
ANGELOLOGIA E 
DEMONOLOGIA
TS - A CRIAÇÃO



DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO-
TEOLÓGICO DA ANGELOLOGIA



História da angelologia

Patrística:


Os apologistas do século II deram status aos 
anjos que beirava a divindade;


Justino, ao responder a acusação de ateísmo 
listou o Filho e, também, o exército angelical, 
que o segue e a Ele se assemelham, como 
seres que os cristãos reverenciam e adoram.



História da angelologia
Idade Média:


Ampla discussão sobre anjos no cristianismo medieval;


Autor pseudônimo (séc. V ou VI), que alegava ser 
Dionísio (Atos 17:34), classificou os anjos e enfatizou a 
questão hierárquica:


(1) tronos, querubins, serafins;


(2) potestades, domínios, poderes;


(3) principados, arcanjos, anjos.



“Qual era então o propósito da lei? Foi 
acrescentada por causa das transgressões, até 
que viesse o Descendente a quem se referia a 
promessa, e foi promulgada por meio de anjos, 

pela mão de um mediador.”

–Gl 3:19



História da angelologia
Tomás de Aquino (Idade Média):


Na Suma Teológica ele tenta provar racionalmente (teologia natural) a 
existência dos anjos;


Doutor Angélico;


Expos diversos aspectos dos anjos:


Número maior que todos os demais seres materiais somados;


Natureza individual;


Anjos da guarda (antes do nascimento a crianças está sob os 
cuidados do anjo da guarda da mãe);


Não se entristecem e nem sentem dor;



História da angelologia
Tomás de Aquino (Idade Média):


Ênfase na suprassensibilidade dos anjos que, 
por serem maiores em quantidade em relação 
aos seres ligados a matéria, o domínio 
material seria de importância secundária.


Consequência subsequente: tudo que 
acontecia tinha relação com atividades 
angelicais (ou demoníacas).



História da angelologia
Outros teólogos que tentaram provar racionalmente 
a existência dos anjos:


Johannes Quenstedt - escolástico luterano do 
séc. XVII (sem lacunas na natureza);


Se existem seres corpóreos, como as 
pedras, e seres parcialmente corpóreos e 
parcialmente espiritual, como o ser 
humano, deve existir seres puramente 
espirituais.



História da angelologia
Outros teólogos que tentaram provar racionalmente a 
existência dos anjos:


Charles Hodge: improvável que o ser humano seja 
o único ser racional, tanto quanto improvável que 
os insetos sejam os únicos animais irracionais;


“Há todos os motivos para se presumir que a 
escala do ser entre as criaturas racionais seja tão 
ampla quanto a do mundo animal”. (HODGE apud 
ERICKSON, 2015, p. 432)  



História da angelologia
Rudolf Bultmann:


Programa de demitologização;


Lugar de menos proeminência aos anjos (mitologia persa);


NT: as referência aos anjos aparecem como consequência das 
ideias popularmente difundidas na época - um mito;


Crença nos anjos e inferno: primeiras áreas da doutrina cristã a 
serem demitologizada;


“É impossível usar a luz elétrica e o radiograma e beneficiar-se das 
modernas descobertas médicas e cirúrgicas, e, ao mesmo tempo, 
crer no mundo neotestamentário dos espíritos e milagres”. 
(BULTMANN apud ERICKSON, 2015, p. 432)    



História da angelologia
Segunda metade do século XX:


Ressurgimento da angelologia;


Interesse no sobrenatural e fascínio pelo oculto;


Reação ao racionalismo naturalista científico;


Interessa renovado pela demonologia 
(possessão e doenças causadas por 
demônios).



“Na ressurreição, as pessoas não se casam nem 
são dadas em casamento; mas são como os 

anjos no céu.”

–Mateus 22:30



A EXISTÊNCIA
ANGELOLOGIA



Anjos

Conceito: significa mensageiro sagrado (he. 
mal’akh; gr. angelos);


… “‘anjo’ designa um grupo distinto de seres 
espirituais, criados perfeitos por Deus para o 
serviço do reino celestial” (SEVERA);


Por motivo de rebelião alguns perderam sua 
condição de anjo bom;



Anjos

São agora opositores de Deus e do Seu povo;


Formando-se uma batalha espiritual: vencida 
somente por mediação Jesus Cristo, culminando 
na implantação definitiva do Reino de Deus;


Existem anjos bons e anjos maus.



