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LIÇÃO 5 
Anjos: Exércitos das Trevas e Exércitos da Luz 

 
     Fui acordado com o barulho de tiros, enquanto tropas de exércitos inimigos lutavam perto da nossa 
casa. A minha esposa e os meus familiares procuraram refúgio, enquanto aviões bombardeiros voavam 
no céu em cima das nossas cabeças. Vi soldados arrancarem alimentos das mãos de civis inocentes. 
Odeio a guerra! 
     O que deveria fazer um governante bom e sábio, se fosse atacado por um inimigo? Se ele realmente 
se importa com o seu povo e com o estilo de vida que eles apreciam, então ele terá de resistir ao 
inimigo. Ele sabe o que acontecerá, se a oposição vier a ocupar o seu governo! 
     De certa maneira, tal é a situação no reino espiritual. As forças espirituais diabólicas procuram 
enfraquecer as nossas defesas e matar-nos espiritualmente. Só continuaremos seguros, se confiarmos 
no nosso Deus. As suas forças espirituais muito maiores oferecem-nos ajuda, na nossa resistência ao 
adversário, o diabo. Portanto, o conflito espiritual forma o pano de fundo sobre o qual estudaremos em 
relação aos anjos. 
     Na primeira unidade aprendemos sobre Deus e sobre o Seu governo soberano sobre o universo. 
Voltamo-nos agora para os temas do Seu governo divino, dos anjos e dos homens e do problema do 
pecado. Nas próximas três lições, veremos não só qual é a causa do pecado, mas também quais as 
consequências, a longo prazo, por causa do pecado para todos os súbditos do Senhor. 
     Enquanto estudamos nesta lição sobre o nosso Rei e as forças angelicais à Sua disposição, oramos 
para que O possa apreciar melhor, enquanto reconhece que Ele está a conduzir um exército de pessoas 
remidas, cada vez mais perto da vitória final! 
 
Sumário da Lição 
A NATUREZA DOS ANJOS 
     Origem dos Anjos 
     Características dos Anjos 
O CARÁCTER MORAL DOS ANJOS 
     Os Anjos Foram Criados Seres Santos 
     Os Anjos Fizeram uma Escolha 
O NÚMERO DOS ANJOS 
A ORGANIZAÇÃO E AS ACTIVIDADES DOS ANJOS 
     Provas de Organização 
     O Escopo das actividades dos Anjos Santos 
     O Escopo das Actividades dos Anjos Maus 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Descrever a natureza, os atributos, o número, a organização, as actividades e o carácter moral dos 
    anjos, com base em afirmações encontradas na Bíblia. 
2. Explicar a origem e a natureza de Satanás e dos seus anjos malignos. 
3. Dar provas bíblicas de que a omnipotência de Deus garante a vitória final do crente sobre as forças 
    do mal. 
4. Apreciar mais a ajuda e o ministério dos anjos. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Como pano de fundo desta lição, leia os textos de Efésios 6:10-18; 2 Pedro 2:1-22 e a breve     
    epístola de Judas. 
2. Estude esta lição de acordo com o modo de proceder ensinado na primeira lição. Há muitos textos  
    bíblicos que são importantes para a sua compreensão deste assunto. Leia estas passagens e responda  
    a todas as perguntas. Depois faça o auto-teste. 
 
Palavras-Chave 
engodo  
ludíbrio 



 76 

A NATUREZA DOS ANJOS 
 
     O escritor da epístola aos Hebreus dá-nos o seguinte conselho: “Não vos esqueçais da 
hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos” (Hebreus 13:2). 
     Nessa referência bíblica vemos algo sobre a natureza dos anjos, pois eles são extraordinários. E, 
visto que eles são incomuns para nós, um ar de mistério os envolve. Este facto é ilustrado por muitas e 
muitas vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. 
     Ninguém pode ler a Bíblia sem observar que ela apoia a existência dos anjos. O que podemos 
aprender na Bíblia acerca dos anjos? Qual é a sua origem? Quais são as suas características? 
Encontrando respostas bíblicas para essas perguntas ajuda-nos a compreender melhor o propósito dos 
anjos e o seu significado nas nossas vidas. Vamos examinar alguns dos factos que as Escrituras 
apresentam, no que se refere à origem (começo) e às características dos anjos. 

 
Origem dos Anjos 
Objectivo 1. Completar e seleccionar afirmações em relação à origem e às características dos anjos. 
 
     Quem são os anjos? Os anjos são um grupo ou ordem de seres criados, em número finito, os quais 
agem como mensageiros ou ministros de Deus. Eles são superiores aos homens em inteligência e em 
poder. Alguns servem os propósitos divinos de maneira positiva, através da sua santidade, e também 
cumprindo voluntariamente a vontade de Deus. Mas outros anjos, que se rebelaram contra Deus, 
ficaram separados d’Ele para sempre. Essa eterna separação, entre os anjos maus e Deus, ilustra 
claramente a graça especial de Deus para com os seres humanos pecaminosos, aos quais foi oferecida 
a salvação por intermédio de Cristo. 
     A palavra anjos nas línguas originais em que a Bíblia foi escrita, significa “mensageiros”. Algumas 
vezes a palavra mensageiro refere-se a uma pessoa (um sacerdote, como em Malaquias 2:7), ou então 
é usada em sentido figurado, para indicar agentes impessoais (os ventos, como em Salmo 104:4). Visto 
que essa palavra é usada de diferentes maneiras, precisamos de considerar o contexto, em cada 
ocorrência bíblica da palavra, para podermos determinar o seu sentido exacto. Geralmente, porém, 
quando a Bíblia se refere a anjos, refere-se a certos seres espirituais e sobrenaturais, que figuram como 
os mensageiros especiais de Deus. 
     De onde vieram os anjos? O salmista ensina que juntamente com os corpos celestiais – o sol, a luz, 
as estrelas e os planetas – os anjos, e todos os exércitos de seres celestiais, foram criados por Deus 
(Salmo 148:2-5). João acrescenta uma afirmação ainda mais completa sobre os actos criativos de 
Cristo: “Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez” (João 1:3). Visto 
que as Escrituras atribuem expressamente a existência de todas as coisas à Deidade, sabemos que os 
anjos são, igualmente, seres criados. As seguintes passagens bíblicas deixam isto claro para nós: 
 
 
1. Complete as afirmações: 
 
a) Colossenses 1:16 declara que o nosso Senhor Jesus Cristo criou_____________________________ 
 
_____________________________________________________________(os anjos estão incluídos). 
 
b) Em 1 Timóteo 6:13-16, lemos que só Deus dá ________________________________________às  
    coisas (anjos incluídos). 
 
