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Anjos

Pensando a respeito…
Leia com atenção à seguinte passagem, sobre a visão de
Ezequiel:
“E do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes.
E esta era a sua aparência: tinham a semelhança de homem.
E cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles
quatro asas… E vi os seres viventes; e eis que havia uma
roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada
um dos quatro rostos… E por cima do firmamento, que
estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a
um trono que parecia de pedra de safira; e sobre esta
espécie de trono havia uma figura semelhante a de um
homem, na parte de cima, sobre ele.” (Ez. 1:5,6,15,26)

Perguntas
1) Asas são usadas pra vencer a resistência do ar. Por
que seres espirituais teriam asas?
2) Olhos são usados pra captar luz. Boca, para ingerir e
processar alimentos. Narizes para respirar. Por que seres
espirituais teriam tais coisas?
3) O Eterno é corpóreo, para que se sente literalmente
sobre um trono de safira?
Ou será que tais visões são simbólicas?

Anjos existem!
A Bíblia fala inequivocamente de anjos, portanto eles
existem. Porém… como seria possível conciliar a
existência disso…

… uma autoridade espiritual, dotado de livre arbítrio e
capaz de ter poder sobre os homens, com o
monoteísmo?

O que são anjos?
Porém, quando pensam em anjos, poucas pessoas
pensam nisto:

Ou nisto:

O que são anjos?
Para refletir:
“O DNA é um anjo… ele é uma força inteligente criada
para executar a ordem do Eterno” - Rav Yusef Mikhael
Eliyah
“Um anjo se extende da terra ao céu… de acordo com
uma tradição, cada anjo era um terço de um mundo; de
acordo com outras, doze mil kilômetros, sua mão
estendendo do céu à terra.” (Angelology, Jewish
Encyclopedia)

O Pensamento Politeísta
Politeístas: “Se os astros se movem, e causam
fenômenos sobre a terra, devem ser deuses.”
"Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e
a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus; e sejas
impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles
que o ETERNO teu Senhor repartiu a todos os povos
debaixo de todos os céus.” (Devarim/Deuteronômio 4:19)
Os poderes eram chamados de ‘elim’ ()אלם:
"Ó ETERNO, quem é como tu entre os poderes
[elim]?” (Shemot/Êxodo 15:11)

Do Politeísmo à Monolatria
• Evoluindo, muitos adotaram a seguinte visão: Se os astros não são deuses
maiores do que o ETERNO, então são deuses sujeitos ao ETERNO.
• Exemplo dessa visão no pseudo-epígrafo de Enoque (Segundo Templo):
“Este local é o fim do céu e da terra: tornou-se uma prisão para as estrelas e as
hostes dos céus. As estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que
transgrediram o mandamento do Eterno no princípio de sua subida, porque não
vieram nos tempos apontados. E Ele se irou com eles, e os amarrou até o tempo
em que a sua culpa será consumada, por dez mil anos.” (1 Enoque 18:14-16)
• Os antigos acreditavam que as estrelas eram literalmente seres que habitavam
no céu.
• O céu, para os antigos, não era uma realidade espiritual, mas sim algo muito
real!
• Quando não conseguem justificar um entendimento, muitos passam a
espiritualizá-lo.

Da Monolatria ao Monoteísmo
A Monolatria não era o objetivo final da revelação do ETERNO,
por isso a Bíblia diz:
“Bendizei ao ETERNO, todos os seus anjos, vós que excedeis em
força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da
sua palavra. Bendizei ao ETERNO, todos os seus exércitos, vós
ministros seus, que executais o seu beneplácito.” (Sl. 103:20-21)
Observe como o salmista não nega a existência das forças, ou
dos astros, ou de outros poderes do universo.
Mas, entende que eles não podem existir enquanto seres
independentes, pois o Eterno diz: “Eu sou o ETERNO, e não há
outro; fora de Mim não há poderes (elohim)” (Is. 45:5)

Entendendo os Anjos
“Anjos são definidos como criaturas metafísicas que são
mensageiros do Eterno. Eles são espirituais, mas não têm
livre arbítrio. Eles só podem fazer exatamente aquilo que
foram ordenados pelo seu Criador.
A palavra ‘mal’akh’ (termo hebraico para ‘anjo’) significa
‘mensageiro’ e também traduz como ‘obra’. Em outras
palavras, um anjo é um ‘mensageiro’ do Eterno que faz a Sua
‘obra.’” (Angels & Demons, Aish)

O Reconhecimento
Ainda assim, os antigos percebiam que havia forças no universo,
mesmo que não fossem forças conscientes, que agiam segundo
algum tipo de intelecto, e que estão sujeitas à vontade do Criador.
Exemplos:
•Gravidade;
•O movimento dos astros;
•O crescimento das plantas;
•O vento;
•Vulcões, terremotos, maremotos e outros desastres naturais;
•A variação das temperaturas;
•A reprodução dos animais.

