
Figura 1 - Retábulo de São Miguel Arcanjo, 
João de Ruão, 1537, in Museu Nacional de 

Machado de Castro (Coimbra) 

Figura 2 - Detalhe do Painel Central do Juízo 
Final - Políptico de Rogier Van Der Weiden, 

1445-50, Hospices de Beaune 

ARTE E JUSTIÇA - XI 

 Arcanjo Miguel – advogado de defesa na vida e na hora da morte 

 

“Houve uma grande batalha: Miguel e os seus anjos 

lutaram contra o Dragão. O Dragão também lutou, junto 

com os seus anjos, mas foram derrotados, e não houve mais 

lugar para eles no céu (Apocalipse, 12:7-8)”. 

 Como Miguel lutou contra o Dragão também no 

mundo hodierno são vários os desafios colocados ao 

advogado contemporâneo nessa que, por vezes, se revela 

uma luta quase hercúlea não apenas contra o sistema, mas 

por um verdadeiro cumprimento das liberdades, direitos e 

garantias por nós almejadas. Ademais, é histórica a ligação e 

devoção dos portugueses a este Arcanjo, “protetor dos 

portucalenses”, iconograficamente representado com a 

espada da Lei e a balança da Justiça. Propomo-nos, por isso, 

descobrir um pouco mais sobre esta figura e a sua ligação ao 

Direito. 

As Sagradas Escrituras falam-nos de anjos agrupados em 9 

coros, a saber: Serafins, Querubins, Tronos, 

Dominações, Potestades, Virtudes, 

Principados, Arcanjos e, finalmente, os Anjos, 

que, por sua vez, constituem três hierarquias. A primeira hierarquia, os Serafins, Querubins e 

Tronos, têm por missão o serviço principal perante o Trono de Deus; a segunda hierarquia: 

Dominações, Potestades e Virtudes, têm por missão o serviço no espaço vital da Criação; e a 

terceira hierarquia: Principados, Arcanjos e Anjos, têm por missão o serviço junto à 

humanidade na Terra.  

Miguel (em hebraico:         (Micha'el ou Mîkhā'ēl; em grego: Μιχαήλ, Mikhaḗl; em 

latim: Michael ou Míchaël; em árabe: يل يخائ  Mīkhā'īl) é um Arcanjo nas doutrinas religiosas , م

judaicas, cristãs e islâmicas, apresentando-se como o Príncipe das Milícias Celestes, defensor 

da Glória do Senhor e do seu Povo ao lado dos outros dois Arcanjos, Gabriel e Rafael.  
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Sendo o primeiro de todos os Arcanjos, a ponto de quase se confundir com a 

Divindade Absoluta, hebreus e muçulmanos apodam-no de “Anjo no qual é Deus” (Maleak 

Ha‑Elohim e Manka‑Allah), já que em hebraico, Miguel significa "aquele que é similar a Deus" 

(mi" quem", ka" como", El" deus"). Tal atribuição é tradicionalmente interpretada como uma 

pergunta retórica: "Quem como Deus?" (em latim: Quis ut Deus?), para a qual se espera uma 

resposta negativa, e que implica que "ninguém" é como Deus. Deus é um ser único, o proto 

kinon. 

 

Assim, Miguel é reinterpretado como um símbolo de 

humildade perante Deus ao mesmo tempo que é 

mencionado três vezes no Antigo Testamento, uma delas 

como um "grande príncipe que defende as crianças do seu 

povo", e duas vezes no Novo Testamento. É portanto um 

espírito guerreiro, Arauto de Deus, que lidera os anjos fiéis 

contra o renegado e traidor Lúcifer, apresentando-o a arte 

de inspiração cristã com uma armadura brilhante, lança e 

espada, em voo, como se de mergulho tratasse, contra o 

dragão infernal, fazendo-o sentir o vigor do pé vitorioso e 

assim arremessando-o às profundezas do Inferno.  