     Ninguém sabe exactamente quando os anjos foram criados, pois a Bíblia não nos revela o tempo da 
sua criação. Porém, sabemos que isto sucedeu antes dos eventos registados no terceiro capítulo de 
Génesis, pois foi nesse ponto que Satanás, um ser angelical, aparece pela primeira vez, em relação à 
humanidade. Tal como sucede a todos os seres criados racionais (capazes de pensar), os anjos são 
imortais, isto é, nunca deixarão de existir (Lucas 20:36). 
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2. Com base nas provas bíblicas relativas à origem dos anjos, podemos concluir que eles são: 
a) seres imortais que sempre existiram. 
b) seres criados imortais, que nunca deixarão de existir. 
c) seres mortais como o homem, embora dotados de poder e sabedoria superiores aos homens. 
d) uma raça de seres semelhantes à divindade. 
 
Características dos Anjos 
 
     Quando abordamos a origem dos anjos, observamos uma das suas características: eles foram 
criados. Outras características também se destacam, quando examinamos as Escrituras. 
     Os anjos são seres espirituais. Lemos em Hebreus 1:14: “Não são, porventura, todos eles, espíritos 
ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão-de herdar a salvação?”. Os homens não 
podem ser descritos como espíritos, pois a natureza deles é dupla: têm uma parte material (a carne) e 
uma parte imaterial (o espírito). Porque os anjos são espíritos, não podemos imaginar que eles sejam 
dotados de corpos físicos. É isto que se deve subentender em Efésios 6:12, que diz: “Porque não temos 
que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os 
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais”. Este 
versículo, naturalmente, refere-se aos anjos malignos, que cumprem as ordens de Satanás. 
     As Escrituras indicam que os anjos, com frequência, se revelam sob forma humana (Juízes 6:11-24; 
João 20:12). Mas, essas aparições incomuns não significam que eles tenham corpos materiais, como 
parte necessária para a existência deles. Antes, eles assumem corpos materiais em certas ocasiões, 
como uma maneira de se comunicarem com os seres humanos. E, visto que eles não têm corpos físicos 
como uma parte necessária da sua existência, os anjos nada conhecem sobre o crescimento, o 
envelhecimento ou a morte. 
     Os anjos são seres pessoais. Eles exibem os aspectos básicos da personalidade: intelecto, emoções 
e vontade. As pessoas do Antigo Testamento demonstraram ter alguma compreensão sobre a capaci-
dade intelectual dos anjos, conforme se vê, por exemplo, em 2 Samuel 14:20. E o texto de Lucas 4:34 
revela-nos que até mesmo os anjos malignos possuem uma gama de conhecimentos superiores à dos 
homens. O texto de Apocalipse 12:12 apresenta indicações sobre a capacidade de um anjo maligno 
expressar alguma emoção (a fúria ou ira). Jesus referiu-se à muito positiva expressão de sentimentos, 
por parte dos anjos bons – a alegria, – em Lucas 5:10. Paulo aludiu à capacidade que o diabo tem de 
enganar as pessoas, para que elas cumpram a sua vontade (2 Timóteo 2:26). Estes são apenas alguns 
poucos exemplos dentre as muitas passagens bíblicas que falam sobre a natureza pessoal dos anjos. 
     Os anjos não têm sexo. Eles não são classificados conforme o sexo, embora alguns deles tenham 
recebido nomes masculinos (Gabriel e Miguel). A Bíblia revela que os anjos não se casam nem são 
dados em casamento (Mateus 22:30). Visto que os anjos não se reproduzem, nós descrevemo-los 
correctamente como uma companhia ou grupo, e não como uma raça. Deve ter observado que, apesar 
de certos textos bíblicos chamarem os anjos, no Antigo Testamento, de filhos de Deus, nunca são 
mencionados os filhos dos anjos (Job 1:6; 2:1 e 38:7). 
     Conforme já notámos, os anjos são possuidores de uma inteligência sobre-humana. A afirmação de 
Jesus dá a entender que essa sabedoria, porém, tem limites: “Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, 
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai” (Mateus 24:36). Pedro, ao falarem relação 
às glórias vindouras, escreveu: “... quais coisas os anjos desejam bem atentar” (1 Pedro 1:12). 
     Um exame minucioso dessas características leva-nos à conclusão de que o poder dos anjos é 
enfatizado, mais do que qualquer outra das suas características. Pedro observou que os anjos são mais 
poderosos do que os homens (2 Pedro 2:11). O salmista referiu-se aos anjos como “... magníficos em 
poder, que cumpris as suas (do Senhor) ordens...” (Salmo 103:20). E Paulo refere-se a eles como        
“... os anjos do seu poder” (2 Tessalonicenses 1:7). 
     No caso dos anjos maus (que consideraremos mais adiante), uma vez mais o poder é a sua 
característica mais destacada: “Agora é o juízo deste mundo: agora será expulso o príncipe deste 
mundo” (João 12:31); “... o valente guarda, armado...” (Lucas 11:21); “... os príncipes das trevas...”       
(Efésios 6:12); e “... força do inimigo...” (Lucas 10:19). Quando Satanás tentava Jesus, mostrou-Lhe 
todos os reinos deste mundo e disse: “... Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória; porque a mim me 
foi entregue, e dou-o a quem quero” (Lucas 4:6). 
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     Porém, embora a sabedoria e o poder dos anjos seja sobre-humana, essas características são 
limitadas. Bastará um anjo para amarrar Satanás e lançá-lo no abismo sem fundo, no fim da sua era 
(Apocalipse 20:2-3). Todavia, antes desse período futuro de confinamento, Satanás e os seus anjos 
terão de lutar contra Miguel, o arcanjo, e os seus anjos. Satanás, porém, será derrotado nessa guerra 
celestial e será expulso (Apocalipse 12:7-9). De acordo com o décimo capítulo de Daniel, os anjos 
bons e os anjos maus estão em conflito em relação aos povos e às nações. Nem mesmo o arcanjo 
Miguel (Judas 9) é dotado de poder ilimitado. 
     Uma outra prova da limitação dos anjos vê-se no facto que eles não são omnipresentes. Satanás 
respondeu à pergunta de Deus, acerca das suas actividades, afirmando que ele estivera a “... rodear a 
terra, e passear por ela” (Job 1: 7); (também 1 Pedro 5:8). E certos anjos do Senhor disseram-Lhe que 
“... Nós já andamos pela terra...” (Zacarias 1:11). Esses movimentos dos anjos de um lugar para o outro 
envolvem tempo e, ocasionalmente, há demoras (Daniel 10:5, 12-14). Esta limitação explica muito 
sobre o facto das batalhas espirituais, em que o povo de Deus se vê ocupado, e que, com frequência,   
continuam por longos períodos de tempo. 
     Finalmente, devemos compreender que os anjos não são homens glorificados. A Bíblia distingue 
entre as “incontáveis hostes de anjos” e os “espíritos dos justos aperfeiçoados”, na Jerusalém celestial 
(Hebreus 12:22-23). Esta distinção também pode ser percebida em Hebreus 2:16: “Porque, na verdade, 
ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão”. 
     De facto, por enquanto, o homem é um pouco menor do que os anjos (conforme diz Salmo 8:4-5, 
em algumas versões). Mas, no estado eterno, o homem ultrapassará aos anjos (Hebreus 2:7). Paulo 
deixou registado: “Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos?...” (1 Coríntios 6:3). Neste acto de 
julgamento, pois, compreendemos que os inferiores, ou de menor importância, não podem julgar 
aqueles que lhes são superiores. 
 
