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AULA - EBD - 27/01/2019
LIÇÃO 2 e 3

ANJOS

Introdução
A palavra anjo aparece (Almeida Corrigida Fiel):

No Antigo Testamento: 108 vezes
No Novo Testamento: 180 vezes

No Antigo Testamento:
Gn 19D1 - Malakh (mailárr)
Significa:

Strong: 4397.
Enviar como representante, um mensageiro de Deus (anjo, profeta, 
sacerdote ou professor), embaixador, rei.
Ageu 1D13 (mesma referência)

Com frequência se referia a seres celestiais que muitas vezes 
assumiam a forma humana e apareciam como porta-vozes de ordens e 
notícias do Senhor (Jz 13D3,6,15,16).
Em geral também eram responsáveis por ajudar, proteger e lutar por 
aqueles que confiavam no Senhor (Gn 24D7, Ex 23D20).
As vezes os anjos também eram chamados de Senhor ou Deus pela 
intimidade e representação Dele diante dos homens (Gn 16D9-13, Ex 
3D2-4).

No Novo Testamento
Mateus 2D13, Lucas 1D11 - Angelos (ainguêlôs)
Significa:

Strong: 32.
Mensageiro, um anjo bom ou mau, por implicação um pastor (ou 
bispo) - como em apocalipse ao falar das sete igrejas onde o 
pastor era o delegado ou mensageiro das igrejas a Deus, um ser 
superior aos homens.
Anjos do diabo: Mateus 25D41, 2 Co. 12D7, Ap. 12D9. 

Alguns seres celestiais:
Anjos (Lucas 1D11)
Arcanjo (Judas 1D9)
Querubins (Ezequiel 10D7,9 e 28D14)
Serafins (Isaías 6D2 e 6D1-7)
Principados (Colossenses 2D15, Rm 8D38, Ef 3D10, Tito 3D1) 

Significa: Poder supremo ou príncipe
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Potestades (Colossenses 2D15, Rm 8D38, Ef 3D10, Tito 3D1) 
Significa: Pessoa que tem o poder ou a autoridade

Quantidade de anjos:
Hebreus 12D22
Apocalipse 5D11
Mateus 26D53

Seres assexuados:
Mateus 22D30

O que nos leva a crer que todas as classes também são.
Nós seremos “como” eles e não exatamente eles.

Todos foram criados por Deus, portanto são criaturas e não devem ser 
adoradas

Criação: Salmos 148D1-5

O que alguns outros escreveram sobre estes seres:
João Calvino (1509 - 1564 d.C.)
Acreditava que “ os anjos são despenseiros e administradores da 
beneficência de Deus para conosco... Mantêm a vigília, visando a nossa 
segurança; tomam a seu encargo a nossa defesa; dirigem os nossos 
caminhos, e zelam para que nenhum mal nos aconteça”.

Martinho Lutero (1483 - 1546 d.C.)
Em “Conversas à Mesa”, falou em termos semelhantes. Observou como 
esses seres espirituais, criados por Deus, servem à Igreja e ao Reino. 
Eles ficam perto de Deus e do cristão. “Estão em pé diante da face do 
Pai, perto do sol, mas sem esforço vêm rapidamente socorrer-nos”.

Anjos como estrelas:
Anjos também são chamados de estrelas.
Apocalipse 12D4
Apocalipse 1D16,20
Apocalipse 2D1

Anjos como exércitos dos céus:
Salmos 33D6
Neemias 9D6
2 Reis 21D5

TIPOS DE ANJOS

Anjos 
No Antigo Testamento: Malakh (mailárr)
Strong: 4397.
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No Novo Testamento: Angelos (ainguêlôs)
Strong: 32.

Funções, ações e descrições:
Gabriel (hebráico “geber El” - significa: “homem de Deus”) é 
um anjo (Lucas 1D26, Daniel 8D16).
Adorar a Deus (Neemis 9D6).
Transmitem a mensagem de Deus (Daniel 8D16-19).
Obedecem a Deus (Salmos 103D20).
Executa a vontade de Deus (Números 22D22, Números 
22D22-35).
Louvam e se alegram em Deus (Jó 38D7).
Adoram a Jesus (Hebreus 1D6). 
Espíritos ministradores para servir a favor daqueles que vão 
herdar a salvação (Hebreus 1D14).
Cumprem propósitos de Cristo (Mateus 13D39-41).
Falam da ressurreição de Cristo e são sua testemunha (Mateus 
28D5-7).
Falam da vinda de Jesus novamente (Atos 1D11).
Aquele que assine diante do trono para entregar a mensagem 
(Lucas 1D19).
Anjo obedece na íntegra (1 Cr 21D15).
Anjo faz milagres (Atos 12D10-11).
Um só anjo tem um poder imaginável (Isaías 37D36, 2 Sm 
24D15-16, 2 Reis 19D35).
Talvez o maior poder de um anjo maligno seja o de se 
transformar em algo que ele não é, um anjo de luz (2 Coríntios 
11D14).
Não são oniscientes (Mateus 24D36).
A velocidade de um anjo é muito superior à velocidade da luz 
(Lucas 1D11).

Velocidade da luz: 300 mil km/s.
A lua está a 384 mil km (a luz refletida na luz demora cerca 
de 1,28 segundos para chegar na Terra).
O sol está a 149 milhões de km (a luz do sol demora cerca 
de 8 minutos para chegar na Terra).

