo e quase 
morrendo com o Filho 

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

Durante o exorcismo, o 
demônio revelou: Ela 
esteve todo o tempo lá, com 
as lágrimas que desciam 
sem parrança e com os 
olhos postos no rosto do 
Filho.  

‘Resplendia de dor e de 
oração, dizendo : Faça-se a 
tua vontade. Faça-se a tua 
vontade’, Pai, faça-se a tua 

vontade, a tua vontade, Pai; 
mas dá-me força. 

O demônio continua: 
‘Também nós estávamos 
ali, aos pés da cruz, 
instigámos alguns contra 
Ele, incitávamo-los a 
contestá-lo, a gritar contra 
Ele, a desafiá-lo, 
tentávamos outros, 
insinuando nas suas 
mentes dúvidas de que Ele 
não era verdadeiramente o 
Messias.  

Fizemos com que muitas 
pessoas, que já não 
acreditavam, fugissem de lá 
tiveram medo quando o 
viram morrer e, aqueles 
poucos que ficaram, 
convenceram-se quando 
Ele morreu de que não era 
verdadeiramente 
ninguém(...)  
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Também tentámos a tua 
Mãe, amava e sofria... Na 
Ressurreição, Jesus 
apresentou-se em primeiro 
lugar à ela... só depois à 
Madalena 

CATEQUESE: 
HUMILDADE DE MARIA 

Humildade é quem 
reconhece que deve tudo a 
Deus e espera tudo dele. É 
uma total dependência de 
Deus; uma pobreza em 
espírito. Eis a escrava do 
Senhor 

Maria viveu a humildade tão 
intensamente como 
nenhuma outra criatura no 
mundo. 

Satanás, em vez de 
reconhecer que é criatura, 
aspirou a ser adorado como 
se fosse Deus. Maria, pelo 
contrário, foi exaltada, pois 
sabia ser a serva do 
Senhor. 

Enquanto Maria é a rainha 
da humildade; Satanás é 
pelo contrário, o rei da 
soberba 

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

Durante um exorcismo, o 
demônio gritava: Sabes 
como é que ela me 
combate? Com a humildade 

‘Nem por um instante, ela 
deixou de ser tão 
estupidamente humildade’ 

‘Mesmo agora que foi 
coroada, que é Rainha e 
tem à sua volta anjos, 
arcanjos, serafins, continua 
a ser a mais humilde de 
todas’ 
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CATEQUESE: OS 
PECADOS DOS HOMENS 
E A REPARAÇÃO AO 
CORAÇÃO DE CRISTO E 
AO CORAÇÃO 
IMACULADO DE MARIA 

Cristo não apenas sofreu 
em sua Paixão, mas até 
hoje é perseguido na 
pessoa de seus discípulos, 
quando a Igreja é 
perseguida, é vilipendiada a 
pessoa do Papa, Cristo 
continua sua Paixão, 
naqueles que sofrem por 
causa de sua fé. E como 
Maria é inseparável de 
Cristo, também ela sofreu 
juntamente com Ele.  

Cristo e Maria sofrem 
especialmente pelos 
pecados e as infidelidades 
daqueles que se dizem 
cristãos.  

Jesus apareceu a Santa 
Margarida Alacoque 

mostrou seu Coração 
traspassado e a sangrar.  

Em La Salete,  Nossa 
Senhora apareceu a 
crianças a chorar.  

Em Fátima, Nossa Senhora 
mostrou seu Coração 
Imaculado cravado de 
espinhos 

Jesus continua 
verdadeiramente a sofrer 
por nós, Ele não é um 
espectador indiferente, ele 
sofre, como na Paixão, por 
todos os pecados dos 
homens 

Nossa Senhora também 
sofre, por Seu Filho e por 
nós.  

Em Fátima, Nossa Senhora 
mostrou-se dolorida pela 
ingratidão, pela indiferença 
e pelas blasfêmias dos seus 
filhos.   
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Durante o prodígio do Sol, 
houve outro apelo à 
reparação: a Senhora 
apresentou-se na forma de 
Senhora das Dores para 
fazer-nos compreender que 
a salvação do mundo passa 
pelo sacrifício reparador. 