 

Figura 3 - Arcanjo Miguel, Rafael, séc. XVI 

 

Dos textos não incluídos na Bíblia importa destacar o Primeiro livro de Enoque pois é 

nele estabelecida uma relação entre o final dos tempos e São Miguel, visto como o principal 

dos arcanjos, mediador entre Deus e os homens, o misericordioso e o magnânimo, o 

encarregado de zelar pelos bons. Já na Visão de Paulo, 

também texto apócrifo, o Arcanjo Miguel roga 

fervorosamente ao Filho de Deus em defesa dos filhos dos 

homens no momento do ofertório da missa de defuntos 

pois recebera de Deus a missão de conduzir todas aquelas 

almas ao Paraíso. 

 

São assim quatro os papéis atribuídos a Miguel: em 

primeiro lugar ele é apresentado como o inimigo de Satã e 

dos anjos caídos. Na aludida batalha, derrotou o Dragão 
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Figura 5- Arcanjo Miguel salvando almas do Purgatório, Jacopo Vignali, séc. XVII 

impedindo-o de chegar ao Paraíso e alcançará de novo a vitória do Fim dos Dias.  

 

Figura 4 - Arcanjo Miguel - Guido Reni (1636), Santa Maria della Concezione, Roma 

Em segundo lugar, é o Anjo da Morte auxiliando cada alma na sua jornada final após o 

decesso até ao céu onde será finalmente julgada. É neste momento que Miguel oferece a cada 

alma a hipótese de redenção antes daquele juízo final.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O terceiro papel atribuído a Miguel é o da pesagem das almas no 

Dia do Julgamento, separando as boas almas das más almas com base 

nas ações praticadas em vida. Esta atribuição judicial do Arcanjo crê-se 

estar associada a uma breve passagem da Carta de S. Judas que 

apresenta Miguel, o arcanjo, discutindo com o diabo e disputando-lhe 

o corpo de Moisés. Miguel Ângelo retratou esta função de Miguel no 

teto da Capela Sistina no Vaticano. Nesta representação os anjos 

seguram dois livros: o mais pequeno na posse de São Miguel contém 

os nomes dos abençoados, e recebidos no Reino dos Céus, enquanto o 

maior encerra a lista dos condenados, à profundeza do Inferno. 

 

 

Figura 6 - Arcanjo Miguel pesando as almas durante o Juízo Final, Colijn de Coter, Colónia, séc. XVI 
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Finalmente Miguel é visto como o Guardião da Igreja. Esta atribuição tem origem na 

doutrina judaica que vê Miguel como Príncipe-Protetor dos judeus tendo sido posteriormente 

adotada pela Igreja Cristã. Cumulativamente, Miguel é também o Anjo da Guarda do Papa e 

tem sido adotado como padroeiro ou Anjo-custódio de vários países, sendo Portugal um deles.  

 

Figura 7 - Arcanjo Miguel, Oficina Portuguesa, séc. XVIII, Igreja do Carmo do Funchal 

“São Miguel Arcanjo. Foi sempre conhecido dos Portugueses por Anjo Custódio deste 

Reino, depois que o invicto Rei D. Afonso Henriques venceu com o seu patrocínio a Albaraque 

nos campos de Santarém; e por isso lhe erigiu copiosas Capelas, assim na Igreja de Alcáçova 

da dita Vila, como nos Mosteiros de Santa Cruz de Coimbra e Santa Maria de Alcobaça, onde 

as suas santas Imagens são veneradas, e milagrosas.” (Jorge Cardoso, 1966) 

Inúmeras teses religiosas viram na balança com os seus dois pratos a imagem perfeita para 

simbolizar “a justiça, o peso comparado dos atos e das obrigações” (Chevalier e Gheerbrant, 

1989, p. 114). Na ótica bíblica, esta simboliza a equidade divina: “pese-me Deus em sua 

balança justa, e conhecerá a minha simplicidade” (Jó 31,6).  
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Figura 8 - Arcanjo São Miguel, João Afonso (atividade documentada 1439-1469), Portugal, séc. XV in Museu 
Nacional de Arte Antiga 

