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Abertura
O Portal VivaJesusBr está lançando mais um e-livro agora com o título Anjo. Essa
primeira publicação tem como objetivo informar, confirmar e qualificar a existência destes seres
criados por Deus. Os anjos de Deus estão divididos em várias ordens, por exemplo, Arcanjos,
Anjos da Guarda e Querubins.
Nesse primeiro momento será destinado à confirmação de sua existência, para depois,
em outras publicações ser possível um aprofundamento, eles como nós são filhos de Deus. Essa
nossa atitude é comum em publicações, pois só dessa maneira é que será possível um maior
entendimento e conhecimento.
Existem diversas publicações interessantes sobre o tema que poderão facilitar o estudo,
também faremos indicações, mas se for possível é interessante estudar as produzidas por São
Tomás, um grande Santo e escritor.
A leitura desse texto trará algumas informações novas, mas muitas delas estão
presentes nas Sagradas Escrituras ou foram obtidas nas Tradições e Magistério da Igreja, também
em trabalhos realizados por Santas e Santos, ou ainda, em depoimento de Santos e Santas,
incluindo os Beatos, Beatas e os Servos de Deus, por fim no Catecismo Católico.
Mostraremos as mentiras originárias do misticismo ateu que enganam o fiel sobre a vida
desses seres espirituais.
Boa leitura! Esperamos estar lhe ajudando na fé, no amor e no seu sentido de vida
voltada para a família, a Santíssima Trindade e a Sagrada Família.
Como fiéis, leigos, desejamos a todo ser humano a vida ao lado de Deus na Santíssima
Trindade, com paz, amor e caridade.
Vivaldo Armelin Júnior
VivaJesusBr.com & TvVivaJesusBr.com
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Anjos
O misticismo pagão cria anjos, lançam muitas fantasias a seus respeitos e até inventam
nomes para estes seres auxiliares de Deus. Outros reverenciam o lado mau destes seres, ou seja,
o grupo de anjos que vivem sob as ordens do maligno. Esses grupos descaracterizam o papel
revelado por Deus de seus auxiliares e servos, muitas vezes até os relacionando com o horóscopo.
Os anjos de Deus, segundo nos ensina a Santa Igreja, são seres puramente espirituais,
auxiliares e servos de Deus.
São três as maneiras de se conhecê-los, não apenas sobre os anjos, mas sobre tudo que
é sagrado, por meio do Sagrado Magistério, da Sagrada Escritura e, por fim, da Sagrada Tradição.
Esses meios documentais nos apresentam os anjos desvinculados do misticismo e até do folclore.
Outra fonte de informação vem dos escritos deixados por diversos Santos e Santas, por Beatos e
Beatas, Papas, Bispos e videntes, leigos ou religiosos etc.
Os anjos, como nós humanos, foram criados por Deus e são descritos desde os textos
do Antigo Testamento. Estes nos foram apresentados por Deus, inclusive o anjo do mau. A
existência dos anjos de Deus é comprovada pela Bíblia, nos dois Testamentos, porém outras fontes
nos revelam sua existência, os Concílios, quando estes seres foram confirmados como Dogma.
Muitos Santos, Santas, Beatos, Beatas, Servos e Servas de Deus, em outras épocas
afirmaram ter visto um anjo. No entanto é importante destacar que nenhum anjo tem natureza
divina, essa condição é única e exclusiva de Deus.
Baseados nessas informações, todas verdadeiras, é possível ter certeza de sua
existência. Deus, o Criador, em várias oportunidades permitiu a um mortal vislumbrar a imagem de
um anjo, não uma imagem estática, mas a de um ser espiritual vivo.
Foi na criação que Deus criou todos os seres que vivem no Céu e na Terra, vou mais
longe, em todo universo. No céu os anjos são seres espirituais,são invisíveis a nós humanos
enquanto encarnados.
Muitas pessoas, descrentes, afirmam que os anjos são uma invenção da Igreja por não
existirem provas materiais de suas existências, no entanto como explicar a presença deles no
Antigo e no Novo Testamento.
Essas pessoas acreditam que nada existe além da matéria, portanto não há outra vida
no mundo de Deus. Para outras, mesmo acreditando em Deus e Jesus, os anjos não passam de
seres imaginários criados pelo ser humano.
Um anjo anunciou a Maria o projeto de Deus. Um anjo falou a verdade a José em sonho
após a anunciação. Outro anjo alertou, também em sonho, a José sobre a perseguição de
Herodes. Por fim, nessa sequência de exemplos, foi um anjo que rolou a pedra que fechava o
túmulo de Jesus e instantes depois ocorreu a Ressurreição.
Os anjos são representados
de diversas maneiras e de acordo
com o uso da imagem, variando
suas formas quando para crianças, jovens e adultos.
Em todas as situações são
eles que nos amparam e nos protegem, sempre de acordo com a
vontade de Deus, Pai de todos
nós humanos e anjos.
Acreditar nesses seres espirituais é acreditar no Reino de
Deus e em sua existência.
Falar com seu anjo da Guarda é falar com Deus, na Santíssima Trindade.
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Os anjos, lá no Céu, reverenciam Maria, como a Santa Mãe de Deus, Nosso Senhor
Jesus Cristo. Ela está ao lado de seu Filho, o ajuda, intercede por nós humanos e por todo tipo de
vida existente nesse planeta. No entanto não é uma deusa, mas sim uma intercessora.
Os anjos, que tanto protegeram à Sagrada Família, agora acompanham a Virgem Mãe de
Deus em suas aparições e manifestações.
Esta é mais uma prova da existência dos anjos. Estes seres espirituais são auxiliares de
Deus, ou melhor, da Santíssima Trindade em um único Deus.
Os anjos, portanto, são seres reais, vivos e verdadeiros. No Catecismo Católico, um
documento que é uma grande e fundamental explicação sobre a Bíblia, que os confirma e dessa
maneira fazem parte de uma verdade de fé. Não há como crer no Espírito Santo de Deus, na
Trindade Santa, se não crer na existência destes seres espirituais, pois estão presentes na vida do
ser humano desde a criação e em muitas passagens descritas nos Sagrados Documentos de Deus.