3. Diga três maneiras pelas quais as características dos anjos são limitadas:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. COMBINAÇÃO. Combine as características dos anjos com as suas descrições apropriadas:  
 
_____ a) Não se reproduzem nem aumentam no seu número.    1. Criados 
          2. Espíritos 
_____ b) Podem estar só num lugar de cada vez.     3. Pessoais 
          4. Destituídos de sexo 
_____ c) São capazes de cumprir a vontade e o propósito do seu  chefe.   5. Inteligentes  
              6. Poderosos  
_____ d) Têm conhecimento dos negócios dos homens.    7. Não são 
              omnipresentes 
_____ e) Não têm corpo físico.        8. Não são homens 
                      glorificados 
_____ f) Foram trazidos à existência num certo momento do tempo.  
  
_____ g)  Nas Escrituras são claramente distinguidos dos seres        
     humanos.         
_____ h) Têm intelecto, emoções e vontade.      
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O CARÁCTER MORAL DOS ANJOS  
 
Os Anjos Foram Criados Seres Santos 
Objectivo 2. Escolher afirmações verdadeiras relativas ao carácter moral dos anjos, usando, para 
isto, passagens bíblicas. 
 
     Nas páginas anteriores, referimo-nos tanto aos anjos bons como aos anjos maus. O nosso estudo, 
nesta secção, revelará o facto de que todos os anjos foram criados santos, mas que alguns caíram do 
seu estado de santidade e os resultados da sua queda têm consequências importantes, a longo prazo, 
em todo o universo. 
     A Bíblia revela muito pouco sobre o estado original dos anjos. Porém, lemos que, no final da Sua 
actividade criativa, Deus “... viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom...” (Génesis 1:31). 
Por certo, isto inclui a perfeição dos anjos na santidade, no momento da sua criação. No entanto, as 
Escrituras referem-se à trágica queda dos anjos. Consideremos a capacidade que os anjos têm para as 
acções certas e para as acções erradas, bem como a habilidade que eles têm de reconhecer e de se 
moldarem aos padrões da conduta certa. 
 
5. RESPOSTA BREVE.  
  
a) João 8:44. Um dos pecados que causou a queda do diabo foi  ______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) 2 Pedro 2:4. Deus não poupou os anjos, quando eles______________________________________ 
 
c) Judas 6.  Alguns anjos não conservam o seu ____________________________________________ 
 
antes eles __________________________________________________________________________ 
 
d) 1 Timóteo 3:6. Uma das principais causas da queda do diabo foi o seu pecado de  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Os Anjos Fizeram Uma Escolha 
 
     Como vimos, todos os anjos foram criados perfeitos. Ao princípio, o seu afecto ou amor voltava-se 
para o seu Criador e procuravam cumprir a Sua vontade. Apesar da Bíblia não nos fornecer detalhes, 
cremos que, nesta primeira fase, eles tinham a capacidade de pecar ou de não pecar. Aparentemente, 
eles tinham consciência da sua posição e do seu relacionamento com o Criador. Também devem ter 
reconhecido o facto de que a sua obediência ou a sua desobediência determinavam o seu futuro 
destino. 
     Apesar dos anjos terem a liberdade de escolher entre pecar ou não, eles não eram forçados a 
obedecer a Deus e a conservar a sua primitiva posição. A escolha deles, portanto, foi inteiramente 
voluntária. Infelizmente, não dispomos dos pormenores sobre os acontecimentos que envolveram a 
tragédia, quando uma parte da companhia angelical caiu no pecado. Contudo, Paulo, por divina 
inspiração, deu a entender que o fracasso do diabo ocorreu como resultado da sua soberba                      
(1 Timóteo 3:6). 
     Algumas passagens bíblicas, que se referem primariamente a monarcas terrenos, também parecem 
simbolizar Satanás. Por exemplo, Ezequiel 28:12-19, onde lemos que o rei de Tiro caiu por se ter 
orgulhado demasiado do seu resplendor. Este orgulho destruiu totalmente a capacidade de se conduzir 
de maneira correcta ou de exercer um juízo são. 
     O rei da Babilónia também foi condenado por motivo do orgulho excessivo e da sua ambição, de 
acordo com o texto de Isaías 14:12-15. Sem importar se esses exemplos bíblicos se referem simbo-
licamente ou não à queda de Satanás, sabemos que alguns dentre a hoste dos anjos, por vontade 
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própria, preferiram abandonar as suas posições de autoridade espiritual e o seu próprio domicílio        
(Judas 6). 
     Parece que a mesma atitude que causou a queda do Diabo no pecado, também infectou um grande 
número de anjos. A despeito de qualquer outra coisa, sabemos que Satanás é um grande mestre no 
engodo, no ludíbrio (João 8:44). Para Satanás e os outros anjos que se rebelaram, o que lhes importava 
era a sua própria escolha e auto-interesse, e não a preferência do Senhor e os Seus interesses. O 
resultado disso, porém, foi desastroso, e seguiu-se o julgamento divino: “... Deus não perdoou aos 
anjos que pecaram...” (2 Pedro 2:4). 
     A salvação, que foi planeada para satisfazer as necessidades espirituais do homem, não está à 
disposição dos anjos que caíram. Os anjos maus continuam a existir no reino do “maligno”       
(Mateus 6:13; 13:9; 1 João 5:18-19). A contínua existência deles, que teremos de discutir na próxima 
secção, serve-nos de constante aviso acerca do perigo de rejeitar Deus ou de negligenciar a Sua oferta 
da graça, que Ele estende a todos nós seres humanos. 
     Alguns anjos pecaram, foram julgados, e vieram a fazer parte dos anjos do diabo (Mateus 25:41). 
Outros anjos, entretanto, não pecaram; e permaneceram com o Pai como os Seus anjos santos   
(Marcos 8:38). As Escrituras não indicam qualquer outra rebelião e julgamento dos anjos. Assim, 
parece que eles tiveram confirmada a sua decisão. Por outras palavras, aqueles que preferiram cumprir 
a vontade do Pai, agora são santos para sempre e aqueles que preferiram os seus próprios interesses 
agora são maus para sempre. 
     Os anjos santos são aqueles que preferiram conservar o seu relacionamento com Deus, que 
contemplam o Pai celestial nos céus (Mateus 18:10) e cumprem a Sua vontade (Mateus 6:10). Estes 
são considerados anjos de luz (os quais Satanás tenta imitar, fazendo o papel de anjo de luz,                 
2 Coríntios 11:4). 
 