O tamanho de um anjo:
Apocalipse 21D17 (144x0.45= 64.8m)
Apocalipse 10D2 (O pé direito no mar e o esquerdo na terra)
1 Crônicas 21D16 (Entre a terra e o céu)

Outros textos:
Filo (20 a.C. à 42 d.C.), o filósofo judaico de Alexandria, no 
Egito, retratou os anjos como mediadores entre Deus e a raça 
humana. Os anjos, criaturas subordinadas, habitavam nos ares 
como “os servos dos poderes de Deus. Eram almas 
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incorpóreas sendo totalmente inteligentes em tudo e 
possuindo pensamentos puros”.
Pedro Lombardo (100 - 160 d.C.) acrescentou que um único 
anjo podia guardar muitas pessoas de uma só vez.
Dionísio, o Areopagita, (500 d.C.) contribuiu notavelmente 
para o estudo dos anjos. Ele retratou o anjo como “uma 
imagem de Deus, uma manifestação da luz oculta, um espelho 
puro, brilhante, sem defeito, nem impureza, ou mancha”.
Semelhantemente Irineu, quatro séculos antes (130 - 195 
d.C.), também construiu hipóteses a respeito de uma 
hierarquia angelical.

Arcanjos
No Novo Testamento: Archangelos (arkanguêliôs)
Strong: 743.

Significa:
Chefe + anjos (chefe dos anjos ou anjo chefe)
(1 Tess. 4D16, Judas 1D9)

Funções, ações e descrições:
Miguel (no grego “Michael” e no hebraico “mika'el” - 
significado: “quem é como Deus?”) é um arcanjo (Judas 1D9, 
Daniel 10D13).
Parecem haver pelo menos 7 que ficam diante do trono 
(Apocalipse 8D2).
Tem poder sobre os anjos (Apocalipse 12D7).

Quantidade:
Incerta.
A bíblia só fala “arcanjo” no singular para o arcanjo Miguel.

Querubins
No Antigo Testamento: (krubh, “qeruvim”) 
Strong: 3742.
No Novo Testamento: (cheroubim)
Strong: 5502.

Significa:
Ser angelical.
Correlato com um verbo acadiano (assírios e babilônicos) que 
significa “bendizer, louvar, adorar”.

Funções, ações e descrições:
Estão intimamente ligados à Deus e sua santidade (Êxodo 
37D9).
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Aparecem inicialmente guardando o Éden (Gn 3D24).
Possuem asas (Ezequiel 10D8).
Estão próximos do trono (Salmos 99D1).
O tabernáculo e o templo possuíam figuras de querubins 
(Êxodo 37D9 e 1 Reis 6D27,28,32,35,38).
O Senhor subiu em um querubim e voou (2 Sm 22D11, Salmos 
18D10).

Quantidade:
Incerta.
A Bíblia cita “querubins” no plural em Gênesis 3D24 e em quase 
todos os outros versículos.

Serafins
No Antigo Testamento: (saraph) 
Strong: 8314.

Significa:
Queima.
Ser com cor de cobre.
Ardente.
Serpente (abrasadora ou venenosa).
Isaías usa para falar da serpente “ardente” que voava (Isaías 
14D29, Isaías 30D6 - todos associados à palavra “ardente”).

Funções, ações e descrições:
Estão associados ao trono, na verdade ficam por cima do trono 
de Deus (Isaías 6D2).
Declaram a santidade de Deus constantemente (Isaías 6D3).
Possuem 6 asas e voam (Isaías 6D2).
Possui uma tenaz para pegar brasas do altar celestial (Isaías 
6D6).
Removeu a iniquidade dos lábios de Isaías (Isaías 6D7).

Quantidade:
Incerta.
A Bíblia cita “serafins” no plural em Isaías 6D2 e 6D6.

Outros anjos
Anjos vigias (Dn 4D13,17,23).
Anjos que controlam o vento (Ap 7D1).
Anjo do abismo (Ap 9D11).
Anjo que tinha poder sobre o fogo (Ap 14D18).
Anjo que tem uma foice aguda (Ap 14D18).
Anjo das águas (Ap 16D5).
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DEMÔNIOS

Introdução
No Antigo Testamento: (shed, “xád”) 
Strong: 7700.
Passagem: Deuteronômio 32D17
Significa: demônio, diabo

No Novo Testamento: (daimonion, “deimoniâm”)
Strong: 1140.
Passagem: Mateus 9D33
Significa: ser demoníaco, uma divindade, diabo, deus

Funções, ações e descrições:
Os demônios são anjos como os outros, mas anjos que se rebelaram 
contra Deus junto com o seu líder Lucifer (Ap. 12D4, Ap. 12D7, Mateus 
25D41).
O chefe deles é um querubim ungido (ou consagrado ou escolhido) (Ez 
28D12-15).
Não são onipresentes (Jó 1D7 - Bíblia Hebraica).
Não são onipotentes (Marcos 5D12-13).
Não são oniscientes (Mateus 24D36).
Pode se transformar em anjo de luz, ou em tudo o que ele não é (2 Co 
11D14).
Por vezes impedia Paulo de fazer a obra (1 Ts 2D18).
Ao nosso derredor tem uma proteção contra ele (Jó 1D10 - Bíblia 
Hebraica).
Só pode ser vencido com a armadura espiritual (Fé em Jesus, Palavra 
de Jesus e Oração à Jesus - Efésios 6).

Alguns nomes:
Demônio: Mateus 9D34
Belzebu: Lucas 11D5, 2 Reis 1D2
Satanás: Marcos 3D23
Besta: Ap. 13D1
Dragão: Ap. 12D7
Serpente e antiga serpente: Ap. 20D2
Tentador: Mateus 4D3
Diabo: 1 João 3D8
Acusador: Ap. 12D10
Adversário: 1 Pedro 5D8
Leão: 1 Pedro 5D8
Enganador: 2 João 1D7
Pai da mentira: João 8D44
Maligno: 1 João 5D19
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Quantidade:
Cerca de 1/3 dos anjos que tinha no céu (Ap 12D4).


