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Este título não sugere, de forma alguma, que o ser humano deva render homenagem 
ou adoração aos anjos do Altíssimo em nenhuma circunstância da sua vida, pois, se 
entendermos a natureza da criação de YHWH através do Verbo divino, vemos que 
também as hostes celestiais em todas as suas categorias hierárquicas foram criadas 
pelo Altíssimo para Sua glória e serviço… tal como o ser humano também e são 
conservos nossos como nos indica o Livro de Apocalipse 19:10 e 22;9.  
 
Embora sendo conservos nossos, sabemos também que eles foram criados numa 
condição e estatura superior à do ser humano (Hebreus 2:7, 9), como um deles disse a 
João em Apocalipse 19:10. Condição celestial à qual os santos de YHWH irão obter na 
Sua vinda gloriosa.  
 
Sabemos também que há uma hierarquia estabelecida pelo Todo-Poderoso entre os 
seres celestiais criados por Ele. Assim, a Palavra dá-nos a conhecer a existência de 
querubins, serafins, potestades…, etc. e também de anjos. A palavra anjo deriva de 
“angelus”, no Grego, que significa “mensageiro”. Apesar de terem sido criados em força 
e poder num plano superior aos homens, essa posição não lhes dá o privilégio de 
serem adorados pelos homens, como algumas pessoas orientadas pelo espírito do mal 
sugerem em seitas satânicas ligadas ao espiritismo e ao culto dos anjos, por exemplo. 
São ignorantes pois, se estudassem a Palavra, veriam que a adoração só é devida ao 
Elohim Todo-Poderoso Adonai YHWH e Àquele YHWH que veio até nós na figura do 
Filho do Altíssimo. Sim, O Filho recebeu adoração de homens e anjos. Se dúvida 
houvesse bastaria lermos as palavras de um anjo dirigidas ao apóstolo João: 
 

Apocalipse 19:10 – “E eu [João] lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele 
disse-me: Olha não faças tal; sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm 
o testemunho de Jesus. Adora a Deus; porque o testemunho de Jesus é o 
espírito de profecia”. 
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Não nos deixemos enganar pelos movimentos que hoje proliferam à nossa volta 
dirigindo os ignorantes para o culto dos anjos. Devido à sua incredulidade, tais pessoas 
são enganadas por Satanás. Depois, algumas tradições ligadas ao folclore das nações, 
acabam venerando seres malignos, como na Irlanda, como a tradição das “fadas”. 
 
Vemos que os seres celestiais fiéis estiveram sempre ao serviço do Altíssimo e 
daqueles a quem O Altíssimo os envia. Veja-se o exemplo de Yeshua HaMashiach 
quando no final do Seu jejum de 40 dias e 40 noites e, depois de ter sido tentado pelo 
diabo, encontrando-Se fraco de corpo, vieram os anjos e O serviram: 
 

Apocalipse 4:11 – “Então o diabo o deixou; e, eis que chegaram os anjos, e 
o serviam”. 

 
Mas o facto de não devermos adorar os anjos do Altíssimo não significa que sejamos 
ignorantes acerca do papel que eles vêm desempenhando ao longo da História. Muitos 
são os relatos de avistamento de anjos celestes em circunstâncias de grande aflição 
para o ser humano. Alguns destes relatos merecem-nos crédito. Porém, somente 
Yeshua HaMashiach recebeu adoração de homens e de anjos, como lemos em: 
 

Hebreus 1:6 – “E outra vez, quando introduz no mundo o primogénito, diz: 
E todos os anjos de Deus o adorem”. 

 
Sim, Este Verbo divino feito Homem é Aquele de Quem o profeta falou, apelidando-O 
de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz: 
Isaías 9:6. Este é Aquele veio até nós em carne como ensina João cap. 1. Tinha tal 
dignidade e estatuto celestial que o Seu servo João, o baptista, disse Dele que não era 
digno sequer de desatar as correias das sandálias que Ele trazia nos pés. Este Filho do 
Elohim Todo-Poderoso manifestava em Si a glória do Pai e a Ele Lhe foi outorgado 
todo o poder nos céus e na terra… para que ao Seu Nome se dobrem todos os joelhos, 
tanto dos que estão nos céus como na Terra e até daqueles que ainda hoje estão no 
pó-da-terra, o que só será uma realidade quando forem ressuscitados ao toque da 7ª e 
última trombeta. A Ele chamou Tomé de “Senhor meu e Deus meu” – João 20:28.  
 