6. Determine se as afirmações seguintes são claramente apoiadas, se são subentendidas no contexto 
ou na linguagem simbólica, ou se não são apoiadas de modo algum pelas Escrituras: 
 
_____ a) O diabo caiu por causa da sua soberba ou excessivo   1. Claramente apoiada 
   orgulho.        2. Subentendida 
_____ b) Os anjos foram criados como seres perfeitos.   3. Sem apoio nas Escrituras 
  
_____ c) Um terço dos anjos preferiu seguir Satanás.      
  
_____ d) Todos os anjos caídos terão a oportunidade de  
   se arrependerem.   
_____ e) Todos os anjos fizeram uma escolha voluntária de pecar ou 
   não pecar. 
_____ f) Deus determinou imediato julgamento contra os anjos que pecaram. 
  
_____ g) Todos os anjos tiveram confirmado a sua decisão de pecar ou não pecar. 
  
_____ h) Satanás é considerado um anjo de luz. 
  
_____i) Assim como os anjos santos cumprem a vontade de Deus, também os anjos  
  maus cumprem a vontade de Satanás. 
_____ j) Desde o momento em que foi criado, Satanás era mau. 
 

O NÚMERO DOS ANJOS 
Objectivo 3. Escolher uma afirmação que melhor resuma o ensino bíblico acerca do número de anjos 
existentes. 
 
     Antes de examinarmos mais detalhadamente a organização e as actividades tanto dos anjos bons 
como dos anjos maus, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o número dos anjos que existem. Apesar das 
Escrituras não nos darem valores exactos, sabemos que eles formam grandes multidões de seres 
espirituais. Encontramos referências bíblicas ao grande número de anjos: 
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1. Quando o profeta Eliseu e o seu servo foram cercados, na cidade de Dotã, por um poderoso exército  
    arameu, então Deus enviou uma hoste ainda maior de anjos, para proteger os Seus servos                
    (2 Reis 6:14-17). 
2. Quando lemos, de acordo com o salmista: “Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de  
     milhares...” (Salmo 68:17). 
3. Quando, ao abençoar o povo de Israel, Moisés referiu-se ao Senhor, que “... veio com dez milhares  
     (um número impossível de contar) de santos...” (Deuteronómio 33:2). 
4. Quando, na previsão profética, Daniel viu o Ancião de Dias (Deus), sentado no Seu trono de  
    julgamento. Daniel descreveu a ocasião desta maneira: “ ... milhares de milhares o serviam, e milhões  
     de milhões estavam diante dele...” (Daniel 7:10). 
5. Quando o escritor da epístola aos Hebreus lembrou aos seus leitores o glorioso privilégio de terem  
    vindo ao Deus vivo, em cuja presença há uma jubilosa assembleia de “... muitos milhares de anjos”  
     (Hebreus 12:22). 
6. Finalmente, quando Deus deu a João, o discípulo amado, uma majestosa previsão da Sua corte  
    celestial, o apóstolo relatou: “E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono e dos  
     animais, e dos anciãos; e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares”          
     (Apocalipse 5:11). 
 
     Com base nestas provas bíblicas, vemos que o número dos exércitos angelicais, ou de anjos santos, 
é realmente imenso. Além destes, sabemos que as legiões de anjos malignos de Satanás também 
existem, e que o seu número é muito grande (Apocalipse 12:7-12). 
 
7. A Bíblia ensina-nos acerca do número exacto dos anjos que: 
a)  Um maior número de anjos caiu do que permaneceu leal a Deus.  
b)  Existem inúmeras multidões de anjos, bons e maus. 
c) Muitos anjos servem Deus; alguns anjos maus servem Satanás. 
d) A multidão dos anjos está a diminuir em número. 
 

A ORGANIZAÇÃO E AS ACTIVIDADES DOS ANJOS 
 
Provas de Organização 
Objectivo 4. Seleccionar afirmações que descrevem provas de actividades organizadas entre os anjos 
santos. 
 
     Há muitas provas bíblicas de que há uma eficiente organização de forças espirituais, que executam 
tarefas específicas, que lhes são determinadas. Algumas dessas passagens bíblicas são as seguintes: 
 
1. 1 Reis 22:19. O profeta Micaías revelou algo sobre a organização dos anjos, quando disse: “... Vi  
     ao Senhor, assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita  
     e à sua esquerda”. Deus está entronizado em companhia de todos os exércitos (os anjos) do  
    céu em Seu redor. 
2. Mateus 26:53. Jesus proferiu as seguintes palavras aos ouvidos de Pedro: “Ou pensas tu que eu não  
     poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos?”. Isto sugere  
    algo semelhante à organização do exército romano. E também sugere que os anjos estão sempre em  
    estado de alerta, prontos para obedecer às ordens do Pai celestial. 
3. Lucas 2:8-14. O mensageiro celestial, que apareceu aos pastores e anunciou o nascimento de Jesus,   
    de súbito teve a sua presença acompanhada por “... uma multidão dos exércitos celestiais...”. Juntos,  
    o mensageiro especial e a milícia celestial entoaram um cântico de louvor ao Senhor. O anjo  
    individualmente e o coro celeste, corresponderam obviamente à vontade do Pai e cada um  
    cumpriu a sua respectiva tarefa. 
4. Apocalipse 19:10-14. A visão que João teve, acerca de um exército vitorioso de anjos, no momento  
    da segunda vinda do Senhor, também revela a precisão, a boa ordem, a organização, a autoridade e  
    o propósito dos anjos: “E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho  
    fino, branco e puro” (v.14). 
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     Talvez já tenha notado que as Escrituras citadas dizem respeito à organização dos anjos santos. 
Mais adiante, nesta mesma lição, veremos que as forças angelicais malignas também estão 
organizadas. Além disso, estão organizadas para fazerem oposição a Deus. 
 
Actividades Organizadas dos Anjos Santos 
     Visto que estamos a tratar com dois grupos distintos de anjos os santos e os maus ou profanos –  
examinaremos, antes de tudo, o trabalho feito pelos anjos santos. Quando vemos o trabalho que eles 
fazem, compreenderemos melhor de que maneira eles estão organizados para cumprir as suas tarefas. 
 