Espíritos
Essas ‘forças' são frequentemente chamadas de ‘ruhot’ (espíritos) no
Tanakh:
“Quando o ETERNO lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o
sangue de Jerusalém, do meio dela, com o espírito de justiça, e com
o espírito de ardor.” (Is. 4:4)
Profeticamente, percebia-se que o Eterno avisava sobre tais coisas,
e que os fenômenos coincidiam com a Sua vontade.
Esses fenômenos eram, portanto, mensageiros (mal'akhim) do
Eterno, executando a Sua obra (melakhá). Exemplo:
"Se o anjo do calor ou do frio me ferir, não ficaria o mundo sem um
dos tipos?" (b. Sanhedrin 108b)

Entendendo o Façamos
Finalmente, é possível entender com clareza a expressão: “Façamos o
ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança…” (Gn.
1:26)
Os exegetas judeus sempre entenderam que a passagem se refere aos
anjos.
Quando entendemos que os anjos (mensageiros/executores) do Eterno
são as próprias forças da natureza, fica fácil compreender a passagem.
Como visto, o ser humano tem uma natureza divina, e uma natureza
material.
O aspecto divino de sua existência é seu intelecto e sua intuição.
O aspecto material de sua existência é seu corpo físico.

Outros Anjos
Outras coisas no Judaísmo são chamadas de anjos:
“Quem quer que use filactérios em sua
cabeça e braço, use franjas em sua veste,
e tem uma mezuzá em sua entrada, podese assegurar que não pecará, pois tem
muitas coisas para lembrá-lo. Elas são
anjos, que o impedem de pecar, conforme
é dito: “O anjo do ETERNO acampa ao
redor daqueles que O temem e os
protege.” [Sl. 34:8] Bendito é o ETERNO,
que oferece auxílio.” (Mishnê Torá - Livro
do Amor - Leis da Mezuzá 6:13)

Abraão e os Anjos
Repare num detalhe curioso:
“E levantou os seus olhos, e olhou, e eis três homens em pé
junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu
encontro e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora
tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes
de teu servo. Que se traga já um pouco de água, e lavai os
vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore; e trarei um
bocado de pão, para que esforceis o vosso coração; depois
passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso
servo. E disseram: Assim faze como disseste.” (Gn. 18:2-5)
Pergunta: Ser espiritual descansa, bebe água e come?

Abraão e os Anjos
Compare:
“E vieram os dois anjos [ מַלְאָכִים- mal'akhim] a Sodoma à tarde, e
estava Ló assentado à porta de Sodoma; e vendo-os Ló, levantou-se ao
seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra.” (Gn. 19:1)
“E os mensageiros [ מַלְאָכִים- mal'akhim] voltaram a Jacó, dizendo:
Fomos a teu irmão Esaú; e também ele vem para encontrar-te, e
quatrocentos homens com ele.” (Gn. 32:4) (32:3*)
É bem possível que em alguns trechos, os mensageiros do Eterno
sejam profetas!
Isso significa, inclusive, que você pode ser um anjo do Eterno! Basta
que, para isso, leve à pessoa alguma palavra dEle ou algum gesto de
auxílio!

Maimônides esclarece
“Os anjos são semelhantemente incorpóreos: Eles são inteligências
sem matérias, mas ainda assim são seres criados, e o Eterno os
criou, conforme é explicado abaixo. Em Bereshit Rabah (sobre Gn.
3:24) lemos a seguinte frase de nossos sábios: “O anjo que é
chamado ‘a chama da espada que vira em toda direção’ (Gn. 3:24),
de acordo com essas palavras, ‘Seus ministros são fogo consumidor’
(Sl. 54:4): o atributo, que vira em toda direção, é porque os anjos são
mutáveis na forma que aparecem, às vezes como machos, às vezes
como fêmeas; como os espíritos. Agora como anjos…
Por essa afirmação é claramente afirmado que os anjos são
incorpóreos, e não têm forma corporal permanente independente da
mente daquele que os percebe. Eles existem inteiramente na visão
profética, e dependem da ação do poder imaginativo, conforme será
explicado quando falarmos sobre o verdadeiro sentido da profecia.

