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Prefácio
Vivemos na época do demonismo. Os demônios atuam em todas as
camadas da sociedade e tentam das mais diversas maneiras perverter o
homem e afastá-lo de Deus. Desde as religiões confessadamente demonólatras
até aquelas que atuam disfarçadamente, os demônios têm agido na
humanidade e não há luta mais importante para os cristãos do que contra as
potestades do ar, contra o diabo e seus anjos.
Muita coisa tem sido escrita sobre demônios. Não são poucos os livros em
circulação, no mercado evangélico, que tratam do assunto, de tanta

importância para aquele que deseja ver o bem do seu próximo. Não conheço,
entretanto, um livro com a veracidade, a impetuosidade e a coragem deste que
tenho a satisfação de prefaciar. Realmente estava faltando para esclarecimento
do nosso povo um livro do estilo de "ORIXÁS, CABOCLOS E GUIAS: Deuses ou
Demônios?"
e poucas pessoas estão tão bem qualificadas para falar desse assunto
quanto o bispo Macedo. Ele tem se empenhado ferrenhamente, por muitos
anos, na obra de libertação. Quem o conhece pessoalmente se contagia com
sua ardente fé, pois dedica toda a sua vida a lutar contra os demônios, pelos
quais tem repugnância e raiva.
Esse homem, que Deus levantou nesses dias para uma obra de grande
vulto no cenário evangelístico nacional e mundial, conhece todas as
artimanhas demoníacas. Seu freqüente contato com praticantes do espiritismo,
nas suas mais diversas ramificações, faz com que seja um grande conhecedor
da matéria.
Através dos veículos de comunicação e das igrejas que tem estabelecido
pelos rincões de nossa pátria e no exterior, o bispo Macedo tem desencadeado
uma verdadeira guerra santa contra toda obra do diabo.
Neste livro, denuncia as manobras satânicas através do kardecismo, da
umbanda, do candomblé e outras seitas similares; coloca a descoberto as
verdadeiras intenções dos demônios que se fazem passar por orixás, exus,
erês, e ensina a fórmula para que a pessoa se liberte do seu domínio.
Creio ser impossível a um praticante do espiritismo ler este livro e
continuar na sua prática. Acredito também ser difícil a um cristão ler este livro
e continuar a professar uma fé descuidada e estagnada.
Todas as áreas do demonismo são postas a descoberto neste livro; todos
os truques e enganos usados pelo diabo e seus anjos para iludir a humanidade
são revelados. O leitor será esclarecido acerca da origem das doenças,
desavenças, vícios e de todos os males que assolam o ser humano. Este livro
deve ser lido com o coração aberto, pois as verdades nele apresentadas chegam
a ser chocantes e inacreditáveis. Se uma ou outra passagem ferir seus
conceitos, não o deixe de lado; siga em frente, continue lendo e verá que as
pedras nas quais tropeçou, no final do caminho, servirão para construir um
alicerce sólido do conhecimento adquirido.
Creio que os demônios farão tudo para que este livro não seja lido até o
fim, nem divulgado; para que suas verdades não sejam acreditadas. Tenho
certeza, no entanto, de que Deus, através do Espírito Santo, tudo fará para que
ele cumpra com sua finalidade, que é despertar as pessoas que estão
enganadas, enlaçadas e escravizadas pelo diabo e seus anjos para uma vida de
fé, bênçãos, paz e prosperidade.
Os mais de dois milhões de exemplares deste livro, vendidos em todo o
mundo, estabelecem uma marca significativa na literatura evangélica. Poucas
obras alcançaram essa tiragem em tão pouco tempo, quando divulgadas por

apenas uma igreja.
De parabéns o bispo Macedo e o povo, em geral, por esta obra de tão
grande esclarecimento. Meus pêsames para o diabo e seus demônios pela
grande perda. Ele, que já está derrotado, vai espernear, estrebuchar e se
levantar com todas as suas forças contra o bispo e a Igreja, mas, mesmo
assim, terá que dedicar muito tempo para contabilizar as suas perdas.
Os Editores

