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Aula 45 

9.5 Aparições de Jesus no V.T. como o Anjo do Senhor 
 

 Estudamos Jesus no V.T. como Jehovah e também como Heloim. Agora, vamos ver 
Jesus aparecendo (Jesus visível) no V.T., isso se chama Teofania ou Cristofania. “Teos” 
quer dizer Deus e “fania” quer dizer aparecer. Portanto, Cristofania refere-se a aparições 
de Cristo antes de sua encarnação. Jesus aparecia como anjo, de forma visível, no V.T. 

 

 Em aulas anteriores estudamos acerca dos anjos, que são espíritos e que aparecem 
visivelmente em forma humana, quando há uma necessidade estabelecida por Deus. 
Estudamos várias passagens: 

 Hebreus 1:14 

 Salmos 103:20 

 Hebreus 13:2; “... muitos sem saberem, hospedarão a 
anjos”. 

Deus envia Seus anjos quando há uma necessidade. Muitas vezes os anjos aparecem 
tão naturais ao homem, tão parecido a um ser humano, que você nem desconfia que é 
uma anjo e pensa ser um homem: 

 Daniel 10:5 

 

 Anjo do Senhor, anjo de Deus, anjo de Jeová, anjo de Heloim, eram títulos que 
apareciam no V.T. A palavra “anjo” significa “mensageiro”, é uma transliteração da 
palavra grega “aggellos”. Se traduzirmos essa palavra do grego para o português, passa 
a ser mensageiro. Vemos essa palavra aplicada também para homens, como no caso de 
João Batista quando foi chamado de mensageiro. O ofício de mensageiro é uma das 
principais Teofanias do V.T. 

 

       João 1:18; “Ninguém jamais viu a Deus ...” 

 João 6:46 
Todas as teofanias no V.T. referem-se a 2ª pessoa da Tri-Unidade de Deus, o próprio 
Jesus Cristo. A Bíblia afirma que ninguém jamais viu a Deus, referindo-se a Deus Pai. A 
Bíblia também afirma que tudo o que podemos conhecer de Deus é através da pessoa de 
Jesus Cristo. Esse é um princípio e por causa do princípio podemos dizer que todas as 
Teofanias do V.T. referem-se a aparições de Jesus Cristo. 

 

       Êxodo 33:12~23; Moisés quis ver a glória de Deus 
Deus Pai não aparece, “nunca jamais alguém viu a Deus”. Quando Moisés queria ver a 
glória de Deus, Deus assim disse: “... porquanto homem nenhum pode ver a minha face e 
viver”. Mas, no V.23 diz que Moisés viu Deus “pelas costas”! Moisés viu a 2ª pessoa da 
Tri-Unidade. O texto mostra que quem está falando é Jeová, que é o próprio Jesus. 

 

 O Espírito Santo, a 3ª pessoa da Tri-Unidade, só foi visto uma única vez em forma 
corpórea, quando Jesus foi batizado por João Batista. Esse foi o sinal de Deus Pai para 
que João Batista soubesse que Jesus era o Messias. 

 Mateus 3:13~17; vemos aqui a manifestação clara da Tri-Unidade de 
Deus, Deus Pai no céu, Deus Filho sendo batizado e 
Deus Espírito Santo em forma corpórea de pomba. 

 Lucas 3:21~22 

 João 1:32~34; o sinal para João Batista. 
 

 Para entendermos as expressões no V.T. “eis que envio o anjo do Senhor”, para 
entendermos quando Deus fala: “Eu enviarei o meu anjo”, e sabermos que se refere ao 
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próprio Jesus Cristo e que é enviado por Deus, temos que entender a ordem de envio, a 
ordem de manifestação da Tri-Unidade de Deus, para a raça humana, no plano de Deus. 
No V.T. a ênfase de ação é de Deus Pai, a 1ª pessoa da Tri-Unidade; os 4 evangelhos 
mostram a ação direta de Jesus Cristo, a 2ª pessoa da Tri-Unidade; e Atos do Apóstolos 
mostram a ação do Espírito Santo, a 3ª pessoa da Tri-Unidade (as cartas de Paulo 
mostram a ação dos três juntos). 

 

 No V.T., o anjo de Jeová, o anjo do Senhor, é um enviado (é um mensageiro) de Deus 
Pai para o homem. Toda vez que no V.T. Deus fala: “Eu enviarei o Meu anjo”, “o Meu 
anjo vai adiante de voz”, refere-se a ações direta da 2ª pessoa da Tri-Unidade, enviada 
por Deus Pai. Já, nos evangelhos, Jesus fala que enviaria o Espírito Santo. Portanto, a 2ª 
pessoa da Tri-Unidade é enviada pela 1ª pessoa da Tri-Unidade e a 3ª pessoa da Tri-
Unidade é enviada pela 2ª pessoa. 