Por isso o profeta diz: 
 

Habacuque 1:12 – “Não és tu desde a eternidade, ó YHWH meu Deus, meu 
Santo? Nós não morreremos. YHWH, para juízo o puseste, e tu, ó Rocha, o 
fundaste para castigar”. 

 
Bem, agora que de forma muito breve vimos algumas referências Àquele que tem um 
Nome que é sobre todo o nome, vamos olhar um pouco para as manifestações 
angelicais que, episodicamente, ocorrem entre os homens, não esquecendo que 
muitos ainda se deixam enganar pelo enganador, aquele rebelde que tem o poder de 
se transformar em anjo de luz para melhor enganar os incautos. Este ser é Satanás, o 
príncipe e chefe dos poderes celestiais decaídos, que na sua rebelião arrastou consigo 
um terço dos anjos celestiais, os quais se tornaram demónios: 
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2.Coríntios 11:14 – “E não é maravilha, porque o próprio Satanás se 
transfigura em anjo de luz”. 

 
Daí lhe vem o nome pelo qual muitas vezes é referido: Lucifer, porque foi criado como 
um ser portador de luz. Este ser que se deixou corromper pela sua soberba, 
ambicionou subir acima de toda a hierarquia divina e ser igual ao Altíssimo, e receber 
adoração como só é devida ao Elohim Todo-Poderoso, o que tentou no deserto quando 
Yeshua HaMashiach estava no final do Seu jejum de 40 dias e 40 noites, dizendo-Lhe 
que Lhe entregaria a glória dos reinos deste mundo se O Filho do Altíssimo Se 
prostrasse perante ele e o adorasse. Aquilo que este ser maligno não conseguiu com O 
Santo de Israel está a conseguir com grandes multidões de seres humanos, que fazem 
a vontade dele e o adoram. 
 
É por Satanás ter a capacidade de se manifestar como um anjo de luz que multidões 
continuam a ser enganadas, correndo aos santuários marianos, honrando a “senhora” 
(que tem muitos nomes), no nome da qual ocorreram muitas “aparições” no mundo… 
Por isso o mundo está como está: seguem o pai da mentira. Por isso necessitamos da 
vinda gloriosa do Rei Yeshua ben David para destruir o domínio daquele que tem poder 
sobre o mundo de injustiça em que hoje vivemos. 
 
Após ter cumprido a Sua missão, Yeshua HaMashiach subiu para junto do Pai onde foi 
entronizado e glorificado. Então, tendo sido pago o preço exigido por Satanás (o 
sangue de um justo), este e suas hostes rebeldes foram expulsas dos céus e não mais 
puderam aceder às assembleias celestiais onde até aí tinham acesso. Por isso nos é 
dito em: 
 

Apocalipse 12:9 – “E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, 
chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado 
na terra, e os seus anjos foram lançados com ele”. 

 
A partir desse instante, esta corte maligna desceu até nós tendo instalado o caos em 
todas as áreas da vida humana. Mas também nos é dito que os que estão no Filho do 
Altíssimo vencem estas hostes demoníacas pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Mais 
do que querer possuir a obra do Altíssimo, estas hostes procuram destruí-la.  
 