Maimônides esclarece
Você sabe bem como é difícil para os homens formarem uma
noção de qualquer coisa imaterial, e totalmente desprovida de
corporalidade, exceto depois de treino considerável. É
particularmente difícil para aqueles que não distinguem entre
objetos do intelecto e objetos da imaginação, e dependem
largamente no simples poder imaginativo.
Eles acreditam que todas as coisas imaginadas existem ou
pelo menos tenham a possibilidade de existir. Mas que aquilo
que não se pode imaginar não existe, e não pode existir. Pois
as pessoas dessa classe - e a maioria dos pensadores
pertence a ela - não podem chegar à verdadeira solução de
nenhuma questão, ou à explicação de qualquer coisa
duvidosa…

Maimônides esclarece
Em função dessa dificuldade, os livros proféticos contêm
expressões que, se tomadas literalmente, implicam que os anjos
sejam corpóreos, que se movimentem, dotados de forma humana,
recebendo mandamentos do Eterno, obedecendo a Sua palavra, e
realizando o que quer que Ele deseje, segundo o Seu
mandamento. Tudo isso serve para conduzir à crença de que os
anjos existam, e estejam vivos e sejam perfeitos, da mesma forma
que explicamos em referência ao Eterno.
Se a representação figurativa dos anjos fosse limitada a isso, sua
verdadeira essência seria crida como sendo a mesma essência do
Eterno, uma vez que, em referência ao Eterno, as mesmas
expressões são semelhantemente empregadas, que literalmente
implicam que Ele seja corpóreo, viva, e se mova e seja dotado de
forma humana…

Maimônides esclarece
Para que, portanto, seja dada à mente do homem a ideia de que a existência
dos anjos seja inferior à existência do Eterno, certas formas de animais
inferiores foram introduzidas na descrição dos anjos. Por elas é demonstrado
que a existência do Eterno é mais perfeita do que a dos anjos, tal qual a
existência do homem é mais perfeita do que a dos animais inferiores.
Ainda assim, nenhum órgão da criação bruta foi atribuído aos anjos exceto
por asas. Sem asas, o ato de voar parece tão impossível quanto o caminhar
sem pernas: pois essas duas formas de locomoção só podem ser
imaginadas em conexão com esses órgãos. O movimento de voar foi
escolhido como símbolo para representar que os anjos possuem vida,
porque ele é o mais perfeito e mais sublime movimento da criação bruta. Os
homens consideram esse movimento uma perfeição tamanha que eles
próprios desejariam ser capazes de voar, para escapar facilmente àquilo que
fere, ou para obter rapidamente aquilo que é útil, mesmo que esteja à
distância. Por essa razão esse movimento foi atribuído aos anjos.

Maimônides esclarece
Além disso, há outra razão. A ave em seu vôo é às vezes visível, às vezes
recolhida de nossa visão; um momento está próxima a nós, e no outro bem
distante; e essas são exatamente as circunstâncias que devemos associar
com a ideia de anjos, conforme será explicado abaixo. Essa perfeição
imaginária, o movimento do vôo, sendo exclusivamente uma propriedade da
criação bruta, nunca foi atribuída ao Eterno. Não se permita confundir pela
passagem “E ele montou sobre um keruv, e voou” (Sl. 18:10) pois foi o keruv
que voou, e a semelhança só serve para denotar uma chegada rápida
daquilo que é referido na passagem. Compare: “Eis que o Eterno monta
sobre uma nuvem ágil, e virá do Egito" (Is. 19:1): Isto é, a punição aludida
virá rapidamente sobre o Egito. Nem expressões como “… a face de um boi”,
“a face de um leão”, “a face de uma águia… … a sola do pé de um bezerro"
encontradas nas profecias de Ezequiel (1:10 e 7) devem confundi-lo: Pois
todas são explicadas de formas diferentes, conforme será visto
posteriormente, e além disso, o profeta só descreve os animais (hayot). O
assunto será explicado (III.1), apesar de por meras dicas, tanto quanto for
necessário, para direcionar sua atenção à verdadeira interpretação…

