Santos Arcanjos

Com alegria, comemoramos hoje (19/set) a festa de três Arcanjos neste dia: Miguel,
Gabriel e Rafael. Já falamos sobre eles em uma de nossas edições. Hoje o enfoque
será sobre alguns fatos que talvez você não conhecia sobre eles:
1. São os mais próximos aos humanos
Desde Pseudo-Dionísio, Padre da Igreja do século VI, está acostumado a se enumerar
três hierarquias de anjos. Na primeira estão os Serafins, Querubins e Tronos. Depois
vêm as Dominações, Virtudes e Potestades. Enquanto na terceira hierarquia estão os
Principados, Arcanjos e Anjos. Estes últimos são os que estão mais próximos às
necessidades dos seres humanos.
2. São mensageiros de anúncios importantes
A palavra Arcanjo provém das palavras gregas “Arc” que significa “principal” e “anjo”
que é “mensageiro de Deus”. Vejamos o que diz São Gregório Magno:
“Deveis saber que a palavra ‘Anjo’ designa uma função, não uma natureza. Na verdade,
aqueles santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre se
podem chamar Anjos. Só são Anjos quando exercem a função de mensageiros. Os que
transmitem mensagens de menor importância chamam-se Anjos; os que transmitem
mensagens de maior transcendência chamam-se Arcanjos.
3. Existem sete Arcanjos segundo a Bíblia
No livro do Tobias (12,15), São Rafael se apresenta como “um dos sete anjos que estão
diante da glória do Senhor e têm acesso a sua presença”. Enquanto no livro do
Apocalipse (8,2), São João descreve: “vi os sete Anjos que estavam diante de Deus, e
eles receberam sete trombetas”. Por estas duas citações bíblicas, afirma-se que são
sete Arcanjos.
4. Conhecemos somente três nomes
A Bíblia menciona somente o nome de três Arcanjos: Miguel, Rafael e Gabriel. Os outros
nomes (Uriel, Barachiel ou Baraquiel, Jehudiel, Saeltiel) aparecem em livros apócrifos
de Enoc, o quarto livro de Esdras e em literatura rabínica. Entretanto, a Igreja reconhece

apenas os três nomes que estão nas Sagradas Escrituras. Os outros podem servir como
referência, mas não são doutrina.
5. Gabriel significa “a força de Deus”
No Antigo Testamento, São Gabriel Arcanjo aparece no livro sagrado de Daniel
explicando ao profeta uma visão do carneiro e do cabrito (Det 8), assim como instruindoo nas coisas futuras (Det 9,21-27). Nos Evangelhos, São Lucas (1,11-20) o menciona
anunciando a Zacarias o nascimento de São João Batista e a Maria (1,26-38) que
conceberia e daria a luz Jesus.
São Gabriel Arcanjo é conhecido como o “anjo mensageiro”, representado com uma
vara perfumada de açucena e é padroeiro das comunicações e dos comunicadores, pois
através da Anunciação trouxe ao mundo a mais bela notícia.
6. Rafael em hebreu é “Deus cura”
O único livro sagrado que menciona a São Rafael Arcanjo é o de Tobias e figura em
vários capítulos. Ali se lê que Deus envia este Arcanjo para que acompanhe Tobias em
uma viagem, na qual se casou com Sara.
Da mesma maneira, São Rafael indicou a Tobias como devolver a visão ao seu pai. Por
esta razão é invocado para afastar doenças e conseguir terminar bem as viagens.
7. Miguel significa “Quem como Deus”
O nome do Arcanjo Miguel vem do hebreu “Mija-El” que significa “Quem como Deus” e
que, segundo a tradição, foi o grito de guerra em defesa dos direitos de Deus quando
Lúcifer se opôs aos planos salvíficos e de amor do Criador.
A Igreja Católica teve sempre uma grande devoção ao Arcanjo São Miguel,
especialmente a fim de pedir-lhe que nos liberte dos ataques do demônio e dos espíritos
infernais. Costuma ser representado com a roupa de guerreiro ou soldado centurião
pondo seu calcanhar sobre a cabeça do inimigo.

Fonte: ACI Digital