 

Analisando a escultura do mestre João Afonso podemos verificar que, por vezes, não é 

óbvia a associação entre o Arcanjo e o simbolismo da balança utilizada para o julgamento das 

almas, isto não obstante ela estar sempre presente. A contenção gestual como esmaga o 

dragão a seus pés, com a lança rematada com a cruz da Ordem de Avis, o sereno sorriso 

celeste somente esboçado no rosto e o equilíbrio entre a composição em “s” e o alongamento 

dado à figura através das delongadas asas, materializa aquela própria simbologia, surgindo 

Miguel como o mensageiro celestial que avalia com justeza a passagem dos homens pela terra. 

O culto deste Arcanjo é bastante antigo no Oriente e foi graças à colonização grega e 

influência bizantina que passou para Itália onde é venerado desde o século V no célebre 

Santuário do Monte Gargano, no sul de Itália. Mais adiante aprofundaremos esta ligação. 

Uma das mais extraordinárias obras de arte dedicadas a este Arcanjo é a Taula de Sant 

Miquel, um retábulo atribuído ao mestre de Soriguerola, proveniente da Igreja de São Miguel 

de Soriguerola, datado do final do século XIII. 

Figura 9- Taula de Sant Miquel, Mestre de Soriguerola, séc. XIII in Museu Nacional D'Art de Catalunya 
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Figura 10 - Gruta onde apareceu o Arcanjo São Miguel 

Figura 11 - Arcanjo São Miguel, finais do 
reinado de D. João V in Museu de Óbidos 

O belíssimo retábulo está dividido em dois grandes temas, do lado esquerdo o mundo dos 

vivos em quatro cenas – os acontecimentos relacionados com as aparições de São Miguel e a 

Santa Ceia – e do lado direito o mundo dos mortos iniciando com a pesagem das almas, a visão 

dos bem-aventurados, a descida ao Inferno, terminando com a vitória do Arcanjo sobre o 

dragão. 

A primeira notícia de aparição do Arcanjo remonta a fins do século V, tendo tido lugar no 

Monte Gargano em Itália. Um pastor conduzindo a sua manada de vacas e querendo obrigar 

um novilho a sair de uma caverna desferiu uma flecha que retornou à mesma velocidade 

ferindo-o a si mesmo. A admiração sobre tal facto correu longe e chegou ao conhecimento do 

Bispo de Siponto (cidade localizada no sopé da montanha) que, julgando tratar-se de um sinal 

misterioso de Deus ordenou um jejum de três dias em toda a diocese, pedindo ao Senhor uma 

explicação. Foi ao terceiro dia que lhe apareceu o Arcanjo Miguel declarando que era vontade 

divina a edificação de uma igreja em sua honra naquela montanha. 

O Santuário do Monte de São Miguel Arcanjo, por vezes simplesmente designado de 

Monte Gargano é o mais antigo santuário na Europa Ocidental dedicado ao Arcanjo Miguel, 

tornando-se em 2011 Património Mundial da UNESCO integrando um grupo de sete inscritos 

como Lombardos na Itália. Igualmente célebre é a abadia do Mont Saint-Michel, na 

Normandia, fundada em 709, lugar típico de peregrinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia crê-se que o Arcanjo terá também aparecido 

ao Imperador Constantino Magno. Responsável pela paz no 

Império Romano com a conversão do imperador ao 

Cristianismo, reza a lenda que aquela foi preparada pelo 

Arcanjo Miguel. Quando Constantino combatia contra 

Maxêncio, na Gália, província do império, São Miguel 

apareceu-lhe rodeado de muitos Anjos para o socorrer e 

assegurar a vitória. Mostrou-lhe no céu, em pleno meio-

dia, uma Cruz luminosa cercada por uma inscrição que 
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dizia: "'Com este sinal vencerás". A Cruz tinha por cima as duas primeiras letras gregas do 

nome de Jesus Cristo. Não sabendo o que este sinal no céu significava, São Miguel apareceu-

lhe num sonho e pediu-lhe que gravasse este sinal num estandarte para que as suas tropas o 

transportassem até à linha da frente do campo de batalha de modo a que todos os 

combatentes a pudessem ver. O imperador obedeceu e, guiado pela Cruz, caminhou a 

combater o seu inimigo perto de Roma. A batalha foi terrível, mas Maxêncio foi derrotado, e o 

