




les não são os protago
nistas das histórias sagra
das — mas estão presen
tes em momentos cru
ciais delas. No primeiro 
livro da Bíblia, o Gêne

sis, três anjos (ou. dependendo da inter
pretação do texto, dois anjos acompa
nhando o próprio Deus) comunicam ao 
patriarca Abraão e sua mulher, Sara, 
que. a despeito de sua idade avançada, o 
casal dará origem a uma vasta progénie 
— nada menos que a nação de Israel. 
Nos Evangelhos, é o anjo Gabriel que 
anuncia à Virgem que ela será mãe do 
Salvador — e é também um anjo que, 
sentado sobre a pedra do sepulcro onde 
se depositara o corpo de Jesus crucifica
do, anuncia a Ressurreição às mulheres 
que vêm visitar o túmulo. Gabriel é fi
gura proeminente também no livro sa
grado dos muçulmanos: é ele quem dita 
o Corâo ao profeta Maomé. Ao lado 
dessas missões grandiosas, os anjos 
mostram uma outra face — esta fami
liar, íntima, devotada, como guardiões 
pessoais dos fiéis. Criaturas que habi
tam o espaço entre o céu do puro espíri
to e a prosaica terra palmilhada pelos 
humanos, são uma poderosa fonte de 
inspiração — um símbolo tão universal 
que pode até se despegar do contexto re
ligioso original: estrela de filmes, qua
drinhos e best-sellers. o anjo é também 
uma figura pop (no ano que agora se 
aproxima do fim, as livrarias brasileiras 
receberam uma enxurrada de romances 

angélicos voltados para o público ado
lescente). Tão familiares nos são os an
jos que seu sentido original pode até se 
diluir. Mesmo assim, sua mensagem de 
elevação espiritual segue sendo ouvida 
por crentes de todas as denominações, 
atravessando séculos e continentes. 

O zoroastrismo — antiga religião da 
Pérsia que hoje sobrevive em comuni
dades no Irã e na índia — pode ter in
fluenciado, de forma meio oblíqua, a 
concepção dos anjos. A forma alada que 
se consagrou para o anjo talvez seja he
rança do Faravahar. um símbolo do zo
roastrismo para a alma. Mas foi na Bí
blia hebraica que o anjo nasceu e pros
perou — e de onde migrou para o cris
tianismo e o islamismo. Rica e multifa
cetada, a tradição religiosa comporta 
versões múltiplas para o anjo. Ele pode 
oferecer consolo e cura, ou exercer a 
mais implacável vingança. No que con
cerne à aparência, pode ter um muito 
palpável corpo humano (como os anjos 
do Gênesis que partilham de uma refei
ção na tenda de Abraão). Ou pode apre
sentar asas. ou ainda se manifestar em 
formas aterrorizantes de fogo e luz. Mas 
há certos elementos imutáveis na sua 
natureza: não sendo deuses nem huma
nos, os anjos servem aos propósitos que 
Deus estabelece para os homens. 

A função primeira dos anjos é a de 
portar mensagens divinas. Malach, a 
palavra hebraica para "anjo"', quer dizer 
muito simplesmente "mensageiro" — e 
o mesmo vale para o grego angelos. do 

PRIMEIRO ENCONTRO Abraão c os Três 
Anjos, de Mare Cliagall: o patriarca 

judaico oferece aos enviados de Deus a 
hospitalidade prosaica de sua tenda 



No papel angélico primordial -
o de mensageiro -. Gabriel anuncia a 
Maria que ela será a mãe do Messias. 
No entanto, São Paulo, o grande 
responsável pela disseminação e 
consolidação do cristianismo, tinha 
uma atitude reticente em relação aos 
anjos: entendia seu culto como uma 
forma de idolatria. No Apocalipse de 
São João, último livro da Bíblia, as 
legiões de anjos assumem um papel 
bélico, na luta final contra o mal 

No século VII, o islamismo 
surge absorvendo muitos 
elementos do judaísmo 
e do cristianismo - inclusive 
a crença em anjos, que 
cumprem funções de relevo 
nos textos sagrados dos 
muçulmanos. Mais uma vez, 
a função primordial do anjo 
é a de mensageiro divino: 
Maomé ouve a revelação do 
Corão do anjo Gabriel 

O filósofo cristão Tomás de 
Aquino (1225-1274) foi o 
grande teórico da natureza 
imaterial dos anjos, que 
seriam fruto da inteligência 
divina. Essa interpretação 
dos anjos como criaturas 
puramente espirituais se 
tornaria normativa no 
catolicismo 



Especial 

GABRIEL, O MENSAGEIRO 
A Anunciação, de Leonardo da Vinci: 
o anjo comunica a Maria que ela terá 

a responsabilidade incomensurável 
de ser mãe do Salvador 

qual se origina "anjo" em português. A 
monumentalidade da presença divina 
poderia ser esmagadora para os ho
mens; daí a necessidade de recorrer a 
um ser intermediário. "Deus não pode
ria ter contato direto com o ser humano, 
que é limitado e impuro, por causa de 
seu poder extremo e, sobretudo, de sua 
santidade absoluta", diz o teólogo Mat-
thias Grenzer, doutor em teologia bíbli
ca e professor da Pontifícia Universida
de Católica de São Paulo. Anjos amam 
ainda como áulicos de Deus, formando 
uma verdadeira corte celestial. É essa a 
função dos serafins mencionados no l i 
vro do profeta Isaías — criaturas com 
três pares de asas (um par para cobrir os 
olhos, outro para cobrir os pês e um ter
ceiro para voar) que cercam o trono de 
Deus, cantando "santo, santo, santo é o 
Senhor dos Exércitos". Uma função 
correlata à de cortesão é a de militar: os 
anjos são também os soldados da luz 
que, no fim dos tempos, vão se bater 
contra as hostes demoníacas — ou que. 
sob o comando do arcanjo Miguel, ex
pulsam Lúcifer (segundo a tradição, um 
anjo caído) dos céus. 

