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Introdução 

Em tempos de outrora, e não tão distante de nós, definições estas de espirito, que serão 

esplanadas, fizeram muita falta para um correto pensar filosófico e teológico a respeito da 

realidade e distinções dos seres espirituais, com essências específicas, em especial a dos anjos 

que terão enfoque maior neste trabalho. 

Somente com a revelação divina e com o desenvolvimento filosófico-teológico na 

escolástica, na luz do magistério e tradição da igreja é que as coisas foram colocadas nos seus 

devidos lugares, e em especial a contribuição essencial de Santo Tomás de Aquino, com seus 

escritos que com certeza tiveram inspiração divina no qual falando sobre os anjos e das 

distinções de espirito e matéria, homem como um composto e mais um denso tratado 

teológico, foram então se dissipando as trevas a respeito dos anjos e toda a complexidade do 

mundo espiritual seja nos homens, seja nos anjos. 

Os anjos existem, os homens também, entretanto, quem são eles e em que os anjos se 

diferem e se assemelham com os humanos? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Significados e origem do termo “espirito”. 

É essencial sabermos o significado de “espirito” no prosseguimento deste trabalho 

para indicarmos a diferença básica e também semelhanças do espirito humano com as dos 

espíritos dos anjos (aqui a palavra “anjos” indica tanto os Santos Anjos de Deus como os 

anjos “não santos” criados por Deus, más que por livre vontade se decaíram no pecado, a 

estes denominamos “demônios”.) 

1.1. Etimologia e significado real. 

Segundo a definição etimológica de Jolivet:  

“Espirito, do latim: Spiritus, sopro. 1.Substância que pode subsistir e agir sem a 

matéria; 2.Espírito Puro: o que é Natural e completamente livre da matéria.(Deus, os Anjos). 

Alma humana, destinada a animar um corpo orgânico e incompletamente espiritual. 3. 

Sentido Lato: A inteligência; o pensamento. 4.Sentido vulgar: Os espíritos; as almas 

desencarnadas.”(JOLIVET,Regis. Vocabulário de Filosofia. Livraria AGIR Editora. 1975 

RJ.) 

Anotações das aulas do Professor Especialista Padre Andreas Dankl ORC: 

Alma: Princípio vital do corpo físico, princípio imaterial + objeto material 

Espírito: Princípio de conhecer, querer (decidir), princípio imaterial somente. 

 

Segundo a Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia: 

 

“Spiritus, como no grego (não sei colocar em grego, se você souber coloque por favor 

Neiva), significa, sopro, respiro assemelhando-se assim a alguns sentidos de alma. No 

entanto, e diversamente desta, designa, mais que o princípio animador ou vital, o 

princípio imaterial das funções superiores do home – como o pensamento intelectual 

(conceptual. Judicativo e discursivo), o querer deliberado, a criatividade ética, 

político-cultural e estética, a reflexão filosófica em geral, a experiência religiosa, a 

personalidade livre.” (Volume II ) 

 

 No livro “Entre Anjos e demônios, Testemunho e doutrina de São Paulo, Obra da 

Santa Cruz, Anápolis-GO, 2009” do sacerdote e professor doutor Padre Titus 

Kieninger ORC, nos dá uma definição bem acertada : 

 

“No Antigo Testamento a palavra usada para Espírito é ruah que significa vento ou 

hálito. Assim, fundamentalmente, possui um significado ontológico. Mas também tem 

valor ativo: o vento, ou seja, o ar em movimento indica diversas qualidades que 

qualificam os Anjos como mensageiros.” (página 37). 



 

  Há uma distinção real entre espírito e alma mesmo que frequentemente se entra em 

confusões a cerca das distinções. Alma e o espirito são distintos. A planta e o animal 

tem alma, más não tem um espirito. O homem, pelo contrário, tem alma e espirito 

unidos e inseparáveis de modo perfeito por obra divina. 