 João 16:7 
A Tri-Unidade de Deus refere-se a um Deus único, não há hierarquia de uma pessoa em 
relação a outra. Porém, a manifestação, a ênfase na revelação ao homem dentro do 
plano de Deus, foi feita em fases diferentes por cada pessoa da Tri-Unidade. 

 

      Gênesis 16:7~14; “Jesus como o anjo do Senhor”. 
 

 Quem está falando com Agar? V.7; V.9; V.10; “o anjo do Senhor”. 
 V.13; e chamou Agar o “nome de Jeová, com quem ela falava ...”. Agar falou com o 

anjo do Senhor que é Jeová. Se ela está vendo o anjo e Ele é Jeová, pelo princípio só 
pode ser a 2ª pessoa da Tri-Unidade. 

 Gênesis 22:15; o anjo do Senhor aparecendo a Abraão. 
 

 Gênesis 31:11~13 
 V.11; é anjo de Heloim nesta passagem. 
 V.13; “Eu sou Heloim”; o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus em uma 

manifestação do Deus pré-encarnado. 
 

 Juizes 6:11~24 
 V.16; “Tornou-lhe Jeová ...”, nem está escrito que é o anjo que fala, é o próprio Jeová. 
 V.17; “mas me prova que o Senhor é Jeová.” 
 V.21; “... tocou a carne ...”, vejam que é real, que é visível. 
 V.22; “... eu vi o anjo do Senhor face a face”. 
 V.23; “... não temas, não morrerás ...”, era a 2ª pessoa da Tri-Unidade, pois ninguém 

poderá ver a Deus Pai e permanecer vivo. 
 V.24; “... e lhe chamou Jeohvah-Shalom ...” 

 

 Juizes 13:1~25 

 Êxodo 23:20~21 
 

 No N.T., o anjo do Senhor não aparece como no V.T. Esse fato também é uma 
confirmação que o anjo do Senhor que aparece no V.T. é o próprio Jesus. Se o anjo do 
Senhor era tão importante no V.T., se ele era enviado por Deus para muitas ações, por 
que não aparece no N.T.? A resposta é porque agora no N.T. ele é o próprio Jesus Cristo 
manifestado, o Deus encarnado. No V.T. aparecia como anjo, mas agora aparece como 
homem; o próprio Deus que tomou carne sobre si. 

 
 

 João 10:30; “Eu e o Pai somos um.” 

 João 12:45; “E quem me vê a mim. vê aquele que me enviou.” 

 João 14:9; “Quem me viu a mim, viu o Pai ...” 
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       Gênesis 18:1~8 

 Gênesis 18:16~22 

 Gênesis 19:1~11 
Nesse episódio vemos Jeová, o Senhor Jesus, falando com Abraão e levando consigo 
dois outros anjos. Vemos também, que Abraão mandou Sara preparar comida, um 
novilho assado, pão com três medidas de farinha, bolos, e os três comeram. Então, 
vemos aqui dois anjos e o Senhor Jesus antes de sua encarnação como homem; a Bíblia 
é que está mostrando que foi assim. Os anjos são espíritos mas possuem um corpo 
(espiritual). Quando é necessário e a mando de Deus, eles aparecem, se materializam, 
falam, comem, fazem muitas coisas; isso ainda acontece nos dias de hoje. Por isso a 
Bíblia nos ensina para sermos hospitaleiros, pois sem sabermos poderemos hospedar a 
anjos. 

 
 

9.6 Outras Teofanias 
 

 Jesus apareceu no V.T. como o anjo do Senhor, como já vimos. Mas, há outras teofanias 
onde o Senhor apareceu como homem, sem ser como “o anjo do Senhor”. Essa última 
passagem que lemos com Abraão, é um exemplo, pois diz claramente que “Jeová 

apareceu a Abraão” ( Gênesis 18:1). 
 

 Gênesis 32:22~31; Jacó luta com um homem que é o próprio 
Jesus. A Bíblia diz que Jacó viu Deus face a 
face (V.30) e somente Jesus é a 
manifestação visível de Deus. 

 Êxodo 24:1~11; Jesus aparece para 70 anciãos. 
 

 Só Deus pode ser adorado. 

 Josué 5:13~15; Só Deus pode ser adorado assim e aceitar a 
adoração; e o anjo ainda pede para “tirar os 
sapatos dos pés, porque o lugar é santo”. 
Aqui é o Senhor Jesus como militar, com uma 
espada na mão. 

 
 Não poderia ser um homem, pois homens não podem ser adorados. 

 Atos 10:25~26; homem não é para ser adorado; Pedro não 
recebeu a adoração de Cornélio. 

 Atos 14:13~15 
 

 Não poderia ser um anjo, pois anjos não podem ser adorados. 

 Apocalipse 19:9~10; um anjo falando a João e este quis adorá-lo, 
porém não recebeu a adoração. 

 Apocalipse 22:8~9; “Adora a Deus.” 