No polo mais distante dos céus e 
mais próximo da comezinha realidade 
humana, os anjos são nossos generosos 
guardiões. Nos Salmos, lê-se que o Se
nhor "dará ordem a seus anjos para te 
guardarem em todos os teus passos". 
Os cristãos costumam interpretar uma 
frase de Jesus no capítulo 18 do Evan
gelho de Mateus como uma referência 

ao anjo da guarda: "Não desprezeis um 
só destes pequenos! Eu vos digo que os 
seus anjos, no céu, contemplam sem 
cessar a face do meu Pai que está nos 
céus". No livro de Tobias (texto hebrai
co tardio que é aceito pela Igreja Cató
lica, mas não é incluído nem na Bíblia 
hebraica nem nas versões protestantes), 
o anjo Rafael oferece consolo e cura. 

Em nenhum ponto do texto bíblico, 
porém, se pode flagrar com clareza ine
quívoca um anjo da guarda em ação. 
Mesmo assim, a ideia de que um anjo é 
designado para a proteção de cada um 
de nós disseminou-se com vigor entre 
os judeus no período posterior ao exílio 

na Babilônia, em 586 a.C. — não por 
acaso, uma passagem traumática da his
tória judaica —, e daí se propagou entre 
os primeiros cristãos (os quais, também, 
enfrentavam a dura perseguição do Im
pério Romano). É provável que a maior 
pane das pessoas associe a concepção 
de anjo imediatamente à figura do guar
dião. A relação dos anjos com o homem, 
porém, não é sempre de proteção: há 
momentos de franca desconfiança e es
tranhamento de parte a parte. Um tre
cho do Talmude — coleção de textos e 
comentários de rabinos sobre a Bíblia 
— diz que os anjos interpelaram Deus 
sobre a pertinência de criar o homem. 



Em textos apocalípticos hebraicos que 
ficaram de fora da Bíblia, há outras re
ferências a uma quase hostilidade entre 
homens e anjos. O Enoque, por exemplo, 
fala de um homem que é transformado, 
em uma metamorfose terrível, cheia de 
fogo e luz, em um poderoso anjo, Meta-
tron. Os anjos "originais" recebem o 
novo parceiro com desprezo: "Que é 
esse cheiro de alguém nascido de mu
lher'?", provocam. Do lado dos homens, 
São Paulo mostra, em muitas passagens 
de suas Epístolas, uma nítida reticência 
para com os anjos, vistos como promul-
gadores da Lei judaica que Jesus viera 
para superar. Em Colossenses, ele reco

menda cuidado com o "culto aos anjos" 
e com aqueles que falam de visões mís
ticas — pois eles constituiriam desvios 
no caminho para Jesus Cristo. 

'ais grave ainda é 
que os anjos podem 
se converter em de
mônios. No cristia
nismo, em particu-

, lar, consagrou-se a 
visão de que eles estão sujeitos a dar 
passos em falso. De acordo com essa 
tradição, Lúcifer, ou Satanás, teria sido 
um anjo que, por orgulho, se voltou con
tra Deus e acabou expulso dos céus. Não 

existe, nos textos sagrados, um relato 
claro e detalhado da queda dos anjos 
maus. Quando os anjos caíram? Que pe
cado terão cometido para cair? Nos pri
meiros séculos do cristianismo e no de
correr da Idade Média, questões como 
essas foram exaustivamente discutidas 
pelos teólogos. Um debate mais crucial 
foi travado sobre quando os anjos foram 
criados por Deus, dúvida que parece ter 
inquietado igualmente judeus, cristãos 
e muçulmanos. Alguns teólogos cris
tãos, como Clemente de Alexandria, 
tentaram sustentar a ideia de que os an
jos existiam antes da criação do mundo 
— mas a posição predominante na Igre
ja é a de que eles surgiram em algum 
momento dos seis dias da Criação. No 
Corão, os anjos fazem reverência a 
Adão, uma indicação de que eles já 
existiam antes do primeiro homem — 
mas o texto não conta em quanto a exis
tência deles o antecipava. 

Outra questão fundamental: de que 
é feito um anjo? O Talmude diz que eles 
são de fogo, e textos da tradição islâmi
ca posteriores ao Corão afirmam que 
são feitos de luz. Nos dois casos, seriam 
ainda criaturas físicas. No catolicismo, 
predomina a visão de Santo Tomás de 
Aquino (1225-1274), provavelmente o 
teólogo que se devotou aos temas angé
licos com mais profundidade (e criativi
dade). Os anjos, acreditava Santo To
más, são criaturas puramente espiri
tuais. Podem se manifestar corporal
mente — como fizeram na tenda de 
Abraão, ou na luta com Jacó —. mas 
são fruto da inteligência de Deus e não 
têm peso, altura nem cheiro. Não co
mem, não bebem, não se reproduzem, 
não nascem e não morrem. Estariam na 
mesma ordem dos conceitos e pensa-









Text Box
Fonte: Veja, n. 2196, ano 43, n. 51, p. 150-160, 22 dez. 2010. 