1.2. Ergo... 

   Logo concluímos, em consonância com o pensamento reto e perene da filosofia que o 

Espírito, ainda não falando das diferenças do mesmo em relação ao anjo e ao homem, é o 

princípio imaterial, nos entes que o tem, de intelecção e vontade nos homens e nos anjos, 

sendo o primeiro uma união de alma espiritual e imaterial com um corpo material e o segundo 

espirito puro, somente, feito em forma pura.  

  Os anjos não tem de modo algum um corpo, logo não tem uma alma, pois esta é o princípio 

vital de um corpo. Se os anjos não tem um corpo logo não tem uma alma para vivificar um 

corpo. Por isso chamamos os Anjos de “espíritos puros” de inteligência e vontade, e os 

homens de “animais racionais” por unirem no seu ser o mundo material (animalidade e 

materialidade) e o mundo espiritual (intelecto e vontade). O homem é um composto de alma, 

espirito e corpo. 

 A alma do homem foi feita por Deus para o corpo físico, essa alma espiritual é o que forma e 

vivifica o corpo humano. A semelhança do homem ao anjo e a Deus está nas suas faculdades 

espirituais, intelecção e vontade livre. Sabemos que os anjos possuem as duas principais 

faculdades que marcam um espirito racional, a inteligência e a vontade que são mais perfeitas 

e maiores por natureza nos anjos do que no homem. O modo de conhecer e o modo de querer 

dos anjos diferem totalmente nos modos de conhecimento e vontade do homem em geral 

mesmo que ambos possuem intelecto e vontade. 

 Vale lembrar que, cada criatura que Deus cria tem uma finalidade própria segundo a sua 

natureza, e é querida por Deus, e cada uma de suas criaturas agem segundo o seu ser próprio e 

específico (Agere sequitur essere ). Ele não cria nada em vão, porque tudo na criação tem um 

desígnio próprio.  

2. Afinal, oque é um Anjo? 

Para isso o Catecismo nos responde com clareza e objetividade:  

 “A existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama 

habitualmente de Anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão 

claro quanto à unanimidade da Tradição... Enquanto criaturas puramente espirituais são 

dotados de inteligência e de vontade: são criaturas pessoais e imortais. Superam em 

perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória” (CIC 

328,330). 

 



O Santo Anjo é um espirito puro, somente, feito em forma pura, criado por Deus. O 

homem, porém tem sua alma criada por Deus para o corpo físico, para vivifica-lo com todas 

as funções que exercem a alma intelectiva no homem, e essa alma humana é espiritual, e é ela 

que forma o nosso corpo unindo em seu ser o mundo material e espiritual. 

Um anjo não é um homem e nem uma mulher, disso já sabemos com obviedade, os 

anjos por natureza não tem corpos. Por que então representamos os anjos sob o aspecto de 

homem, (é o mais recomendado) ou até em certas imagens em forma de mulher, sendo que os 

anjos são “puros espíritos” ausentes neles toda e qualquer forma ou espécie de matéria? 

           Para esta pergunta recorramos ao doutor angélico:  

“Portanto, uma vez que os anjos não são corpos e não têm corpos que lhes sejam 

naturalmente unidos, resta que assumam às vezes os corpos.” (ST, p.I,q.51,a.2.) 

E como eles assumem corpos? Santo Tomás de Aquino responde: 

“Deve-se dizer que embora o ar, em sua rarefação, não contenha figura nem cor, quando 

condensado pode configurar-se e colorir-se, como se vê nas nuvens. É portanto a partir do ar 

que os anjos assumem os corpos, condensando-o pelo poder divino, na quantidade necessária 

para formar um corpo”(Ibid, obj.3) 

 Os anjos são representados como homens na maioria das pinturas e imagens porque 

os Anjos na historia da criação assumiram corpos humanos de homens e não de mulheres. A 

sagrada escritura é prova disso, o próprio Jesus Cristo nos ensina que os Anjos existem e 

experimentou pessoalmente a sua atividade. Desde o livro do Gênesis até Apocalipse nos é 

revelado a existência dos Anjos, afinal, foi por causa de um anjo que toda a humanidade caio 

no pecado. Não há uma passagem bíblica em que os anjos aparecem em forma de mulheres, 

em todas as aparições seja no antigo ou novo testamento os anjos foram vistos como homens, 

por isso e também por conta das características dos anjos que são semelhantes do sexo do 

homem é que hoje representamos os anjos como homens que é a maneira mais apropriada. 