Anjos
Outros nomes:


“filhos de Deus” (Jó 1:6; 2:1);


“santos” (Sl 89:5-7; Dn 4:13; Zc 14:5);


“vigias” (Dn 4:13-17);


“exército celestial” (Lc 2:13);


“espíritos” (Hb 1:14).



História da Crença

Universal (várias religiões);


Judeus tinham esta crença (alguns dizem que a 
origem foi dos persas);


Mas consta na revelação Bíblica desde os 
primórdios;



“vocês, que receberam a Lei por intermédio de 
anjos, mas não lhe obedeceram.”

–Atos 7:53 (NVI)

–Gálatas 3:19 (NVI)

“Qual era então o propósito da lei? Foi 
acrescentada por causa das transgressões, até 
que viesse o Descendente a quem se referia a 
promessa, e foi promulgada por meio de anjos, 

pela mão de um mediador.” 



História da Crença

A ideia de anjos maus não é muito presente no AT;


Ela se desenvolve no período intertestamentário;


Jesus e os fariseus criam nos anjos, bons e maus, 
inclusive Satanás.



A NATUREZA DOS ANJOS
ANGELOLOGIA



SERES 
CRIADOS 
PERFEITOS POR 
DEUS
“LOUVEM-NO TODOS OS SEUS ANJOS, LOUVEM-
NO TODOS OS SEUS EXÉRCITOS CELESTIAIS. 
LOUVEM-NO SOL E LUA, LOUVEM-NO TODAS AS 
ESTRELAS CINTILANTES. 
LOUVEM-NO OS MAIS ALTOS CÉUS E AS ÁGUAS 
ACIMA DO FIRMAMENTO. 
LOUVEM TODOS ELES O NOME DO SENHOR, 
POIS ORDENOU, E ELES FORAM CRIADOS.” 
SALMOS 148:2-5 (NVI)



SERES 
ESPIRITUAIS
“OS ANJOS NÃO SÃO, TODOS 
ELES, ESPÍRITOS 
MINISTRADORES ENVIADOS 
PARA SERVIR AQUELES QUE 
HÃO DE HERDAR A SALVAÇÃO?” 
HEBREUS 1:14 (NVI)



PERSONALIDADE
“O TEU SERVO JOABE AGIU ASSIM 
PARA MUDAR ESSA SITUAÇÃO. 
MAS O MEU SENHOR É SÁBIO COMO 
UM ANJO DE DEUS, E NADA LHE 
ESCAPA DE TUDO O QUE ACONTECE 
EM SEU PAÍS.” 
2 SAMUEL 14:20 (NVI)



BONS E MAUS
“ISTO NÃO É DE ADMIRAR, 
POIS O PRÓPRIO SATANÁS 
SE DISFARÇA DE ANJO DE 
LUZ.” 
2 CORÍNTIOS 11:14 (NVI)



ORGANIZAÇÃO
ANGELOLOGIA



Organização

Querubins: Gn 3:24; Sl 99:1; Sl 18:10 - classe 
elevada de anjos;


Serafins: Is 6:-6 - significa “ardentes” e são 
próximos a classe dos querubins;


Arcanjos: 1 Ts 4:16; Dn 10:13; Jd 9 - Miguel é 
príncipe entre eles, guerreiro. Gabriel (Dn 6:16; Lc 
1:19) também pode ter o titulo de arcanjo. 



Organização
“Principados e potestades” (Ef 3:10; Cl 2:10), “tronos” (Cl 
1:16) e “domínios” (Ed 1:21; Cl 1:16) não são espécies de 
anjos, mas posições de autoridade entre eles;


“Anjo do Senhor” (Gn 16:7; Ex 3:6; Jz 2:1; Zc 3:1-6) - Não 
é possível fazer uma distinção clara entre o anjo e Javé - 
Possivelmente trata-se de Jesus / logos (teofania):


Outras possibilidades: (1) apenas um anjo com 
uma missão especial; (2) o próprio Deus 
temporariamente visível em forma semelhante à 
humana.