Imperador entrou triunfante em Roma com a Cruz à frente dos seus exércitos.  

Também a impetuosa Santa Joana d’Arc viu em Miguel um dos espíritos santos que a 

ajudaram e lhe transmitiram força e coragem para salvar a França quando da sua participação 

heroica na guerra dos 100 anos. 

 

Determinou, no século V, o Papa São Leão, Magno, o dia 29 de Setembro enquanto data 

para a festa consagrada ao Arcanjo e que a última reforma litúrgica associou também a São 

Gabriel e São Rafael. 

Em Portugal, como anteriormente aludimos, é muito forte a ligação popular a este 

Arcanjo. Miguel é um dos nomes que sempre foi sobrevivendo à passagem dos tempos, a ilha 

de São Miguel nos Açores deve o seu nome à coincidência entre a data da celebração do 

Arcanjo e o início do seu povoamento em 1444 e, tal como o fizera Pio XII, em Itália (1949), São 

Miguel foi declarado, por Paulo VI (a 23 de Abril de 1976), padroeiro dos Agentes de Segurança 

Pública em toda a Nação Portuguesa. 

* 
Tal como nas imagens do Arcanjo Miguel, o Direito e a Justiça devem ser sacros e 

vigorosos, destemidos mas rigorosos. A igualdade de todos os cidadãos aos olhos da lei, num 

perfeito equilíbrio tal como o dos pratos da balança ostentada pelo Arcanjo, onde a procura 

por uma verdade material e uma verdadeira defesa dos direitos e garantias a todos atribuídos 

implicam também a verificação de exemplar justeza e retidão por parte de todos aqueles que 

com a Lei mais proximamente contactam, sejam eles juízes, magistrados, advogados, órgãos 

de polícia criminal ou juristas.  

Miguel enquanto Arcanjo tem como eterna missão o serviço junto da humanidade, missão 

essa que, no fundo, também de algum modo recai sobre todas as profissões jurídicas ainda 

que o poder, a ambição, o materialismo e a busca egoística por reconhecimento pessoal a 

tentem, por vezes ocultar ou obnubilar.  

Recordemos as fundamentais Virtudes de São Tomás de Aquino, nomeadamente a Justiça 

esse “habitus pelo qual, com vontade constante e perpétua, se dá a cada um o seu direito” 

(Summa Teológica II II, 58.1) e a sua função de ordenar o homem em relação ao outro sendo 

ele um animal social.  

Também o Arcanjo Miguel surge como uma figura que materializa a honra, a força e a 

justeza, procurando auxiliar os homens em vida e na morte, conjugando com aquelas 
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Figura 12 - Arcanjo Miguel, vitral da Igreja de São Miguel 
em Winson, Gloucestershire, Reino Unido 

qualidades a tolerância, a honestidade, a capacidade de redenção e orientação para o bem, 

para o justo. Ora não são também estes valores e qualidades as bases de qualquer 

ordenamento jurídico, da norma, do Direito?  

“E naquele tempo se levantará Miguel, o grande 

príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu 

povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca 

houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas 

naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que 

for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem 

no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna, e 

outros para vergonha e desprezo eterno. Os que 

forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do 

firmamento; e os que a muitos ensinam a justiça, 

como as estrelas sempre e eternamente (Daniel 12:1-

3)” 

Maria do Mar Carmo 


