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Impressão e acabamento
PAULUS INTRODUÇÃO

 A nossa palavra anjo é tradução da 
palavra hebraica malak. Essa palavra 
significa, na Bíblia, mensageiro, enviado. 
Indica apenas uma função e nunca a natu-
reza ou origem do mensageiro ou enviado. 
Tradicionalmente a Bíblia considera os 
anjos como seres enviados por Deus para 
guiar o povo, dirigir as pessoas, anunciar 
a vontade de Deus, conjurar perigos, cas-
tigar transgressões. Há os enviados bons 
(anjos bons) e o satanás (anjo mau). Os 
anjos bons, conforme a concepção religiosa 
oriental, formam a corte de Deus. A Bíblia 
lembra alguns nomes de anjos: Rafael, 
Gabriel, Miguel. Esses nomes indicam, 
no hebraico, funções. A fantasia popular 
e a literatura apócrifa (= não inspirada) 
elaboraram outros nomes e funções para 
os anjos. Por isso na Cabala judaica*, na 
 * A palavra Cabala é hebraica e significa “receber algo em 
particular”. Designava originalmente toda a doutrina religio-
sa hebraica, fora o Pentateuco. A partir do séc. XII tornou-se, 
porém, uma tendência místico-teológica no judaísmo e passou 



literatura religiosa islâmica e principal-
mente nos escritos esotéricos de hoje, apa-
recem anjos para tudo e até para funções 
sem sentido ou absurdas. O ritual para o 
culto dos anjos, proposto por tais escritos, 
é sincretista, muito alienante, intimista, 
arbitrário e mágico!
 O Novo Testamento, por sua vez, não 
tem uma doutrina sistemática sobre os 
anjos. Segue a tradicional, bíblica e extra- 
 bíblica. Considera os anjos como mensa-
geiros de Deus, interventores na história 
humana, servidores de Cristo, mensageiros 
junto aos homens. 
 São Paulo combate, por ex., na carta 
aos Colossenses, a ideia da apocalíptica 
judaica — difundida nos meios cristãos — 
de que os anjos eram semideuses, espíritos 
poderosos que dirigiam os destinos dos 
homens. Paulo cita as categorias desses 
espíritos: anjos, dominações, tronos, vir-

a professar doutrinas metafísicas, dogmáticas, exegéticas 
nem sempre bem definidas e que levam à magia, à astrologia, 
quiromancia, interpretação de letras etc. A Cabala admite a 
existência de seres intermediários entre Deus e os homens: 
são semideuses e emanam da divindade (cf. A. van Den BORN, 
Dicionário Enciclopédico  da Bíblia: “Cabala”, col. 217).
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tudes, potestades e principados (Rm 8,38; 
Cl 1,16; Ef 1,21). Para são Paulo, se tais 
espíritos existissem, nem assim os cristãos 
deveriam temê-los, porque todo o universo 
e todas as criaturas foram submetidas 
pelo Cristo Ressuscitado. Ele dominou e 
venceu todos os poderes. Só ele é o Senhor 
(Ef 1,10; Cl 1,15-20). O cristão não deve, 
pois, temê-los e muito menos submeter-se 
a eles através de ritos e cultos sem sentido 
(Cl 2,8.18-20).
 Jesus também falou muitas vezes so-
bre os anjos. Ele segue, porém, a tradição 
religiosa do seu povo.
 Anjos são, de fato, na Bíblia, mensagens 
e mensageiros de Deus.
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