Mas, voltemos às manifestações de anjos celestes, anjos que foram vistos por seres 
humanos e aos quais aqueles se manifestaram, falando com alguns deles em 
diferentes momentos da História. Ocasiões houve em que os exércitos celestiais 
estiveram presentes em grandes batalhas movidas contra Israel. A lista é longa. 
Vejamos alguns exemplos retirados da Palavra do Eterno: 
 

1. Podemos considerar que a primeira manifestação pertence ao Todo-Poderoso 
quando, no Jardim do Éden, os seres humanos ainda não haviam pecado. Aí O 
Altíssimo falava directamente com o homem e passeava com ele no Jardim, 
porque o homem ainda estava revestido da glória do Todo-Poderoso. Esse 
contacto directo foi interrompido a partir do aparecimento do pecado. 
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2. Moisés esteve na presença do Anjo de YHWH no Monte Sinai. Quando saiu da 

Sua presença, o rosto de Moisés resplandecia com tal intensidade que teve de 
colocar um véu sobre o rosto para que os outros pudessem olhar para ele. 

 
3. Outro episódio marcante da presença dos exércitos celestiais ocorreu quando o 

Rei da Síria invadiu a terra de Israel e cercou a cidade onde se encontrava o 
profeta Eliseu. Então, ao ver a dimensão dos exércitos sírios o criado de Eliseu 
temeu e foi ter com o seu senhor. Mas Eliseu tranquilizou-o dizendo: “mais são 
os que estão connosco do que os que estão com eles” (embora não os 
possamos ver com os nossos olhos terrenos, o mesmo se passa hoje à volta 
dos escolhidos de YHWH). Então Eliseu rogou a YHWH que abrisse os olhos do 
seu servo para que este visse os exércitos celestiais que ali estavam presentes 
protegendo Israel. E que viu este servo? 2.Reis 6:17 diz-nos: “E YHWH abriu 
os olhos do moço, e viu; e eis que o monte estava cheio de cavalos e 
carros de fogo, em redor de Eliseu”.  
 

4. Por vezes o ser humano atemoriza-se com a dimensão de exércitos terrenos 
que podem vir contra os santos de YHWH pois estes ainda não conseguem ver 
os poderes celestiais que se acampam ao redor dos que temem O Seu Nome, 
como nos diz em: Salmo 34:7-9 – “O anjo de YHWH acampa-se ao redor dos 
que o temem, e os livra. Provai, e vede que YHWH é bom; bem-aventurado 
o homem que nele confia. Temei a YHWH, vós, os seus santos, pois nada 
falta aos que o temem”. O único problema passa, muitas vezes, pela 
incapacidade de o homem confiar no Todo-Poderoso…apesar das muitas 
misericórdias que já Dele recebeu ao longo da sua vida (Salmo 91:11). 
 

5. Em 2.Reis 19:35 é-nos relatado o episódio em que os exércitos do rei da Assíria, 
Senaqueribe, sofreram uma tremenda derrota porque um anjo foi enviado pelo 
Eterno para destruir o exército assírio numa noite. Eis o episódio: “Sucedeu, 
pois, que naquela mesma noite saiu o anjo de YHWH, e feriu no arraial dos 
assírios a cento e oitenta e cinco mil deles; e, levantando-se pela manhã 
cedo, eis que todos eram cadáveres” – Isaías 37:36. 
 

6. Também o profeta Daniel nos narra episódios maravilhosos do poder do 
Altíssimo na sua vida. Embora atirado para uma cova onde estavam leões 
esfomeados, o profeta não sofreu dano algum porque o anjo do Alto e Sublime 
fechou a boca dos leões. Num outro episódio o profeta narra o episódio dos 
seus companheiros que foram lançados numa fornalha de fogo ardente, de onde 
saíram ilesos (nem as suas roupas cheiravam a fumo) e dentro da qual o rei viu 
a presença do Filho do Deus Altíssimo que os veio livrar do fogo. 
 

7. Muitas vezes O Todo-Poderoso YHWH manifestou-Se ao homem na condição 
em que o ser humano O podia ver. Temos exemplos em que “O Anjo do Senhor” 
combateu com Jacob. Este mesmo Jacob viu anjos do Altíssimo (Génesis 32:2).  
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8. Temos também o episódio quando O Anjo do Senhor apareceu a Manoá e sua 

mulher, pais de Sansão, junto aos carvalhais de Mamré. Neste episódio, O 
Todo-Poderoso apareceu-lhes na figura de Anjo do Senhor, tendo-Se erguido 
nos ares no meio das chamas do holocausto que ali havia sido realizado. E 
disse a mulher de Manoá: certamente morreremos porquanto temos visto a 
Deus…  
 

9. Temos até o caso excepcional em que a jumenta do profeta Balaão viu O Anjo 
que lhe impedia a passagem, mas Balaão não o viu até que O Anjo de YHWH se 
manifestou. E a parte curiosa neste episódio é que a burra falou com o profeta. 
Quem é capaz de semelhante coisa senão O Altíssimo? – Números 22:22-33. 