Nisto as feministas com certeza se enlouquecem. 

Kieninger acrescenta:  

“A razão mais remota para isto é a necessidade de descrever aos homens os Anjos 

invisíveis com características visíveis, uma vez que somos seres compostos de uma alma 

espiritual e de um corpo material. A razão imediata é a referência a um Salmo em que é 



usada uma imagem bastante familiar do Antigo Testamento: a respeito dos Anjos diz: “Ele 

faz dos Seus Anjos sopros de vento e dos Seus ministros chamas de fogo”(Hb 1,7).”( “Entre 

Anjos e demônios, Testemunho e doutrina de São Paulo, Obra da Santa Cruz, Anápolis-GO, 

2009, página 35) 

No diário de Santa Faustina vemos claramente a presença e manifestação dos Anjos 

também como semblante de um homem, como por exemplo, na passagem do seu diário onde 

ela estando gravemente enferma e não podendo participar da Santa Missa um Anjo da Guarda 

levou a Sagrada Eucaristia e ela comungou das próprias “mãos” do Anjo da Guarda. Vemos 

neste episódio a natureza serviçal em que os Anjos foram criados e com que bondade eles nos 

servem diariamente e de maneira visível se manifestou na vida desta Santa. 

           Os Anjos, assim como os homens, foram criados para servir uns aos outros, em direção 

da glorificação de Deus. 

Ainda sobre a representação dos anjos sob o aspecto humano José Antonio Fortea, 

sacerdote espanhol, exorcista, e doutor em demonologia, acrescenta: 

“Já disse que o demônio não tem forma alguma que se possa ver, porém esse modo de 

representação tradicional com cornos é bastante convencional... é um sinal muito adequado, 

porque combina dois elementos: a racionalidade representada pela forma humana (única 

forma visual que conhecemos de ser racional) e a bestialidade simbolizada pelos cornos, 

rabos e garras. De modo que estamos diante de um símbolo muito simples, mas que reflete 

tanto a inteligência como o caráter cheio de fúria, de animalesca bestialidade... Igualmente, 

o modo de representar os anjos que tem decantado a tradição iconográfica é muito 

adequado. O anjo, ao ser representado como homem com asas, é um modo de significar pelo 

aspecto humano a racionalidade, e pelas asas a sutileza. Isto é, as asas representam a 

capacidade de transportar-se de um lugar a outro a vontade, sem obstáculos. Também é 

curioso observar que os anjos são representados vestidos, enquanto os demônios não, como 

sinal de seu caráter bestial.”(SVMMA Daemoniaca, Tratado de Demonologia e Manuel de 

Exorcistas, FORTEA, José Antonio. Ed. Palavra & Prece, 2010, Questão 65)  

2.1. Conhecimento dos Anjos. 

O conhecimento nos anjos é sempre presente, não há no seu espirito puro nenhum 

raciocínio para se chegar a conclusões como nos homens acontece por quando os anjos 

conhecem , conhecem imediatamente a coisa, no homem é o contrário, por que seu 

conhecimento passa por etapas de abstração e intelecção e raciocínios até que se conheça 



algo. O anjo pelo contrário conhece de modo imediato e perfeito as coisas segundo sua 

natureza puramente espiritual. Os anjos conhecem mais perfeitamente e com mais exatidão as 

coisas e podem saber até certo ponto o futuro porque também conhecem com mais perfeição 

as causas em geral, não há abstração nos anjos, captam tanto o universal como o singular de 

modo perfeito. 

3. Os Anjos são pessoas? 

Sim, são pessoas, más não do mesmo modo, como nós homens. Lembremos aqui a 

famosa definição de pessoa, do célebre filósofo Severino Boécio, e vejamos se nela se 

encaixam os anjos e os homens: 

“Pessoa é: Substancia individual de natureza racional”. 