Os Anjos Adoram Deus 
     Entre os quadros revelados nas Escrituras sobre os anjos santos, temos aqueles dos que estão 
prostrados na presença de Deus, a adorá-Lo (Salmos 103:20; 148:2; Isaías 6:1-7). Eles levantam as 
suas vozes em poderosos hinos de louvor, porque Ele é digno de ser exaltado pelas Suas criaturas 
inteligentes. Eles adoram Deus por causa daquilo que Ele é, por causa daquilo que Ele providenciou, e 
por causa dos meios que Ele emprega na realização da redenção. (Comparar Apocalipse 5:9-12 com 
5:13-14.) 
     Os anjos santos regozijam-se perante os poderosos actos criativos de Deus na natureza (Job 38:7), 
bem como diante dos belos milagres que Ele opera, transformando os pecadores e tornando-os 
membros da Sua família (Lucas 15:10). O céu é desvendado como um glorioso templo, onde os anjos 
aparecem como uma congregação celestial. Ali eles adoram e louvam Deus, em cuja presença perma-
necem (Mateus 18:10). 
 
Os Anjos São Espíritos Ministradores 
     Não só os anjos adoram Deus e se regozijam no Seu ser e nas Suas obras, como também cumprem 
a Sua vontade (Salmo 103:20). Na qualidade de espíritos ministradores, os anjos são enviados para 
servir aqueles que herdarão a salvação (Hebreus 1:14). Notemos como este serviço angelical é feito, 
tanto no Antigo como no Novo Testamento: 
 
1. Paulo, como prisioneiro e em circunstâncias muito perigosas, foi encorajado por um anjo          
    (Actos 27:23-24). 
2. Filipe foi orientado no seu ministério por um anjo (Actos 8:26). 
3. Cornélio foi ajudado por um anjo, na sua procura de um relacionamento mais satisfatório com   
    Deus (Actos 10:3-7). 
4. Pedro foi miraculosamente libertado por um anjo (Actos 12:7-10). 
5. Jesus, pelo menos em duas ocasiões registadas nas Escrituras, foi fortalecido por anjos          
    (Mateus 4:11 e Lucas 22:43). 
6. Eliseu foi protegido de ataques por parte de um poderoso exército sírio por uma hoste de     
    anjos santos (2 Reis 6:8-23). 
7. David reconheceu, após ter escapado de Abimeleque (1 Samuel 21:10 – 22:1), que tinha sido  
    protegido e libertado por anjos (Salmo 34:7). 
 
Os Anjos São Agentes no Julgamento 
     No cumprimento da vontade de Deus, eles também actuam como agentes nos juízos divinos, 
castigando os inimigos de Deus. Um exemplo disto encontra-se em  2 Reis 19:35: “... naquela mesma 
noite, saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil deles: e, 
levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos”. De igual modo, em Actos 12:23, 
lemos: “E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de 
bichos, expirou”. 
     Muitas outras passagens bíblicas se referem ao trabalho desempenhado pelos anjos como agentes 
da providência divina, agentes do Seu juízo tanto no passado como no futuro, ou como forças 
especiais que acompanharão o Senhor, no momento da Sua segunda vinda. 
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8. Os anjos santos estão envolvidos em quais das seguintes actividades? Eles 
a) adoram e louvam Deus e cumprem a Sua vontade. 
b) servem os remidos da terra, como espíritos ministradores. 
c) convencem os homens do pecado e levam-nos ao arrependimento. 
d) protegem, livram, orientam, encorajam e fortalecem o povo de Deus. 
e) actuam como agentes do julgamento divino, punindo os inimigos de Deus. 
 
Os Anjos Parecem Influenciar as Questões das Nações 
     Daniel 10:13 e 20 revela que existem principados espirituais malignos sobre as nações, e que esses 
principados sofrem oposição por parte de anjos santos. Baseados nestas referências e em                 
Daniel 10:21 – 11:1, concluímos que parece que a anjos são confiadas questões de nações. 
Comparando essas referências do livro de Daniel com Efésios 1:21; 6:12 e CoIossenses 1:16 e 2:15, 
vemos que há batalhas espirituais a todo o momento, nas dimensões celestiais. Essas batalhas existem 
porque as forças do mal procuram enredar as mentes e afectos dos seres humanos, procurando pôr em 
perigo as suas almas eternas. 
     De vez em quando, parece que o conflito se torna tão intenso que o próprio arcanjo precisa de se 
envolver nele. Miguel, que é chamado o arcanjo em Judas 9, é o chefe dos anjos santos. Ele também 
aparece como o príncipe da nação de Israel. A sua tarefa parece incluir a sua protecção, fazendo-a 
prosperar (Daniel 10:13, 21; 12:1). Ele levantará a sua voz, cheio de exultação, quando os eventos da 
segunda vinda do Senhor Jesus estiverem a acontecer (1 Tessalonicenses 4:16). 
     Só dois anjos são chamados pelo nome nas Escrituras: Miguel, o arcanjo, e Gabriel. Este último 
aparece como mensageiro especial (Daniel 8:16; 9:21; Lucas 1:19, 26). Mas, há muitíssimos outros 
mensageiros celestiais, cujos nomes não nos são fornecidos e que também servem o Senhor nessa 
capacidade. 
 
A Bíblia dá-nos provas limitadas sobre outras ordens de anjos santos: 
 
1. Os querubins (Génesis 3:24; 2 Reis 19:15; Ezequiel 10:1-22; 28:14-16). Os querubins são guardiães  
    do trono de Deus. Eles também guardaram a entrada do jardim do Éden. 
2. Os serafins (Isaías 6:2, 6). Os serafins figuram como líderes da adoração prestada a Deus. A  
    ocupação primária deles é a santidade e a purificação dos remidos, para que prestem um serviço e  
    uma adoração aceitáveis. 
3. Os vigilantes (Daniel 4:13, 17). Aparentemente, eles  são designados a observar actividades  
    específicas. São fiéis no cumprimento dos seus deveres e, nesse contexto de Daniel, são vistos a  
    anunciarem uma mensagem de Deus aos homens. 
4. Os seres viventes (Apocalipse 4:6-9; 6:1-7; 15:7). Esses seres angelicais parecem ser diferentes dos  
    serafins, dos querubins e dos anjos ordinários. Conforme se pode deduzir, a sua tarefa consiste em  
    adorar Deus, em dirigir os Seus juízos e em mostrar-se activos em redor do Seu trono. 
 
     Considerando todos os factores revelados, este corpo de anjos santos serve Deus de modo eficiente, 
estando sempre disposto a cumprir os Seus propósitos, em relação ao Seu povo. 
 
