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O mito dos arcanjos povoa várias religiões cristãs, 
entre elas, o judaísmo e o catolicismo. 
Para o mangá Archangel Wars, foram usadas 
referências variadas. Os nomes e número de arcanjos 
também varia. Para este mangá, optou-se por citar 
os 7 arcanjos referidos como a elite dos guerrei-
ros celestiais que batalharam contra Lúcifer e seus 
anjos, e cujas referências são encontradas em vários 
rituais místicos.
Há referências semelhantes aos arcanjos até mesmo 
em religiões não-cristãs, como o hinduísmo e 
budismo.
Segundo o mito dos arcanjos, os 7 guerreiros 
celestes são:

- Mikael: também conhecido como Miguel, arcanjo 
guerreiro portador da espada divina e iluminado pelo 
1º raio (azul).
- Jofiel: arcanjo do 2º raio (amarelo ou dourado). 
Conhecido como arcanjo da iluminação e instrução.
- Chamuel: arcanjo do 3º raio (rosa), defensor dos 
sentimentos e do amor puro.
- Gabriel: arcanjo do 4º raio (branco), conhecido 
como “O Anunciador” - teria sido ele a anunciar a 
Maria que ela teria um Filho de Deus.
- Raphael: arcanjo do 5º raio (verde), portador da 
cura, paz, reflexão e sabedoria.
- Uriel: arcanjo do 6º raio (rubi ou vermelho) é 
conhecido como a “chama de Deus”.
- Zakariel: arcanjo do 7º raio (violeta), possui 
espírito arrojado, aventureiro e guerreiro.





























































Gyrla - Arcanjo Mikael
Gyrla foi criado na rua após a 
morte de seu avô. Tornou-se 
líder da gangue SOX´S e era
muito respeitado devido ao seu 
dom misterioso de se regenerar 
e não se ferir com armas con-
vencionais. Descobriu através de
Padre Gregório que é a reen-
carnação do arcanjo Mikael, 
mas não gostou muito da ideia. 

Aleksander - Arcanjo Jofiel
Aleksander é um jovem padre 
polonês que, ao mesmo tempo 
que exibe uma extrema ar-
rogância, também é muito 
responsável e ciente de seu 
dever. Tem uma relação filial 
com Pe. Gregório.

Numa - Arcanjo Gabriel
Jovem africana muda, graças à 
stigmata que possui na 
garganta. Tem uma postura 
centrada e sábia. 

Yu Lin - Arcanjo Chamuel
Energética monja tibetana, é a 
mais jovem dos arcanjos. Exímia 
arqueira, é budista e, às vezes, 
não entende a mitologia cristã. 
É muito apegada a Aleksander.

Stigmatas: Na definição cristã, são as chagas sofridas por Cristo 
durante seu calvário e crucifixão. Em Archangels Wars, as stigmatas 
são símbolos que identificam a nova geração de arcanjos, reencarnados 
na Terra.