A BÍBLIA NÃO PERMITE ORAÇÃO 
E ADORAÇÃO AOS ANJOS!



“Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas 
coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do 

anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para 
adorá-lo. Mas ele me disse: "Não faça isso! Sou 
servo como você e seus irmãos, os profetas, e 
como os que guardam as palavras deste livro. 

Adore a Deus!"” 

––Apocalipse 22:8-9 (NVI)



“Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: "Tu 
és meu Filho; eu hoje te gerei"? E outra vez: "Eu 

serei seu Pai, e ele será meu Filho"?”

––Hebreus 1:5 (NVI)



Serviço

Eles adoram e servem a Deus (Sl 103:20; Gn 
19:13);


Eles servem aos santos, guiando-os, 
ministrando em favor deles, se alegrando com a 
salvação e protegendo-os (Mt 1:20; Hb 1:14; Lc 
15:10; Sl 34:7; ).



ANJOS MAUS
ANGELOLOGIA



DEMONOLOGIA HOJE



Demonologia hoje
Demitologização de Bultmann (problema: dualismo persa 
e visão cristã);


Demoníaco relacionado a estruturas sociais (Tillich);


Antítese entre anjos e demônios de Barth (não tem, 
literalmente, nada em comum - anjos bons e maus). Ou 
seja, os demônios ou anjos maus não são uma espécie 
de anjos, mas a realidade que é condenada, negada e 
excluída pelos anjos bons. A natureza dos anjos maus é o 
caos, as trevas e estão na inexistência. (problema: nega a 
concretude do mal e das coisas más)



Anjos maus

Criados por Deus como anjos bons (Gn 1:31);


Tornaram-se maus devido ao orgulho e ambição 
de Satanás;


Alguns colocam que a queda dos anjos ocorreu 
entre Gn 1:1 e 1:2;


Outros que foi após a criação do homem (Ez 28:2, 
12-17), pois o “príncipe estava no jardim”.



“Filho do homem, diga ao governante de Tiro: 
Assim diz o Soberano Senhor: ‘No orgulho do seu 

coração você diz: ‘Sou um deus; sento-me no 
trono de um deus no coração dos mares’. Mas 
você é um homem, e não um deus, embora se 

ache tão sábio quanto um deus.’” 

–Ezequiel 28:2 (NVI) - conferir 12-17

“assim você zombará do rei da Babilônia: Como 
chegou ao fim o opressor! Sua arrogância 

acabou-se!”

––Isaías 14:4 (NVI) - conferir 12-15



O chefe dos anjos maus

Satanás ou Diabo: satan do hebraico e satanás do 
grego, quase sempre significa grande adversário 
de Deus e dos homens;


Diabo ainda significa caluniador e difamador;


É chamado de “grande dragão” em Ap 12:9;



O chefe dos anjos maus

Detém poder, mas limitado (2 Co 4:4; Mt 28:18);


Não é onisciente, onipresente e onipotente;


Ele originou o pecado no mundo (1 Jo 3:8);


“Príncipe deste mundo” (Jo 12:31).



As atividades dos anjos 
maus

Tentam; confundem; enganam; falsificam; induzem à 
mentira e à imoralidade; semeiam joio para enganar 
e atrapalhar; difamam e caluniam; criam problemas 
físicos; oprimem; promovem falsas doutrinas; podem 
possuir homens e animais; causar doenças; 
enganam nações; 


Sabem quem é Jesus (Mc 1:24);


Ocasionalmente são chamados para executarem 
obras de Deus (1 Sm 16:14; 2 Cr 18:18ss; 2 Co 12:7).





PONTOS DE RELEVÂNCIA DA 
DOUTRINA (ERICKSON)



Pontos de relevância
Conforto em saber que eles podem nos ajudar;


O exemplo para nós em relação ao serviço e ao 
louvor a Deus;


Exemplo em relação a queda, mesmo eles 
estando próximos a Deus (1Co 10:12);


Alerta e perigo das tentações (anjos maus);


Certeza de que são limitados.