Os anjos tem racionalidade isso é certo. E não só suas substancias más como também 

suas espécies são individuais, e únicas, de modo que em cada anjo na sua individualidade 

encerra a sua própria espécie. A mesma definição de Boécio se encaixa aos homens. 

Os Anjos são pessoas criadas limitadas e dependentes de Deus para sua existência e 

para este ponto vejamos que diz Kieninger: 

“Os Anjos são limitados e dependentes pelo fato de serem criados. A sua existência 

não tem explicação em si próprios, mas aponta, sim, para uma causa mais profunda e 

radical, mais poderosa e elevada. Cada Anjo é uma pessoa única. E não apenas como nós 

homens, que somos indivíduos da mesma espécie, mas cada Anjo é especificamente distinto; 

contudo colaboram em grupos, coros e hierarquias coordenados entre si sob o domínio de 

CRISTO. A individualidade de puros espíritos vem da sua essência que por serem criaturas 

são finitas e limitadas...” e o autor conclui: “Na escala dos seres, os Anjos são superiores aos 

homens e mais perfeitos do que estes, mas são infinitamente inferiores a Deus.” (“Entre 

Anjos e demônios, Testemunho e doutrina de São Paulo, Obra da Santa Cruz, Anápolis-GO, 

2009”, Página 36) 

4. Qual a diferença dos Anjos e Demônios. 

Ontologicamente e substancialmente falando, não há nenhuma diferença entre lúcifer e 

seus demônios e São Miguel Arcanjo e seus anjos, porque ambos inicialmente foram criados 

por Deus, e todos são em sua natureza bons porque de Deus não pode sair nenhum mal. A 



diferença é acidental, falando em linguagem metafisica. Por causa da corrupção do pecado 

dos Anjos eles se tornaram demônios, porque por livre vontade, mesmo conhecendo todas as 

consequências, escolheram o mal e não o bem, preferiram viverem no inferno do que servirem 

no céu e amar a Deus por toda a eternidade, entretanto, após a apostasia dos anjos a sua 

natureza angélica e sua essência boa criada por Deus permaneceu intacta, assim nos fala o 

Catecismo “ por Deus criados bons... se tornaram maus por sua própria iniciativa.”(CIC 391  e 

392). Porém, nos Anjos Bons reina o amor a Deus e a tudo o que Ele criou, nos anjos maus, 

ou seja os demônios, reina o ódio total a Deus e a tudo o que Ele criou inclusive eles próprios. 

5. Onde se encontra o Espirito Humano? E o Angélico? 

Por analogia dizemos que o espirito Humano sem encontra junto á alma humana, más 

a união é tão intrínseca e tal espiritual que não se pode dizer de que maneira isto acontece 

porque não podemos ver com nossos olhos esta união de maneira que podemos distinguir 

oque é espírito e o que é alma no homem. O homem enquanto tal é um composto inseparável 

de Alma Espiritual (alma e espírito) mais um corpo material. O espirito do homem se 

encontra na alma do homem, e esta alma essencialmente está unida a todo o corpo do homem 

por inteiro de maneira que não podemos dizer: “a alma do homem está no coração” e “ a alma 

do homem está na cabeça”, ou até dizer que ela esteja em qualquer parte do corpo. A alma do 

homem está em todo o homem e não está somente em alguma parte ou mais em um lugar ou 

menos em outro lugar, porque a alma é inseparável e imensurável, não se pode medi-la ou 

corta-la, ela também não tem “partes”. 

 E nos anjos? Em “Cartas de um demônio ao seu aprendiz” de C.S. Lewis (Claves 

Staples Lewis), vemos que o demônio não é preso ao tempo em nosso mundo e nem mesmo 

ao lugar, mas seu espirito demoníaco age no tempo e nos “lugares” do mundo terrestre. 