 
10. Os anjos do Altíssimo são seres de luz. Isso mesmo compreendemos quando, 

os guardas montaram vigilância junto ao sepulcro de Yeshua, até terem fugido 
atemorizados por um anjo de luz (como a luz de um relâmpago) que lhes 
apareceu junto ao sepulcro tendo removido a pedro do túmulo – Mateus 28:2-4. 

 
Muitas mais passagens bíblicas nos falam da presença de santos anjos entre o povo 
do Senhor os quais, em visões, se revelaram aos santos profetas do Altíssimo bem 
como se manifestaram aos patriarcas de Israel, a Gedeão, e a outros justos. O Anjo do 
Senhor e outros anjos do Senhor manifestaram-se em momentos marcantes do povo 
de Israel. O arcanjo manifestou-se a Maria anunciando-lhe o nascimento Daquele que 
viria ao mundo com O Salvador, etc. 
 
Existem anjos celestes que são protectores daqueles que são os santos de YHWH? 
Pelas palavras de Yeshua HaMashiach podemos concluir que sim, pois, além do que 
está escrito em Salmo 34:7, O Santo de Israel disse: 
 

Mateus 18:10 – “Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu 
vos digo que os seus anjos nos céus sempre vêem a face de meu Pai que 
está nos céus”. 

 
Falando da missão destes anjos diz-nos: 
 

Hebreus 1:14 – “Não são porventura todos eles espíritos ministradores, 
enviados para servir a favor daqueles que hão-de herdar a salvação?” 

 
Se dúvidas existirem elas devem ficar dissipadas pelas palavras que acima estão 
reproduzidas. Devido à Sua omnisciência, O Todo-Poderoso conhece antecipadamente 
cada um dos seres humanos que hão-de herdar a vida eterna pelo mérito do sacrifício 
do Seu Filho Yeshua HaMashiach e pela fé e obediência que os santos revelam nas 
suas vidas, ao caminharem por fé nos preceitos de vida do Altíssimo, a Sua Lei/Torá. 
Para Ele todos estes são os “Seus santos” e parte da família do Altíssimo. Por isso os 
acompanha e protege, guardando-os como vasos de honra, preciosos para Si. 
 
Mas nem só nos textos bíblicos podemos encontrar testemunhos de manifestações de 
anjos do Elohim Todo-Poderoso. Relatos destas manifestações foram feitos por muitos 
homens, em episódios recentes.  

http://www.kol-shofar.org/


   www.kol-shofar.org      

 MANIFESTAÇÕES DE ANJOS 6 

 
Tais relatos falam-nos de livramentos que os próprios testemunharam. Vamos apontar 
de forma sucinta dois episódios que já ocorreram e outro que ainda não ocorreu: 
 
1ª Guerra Mundial – Mons, Bélgica 
Num episódio dramático para as forças inglesas que enfrentavam forças superiores 
alemãs (de 1 para 3) em Agosto de 1914, soldados britânicos deram testemunho do 
avistamento de seres alados (anjos; há quem tenha apontado um único anjo) que 
vieram em seu socorro naquela situação difícil. Apesar da descrença de alguns, a 
história manteve-se até aos nossos dias com base em vários testemunhos. 
 
Israel: Guerras com seus inimigos 
Tal como esteve presente no passado histórico (e.g. Gedeão vencendo os Midianitas), 
O Todo-Poderoso tem revelado estar ao lado das forças armadas de Israel nas várias 
guerras que lhe foram movidas pelos seus inimigos desde a data do restabelecimento 
desta nação em 14 de Maio de 1948. São muitos os testemunhos de factos milagrosos. 
Logo no dia 15 o pequeno território de Israel foi invadido por cinco exércitos das 
nações árabes à sua volta, fortemente armados, que vinham para destruir esta nação.  
 
