Rambam e os Anjos!
Material de Acompanhamento da Palestra!

!
!
Parte A - Contextualizando o Pensamento de Rambam!
!
I - Imaginário Popular!
!

Quando se pensa em anjo, a maioria das pessoas pensa em:!
!

!
Não crer no imaginário popular não é o mesmo que não crer em anjos!!
!
!
!
!
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Quando pensa em anjo, poucas pessoas pensam nisto:!

!

ou nisto!

!
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II - Introdução!

!
“O DNA é um anjo” - 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)!

!
!
III - A Torah x O Antigo Pensamento Animista!
!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 YHWH teu
Elohim repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus.” (Devarim/Deuteronômio 4:19)!

!Os poderes eram chamados de ‘elim' ()אלם:!
!
"Ó YHWH, quem é como tu entre os poderes [elim]?” (Shemot/Êxodo 15:11)!
!A etimologia da palavra “Elohim" (!)אלהים
!
!
IV - A Evolução para a Monolatria!
!

- Se os astros não são deuses maiores do que YHWH, então são deuses sujeitos a YHWH, e
fazem a sua vontade.!

!
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!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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V - Da Monolatria ao Monoteísmo!

!
- O Tanakh ensina:!
!

"Bendizei a YHWH, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus
mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei a YHWH, todos os seus exércitos,
vós ministros seus, que executais o seu beneplácito.” (Tehilim/Salmos 103:20-21)!

!

“Eu sou YHWH, e não há outro; fora de mim não há Elohim; eu te cingirei, ainda que tu não me
conheças; Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não
há outro; Eu sou YHWH, e não há outro. Eu formo a luz, e crio as trevas; eu faço a paz, e crio o
mal; Eu, YHWH, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam
justiça; abra-se a terra, e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça; Eu,
YHWH, as criei.” (Yeshayahu/Isaías 45:5-8)!

!

“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 ‘malakh’ (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)!

!
!
VI - O Reconhecimento das Forças!
!

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.!

!
Exemplo:!
!
•
•
•
•
•
•
•
•

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!
Etc.!

!
Essas ‘forças' são frequentemente chamadas de ‘ruhot’ (espíritos) no Tanakh:!
!

“Quando YHWH lavar a imundícia das filhas de Siyon, e limpar o sangue de Yerushalayim, do
meio dela, com o espírito de justiça, e com o espírito de ardor.” (Yeshayahu/Isaías 4:4)!

!

Profeticamente, percebia-se que o Eterno avisava sobre tais coisas, e que os fenômenos
coincidiam com a Sua vontade.!

!
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Esses fenômenos eram, portanto, mensageiros (malakhim) do Eterno, executando a Sua obra
(melakha).!

!

"Se o anjo do calor ou do frio me ferir, não ficaria o mundo sem um dos tipos?" (b.
Sanhedrin 108b)!

!
!
Parte B - O Pensamento de Rambam!
!
I - Anjos e Visões!
!

“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.!

!

Quanto às palavras “às vezes fêmeas”, que implica que os Profetas na visão profética
percebiam os anjos também como forma de mulheres, eles se referem à visão de Zacarias
(5:9). “ E eis que vieram duas mulheres, e o vento estava em suas asas.” !

!

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.!

!

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. !
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!

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.!

!

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.!

!

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)!
!
!
!
!
!
!
!
!
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II - A Natureza dos Anjos!

!

Quando afirmamos que as Escrituras ensinam que o Eterno governa este mundo através dos
anjos, entendemos que os anjos são idênticos a inteligências. Em algumas passagens o plural
é usado para o Eterno, por exemplo, “Façamos o homem à nossa imagem” (Gn. 1:26)
“Desçamos e confundamos a sua língua” (ibid 11:7)… Essas passagens não expressam a ideia
de que o Eterno falou, pensou, refletiu ou que Ele consultou ou empregou a opinião de outros
seres, conforme pessoas ignorantes criam. Como poderia o Criador ser auxiliado por aqueles
que Ele criou!!

!

Elas mostram que todas as partes do Universo, mesmo os membros de animais em sua forma
real, são produzidas através de anjos: pois as forças naturais e os anjos são idênticos. Quão
ruim e destrutiva é a cegueira da ignorância! !

!

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.!

!

Nossos sábios já disseram - para aquele que tem entendimento - que todas as forças que
habitam em um corpo são anjos, quanto mais as forças que habitam no Universo. A teoria de
que cada força atua somente de uma forma particular é expressa em Bereshit Rabah (capítulo
1) conforme é dito: “Um anjo não realiza duas coisas, e dois anjos não realizam uma coisa”.
Esta é exatamente a propriedade de todas as forças. !

!

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.” !

!

Quando, em oposição a essa afirmação, outras afirmações são citadas para o efeito de que os
anjos são eternos e - de fato, tem sido demonstrado repetidamente que eles vivem
permanentemente - a resposta foi dada de que alguns anjos vivem permanentemente, outros
parecem. E esse é realmente o caso: pois forças individuais são transitórias, enquanto os
gêneros são permanentes e imperecíveis. Novamente lemos (em Bereshit Rabah capítulo 85),
em referência à relação entre Judah e Tamar: “R. YoHanan disse que Judah estava prestes a
passar ao largo [de Tamar] mas o Eterno fez o anjo da luxúria, isto é, a disposição libidinal, se
apresentar a ele.” A disposição do homem é aqui chamada de anjo. !

!

Semelhantemente, frequentemente encontramos a seguinte frase “o anjo apontado sobre certa
coisa.” No Midrash de Qohelet (Ec. 10:7) a seguinte passagem ocorre: “Quando o homem
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adormece, sua alma fala ao anjo, o anjo ao keruv.” O leitor inteligente aqui encontrará uma
afirmação clara de que a sua faculdade imaginativa também é chamada de “anjo”, e que
“keruv” é usado para a faculdade intelectual. Quão belo isso parece àquele que compreende;
quão absurdo ao ignorante!!

!
(O Guia dos Perplexos, Parte II - Capítulo VI) !
!
!
III - Outros Elementos Chamados de ‘Anjos'!
!

“Quem quer que use tefilin em sua cabeça e braço, use sissit em sua veste, e tem uma
mezuzah em sua entrada, pode-se assegurar que não pecará, pois tem muitas coisas para
lembrá-lo. Elas são anjos, que o impedem de pecar, conforme é dito: “O anjo de Adonay
acampa ao redor daqueles que O temem e os protege.” [Sl. 34:8] Bendito é Adonay, que
oferece auxílio.” (Sefer Ahavah - Hilkhot Mezuzah 6:13)!

!

“De acordo com os nossos Sábios, a inclinação ao mal, o adversário (satan), e o anjo da morte,
indubitavelmente são idênticos: e o adversário é chamado ‘anjo’ porque ele está entre os filhos
do Eterno, e a inclinação ao bem é na realidade um anjo, e é às inclinações ao bem e ao mal
que eles se referem em suas conhecidas palavra, ‘Toda pessoa é acompanhada de dois anjos,
um estando à sua destra, e outro mau. Oh que ideias extraordinárias essa passagem revela, e
quantas falsas ideias ela remove.” (Parte III - Capítulo XXII)!
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