Sabemos que os anjos, bons ou maus, não se situam neste plano da realidade material, 

e nem são presos a este mundo, não tem corpos e nenhuma espécie de matéria, são puros 

espíritos como vimos anteriormente. Logo, podemos concluir que os anjos não se encontram 

em nenhuma localização do espaço nem se pode dizer que estão em outra dimensão. Eles não 

estão em nenhum lugar fisicamente falando por não ocuparem nenhum espaço por não terem 

nenhuma matéria, eles existem, más só como espíritos perfeitos e de inteligência maior que 

dos homens. 

 



Para isto Fortea responde a respeito dos demônios: 

“Dizemos que um demônio está em determinado lugar quando ele atua em 

determinado lugar. Se um demônio está tentando alguém aqui, significa que ele está aqui. Se 

um demônio possui um corpo ali, ele está ali. Se um demônio move uma cadeira em um 

fenômeno poltergeist, dizemos que está naquele lugar concreto. Porém, na realidade, não 

está ali, simplesmente está naquele lugar.” (SVMMA Daemoniaca, Tratado de Demonologia 

e Manuel de Exorcistas, FORTEA, José Antonio. Ed. Palavra & Prece, 2010, Questão 11.) 

Quando falamos de Céu, inferno, ou Purgatório, logo nos vem em mente um 

determinado lugar, onde pessoas e acontecimentos ali se encontram, isto é normal para nós 

humanos porque conhecemos as coisas a partir dos sentidos que captam em primeiro a 

realidade material e criamos imagens em nossa fantasia de entes que são no mundo material.  

Com isso, ao falarmos de alguma realidade espiritual seja de qualquer tipo, logo 

pensamos em conceitos que tem haver mais com o que vimos e abstraímos da realidade 

material. Por isso faz-se necessário termos uma outra perspectiva em quem o inferno, o Céu e 

o Purgatório não são “lugares” más sim necessariamente “estados” de um espirito seja qual 

for. 

Em sentido semelhante funciona para os Santos Anjos que  

“...não pertencem ao nosso mundo físico de espaço e tempo e, por isso, também, por 

si, não são submetidos a uma localização no espaço físico...Mas, pode-se dizer que um Anjo 

está de um modo particular presente por sua atividade, durante uma missão, numa 

determinada parte da terra, por exemplo, um “Anjo da Guarda” de uma nação”. (Os Anjos 

Bons e Maus, Quem são, que querem, que podem. KIENINGER, Josef ORC, segunda edição, 

Anápolis 2007, Editora Gráfica e Editora América. Página 63) 

“Um Anjo está presente num determinado lugar de forma virtual, não fisicamente ou 

segundo um corpo, mas sim, segundo a força da sua ação, “pela aplicação da virtude 

angélica (S.Tomás, S.Th. I, 52,1.)”.(Ibid, Página 64) 

 

 

 



Conclusão 

 Há uma distinção real entre o espírito humano e o espirito do anjo, e partindo da 

realidade objetiva da existência dos anjos, sob uma perspectiva filosófica Cristã e sempre 

recorrendo a Teologia na revelação de Deus em especial nas Santas Escrituras, é que se 

desenvolveu este trabalho.  

O homem é um “misto” de “alma e espirito” e “corpo material”, reuni em si dois 

mundos distintos, porém unidos, o anjo é um “espirito puro” dotado de qualidade e grandeza 

na qual se destaca a sua vontade e inteligência grandíssimas no qual só Deus é maior, assim 

concluímos. 

De início se buscava olhar o mundo espiritual do homem e dos anjos apenas em uma 

análise filosófica objetiva e realística, entretanto, é impossível entrar neste tema sem olharmos 

a coisa no ponto de vista teológico, até porque tudo que sabemos a respeito dos anjos nos vem 

da principal fonte que, do seu início ao fim, fala desses espíritos angélicos, a Bíblia, e outras 

fontes de suma importância como a Suma Teológica de Santo Tomás, famoso sacerdote que 

carrega um título de grande importância a respeito também do tema tratado, que é o título de 

“doutor angélico” pela sua profundidade clareza e objetividade ao falar dos anjos. 
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