
1 
 

 

Um demônio era um anjo que por livre escolha se separou de 
Deus é tornou-se demónio, por isso, mesmo decaído, mantém 
intacta a sua natureza angélica: «O diabo e os outros demónios 
foram por Deus criados naturalmente bons, mas por sua livre 
escolha se tornaram maus». (CIC 391) 

Como entender o pecado dos anjos? Como aconteceu? O Livro 
do Apocalipse fala de uma batalha que aconteceu fora do tempo. 
Como entendê-la? Como explicar a decisão irreversível dos 
anjos? Qual é a situação em que vivem os demónios?  

A prova em que foram submetidos os anjos 

Os anjos, antes de serem admitidos por Deus à «visão beatífica» 
do Céu, foram postos à prova. Nessa prova, os que 
desobedeceram a Deus tornaram-se demônios. A Escritura fala 
dum pecado destes anjos (2Pe 2,4) que consiste na opção livre, 
radical e irrevogável de recusarem a Deus e o seu Reino. (CIC 
392). A mesma coisa acontece aos seres humanos: «Estes irão 
para o suplício eterno, e os justos, para a vida eterna» (Mt 25, 
46). 

Os anjos são criaturas inteiramente espirituais, não têm corpo, 
nem algo que seja comparável com a matéria. Uma vez que não 
têm corpo, não sentem a menor inclinação para nenhum pecado 
carnal, como a gula ou a luxúria. Os demónios podem tentar os 
homens na carne, mas não podem cometer este tipo de pecado. 
Só o podem compreender de modo meramente intelectual, uma 
vez que não possuem os sentidos corporais. Portanto, os 
pecados dos anjos não são de ordem corporal, são 
exclusivamente de ordem espiritual. 
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Como aconteceu o pecado dos anjos 

O pecado dos anjos é algo que aconteceu fora do tempo. 
Podemos dizer que não aconteceu de repente, foi um processo 
bastante demorado. Podemos distingui nele diversas fases: 
dúvida, a aceitação da dúvida, a vontade de pecar, a 
confirmação dessa vontade e, finalmente, o pecado.  

No princípio apareceu uma dúvida: a desobediência a Deus era 
simplesmente uma opção possível, a considerar. A dúvida faz 
parte do livre arbítrio, por isso, não constitui pecado. A aceitação 
da dúvida, já constituía um pecado porque há uma intervenção 
da vontade, surge, embora de forma leve «o querer» rebelar-se, 
embora nesta fase, é só um pecado venial. A partir de agora, até 
a escolha definitiva, a evolução constitui uma série de pecados 
graves.  

Na primeira fase, nenhum dos anjos estava disposto a afastar-
se definitivamente de Deus. O afastamento aconteceu através 
de um longo processo de confirmação: a inteligência recordava-
lhes que a desobediência era contrária à razão, mas ia 
lentamente aceitando o mal que a vontade já tinha escolhido. A 
inteligência ia encontrando razões que a tornasse justificável. 

A desobediência aconteceu na fase final, isto é, num momento 
concreto, quando cada anjo, através de um ato da vontade, não 
só quis desobedecer a Deus, mas, optou por uma existência 
autónoma, fora da Santíssima Trindade. A separação aconteceu 
através de um processo de justificação. No início era 
simplesmente uma dúvida que podia ser vencida com facilidade. 
De facto, muitos anjos rejeitaram a dúvida e confirmaram a sua 
fidelidade a Deus. Muitos outros entraram nesse processo de 
justificação, até chegarem à separação definitiva.  

Houve, portanto, um longo processo de justificação, onde os 
anjos procuraram autoconvencer-se de que Deus não era Deus, 
que Deus era somente mais um espírito; que Deus não podia ser 
«o Criador» porque viam n’Ele erros e arbítrios. Começaram, 
assim, a acalentar a possibilidade – desejada pela vontade e 
confirmada pela inteligência – de ter uma existência autónoma, 
separada de Deus, sem dever obedecer às Suas normas. Uma 
escolha para ter uma existência mais livre, uma opção para a 
liberdade. 
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Deus era considerado um tirano e a obediência às Suas leis uma 
opressão. Chegaram a pensar que a beleza e a felicidade do 
mundo angélico teriam sido muito melhores sem um opressor. 
Porque é que – diziam eles - um Espírito devia levantar-se acima 
dos demais espíritos? Porque é que a Sua vontade se devia 
impor sobre a dos demais espíritos? Porque é que a Sua 
vontade deveria impor-se sobre outras vontades? Deviam ter 
pensado: «Não somos crianças, não somos escravos!». Deus 
começava a converter-se para eles em mal e, assim, começaram 
a odiá-l’O. Os apelos que o próprio Deus lhes dirigia para que 
voltassem para Ele eram vistos como uma intromissão 
inaceitável. Nessa fase, o ódio cresceu mais nalguns espíritos e 
menos noutros. 