9. COMBINAÇÃO. Combine cada nome ou classificação com a sua descrição: 
 
_____ a) Mensageiros especiais encarregados de observar  1. Miguel 
   actividades especificas.     2. Gabriel 
_____ b) Um mensageiro angelical especial.     3. Anjos santos 
         4. Querubins 
_____ c) Anjos que guardam o trono de Deus.     5. Serafins   
         6. Vigilantes 
_____d) Aqueles que se atarefam em torno de Deus,   7. Seres viventes 
   encarregando-se de certos juízos divinos.     
_____ e) A companhia geral daqueles que contemplam a face do  
   Senhor, que O adoram e estão sempre prontos a cumprir as 
   Suas ordens. 
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_____ f) Seres angelicais que se ocupam especialmente da 
   santidade na presença de Deus, conferindo-Lhe uma  
   adoração aceitável. 
_____ g) O príncipe especial e celestial da nação de Israel. 
 
O Escopo das Actividades dos Anjos Santos 
 
     Antes de deixarmos para trás o assunto das actividades dos anjos santos, deveríamos mencionar 
diversas conclusões que podemos extrair das Escrituras, em relação ao escopo e à extensão das suas 
actividades. 
     Em primeiro lugar, os anjos santos são ministros da providência especial de Deus, nas actividades 
do Seu povo antigo, Israel, e da Sua Igreja. Diz o texto de Hebreus 1:7: “... O que dos seus anjos faz 
ventos, e dos seus ministros labareda de fogo”. (Também Salmo 104:4). Por outras palavras, Deus 
utiliza-se dos anjos como os Seus mensageiros, embora não em operações ordinárias, mas apenas em 
exibições especiais de poder, relativas à Sua lei (Deuteronómio 33:2; Actos 7:53; Gálatas 3:19; 
Hebreus 2:2). A intervenção ou envolvimento dos anjos, no curso normal das actividades humanas, 
parece ser apenas ocasional e excepcional. Os anjos não fazem intervenções por decisão própria, mas 
só quando ordenados a isto pelo Senhor. Eles não servem de intermediários entre Deus e o Seu povo. 
     Em segundo lugar, o poder dos anjos, que depende de Deus e d’Ele procede, parece ser empregado 
em conformidade com as leis do mundo natural e do mundo espiritual. Mas, diferentemente de Deus, 
os anjos não são capazes de criar, de agir por autoridade própria (fora de Deus), de sondar os corações 
ou de alterar as leis da natureza. Eles não podem influenciar directamente a mente dos homens, 
porquanto isto é de competência exclusiva do Espírito Santo. Obviamente, os anjos actuam dentro de 
certos limites. 
     Em terceiro lugar, as Escrituras indicam que as aparições angelicais geralmente precedem ou 
acompanham importantes desenvolvimentos do desdobramento do plano de Deus. Por exemplo, 
vemos as actividades dos anjos no momento dos seguintes acontecimentos: 
 
     – Na criação (Job 38:7). 
     – Quando a lei foi dada (Gálatas 3:19). 
     – Imediatamente antes e no momento do nascimento de Jesus Cristo (Lucas 1:11, 26; 2:13). 
     – Durante a tentação de Jesus no deserto e no jardim do Getsémani (Mateus 4:11; Lucas 22:43). 
     – No momento da ressurreição de Jesus (Mateus 28:2). 
     – No memento da ascensão de Jesus (Actos 1:10-11). 
     – No momento das actividades do tempo do fim, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo    
        (Há muitas referências às actividades dos anjos, no livro de Apocalipse e em Mateus 25:31.) 
 
10. Quais descreve alguma actividade dos anjos santos. Eles: 
a) intervêm entre Deus e o Seu povo. 
b) são ministros especiais da providência divina. 
c) exibiram um poder especial quando a Lei foi dada. 
d) estavam presentes no momento da criação. 
e) servem de instrumentos para influenciar as mentes humanas. 
f) são responsáveis directos na tentação dos homens. 
g) estão especialmente envolvidos em importantes pontos de viragem do plano divino da salvação. 
h) ultrapassam as leis do mundo natural e do mundo espiritual. 
 
Actividades Organizadas dos Anjos Maus 
Objectivo 5. Escolher afirmações correctas relativas às actividades e ao destino dos anjos maus e do 
seu líder. 
 
     Da mesma maneira que a Bíblia indica que Deus tem o Seu trono e os Seus servidores, assim 
também ela revela que, nos domínios das trevas espirituais, o diabo tem a sua própria organização. 
Alguém, com muita perspectiva observou que Satanás é um “mímico”, pois imita Deus. Assim, 
Satanás tem o seu trono (Apocalipse 2:13). Ele aparece nas Escrituras como “... o príncipe deste 
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mundo...” (João 14:30; 16:11), e também “... o príncipe das potestades do ar...” (Efésios 2:2). Ele é o 
chefe de uma organização dedicada à malignidade. A Bíblia diz que o diabo também tem os seus anjos          
(Mateus 25:41) e que esses, com o seu chefe, fazem oposição a Deus (Apocalipse 12:7-9). 
     Outras provas bíblicas acerca dessa maligna organização aparecem nas epístolas de Paulo. Em 
CoIossenses 1:16, este apóstolo refere-se a certas coisas invisíveis, “... sejam tronos, sejam 
dominações, sejam principados, sejam potestades”. E a passagem de Efésios 6:12 menciona “... 
principados... potestades... os príncipes das trevas deste século... as hostes espirituais da maldade, nos 
lugares celestiais”. São exactamente os “... principados e potestades...” que Cristo derrotou na cruz, 
conforme se aprende em CoIossenses 2:15. Em cada uma dessas referências, vemos provas de 
organização de acordo com uma hierarquia, com base em níveis de autoridade. Esta organização 
maligna está em estado de constante rebelião contra o Senhor Jesus Cristo, e estes vários elementos do 
poder de Satanás fazem oposição a Deus e ao Seu povo. Aprendemos muitas coisas sobre os anjos 
malignos, quando examinamos a natureza e o carácter do seu chefe. 
 
O Líder dos Demónios 
     Os anjos maus opõem-se a Deus e procuram frustrar a Sua vontade. Vemos provas disso nos nomes 
dados a Satanás, o seu chefe: 
 
1. Ele é chamado Satanás, que significa adversário ou opositor. Em cima de tudo, ele é adversário  
    de Deus. No entanto, ele também é adversário do homem (Zacarias 3:1; Mateus 13:39; 1 Pedro 5:8). 
2. Ele é chamado de diabo, que significa “acusador” (aquele que acusa falsamente alguém). Ele  
    acusa Deus perante dos homens (Génesis 3:1-4) e acusa os homens perante Deus (Job 1:9, 16 e  
    Apocalipse 12:10). 
3. Ele instiga (tenta) os homens para que pequem, razão pela qual é chamado de o tentador. O seu  
    método consiste em apresentar as mais lógicas desculpas para o pecado, juntamente com as supostas  
    vantagens obtidas com ele (Mateus 4:3 e 1 Tessalonicenses 3:5). 
 