Nossa Senhora pede a 
consagração ao Seu 
Coração Imaculada, pois 
esta oferta reparadora, 
implora perdão a Deus 
pelos que estão afastados e 
suplica a graça da 
conversão 

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

Durante um exorcismo, o 
demônio disse ‘ Ela é a 
única que está em toda a 
parte, nenhum de nós 
resiste’ 

 

 

‘O Seu Coração é a nossa 
dor; por mais que tenhamos 
cravado o Seu Coração, por 
mais que o tenhamos 
esmagado, tanto mais ela 
nos esmagou’ 

CATEQUESE: ASSUNÇÃO 
DE MARIA 

Nossa Senhora foi levada à 
gloria celeste em corpo e 
alma, e exaltada pelo 
Senhor como Rainha do 
Universo, para que se 
parecesse mais com o seu 
Filho. 

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

Durante um exorcismo, o 
demônio dizia que perfume, 
que perfume, que fedor, 
que fedor... Aquele perfume 
vem da alma e do corpo 
dela.. A sua alma nunca 
deixou o seu corpo, com o 
seu corpo foi assunto aos 
céus.  
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Ela porém não teve sequer 
necessidade de morrer.  

Ela fechou os olhos e ouviu 
o seu Filho que estava a 
chegar para leva-la e 
abraçada a si, e levou-a 
consigo e disse-lhe: Assim 
como Tu me trouxeste a 
esta terra, assim te levo 
para o reino do nosso Pai. 

Maria não podia morrer, 
porque era o Templo Santo 
de Deus 

CATEQUESE: A 
CARIDADE PARA COM O 
PRÓXIMO 

O amor ao próximo é uma 
consequência lógica e 
necessária do seu amor a 
Deus; na terra, o próximo 
de Maria eram todos 
homens criados por Deus 

 

 

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

O demônio uma vez disse 
Maria e o seu o amor ao 
próximo: só sua presença é 
capaz de me arrancar da 
boca.... A sua presença é 
mais poderosa que 
miríades de anjos.  

CATEQUESE: NOSSA 
SENHORA E A 
EUCARISTIA 

Nossa Senhora é o primeiro 
tabernáculo da história 

Padre Pio dizia ‘Não vedes 
Nossa Senhora sempre ao 
lado do Sacrário? 

São Maximiliano Maria 
Kolbe – recomendava que 
quando se fosse ter com 
Jesus Eucarístico nunca se 
esquecesse a recordação 
da presença de Maria 
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Quando recebemos Jesus 
na Santa Hóstia, quando 
recebemos este Corpo, que 
se imola no altar, e este 
Sangue que redime,  
estamos recebendo 
também Maria. Pois não é 
possível separá-Los.  

Jesus tomou o seu Corpo e 
o Seu sangue de Maria  

Em uma aparição Maria 
disse ao Padre Ermanno – 
Vem comer o pão que eu 
formei com o leite virginal 
do meu sangue de virgem; 
vem beber o vinho que 
extraí do meu mais puro 
sangue.  

Se queres conhecer  a Mãe 
que deves seguir 
preferentemente, presta 
atenção ao fruto das 
minhas entranhas.  

Mostra a Eucaristia e diz: 
Eis o fruto 

Nossa Senhora ensinava o 
padre Domenico como 
receber Jesus Eucaristia 
com proveito: Oferece a 
Deus as minhas 
disposições em conversar 
com Ele na terra. Imagina 
recebe-lo como eu o recebi 
no meu seio, na 
Encarnação. Ou como o 
acolhi nos meus braços, 
quando veio à luz. Ou como 
o abracei no caminho do 
Calvário e quando foi 
deposto da cruz, ou ainda 
depois da Ressurreição.  

RELATOS DOS 
EXORCISMOS 

Durante um exorcismo o 
demônio revelou: Quando 
vos ajoelhais diante 
daquele, nós trememos. 

‘Até nós não conseguimos 
saber como está em toda a 
parte ao mesmo tempo, em 
cada pequenino pedaço de 
hóstia.’ 
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“Ele(Jesus) e ela(Maria) são 
inseparáveis. No corpo e 
sangue do Filho também há 
o corpo e sangue da Mãe.” 

‘Quando celebrais aquilo a 
que chamais Missa, ela 
está com Ele’ 

EXPERIENCIA MARIANA 
DE OUTROS 
EXORCISTAS 

Eis o que o demônio disse 
para outros exorcistas: 

‘O terço para mim é uma 
guilhotina’ 

‘Aquela mulher é uma 
terrível destruidora dos 
meus planos. É uma 
devastadora do meu reino. 
Não me deixa ganhar uma 
vitória e já me prepara uma 
derrota’ 

 

 

‘É a única criatura que me 
pode vencer inteiramente, 
porque nunca foi tocada 
pela mais pequena sombra 
do pecado’ 

‘Não nomeies, ela esmaga-
me; senão, eu destruiria o 
mundo inteiro’ 

‘Aquele nome queima-me  a 
boca’ ‘Aquele nome faz 
tremer o Inferno’ 

CONCLUSÃO:Portanto, é 
importantíssimo termos 
uma completa devoção a 
Nossa Senhora é aumentar 
cada dia mais nosso amor, 
piedade e práticas 
marianas.  