Introdução
Há muito tempo venho orando por pessoas as quais na sua grande
maioria tiveram ligações com o espiritismo nas suas diversas facetas. Milhares
de pais-de-santo e mães-de-santo se transformaram em cristãos sinceros e
tementes a Deus, após participarem de reuniões em nossas igrejas.
Temos ministrado o Evangelho de Jesus Cristo na sua pureza e
integridade, e por obra do Espírito Santo, nossa igreja foi levantada para um
trabalho especial, o qual se salienta pela libertação de pessoas
endemoninhadas. Dessa maneira, nossa experiência tem sido muito vasta
nesse campo e grande é o número de pessoas que nos procuram pedindo
esclarecimento a respeito de tão discutido assunto. Sempre desejei colocar em
um livro toda a verdade sobre os orixás, caboclos e os mais diversos guias, os
quais vivem enganando as pessoas e, fazendo delas "cavalos", "burrinhos" ou
"aparelhos", quando Deus as criou para serem a Sua imagem e semelhança.
Agora, não somente atendendo a pedidos de milhares de pessoas, mas
também realizando um grande desejo, tenho a satisfação de colocar à
disposição de todos um trabalho simples, sem pretensão alguma, a não ser a
de ajudar pessoas que vivem sofrendo por estarem enganadas e entrelaçadas
pelos espíritos malignos. Dedico esta obra a todos os pais-de-santo e
mães-de-santo do Brasil porque eles, mais que qualquer pessoa, merecem e
precisam de um esclarecimento. São sacerdotes de cultos como umbanda,
quimbanda e candomblé, os quais estão, na maioria dos casos,
bem-intencionados. Poderão usar seus dons de liderança ou de sacerdócio
corretamente, se forem instruídos. Muitos deles hoje são obreiros ou pastores
das nossas igrejas, mas não o seriam, se Deus não levantasse alguém que lhes
dissesse a verdade.
Espero que este livro não se transforme num pomo de discórdia e também
não seja considerado meramente polêmico ou discriminatório. Se assim
acontecesse, eu me arrependeria de tê-lo escrito. Quero, sim, que sirva de
bússola a mostrar o caminho certo a todos os navegantes errantes deste
mundo; levando o leitor a examinar cuidadosamente, sem preconceitos, a
religião que tem praticado.
Desejo glorificar somente o nome de Jesus Cristo, meu Salvador e meu
Senhor, pelo bem que este livro possa causar. Enquanto escrevo, muitos dos
que irão ler sua mensagem estão envolvidos com a magia, a feitiçaria ou a
bruxaria e nem imaginam o que irá dentro de pouco tempo acontecer com suas
vidas. Já posso contemplar milhares de pessoas testemunhando o maravilhoso
milagre da libertação... Isso, mais que todas as coisas e riquezas do mundo,
me gratifica!
Leia este livro com toda a sinceridade do seu coração e faça uso dele para
auxiliar a tantas outras pessoas, as quais necessitam conhecer a mensagem
que ele transmite. Leia também a Bíblia e confira os textos citados.

Você terá a oportunidade de concluir se os ensinamentos apresentados
aqui são sinceros e estão calcados na Palavra de Deus. Sentir-me-ei
recompensado se pelo menos uma pessoa, através da leitura deste livro,
abandonar a vida errante, enfronhada nas falsas religiões, e se tornar um
verdadeiro cristão.
Sentir-me-ei realizado se este livro for uma verdadeira mensagem
transformadora. Espero que a sua vida, amigo, mude após a leitura sem
preconceitos desta mensagem. Quero ver milhares de pessoas, que antes eram
escravas ou "cavalos" dos demônios, por intermédio dessas palavras e da ação
do Espírito Santo em suas vidas, se tornarem verdadeiros servos do Deus
Altíssimo, adorando Jesus em Espírito e em Verdade, juntamente conosco, em
nossas abençoadas reuniões. Que Deus abençoe abundantemente o meu
amado leitor.
Bispo Macedo

Capítulo 1 - Orixás, Caboclos & Guias, Deuses ou
Demônios?
O povo brasileiro herdou, das práticas religiosas dos índios nativos e dos
escravos oriundos da África, algumas "religiões" que vieram mais tarde a ser
reforçadas com doutrinas espiritualistas, esotéricas e tantas outras que
tiveram mestres como Franz Anton Mesmer, Allan Kardec e outros médiuns
famosos. Houve, com o decorrer dos séculos, um sincretismo religioso, ou seja,
uma mistura curiosa e diabólica de mitologia africana, indígena brasileira,
espiritismo e cristianismo, que criou ou favoreceu o desenvolvimento de cultos
fetichistas como a umbanda, a quimbanda e o candomblé. Não vamos falar
sobre cada um desses assuntos, pois este livro tem a finalidade principal de
esclarecer o leitor em relação à verdade que está escondida por trás de tudo
isso, e não tem a preocupação de transmitir ensinamentos sobre essas coisas.