     Visto que o diabo é limitado, não sendo todo-poderoso nem omnisciente, além de que não pode 
estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, emprega diferentes meios na sua oposição a 
Deus. Como é óbvio, ele não pode atacar Deus directamente. Assim sendo, ele ataca os homens, a 
coroa da criação inteligente de Deus. E isto Satanás faz de várias maneiras: 
 
     – Ele mente (João 8:44; 2 Coríntios 11:3).  
     – Ele tenta (Mateus 4:1). 
     – Ele furta (Mateus 13:19). 
     – Ele atormenta (2 Coríntios 12:7). 
     – Ele impede (1 Tessalonicenses 2:18). 
     – Ele peneira (separa) (Lucas 22:31). 
     – Ele disfarça-se (de alguma outra pessoa), para melhor enganar (2 Coríntios 11:14). 
     – Ele acusa (Apocalipse 12:10). 
     – Ele aflige com enfermidades (Lucas 13:16). 
     – Ele possui (Job 13:27). 
     – Ele mata e devora (Job 8:44; 1 Pedro 5:8). 
 
     Como vimos, Satanás controla muitos outros anjos malignos, que talvez se tenham aliado a ele no 
momento em que ele se rebelou contra o Senhor. Parece que lhe foi permitido continuar a exercer a 
autoridade que lhe fora dada no momento da sua criação. Os anjos maus, que preferiram segui-lo, em 
vez de conservarem as suas posições de autoridade e a habitação que lhes foram dados por Deus 
(Judas 6), não tendo permanecido fiéis ao Criador, tiveram a sua rebelião confirmada. Tornaram-se 
totalmente devotados ao seu líder rebelde e assim ajudam-no espontaneamente a tentar realizar os seus 
malignos propósitos. 
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11. COMBINAÇÃO. Combine o termo ou nome com a sua descrição: 
 
_____ a) O objectivo dos ataques do diabo; a sua maneira de  1. Satanás 
               atingir indirectamente Deus.      2. Diabo 
_____ b) Um dos cooperadores do diabo, na batalha contra Deus.  3. Tentador 
         4. Homem 
_____ c) Dá a ideia de adversário, de alguém que se opõe.   5. Anjo mau 
  
_____ d) Nome aplicado àquele que instiga outrem a pecar.    
  
_____e) Nome aplicado a quem calunia outra pessoa. 
 
Actividades dos Demónios 
     Os anjos malignos opõem-se a Deus, ao Seu povo e ao Seu programa. Fazem isto como parte 
militante e combativa do reino tenebroso de Satanás (Mateus 25:41; Efésios 6:12;                 
Apocalipse 12:7-12). Tem sido feita alguma tentativa pelos estudiosos, para se distinguir entre os 
espíritos angelicais malignos e os demónios; porém, não há qualquer prova bíblica de que eles não 
sejam a mesma coisa. 
     Os anjos maus procuram separar o povo santo do seu Deus (Romanos 8:38). Eles opõem-se aos 
anjos santos (Daniel 10:12 – 11:1), afligem as pessoas com enfermidades físicas e com perturbações 
mentais (Mateus 9:33; 12:22; Marcos 5:1-16; Lucas 9:37-42), propagam doutrinas falsas                    
(2 Tessalonicenses 2:1-12; 1 Timóteo 4:1) e possuem pessoas e até mesmo animais (Mateus 4:24; 
Marcos 5:8-14; Lucas 8:2; Actos 8:7; 16:16). 
     Ocasionalmente, Deus utiliza-se dos anjos maus, para atingir os Seus propósitos de castigar aos 
ímpios (Salmo 78:49; 1 Reis 22:23), bem como para disciplinar os justos que erram (Job 1 e 2;  
1 Coríntios 5:5). 
 
Destino dos Demónios 
     O caso dos anjos maus serve para ilustrar o que acontecerá àqueles que, do ponto de vista moral, 
são maus. As provas bíblicas enunciadas a seguir, descrevem o destino final dos demónios: 
 
– Os demónios que tinham tomado posse de dois homens, começaram a clamar, quando Jesus se    
    aproximou: “... Que temos nós contigo, Jesus Filho de Deus! Vieste aqui atormentar-nos, antes do    
    tempo?” (Mateus 8:29). 
– Jesus referiu-se ao “... fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos” (Mateus 25:41). 
– Paulo diz-nos: “E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e  
    aniquilará pelo esplendor da sua vinda” (2 Tessalonicenses 2:8). 
– Tiago afirma: “... também os demónios o crêem, e estremecem” (Tiago 2:19). 
– João acrescenta a isto: “... Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem  
    grande ira, sabendo que já tem pouco tempo” (Apocalipse 12:12). 
– Finalmente, João testifica: “... e, de dia e de noite, serão atormentados, para todo o sempre”      
    (Apocalipse  20:10). 
 
12. RESPOSTA BREVE. 
  
a) 2 Pedro 2:4. Deus não poupou os anjos quando pecaram, tendo-os precipitado no  
  
_____________________________________________ntregou-os a ___________________________ 
 
__________________________________________reservando-os para  ________________________ 
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b) Judas 6. Os anjos que não mantiveram as suas posições de autoridade, mas abandonaram o seu   
 
próprio domicilio, foram  com cadeias eternas para _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Salmo 78:49. Para o Seu juízo, Deus usou uma __________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ portadores de males. 
 
d) Mateus 8:16 e Marcos 9:25-26. Os maus espíritos ________________________________ pessoas. 
  
e) Lucas 13:10-16. Os maus espíritos podem ______________________________________________ 
 
f) Apocalipse 12:7-12 e Efésios 6:12. Os lugares das actividades de Satanás são   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Com base no nosso estudo sobre as actividades e o destino dos anjos maus, podemos chegar a 
importantes conclusões: 
 