A Mãe que carrega
o corpo morto do
Filho!
Rodeada pelos
anjos do Senhor
Deus, na
Santíssima
Trindade.

VivaJesusBr.com - 2011

Foi um anjo enviado por Deus responsável pela Anunciação, porém todos os anjos são
submissos à Mãe de Deus, e ao lado Dela senguem exercendo as suas funções. Os anjos são seres
espirituais, reais, puros e santificados. Com tantas evidências não há como contestar as suas existências. Ou você ainda tem dúvida?
Bastam ler algumas páginas do Catecismo Católico da Igreja para ter a confirmação e
certeza da existência espiritual dos anjos, servos de Deus. A Sagrada Escritura os descrevem como
seres não carnais. O mesmo acontece com a Sagrada Tradição quando os anjos são descritos da
mesma maneira. Não são apenas estes dois documentos, também existem relatos de videntes,
místicos religiosos e leigos, que depois foram Santificados.
Deus não os criou como seres robotizados, sem vontade própria, sem inteligência, muito
ao contrário, para que pudessem atender e auxiliá-Lo, estes foram criados com grande inteligência, liberdade de escolha e vontade. A tal ponto que um deles se rebelou contra Deus, pois se
achava superior ao Criador.
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Os anjos são mensageiros, mensageiros de Deus. Um anjo é um enviado por Deus com
uma mensagem ou com a finalidade de proteger, amparar ou guardar um ser humano no
momento da concepção. Guardar? Na Bíblia, Novo Testamento, em Mt 18,10, Jesus afirma que os
anjos protegem os pequeninos. Por analogia surgiu o termo “anjo da guarda”, ou seja, o anjo de
Deus que foi por Ele designado para guardar cada um dos seus filhos terrenos.
Sua festa foi oficializada pelo Papa Paulo V, no século XVI, quando determinou o dia 02
de outubro para a devoção. No século passado (séc. XX), dois Papas confirmaram que os anjos
são criaturas ou seres imortais e pessoais, que tem inteligência e vontade própria, são fiéis a Deus
e não são seres robóticos. O primeiro Papa foi Pio XII, em 12/08/1950, e depois o Papa Paulo VI,
em 30/06/1968, dois grandes Papas e estudiosos da Sagrada Escritura.

