
 

 

 
 

Anjos, quem são? 
A palavra anjo vem do latim “ângelus” quer dizer mensageiro. Os anjos são criaturas puramente 

espirituais, dotadas de inteligência e de vontade; são criaturas pessoais e imortais e superam em 
perfeição a todas as criaturas visíveis. 

Alguns Santos Papas da Igreja distinguiram três grupos divididos em três hierarquias e cada 
hierarquia em três coros: os Serafins, os Querubins e os Tronos; As Dominações, as Virtudes e as 
Potestades; Os Principados, os Arcanjos e os Anjos. 

Os três coros da primeira hierarquia, glorificam a Deus, ou seja, os Serafins, os Querubins e os 
Tronos; Os três coros inferiores aos acima enunciados, estão relacionados com a conduta geral do 
universo, são eles, As Dominações, as Virtudes e as Potestades. E os três últimos coros dizem 

respeito à conduta particular dos pa-
íses, das instituições e das pessoas, 
são eles: Os Principados, os Arcanjos 
e os Anjos. Vejamos como se explica 
cada um deles: 
 Serafins – do grego “séraph”, 
abrasar, queimar, consumir. Segundo 
o conceito hebraico, o Serafim não é 
apenas um ser que “queima”, mas 
“que se consome” no amor ao Sumo 
Bem, que é o nosso Deus Altíssimo. 
 Querubins – do hebraico 
“chérub”, que São Jerônimo e Santo 
Agostinho interpretam como “pleni-

tude de sabedoria e ciência”, ou sejá, são considerados guardas e mensageiros dos Mistérios 
Divinos, com a missão especial de transmitir Sabedoria. Assistem também ante o trono de Deus 
e, é seu privilégio verem a verdade de um modo superior a todos os outros Anjos que estão 
abaixo deles. 

 Tronos – algumas vezes são chamados “Sedes Dei”, (Sejas de Deus). Também assistem ante o 
trono de Deus e, acolhem em si a Grandeza do CRIADOR transmitindo assim aos Santos Anjos 
de graus inferiores. 

 Dominações – São aqueles da alta nobreza celeste e são encarregados de executar a vontade 
de Deus. Distribuindo aos Anjos inferiores suas funções e seus ministérios. 

 Potestades – É o Coro Angélico formado pelos Santos Anjos que transmitem aquilo que deve 
ser feito, cuidando de modo especial da “forma” ou “maneira” como devem ser feitas as coisas, 
são também “condutores da ordem sagrada”, ou seja, executam as grandes ações que tocam no 
governo universal do mundo e da Igreja, operando para isso prodígios e milagres extraordinários. 

 Virtudes – o seu nome significa “força”. As atribuições dos Santos Anjos deste Coro, são seme-
lhantes aquelas dos Santos Anjos do Coro Potestades, porque também eles transmitem aquilo 
que deve ser feito pelos outros Anjos, mas sobretudo, auxiliam no sentido de que as coisas 
sejam realizadas de modo perfeito. 

 

Frutos do Espírito 



 Principados – como seu nome indica, estão revestidos de uma autoridade especial: são os que 
presidem os reinos, as províncias e as dioceses; são assim denominados pelo motivo de que sua 
ação é mais extensa e universal. 

 Arcanjos – São enviados por Deus em missões de maior importância junto aos homens. 
 Anjos – Os que têm a guarda de cada pessoa em particular, para desviá-la do mal e encaminhá-

la ao bem, defendê-la contra seus inimigos visíveis e invisíveis, e conduzi-la ao caminho da 
salvação. Velam por sua vida espiritual, corporal e a cada instante, enviam as luzes, forças e 
graças que necessitam. Deus nos deu o Anjo da Guarda como guia, amigo e irmão, justamente 
para nos conduzir à salvação. 
Os anjos estão presentes na história da humanidade desde a criação do mundo; são eles que 

fecham o paraíso terrestre; seguram a mão de Abraão para não imolar Isaac; a Lei é comunicada 
a Moisés e ao povo por ministério deles; são eles que conduzem o povo de Deus; eles anunciam 
nascimentos célebres; indicam vocações importantes; são eles que assistem aos profetas, da mesma 
forma que os anjos acompanharam a vida de Jesus, acompanharam também a vida da Igreja, 
beneficiando-a com a sua ajuda poderosa. 

Peçamos a intercessão de nosso anjo da guarda, pois o próprio Jesus disse: 
“Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te 
preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas trans-
gressões e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo 
dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à 
terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuzeus, e eu os 
exterminareis” (Ex 23,20-23). 
 