Maimônides esclarece
O movimento de voar, frequentemente mencionado na Bíblia,
precisa, segundo a nossa imaginação, da existência de asas: As
asas são portanto atribuídas aos anjos como símbolos
expressivos de sua existência, e não de sua verdadeira essência.
Deve-se também ter em mente que sempre que algo se move
rapidamente, é dito que voa, pois o termo implica grande
velocidade. Compara: “Como a águia voa" (Dt. 28:49). A águia voa
e se move com maior velocidade do que qualquer outro pássaro, e
portanto é introduzida nessa semelhança. Além disso, as asas são
órgãos [literalmente: causas] do vôo. Assim, o número de asas
dos anjos na visão profética corresponde ao número de causas
que fazem um evento ocorrer, mas esse não é o tema deste
capítulo.
(O Guia dos Perplexos, Parte I - Capítulo 49)

Maimônides esclarece
“Diga a uma pessoa que, crê-se pertence aos sábios de Israel, que o Todo-Poderoso
envia Seu anjo para adentrar o ventre de uma mulher e lá formar o feto, ele se satisfará
com o relato: Ele crerá nele, e até o considerará uma descrição da grandeza do poder e
da sabedoria do Eterno. Apesar dele acreditar que o anjos consistem de fogo
consumidor, e que é tão grande quanto a terça parte do Universo, ele ainda assim
considera possível por milagre divino.
Mas, diga a ele que o Eterno deu à semente um poder formador que produz e molda os
membros, e que esse poder é chamado de “anjo”, ou que todas as formas são resultado
da influência do Intelecto Ativo, e que este último é o anjo, o príncipe do mundo,
frequentemente mencionado pelos sábios, e ele se afastará. Porque ele não consegue
compreender a verdadeira grandeza e poder das forças criativas que atuam em um corpo
sem serem percebidas pelos nossos sentidos.
Encontramos a confirmação da opinião de que as forças naturais e psíquicas de um
indivíduo são chamadas de anjos em uma afirmação de nossos sábios, que é
frequentemente citada, e que ocorre originalmente em Bereshit Rabah (capítulo 78):
“Todo dia, o Eterno cria legiões de anjos: Elas cantam perante Ele, e desaparecem.”
(O Guia dos Perplexos, Parte II - Capítulo VI)

Metas Alcançadas
Na aula de hoje você aprendeu 13 coisas importantes:
✓Literalizar as descrições das visões de anjos traria graves problemas de lógica.
✓Além disso, pensar em seres independentes e dotados de livre arbítrio como possuidores de poder sobre nós fere o
Monoteísmo.
✓Poucas pessoas pensam nos anjos como as “leis e forças inteligentes” que regem o mundo natural, criadas pelo
Eterno para a dinâmica do universo.
✓Os politeístas gradualmente evoluíram para a monolatria. Eles achavam que os astros eram seres literais.
✓Como crer na literalidade de tais coisas é absurdo, muitos hoje espiritualizaram tal fenômeno.
✓Entender o que são os anjos não é negar sua existência!
✓Gravidade, o movimento dos astros, o crescimento das plantas, o vento, vulcões, terremotos, maremotos, variações
climáticas, a reprodução dos animais - são todos forças que os antigos percebiam e que sabiam que estavam sujeitas
ao Eterno, por isso eram seus agentes/mensageiros.
✓Os “espíritos” na Bíblia judaica nada mais são do que isso.
✓“Façamos o homem” se refere ao Eterno e às forças da criação.
✓Tudo que leva a pessoa a um objetivo envolvendo o Eterno pode ser descrito como anjos, até mesmo objetos!
✓Frequentemente nas Escrituras, mensageiros podem ser profetas.
✓Maimônides mostra que até mesmo as visões podem ser consideradas como anjos.
✓Essas visões trazem formas simbólicas, que ajudavam na compreensão das mensagens.

Gostou da aula?
Se você gostou da aula, faça uma doação para que
continuemos nosso trabalho, e possamos, inclusive,
gravar as aulas e armazená-las online.
As doações são voluntárias, e todas muito apreciadas.
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