O maior feito de São Tomás de Aquino (1225/74), século XIII, não foi apenas o de ter
sido proclamado Dr. da Igreja após a sua morte e canonização, pois são de grande importância
seus estudos e pesquisas, inclusive sobre os anjos. Você ou alguém poderá dizer que esses
estudos estão totalmente desatualizados, uma vez que já se passaram oito séculos. Essa
afirmação não é verdadeira e nem mesmo real. Todos estudos bíblicos, da vida dos Santos e
Santas, e, ainda, dos documentos papais, confirmam a atualidade do trabalho de São Tomás de
Aquino. É importante destacar que as coisas de Deus, inclusive seus mistérios, não são, por
exemplo, como as ciências que se desatualizam com o passar do tempo. As coisas de Deus são
permanentes, ou seja, eternas. Seus estudos são todos base para trabalhos, pesquisas e
atualizações dos conhecimentos por parte de muitos estudiosos, inclusive em universidades leigas,
além das católicas.
São Tomás foi um grande estudioso, era também um filósofo e teólogo. Teve uma
excepcional formação. Seu conhecimento era muito grande, mas também era uma pessoa
humilde. Como religioso acreditou sem ter visto!
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Acreditar é crer, mas também é ter fé, saber venerar e amar. Como Cristo afirmou a
Tomé, que é muito maior todo aquele(a) que crê sem ter visto.
São Tomás de Aquino estudou a fundo as Sagradas Escrituras, e vale lembrar que elas
eram manuscritas e tinham, por essa razão, grande quantidade de volumes, impossibilitando seu
transporte. A partir de seus estudos avançou em suas pesquisas a ponto de se tornar um grande
especialista em anjos. Sua sabedoria, a inspiração vinda de Deus pelo Espírito Santo e seus
conhecimentos vindos dos relatos de Santos e Santas sobre as tradições da Igreja, proporcionaram
a criação deste documento.
Como já foi descrito anteriormente, os anjos são seres espirituais mais próximos em
semelhança a Deus, são inteligentes, tem vontade própria e são extremamente obedientes a
Deus. Eles são muito superiores intelectualmente em relação a nós seres humanos.
Essa condição permite a qualquer um deles, principalmente os denominados anjos da
guarda, prever o futuro que poderá afligir aquele ou aquela que é seu protegido. São
acontecimentos físicos, em outras palavras, que seguem as leis da física, também todos os
fenômenos relacionados às leis naturais. No entanto, essa capacidade não supera, nem mesmo se
igual ou se aproxima a possuída pela Santíssima Trindade. Eles, anjos, preveem por conhecerem
as leis naturais e da física. Apenas Deus é onisciente (conhece e sabe tudo).

Capitel contendo a incrustação da imagem de um querubim. Essa é uma
maneira diferenciada de apresentar um anjo do Senhor, que do alto da
coluna nos observa e ampara.

Um anjo da guarda
tem a função de guiar, ensinar,
orientar e proteger, mas segundo São Tomás de Aquino
não pode “ler” os nossos pensamentos.
Como os seres humanos, Deus deu aos anjos o
livre arbítrio. Desde o início são
santificados por Deus, mas não
tem e nem chegam perto do
poder de Deus na Santíssima
Trindade. Um anjo é um auxiliar de Deus, por isso nos guiam
e nos ensinam.
Eles tem vida plena
e por serem santificados estão
posicionados ao lado da Santíssima Trindade. Como anjos
não podem pecar e nem desobedecer a Deus Pai.
Como nós são filhos,
mas livres do mal. Nós humanos precisamos urgentemente
seguir os seus passos. Orar
agradecendo a sua proteção é
uma grande homenagem e até
respeito a Deus. Todos estes
seres espirituais são livres.

Muita gente não conhece e nem mesmo reconhece as ações dos nossos anjos da
guarda, muitas chegam a afirmar que a Igreja desprezou e abandonou a devoção a esses seres
de Deus. Uma falácia e inverdade, pois diversos Papas reafirmaram a existência dos anjos, como
João Paulo II e Bento XVI, dois Papas conhecidos por todos e que fazem parte de nosso dia a
dia. Como nós, também são filhos de Deus.
Como seres que entendem as leis naturais poderão ajudar seus amados protegidos na
saúde, no trabalho, na rotina diária, durante nossas orações e reflexões. Eles não leem nossos
pensamentos, mas podem ouvir nossas preces.

VivaJesusBr.com

Anjos

5

É interessante saber que os anjos não interferem no modo de vida do ser humano. A
natureza segue seu caminho, bem como o livre arbítrio. O único momento que podem e devem interferir ou instruir é aquele que está na vontade de Deus. Portanto os anjos só o fazem por ordem
de Deus. Todos os milagres ocorridos por intercessão de um anjo, na realidade ocorreu porque
Deus o desejou e em seguida o fez acontecer.
As nove ordens dos anjos de Deus

1. Serafins: “Aquele que arde” em hebraico. São os anjos que guardam o trono de
Deus. São seres de pensamentos puros e muito amor.
2. Querubins: São eles que guardaram o paraíso e a árvore da vida logo após Adão e
Eva saírem expulsos. São inteligentes e de grande conhecimento.
3. Tronos: Esses anjos são representados como músicos celestiais. São guardiões.
4. Dominações: São tidos como os ministros de Deus na Santíssima Trindade.
5. Virtudes: São aqueles que realizam tarefas envolvendo a natureza, como acalmar
tempestades, os efeitos de um terremoto, da explosão de um vulcão etc.