De demônios a deuses
No capítulo seguinte, você terá um esclarecimento acerca dos demônios.
Devemos, entretanto, afirmar, de início, que eles existem. São espíritos sem
corpos, anjos decaídos, rebeldes que atuam na humanidade desde o princípio,
com a finalidade de destruí-la e afastá-la de Deus. Esses anjos decaídos têm
enganado os homens há milhares de anos. Nas religiões mais remotas, tais
quais o vedismo, o bramanismo e o hinduísmo (2000 a.C.), já se encontram
evidências de sua existência, ora repudiados como verdadeiros demônios, ora
adorados como deuses. Tanto nas religiões hindus, egípcias ou babilônicas,
quanto nas nativas da África e outras regiões, os demônios têm sido evitados
ou adorados.
No Brasil, em seitas como vodu, macumba, quimbanda, candomblé ou
umbanda, os demônios são adorados, agradados ou servidos como verdadeiros
deuses. No espiritismo mais sofisticado, eles se manifestam mentindo,
afirmando ser espíritos de pessoas que já morreram (médicos, poetas,
escritores, pintores, sábios, etc). Se fazem também passar por espíritos de
pessoas da própria família dos que se encontram nas reuniões, quando são
invocados para "prestar caridade" ou receber uma "doutrina".

De deuses a demônios
No candomblé, Oxum, Iemanjá, Ogum e outros demônios são verdadeiros
deuses a quem o adepto oferece trabalhos de sangue, para agradar quando

alguma coisa não está indo bem ou quando deseja receber algo especial.
Na umbanda, os deuses são os orixás, considerados poderosos demais
para serem chamados a uma incorporação. Os adeptos preferem chamar os
"espíritos desencarnados" ou "espíritos menores" (caboclos, pretos-velhos,
crianças, etc.) para os representar, e a estes obedecem e fazem os seus
sacrifícios e obrigações.
Na quimbanda, os deuses são os exus, adorados e servidos no intuito de
alcançar alguma vantagem sobre um inimigo ou alguma coisa imoral, como
conquistar a mulher ou o marido de alguém, obter favores por meios ilícitos,
etc.
No kardecismo e nas demais ramificações espíritas ou espiritualistas, os
demônios se apresentam como espíritos evoluídos ou ainda em evolução, que
precisam de doutrina. Na maioria desses cultos, eles são invocados para
prestar caridade, seja praticando o curandeirismo ou transmitindo mensagens
que vão "iluminar" os adeptos. Existem grupos espíritas ou espiritualistas que
lidam com os espíritos (demônios) por intermédio da mente ou de práticas
experimentais de meditação, transmigração e coisas assim. Alguns desses
demônios chegam a afirmar que são moradores de outros planetas, com
uma função espiritual na Terra.

A realidade
Na realidade, orixás, caboclos e guias, sejam lá quem forem, tenham lá o
nome mais bonito, não são deuses.
Os exus, os pretos-velhos, os espíritos de crianças, os caboclos ou os
"santos" são espíritos malignos sem corpo, ansiando por achar um meio para
se expressarem neste mundo, não podendo fazê-lo antes de possuírem um
corpo. Por isso, procuram o corpo humano, dada a perfeição de funcionamento
dos seus sentidos. Existem casos em que por força das circunstâncias eles
chegam a possuir animais para cumprir seus intentos perversos:

"Então, os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a
manada de porcos."
Mateus 8.31

Um demônio é uma personalidade; um espírito desejando se expressar,
pois anda errante procurando corpos que possa possuir para, através deles,
cumprir sua missão maligna. Os orixás, caboclos e guias, na realidade, nunca
fazem bem em favor do seu "cavalo". Exigem obediência irrestrita e ameaçam

