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A POSSESSÃO DIABÓLICA 

Mc 5, 1-18 

 

       Gostaria de refletir a partir de um texto o significado de todas as possessões 
diabólicas, narradas pelos Evangelhos, e a ação salvífica de Jesus libertando do 
mal. Sem dúvida alguma, os seus contemporâneos e o próprio Jesus acreditaram 
numa força maléfica a frustrar os planos de Deus, degradando o ser humano. Muitas 
doenças desconhecidas na época ou doenças psíquicas como psicoses, histerias, 
epilepsias eram atribuídas ao demônio pela medicina rudimentar da época. Não 
gostaria de abordar esses textos de forma ingênua e caricata, como fazem muitas 
pessoas em alguns grupos carismáticos, ou simplesmente discorrer sobre a cura 
que Jesus realiza na vida de alguns de seus contemporâneos. Olharei por um outro 
ângulo. 

       A palavra diabo, no grego, opõe-se ao símbolo. Símbolo é o que une e aponta 
para uma realidade transcendente. Diabo é o que separa, ficando em si mesmo. O 
possuído pelo diabo encontra-se numa realidade de separação de si, dos outros e 
de Deus. Permanece como alguém alienado. Suas idéias não são suas, “pensa” 
pela cabeça dos outros; seus sentimentos são confusos e nebulosos; sua ação é 
movida por outro. Nada lhe pertence. Tudo é alheio, pois são os outros ou uma força 
“desconhecida” que tomam conta de sua vida. Inclusive a responsabilidade por suas 
decisões ou a culpa pelo seu processo é colocada no outro, no caso, o diabo. Essa 
situação em que a pessoa não é mais autônoma e livre é descrita como morte e 
desumanização. O possesso de Gerasa vivia no meio dos túmulos, habitava nos 
cemitérios, andava rasgado, dando gritos e se ferindo (v. 5); o menino epiléptico era 
atirado no fogo e na água para morrer (Mc 9,21-22). Perguntado pelo seu nome, o 
demônio de Gerasa responde: “Legião é o meu nome, porque somos muitos”; no 
entanto, não se é ninguém, pois ser possuído pelos outros ou por muitos é a morte 
da identidade pessoal. 

       Temos necessidade de nos autorizar a viver nossa vida, de estarmos inteiros 
em cada acontecimento, saboreando cada momento, permitindo-nos sentir, pensar, 
acolhendo nossa realidade pessoal. Falamos da importância de nos possuir. 
Somente eu sou o responsável pela minha vida, meus sentimentos, minhas 
decisões. Preciso ser capaz de me descobrir como ser único e original, singular. Ter 
meus próprios pensamentos, ser senhor de meu destino, sujeito de minha história 
pessoal dentro da história grupal e social. A possessão diabólica não é outra coisa 
senão deixar tragar sua alma. Uso o verbo tragar pensando na imagem plástica do 
cigarro. Alguém ou muitos tragam sua alma (seu ser/ identidade) e reduzem-na a 
cinzas. A alusão à oralidade é fundamental nessa minha reflexão. Tratando-se da 
pulsão mais arcaica – a criança suga não só o peito materno, mas a própria mãe – 
encontramos esta tendência em muitas pessoas e no sistema social. Somos 
sugados por pessoas, ideologias, pelo mercado, pelo neoliberalismo e pela 
globalização. A mulher é sugada pelo homem (machismo), o trabalhador é sugado 
pelas leis do mercado, a ética é sugada pelos interesses econômicos e assim 
sucessivamente poderíamos prolongar bastante nossa lista. 

       O encontro com Cristo exorciza essa força “oculta” que nos domina, reconduz-
nos à nossa autonomia e liberdade, humaniza-nos. Diz o texto que após a expulsão 
da legião que se infiltrou no meio dos porcos, animal considerado impuro pelos 
judeus, e se precipitou no mar (lugar das forças do mal), o homem se encontrou 
sentado, vestido e em são juízo (v. 15).  Ser exorcizado do domínio dos outros ou 
daquilo que nos separa de nós, dos demais e de Deus (diabo) é o mesmo que deixar 
Deus nos possuir. Porém, não se trata de trocar uma possessão por outra, uma 
alienação diabólica por uma alienação divina. A presença de Deus em nós não nos 
aliena, pelo contrário, conduz-nos à liberdade e à autonomia. Deus é Aquele que 



nos faz sermos donos de nosso destino, sentimentos, pensamentos. Faz-nos 
sujeitos. Toda ação divina leva o ser humano a se tornar mais humano. 

 

 

PARA REFLETIR/REZAR 

 

1. Avalie seus pensamentos, sentimentos, decisões. São seus ou de outros? 
Você se possui, como sujeito da história, ou é possuído? 

2. Como a Vida Religiosa pode ser um lugar de humanização e libertação de 
tudo o que subjuga o ser humano e traga sua alma? 
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