6. Potestades: Esses anjos tem grande poder de concentração, inteligentes e com
grande capacidade de conclusão.
7. Arcanjos: Todos nós conhecemos essa ordem de anjos, são eles que realizam as
grandes missões propostas por Deus. Realizam portanto missões extraordinárias, também são responsáveis pelas revelações dos desejos e mistérios de Deus. Como o fez, por diversas vezes o anjo Gabriel.
8. Principados: Essa ordem de anjos tem como missão levar avisos e mensagens de
Deus a reis, governantes e líderes, sobre os mais variados assuntos.
9. Anjos: São aqueles que guardam cada um de nós seres humanos protegendo-nos
dos perigos, das tentações e dos acidentes. No entanto não podem interferir no livre arbítrio.
Cada uma dessas
ordens de anjos tem seu papel ao lado e a serviço de
Deus. As funções são específicas e próprias de cada
ordem. É preciso diferenciar
as definições da Santa Igreja
Católica daquelas provenientes de “magos”, “bruxos(as)”,
“médiuns”, “leitores de mão”
etc. Cada anjo no seu papel
protege a vida, trás mensagens e revelações.
Nenhum deles tem
poder maior do que Deus,
nem mesmo o anjo imundo
que abandonou Deus. Deus
é o Criador de tudo e todos.
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São Miguel, São Gabriel
e São Rafael, todos arcanjos, são
tão importantes que receberam o
título de santos. A questão mais
importante é entender qual é a
missão dos anjos, dentre eles a
dos arcanjos.
Todo cristão católico
precisa saber, conhecer e entender o papel dos anjos sobre nossa
vida. São guardiões e servidores
de Deus, aqueles que intermediam a nossa relação e comunicação
com Deus na Santíssima Trindade,
nosso Pai e também deles. Deus é
Pai de todos nós mortais, anjos,
arcanjos, querubins, santos e santas.

No Antigo Testamento, mais precisamente em Jó 38,7, são citados realizando um trabalho e em muitas outras situações são interventores a mando e pedido de Deus Pai.
É preciso e necessário lembrar que não são deuses, não possuem poderes de Nosso
Senhor, são servos de Deus com alguns poderes e autoridade. São nossos companheiros, protetores, orientadores, professores e irmãos.
Confiar em nosso Anjo da Guarda é confiar em Deus, nosso verdadeiro protetor. Entender e ouvir nosso Anjo da Guarda é conhecer e ter revelado os Mistérios de Deus na Santíssima
Trindade, tudo em nosso dia a dia.
Os anjos são nossos amigos, amigos de verdade, mas não interferem no livre arbítrio,
portanto uma atitude pecaminosa poderá levar ao afastamento de nosso anjo da guarda, no entanto nunca somos abandonados por eles, mesmo nos casos gravíssimos, somos orientados e
sempre que possível afastados do mal, das ações do maligno.
Agradecer ao nosso anjo da guarda ou pedir ao anjo da guarda de um irmãos e ou irmãs que estão perdidos. Pedir pela salvação de outros é um ato de misericórdia, uma ação de
evangelização e até conversão. Jesus é nosso Pai, Deus e a Aliança.
Ser parte dessa Aliança é entender as Palavras das Sagradas Escrituras, é respeitar o
Pai e a Mãe terrena de Deus, o Encarnado. É aceitar as suas orientações, receber seu Corpo e
Sangue na Comunhão, na Eucaristia.
Os Santos Anjos da Guarda estão presentes durante a Santa Eucaristia e todos os Sacramentos de Deus, sempre em cumprimento à Missão do Espírito Santo de Deus.
Deus Salve e Proteja nossos Anjos da Guarda, os Arcanjos e todas as Ordens angelicais.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Salve nosso Deus na Santíssima Trindade!
Salve seus servos Beatos e Beatas!
Salve seus servos Santos e Santas!
Salve seus servos, os anjos!
Salve-me!
Amém!

Acreditar na existência
dos anjos é aceitar as
Sagradas Escrituras.