Nossa Senhora é o terror 
dos demônios e a porta do 
céu, tenhamos uma 
devoção especial por ela, 
que nos protege e quer a 
nossa salvação.  
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Façamos à nossa 
consagração á Nossa 
Senhora pelo método de 
São Luiz Montfort; façamos 
a devoção dos 5 primeiros 
sábados do mês, 
aumentemos a nossa 
quantidade de penitências, 
jejuns e orações.  

Que possamos rezar 
diariamente o Santo 
Rosário, usar seus 
sacramentais – Medalha 
Milagrosa, Escapulário do 
Carmo. 

Entronizar nossa casa ao 
Sagrado Coração e 
Imaculado Coração de 
Maria 

Rezar 3 Ave Marias a 
Nossa Senhora quando 
acordar e 3 Ave Marias ao ir 
dormir.  
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OUTRAS SANTAS DEVOÇÕES E 
PRÁTICAS RECOMENDADAS:  

-Eucaristia  

-Sagrado Coração de Jesus  

-Guarda de Honra do Sagrado Coração 
de Jesus  

–9 Ofícios do Sagrado Coração de Jesus  

-10 Dores Internas do Sagrado Coração 
de Jesus  

-Detente ou Escudo do Sagrado 
Coração de Jesus ( Tenha um e 
distribuía para familiares e amigos)  

- Sagrada Cabeça de Jesus 

 -Santas Chagas  

-Chaga do Ombro esquerdo de Jesus -
Sagrada Face de Jesus  

-Preciosíssimo Sangue de Jesus  

-Menino Jesus de Praga  

-Jesus Agonizante  

-Jesus, Rei de Amor  

-Jesus Misericordioso  

-Entronização da Casa ao Sagrado 
Coração de Jesus e Imaculado Coração 
de Maria  

-Entronização da Casa Menino Jesus e 
Nossa Senhora Menina  

-Cruz do Apostolado  

-Oração Flecha de Ouro  

-Relógio da Paixão 

 -Hora Santa  

-Adoração Noturna do Lar  

-Via Sacra  

-9 Primeiras Sextas Feiras do Mês ao 
Sagrado Coração de Jesus 

 -5 Primeiros Sábados ao Imaculado 
Coração de Nossa Senhora - 6 
Primeiras Quintas Feiras do Mês -
Irmandade da Terra Santa  

- 5 escapulários  

-Santos Escapulários (Escapulário de 
São José, Escapulário de São Miguel, 
Escapulário de Nossa Senhora das 
Mercês, Escapulário de Pellevoisin, 
Escapulário da Sagrada Face, 
Escapulário de Nossa Senhora do Bom 
Conselho..)  

-Consagração a Nossa Senhora pelo 
método de São Luiz Montfort  

-Milícia da Imaculada  
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-Santo Rosário  

-Confraria do Rosário  

-Rosário Vivo  

-Rosário Perpétuo  

-Mil Ave Marias  

-Novena Nossa Senhora do Rosário  

-3 Ave Marias pela manhã e pela noite 
-Escapulário Verde  

- Ofício Parvo  

-Medalha Milagrosa  

-Nossa Senhora das Dores  

-Nossa Senhora Menina  

-Nossa Senhora do Bom Sucesso  

- Nossa Senhora de Garabandal  

-Nossa Senhora das Lágrimas  

-Nossa Senhora do Desterro e suas 
promessas  

-Chama de Amor  

-Consagração a São José  

-Cordão de São José  

-Oração diária a São Miguel  

-Oração diária ao Anjo da Guarda  

-Cordão de São Tomas de Aquino  

-Medalha de São Bento  

-Arquiconfraria de Santa Filomena  

-Irmandade da Terra Santa 

-Amigos de Santa Teresinha  

-Associação Luiz e Zélia Martin  

-Esmola  

-Indulgências  

-Oferecer Penitências  

-Rezar pelos Agonizantes(rezar todos 
os dias pelos agonizantes) 

 

 