Pode surpreender o facto de que um anjo chegue a odiar a Deus, 
mas o podemos compreende quando pensamos que Deus não 
era visto por eles como um bem, mas como um obstáculo, uma 
opressão. Deu representava para eles as cadeias dos 
mandamentos, a falta de liberdade. Já não era visto como um 
Pai, mas um tirano que dá ordens e mandamentos. O ódio 
nasceu com a energia das suas vontades, resistindo 
continuamente aos chamamentos de Deus que, como um pai, 
os procurava.  

O ódio surgiu como reação lógica da vontade que queria 
confirmar a decisão de abandonar a casa paterna. Quando 
alguém quer sair de casa, ele quer apenas sair, mas se o pai o 
chama, uma e outra vez, o filho acaba por lhe dizer: «deixa-me 
em paz». Deus, de facto, chamava-os, pois sabia que, quanto 
mais tempo passava, tanto mais as suas vontades se afastariam 
d’Ele e se consolidariam no afastamento. Contudo, a 
intervenção de Deus não foi inútil porque muitos anjos que 
escutaram os Seus apelos e voltaram.  

O Livro do Apocalipse fala de uma grande luta que aconteceu 
nos Céus: 

«Houve então uma batalha nos Céus: Miguel e seus anjos 
guerrearam contra o Dragão. O Dragão lutou, juntamente 
com os seus anjos, mas foi derrotado; e eles perderam seu 
lugar nos Céus. Assim foi expulso o grande Dragão, a antiga 
Serpente, que é chamado Demônio ou Satanás, o sedutor 
do mundo inteiro. Ele foi expulso para a Terra, e os seus 
anjos foram expulsos com ele” (Ap 12,7-9). 
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Como é que podemos entender esta luta.  

Os anjos não têm corpo, que tipo se armas poderiam usar? O 
único combate que se pode travar entre eles é de ordem 
intelectual. As únicas armas que podem usar são os argumentos 
intelectuais. Foi, portanto, uma luta intelectual. Deus enviava a 
Sua graça a cada anjo para que se mantivessem fiéis e para que 
os rebeldes voltassem à obediência. Os anjos fiéis 
apresentavam argumentos a favor de Deus e os anjos rebeldes 
apresentavam outras razões para justificar a sua postura e para 
introduzirem a rebelião entre os anjos fiéis. Nessa batalha 
intelectual, houve baixas de ambos os lados: anjos rebeldes 
regressaram à obediência; e anjos fiéis foram convencidos com 
a sedução dos argumentos malignos. 

A transformação de anjos em demônios foi progressiva. Com o 
passar do tempo – o evo ou a eternidade é um tipo de tempo - 
uns odiaram mais a Deus, outros menos. Uns tornaram-se mais 
soberbos, outros nem tanto. Cada anjo rebelde foi-se 
corrompendo cada vez mais, em pecados específicos. Os anjos 
fiéis tornaram-se cada vez mais santos, cada um segundo as 
suas virtudes, fixando-se num especto ou noutro da divindade. 
Cada anjo amou a Deus com uma medida de amor diferente. Por 
isso, entre os anjos fiéis existem muitas distinções, segundo a 
as virtudes que cada anjo praticava. Cada anjo realizou a sua 
própria natureza angelica tornando-se cada vez mais santo, 
segundo a medida da sua entrega a Deus e segundo a sua 
correspondência à graça divina. Para os demónios aconteceu 
exatamente o contrário: todos mantiveram a sua uma natureza 
angelica, mas cada um corrompeu-se segundo os seus próprios 
caminhos extraviados.  