Porém, sabemos, que a profecia do Altíssimo nos diz que esta nação não seria dali 
mais arrancada – Oseias 9:15. Por isso mesmo, bem se têm esforçado os seus 
inimigos, mas tais esforços têm sido vãos, pois não podem lutar contra O Altíssimo 
YHWH. Seleccionámos alguns desses episódios miraculosos. 
 
Na Guerra dos Seis Dias: perante a passividade das nações representadas na ONU 
que decidiram permanecer neutrais face às ameaças de cinco nações árabes: Egipto, 
Jordânia, Líbano, Síria e Iraque. Estas nações haviam já mobilizado e posicionado os 
seus exércitos para destruir Israel. Porém, esta nação passou à ofensiva e em seis dias 
derrotou as forças destas cinco nações. Poderosos sinais são hoje reconhecidos que 
revelam que YHWH lutou sempre ao lado de Israel, tais como: 
 
1) Todo o desenvolvimento das acções de combate durante a Guerra dos Seis Dias, 
em Junho de 1967, são a prova do envolvimento de forças do Altíssimo YHWH. Esta 
guerra revela-nos a Mão do Todo-Poderoso ao lado de Israel, num dos maiores 
milagres de todos eles: a libertação da cidade de Jerusalém num ano de Jubileu. 
2) O Altíssimo Elohim YHWH mostrou também a Sua Mão protectora para com Israel 
na guerra surpresa que lhe foi movida por várias nações em Outubro de 1973, na 
Guerra do Yom Kippur, quando as forças de Israel observavam em suas casas aquele 
dia santo. Israel reorganizou-se à pressa e rechaçou os seus inimigos. Nesta guerra 
foram relatados acontecimentos miraculosos, como o que ocorreu nos Montes Golã1, 
em que uma pequena força de tanques israelitas ficou reduzida a um único tanque, 
também já danificado, e a um pequeno número de combatentes israelitas, o Tenente 
Zvika Greengold, de 21 anos (noutra fonte aparece o nome de Avigdor Kahalani), que 
apesar de ferido foi mudando de tanque à medida que aquele em que estava era 
atingido. À sua frente, do lado sírio, uma brigada de tanques inimigos, com 
equipamento novo, e milhares de soldados sírios.  

                                                 
1
  Nos Montes Golã: https://www.youtube.com/watch?v=7Amzv9tJEkU 
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Porém, no derradeiro momento, algo de sobrenatural ocorreu: o Tenente Zvika (depois 
condecorado com a mais alta distinção de Israel, a Medalha de Valor) viu a brigada de 
tanques inimigos abandonar a luta e os soldados sírios largarem as armas e fugirem. 
Mais tarde, o comandante sírio da brigada de tanques, que abandonou a luta, 
testemunhou que fugiram porque viram uma miríade de anjos celestiais que se lhes 
opunha, e uma mão estendida que os mandava parar – consultar em: 
(https://sidroth.org/articles/miracles-of-the-yom-kippur-war-part-2/). Por isso fugiram. 
Como poderiam eles combater contra anjos? 
 
Na mesma Guerra do Yom Kippur a ajuda do Altíssimo também se manifestou quando 
um pelotão de soldados de Israel se viu, à noite, inadvertidamente, no meio de um 
campo minado pelo inimigo. Perante a iminência do desastre, o pelotão sentiu, de 
repente, um vento forte que levantou a poeira do terreno o que deixou a descoberto as 
minas que ali estavam enterradas à superfície, permitindo aos soldados israelitas 
atravessar o terreno e saírem ilesos do campo minado. YHWH vem manifestando 
muitas vezes a Sua protecção. Só temos de reconhecer a Sua intervenção nas nossas 
vidas, não duvidando. 
 