de punição aquele que não estiver andando "na linha".
Vivem castigando seus seguidores e não têm bênção alguma para dar.
Pessoas bem-intencionadas e religiosas passam anos e anos acreditando de
todo o coração nos poderes dos orixás e dos pretos-velhos.
O que vêem, no entanto, nunca realmente as satisfaz. O diabo,
organizador de tudo isso, engana a humanidade. Com rituais, danças e
oferendas, induz o ser humano a abrir sua vida às forças do inferno, de sorte
que este fica escravo dos espíritos, pagando um preço incrivelmente alto pelos
pequenos favores recebidos, os quais o mantêm enganado.
Muitas pessoas piedosas são enganadas pelos demônios. A alma da
mãe-de-santo, por exemplo, é vendida ao orixá.
Há uma chantagem diabólica nesse meio, que obriga a pessoa que "faz o
santo" a renunciar, enquanto vive, a todas as coisas, inclusive à própria
salvação. Há um temor imenso entre os praticantes dessas seitas em deixá-las
por causa das ameaças feitas. Muitas vezes eles rejeitam convites para
participar das reuniões de libertação numa igreja evangélica motivados por
esse medo que lhes é imposto.
Na nossa igreja temos centenas de ex-pais-de-santo e ex-mães-de-santo,
que foram enganados pelos espíritos malignos durante anos a fio. Depois de
assistirem a uma de nossas reuniões, motivados pelos programas de rádio ou
televisão, ou levados por alguém que já freqüentava nossos cultos, se
transformaram em novas criaturas. Verificaram que os orixás, caboclos e
guias, aos quais devotavam tão grande estima, não possuíam nenhum poder
em relação àquele que está com Cristo.
Decepcionaram-se ao constatar que os mais fortes "protetores" com quem
contavam não passavam de demônios, que na igreja, caíam de joelhos e
obedeciam às ordens do dirigente da reunião.
Impressionaram-se ao ouvir os próprios orixás e caboclos confessarem
diante da multidão que não passam de demônios, cuja missão é enganar,
arrasar e destruir os seus "cavalos". Sim, meu amigo leitor, essas pessoas
encontraram em Jesus Cristo a única e verdadeira fonte de poder. Deram um
basta a uma vida de opressão, cansaço e desilusão; quebraram os gongás,
fecharam os terreiros, destruíram as imagens e os objetos fetichistas.
Adquiriram uma Bíblia, onde aprenderam que Deus condena a feitiçaria e
proíbe a consulta aos espíritos que dizem ser de pessoas mortas.
A maioria desses irmãos e irmãs trabalham na igreja como obreiros. São
trabalhadores incansáveis na obra de Jesus.
Querem que todas as pessoas conheçam a verdade acerca dessa falsidade
chamada espiritismo, com os seus diversos rótulos. Você, amigo leitor, também
pode deixar isso de lado e se tornar uma nova criatura. A Bíblia condena todas
as práticas da umbanda, do candomblé e do espiritismo de um modo geral.
Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, encontramos versículos bíblicos,

mostrando a desaprovação de Deus a essas práticas enganosas e diabólicas:

"Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o
irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus; a deuses
que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não
se estremeceram seus pais. Olvidaste a Rocha que te gerou; e te
esqueceste do Deus que te deu o ser."
Deuteronômio 32.16 -18

"Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em meu nome,
expelirão demônios..."
Marcos 16.17

"Então, regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo: Senhor,
os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome!"
Lucas 10.17

"Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Hinom, adivinhava
pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com
necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mau perante o
Senhor, para o provocar à ira."
2 Crônicas 33.6

Se você, meu amigo leitor, crê em Deus e em Jesus Cristo e pratica
qualquer forma de consulta aos mortos ou adoração a "deuses" com nomes de
orixás, caboclos, pretos-velhos e guias; se você presta culto ou oferece sangue e
sacrifícios a entidades, atenda à voz de Deus e nunca mais pratique essas
coisas. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para servir só a Ele.
Tenha apenas Jesus Cristo como seu protetor ou guia. Tome uma atitude de fé
e coragem: renuncie a tudo isso e volte-se para Deus. Participe de uma reunião
de libertação em nossas igrejas e o Senhor Jesus Cristo o libertará dessas
práticas condenadas por Deus, as quais nada têm de religião.
Em muitos casos não passam de engodo e fingimento, para tirar o seu
dinheiro, a sua saúde e a sua paz, sem nada dar em troca. Vamos, meu amigo
leitor; levante-se, saia do lodo em que se encontra e venha para a maravilhosa
companhia de Jesus. Junte-se a milhares de pessoas que foram alcançadas
pela mão misericordiosa de Cristo, as quais agora estão anunciando a verdade.
"E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" (João 8.32).
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