A batalha terminou quando cada anjo ficou fechado em si 
mesmo, na firme sua postura, de forma irreversível, isto é, por 
cada anjo chegou um momento em que, mesmo que houvesse 
alguma mudança, seria só acidental, não alterava a sua opção 
fundamental: cada anjo confirmava a Sua fidelidade a Deus e 
cada demônio a sua oposição a Deus. Passado este momento, 
Deus podia continuar a doar as suas graças; os anjos podiam 
continuar a discutir, falar, disputar, exortar-se durante milhares 
de anos sem fim - para falarmos em termos humanos - mas não 
mudariam a sua opção fundamental, só poderia haver algumas 
mudanças acidentais. Foi então que os anjos foram admitidos à 
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presença de Deus na «visão beatífica» e os demônios obtiveram 
a sua vida autónoma, longe de Deus, tanto desejada. Cada 
demónio foi abandonado na sua situação de prostração moral 
que se encontrava, com os seus ciúmes, o seu ódio, a sua 
inveja, a sua soberba e, enfim, com a sua egolatria. É esta a 
batalha de que fala o Livro do Apocalipse (cf. Ap 12,7-9). 

Como podemos observar, os demônios não foram enviados par 
um lugar fechado de tormentos, com chamas e aparelhos de 
tortura: foram simplesmente deixados no lugar onde estavam, 
abandonados à sua liberdade e à sua vontade. Não foram 
levados a parte alguma. Os demónios não ocupam um lugar, não 
há para onde os levar, nem instrumentos de tortura, nem chamas 
de fogo, nem cadeias que os amarrem. Os anjos fiéis também 
não entraram nalgum lugar, simplesmente receberam a graça da 
«visão beatífica». O Céu para os anjos e o Inferno para os 
demônios não são lugares, mas estados. Cada anjo transporta 
no seu interior o seu próprio céu, esteja onde estiver. Cada 
demônio leva dentro do seu espírito o seu próprio inferno, esteja 
onde estiver 

Como explicar a decisão irreversível dos anjos  

Quando um anjo entra na «visão beatifica» vê a essência de 
Deus, por isso, nada e ninguém o poderá fazer mudar de 
opinião. Que vê a Deus «face a face», nunca poderá escolher 
outra coisa que não seja Deus. Escolher algo fora de Deus seria 
como escolher estrume face a um tesouro precioso. A partir 
desse momento torna-se impossível pecar. O anjo, antes de 
entrar no Céu, sabia quem era Deus, imaginava a Sua 
santidade, a Sua onipotência, Sabedoria e Amor… mas com a 
«visão beatifica» contempla a Sua essência, não só O conhece 
mas também O vê. Quem vê a Deus, contempla a Sua 
santidade, o Seu amor, a Sua sabedoria, … e enche-se de tal 
amor, de tal veneração, que nunca e ninguém, poderá separá-lo 
de Deus. Por isso o pecado passa a ser impossível. 

O demônio, muito pelo contrário - desde que Deus deixou de 
insistir com o dom das Suas graças - ficou irremediavelmente 
ligado ao estado de vida que ele próprio escolheu. Mesmo que 
Deus continuasse a envia-lhe as Suas graças, não só estas se 
revelariam inúteis, mas também contribuiriam para alimentar o 
seu ódio. O demónio fixou-se naquilo que a sua vontade tinha 
escolhido.  
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Podemos dizer que chega o momento em que Deus, que é Amor 
e Misericórdia, «vira as costas» e deixa que o Seu filho siga o 
seu capricho. Isto aconteceu não por falta de amor e misericórdia 
de parte Dele, mas porquê, nessa altura, qualquer dom de graça 
se revelaria completamente ineficaz. Assim, Deus teve que 
deixar que os demônios seguissem o seu destino, separados 
Dele. 

A imagem de Deus que «vira as costas» pode parecer uma 
afirmação muito forte, mas, devemos admitir que a rebeldia se 
torna cada vez mais irreversível, as graças divinas se revelam 
inúteis, e Deus abandona a criatura à sua própria sorte. Chega 
o momento em que Deus decide de não conceder mais as suas 
graças de arrependimento porque, mesmo que as concedesse 
ficariam sem efeito. Esta trágica conclusão não aconteceu de 
repente, mas só depois de um longo processo evolutivo, lento e 
gradual, em que cada anjo, de livre vontade, se transformou 
gradualmente em demônio. Por quanto longo e gradual possa 
ser este processo, chega sempre o momento da decisão 
definitiva. Os anjos rebeldes tiveram muitas oportunidades, mas 
se revelaram inúteis. Deu que respeita a liberdade de cada um, 
deixou-os que seguissem cada um o caminho escolhido. 
 