Sim, muitos são os testemunhos e ocasiões em que as forças de Israel saíram 
vitoriosas de forma inexplicável face à compreensão humana, como que por milagre 
mesmo (como no passado), como na ocasião em que dezoito soldados egípcios se 
renderam a dois soldados de Israel. A explicação que apresentaram a posteriori foi que 
algo os tinha deixado paralisados. Sim, temos de acreditar que O Elohim Todo-
Poderoso continua e continuará a guardar Israel, ainda que muitos deles sejam 
rebeldes. 
 
Israel: Guerra do Armagedão: 
Então falta chegarmos aos dias da guerra final profetizada em Ezequiel caps. 38 e 39 e 
noutros profetas (e.g. Zacarias caps. 5, 12 e 14; Sofonias 3:8; Joel), na qual nos é dito 
que O Altíssimo batalhará com as Suas forças, os seus exércitos celestiais, ao lado de 
Israel. Quando é que YHWH irá intervir? Quando esta nação estiver em desespero face 
ao poder e ao número dos seus inimigos, que virão como uma nuvem para os aniquilar! 
Então, perante a força dos exércitos de Gogue e seus aliados, quando a nação de 
Israel já estiver reduzida a 1/3 dos seus habitantes (Zacarias 13:8-9), a nação, em 
desespero, buscará o socorro do seu Elohim e YHWH os socorrerá.  
 
Mas, até que esse momento chegue, Israel irá confiar no poder das suas armas, na sua 
capacidade tecnológica e no treino das suas forças armadas. Porém, tais forças não 
conseguirão deter a avalanche dos exércitos que se irão mobilizar para destruir esta 
nação. Mas, uma vez mais, lemos a Palavra do Altíssimo na qual reforçamos a nossa 
confiança: 
 

Salmo 121:2-4 – “O meu socorro vem de YHWH que fez o céu e a terra. Não 
deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que 
não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel.  

 
Por isso mesmo, sabemos que YHWH irá intervir e destruir o poderoso exército de 
Gogue e seus aliados.  
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Ele então fará tombar estes exércitos nos montes de Israel e ali serão enterrados. A 
carne dos seus homens e bestas será o banquete dos animais necrófagos que O Todo-
Poderoso ali chamará. Os seus ossos serão enterrados no “vale da multidão de 
Gogue”. Apocalipse 19:17-19 também nos dá uma perspectiva destes acontecimentos 
futuros, os dias que coincidirão com a vinda gloriosa do Rei Yeshua ben David, à frente 
dos Seus exércitos celestiais. 
 
Na Palavra do Altíssimo é-nos apontado o Arcanjo Miguel, cujo nome significa “Aquele 
que é como Deus”, como sendo o Guarda de Israel, aquele que vela pelo povo 
escolhido pelo Altíssimo – Daniel 12:1. Também o Livro de Enoque fala deste Guardião 
celestial.  
 
E não é por acaso que o livro de Daniel nos diz que este Arcanjo já antes teve de 
combater o príncipe da Pérsia, actual Irão. Parece que a História se irá repetir nos dias 
do fim desta era. Ou seja, a par da guerra que se irá desenvolver no território de Israel, 
também se irá travar uma guerra espiritual nas esferas celestiais, a guerra entre o bem 
e o mal, entre as forças de YHWH e os que seguiram a Satanás. 
 
Concluímos esta breve análise reafirmando que os anjos fiéis a YHWH são os 
mensageiros e executores da Vontade Superior do Todo-Poderoso, pelo que a sua 
acção junto dos homens deve ser entendida nesta perspectiva. Assim, a missão dos 
anjos, qualquer que seja a sua posição hierárquica na estrutura celestial, está alinhada 
com a Suprema Vontade do seu Criador, pelo que, a sua intervenção junto dos homens 
deverá ser vista como intervenções directas do Elohim Todo-Poderoso. 
 
Muito mais há para dizer. Porém, este tema tem sido tratado noutros estudos bíblicos 
publicados em www.kol-shofar.org (A Voz da Trombeta). Consultem-nos. 
 

AlleluYAH 
 

Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade.  
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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