1. Não nos devemos deixar enganar quanto aos métodos do diabo, permitindo-lhe ludibriar-nos com a  
    sua astúcia (2 Coríntios 2:11). Não lhe devemos consentir ganhar vantagens nas nossas vidas  
    (Efésios 4:27). Pelo contrário, devemos estar sempre preparados para lhe oferecer resistência,  
    usando toda a armadura de Deus (Tiago 4:7; Efésios 6:10-18). 
2. Não devemos falar levianamente acerca do diabo (Judas 8 e 9) nem subestimar até que ponto ele  
    está decidido a destruir a vida espiritual de um crente. Por outro lado, nunca nos devemos esquecer  
    de que Jesus o derrotou na cruz (Hebreus 2:14) e que vivemos pela fé, alicerçados sobre essa 
    vitória! 
3. O poder de Satanás e os seus anjos maus é limitado em relação ao tempo e à extensão da vontade  
    permissiva de Deus. Eles não são todo-poderosos, omniscientes e omnipresentes. 
4. Não devemos atribuir as enfermidades e os desastres naturais ao diabo e aos seus anjos, a menos  
    que isto seja especificamente revelado. O poder do diabo e os seus anjos é real, embora limitado. 
5. Embora Satanás e os seus demónios façam oposição a Deus, Ele compele-os a servir os seus  
    propósitos. Apesar de Deus usar dos seus maus intuitos, para cumprir os Seus propósitos, no  
    tempo certo Ele impor-lhes-á o Seu julgamento e o Seu castigo. 
6. O poder dos espíritos malignos sobre os homens não é exercido independente da vontade humana.  
    Os maus espíritos não podem exercer o seu poder sem, pelo menos, obterem o consentimento inicial  
    da vontade humana. Isto significa que o crente é capaz de resistir ao seu poder, através da oração e  
    da sua fé em Deus! Contamos com esta firme promessa, na Palavra de Deus: “Filhinhos, sois de  
     Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo”                 
     (1 João 4:4). 
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13. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) Vemos provas do propósito maligno de Satanás nos nomes que lhe são dados na Bíblia. 
 
_____ b) Visto não poder atacar directamente a Deus, o diabo ataca os homens, para atingir Deus  
               indirectamente. 
_____ c) O diabo foi criado para ser líder dos anjos maus, que se rebelaram contra Deus. 
 
_____ d) Os anjos maus foram criados para o mal, por um acto de Deus.  
  
_____ e) Os anjos maus têm um poder ilimitado, pelo que podem prejudicar qualquer pessoa, em  
              qualquer ocasião. 
_____ f) Deus pode usar os anjos maus, no Seu propósito de castigar os ímpios e de disciplinar as  
               pessoas justas que erram. 
 
_____ g) Alguns anjos maus foram presos até ao dia do seu julgamento, enquanto outros estão livres  
              para continuar a cumprir a vontade do diabo. 
_____ h) Satanás e os seus anjos maus estão limitados quanto ao tempo e à extensão dos seus actos,  
               pela vontade permissiva do Senhor. 
_____ i) O crente está plenamente preparado para resistir ao diabo e às suas forças e, e está   ordenado  
              para fazê-lo segundo as Escrituras. 
_____ j) O diabo não pode possuir os crentes, contra a sua vontade. 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ 1. Os anjos são seres espirituais criados. 
 
_____ 2. Todos os anjos foram criados santos. 
 
_____ 3. Podemos considerar os anjos como uma raça ou espécie. 
 
_____ 4. Os exércitos angelicais mostram provas de organização, que parece estar baseada em  tarefas  
               ou incumbências que lhes são determinadas. 
_____ 5. Os anjos que abandonaram a sua posição de autoridade e a sua própria habitação, fizeram 
    isto pela sua própria vontade. 
_____ 6. Os anjos são dotados de personalidade e de uma inteligência e um poder sobrenaturais. 
 
_____ 7. A maioria dos anjos compõe-se de seres omniscientes, omnipresentes e omnipotentes. 
 
_____ 8. A Bíblia deixa subentendido que a queda de Satanás resultou da sua soberba ou orgulho. 
 
_____ 9. Há provas bíblicas que mostram a existência de um arcanjo, de querubins, de serafins e        
              de muitos outros anjos sem qualquer título especial. 
_____ 10. O poder de Satanás está limitado quanto ao tempo e à extensão, pela vontade permissiva de  
       Deus. 
_____ 11. A Bíblia dá a entender que pelo menos metade dos anjos preferiu seguir a Satanás e,    
                portanto, caiu juntamente com ele. 
_____ 12. O diabo pode tentar-nos a cair, mas não nos pode fazer cair. 
 
_____ 13. As pessoas podem ser possuídas por um demónio contra a sua vontade, mesmo que lhe             
                 ofereçam resistência. 
_____ 14. A Bíblia revela-nos que há uma tão numerosa multidão de anjos que eles constituem um              
                 exército incontável. 
_____ 15. O termo anjo significa “mensageiro”, o que também descreve uma das principais tarefas 
      dos anjos. 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
7. b)  Existem inúmeras multidões de anjos, bons e maus. 
 
1. a)  todas as coisas, visíveis e invisíveis 
    b)  vida 
 
8. a), h), d) e e) mostram actividades dos anjos santos. 
 
2. b) seres criados imortais, que nunca deixarão de existir. 
 
9. a) 6.  Vigilantes    e) 3.  Anjos santos 
    b) 2.  Gabriel    f) 5.  Serafins 
    c) 4.  Querubins    g) 1.  Miguel 
    d) 7.  Seres viventes 
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3. Não sabem de tudo 
    Não são todo-poderosos 
    Não estão presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. 
 
10. h), c), d) e g) são actividades dos anjos santos. 
 
4. a) 4.  Destituídos de sexo   e) 2.  Espírito 
    b) 7.  Não são omnipresentes   f) 1.  Criados 
    c) 6.  Poderosos    g) 8.  Não são homens glorificados 
    d) 5.  Inteligentes    h) 3.  Pessoais  
 
11. a) 4.  Homem    d) 3.  Tentador 
      b) 5.  Anjo mau    e) 2.  Diabo 
      c) 1.  Satanás  
 
5. a)  não reter a verdade   c)  próprio lugar; abandonaram a sua habitação 
    b)  pecaram     d)  soberba (orgulho excessivo)  
 
12. a)  inferno; abismos de trevas; juízo  d)  possuem 
      b)  guardados sob trevas; o juízo   e)  aleijar as pessoas 
      c)  legião de anjos     f)  os lugares celestiais e a terra 
 
6. a) 2.  Subentendida    f) 1.  Claramente apoiada 
    b) 1.  Claramente apoiada    g) 1.  Claramente apoiada 
    c) 2.  Subentendida     h) 3.  Sem apoio nas Escrituras 
    d) 3.  Sem apoio nas Escrituras  i) 1.  Claramente apoiada 
    e) 2.  Subentendida     j) 3.  Sem apoio nas Escrituras   
 
13. a) V  e) F  i) V 
      b) V  f) V  j) V 
      c) F   g) V   
      d) F   h) V 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


