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FORMAÇÃO – ABRIL/2021 

 

"Porque a força manifesta-se na fraqueza.” (2 Coríntios 12,9) 

 
“A presença e o papel dos Anjos em nossa vida é ainda mais importante, porque eles não 
somente nos ajudam a caminhar bem, mas nos mostram também onde devemos chegar.” 

Papa Francisco 

 

Intimidade com seu anjo da guarda 
 

 
Uma das primeiras coisas que aprendemos quando criança é a oração do anjo da 
guarda, mas será se temos intimidade com nosso anjo? Você conversa com o seu? 
Você sabia que esta intimidade pode ajudar em muitos dos outros temas como o 
vencimento do medo, recomeços, superação do passado, frustrações, maturidade, 
compreensão de si e perdas?  
 
Desde o segundo da sua concepção, quando sua mãe engravidou de você, Deus 
destinou um Santo Anjo para sua guarda durante toda a vida. Ele está ao seu lado e 
pronto para realizar a vontade de Deus na sua vida (ou seja, o melhor).  Talvez você 
se questione: Qual o nome do meu anjo da guarda, afinal? A Igreja não fala sobre 
isso, ela apenas conhece o nome dos três grandes Arcanjos: Miguel, Rafael e Gabriel. 
 
Quando você sente medo, ele pode segurar sua mão. Quando precisa falar com 
alguém sobre um assunto importante, pode conversar com o Anjo da outra pessoa. 
Quando você sente dificuldade em algo, ele pode tornar seu caminho menos duro. Ao 
recomeçar, pode te indicar um caminho. Quando você estiver caminhando para longe 
de Deus, ele se empenhará em te reconduzir ao destino certo. 
 
Papa Francisco em uma das suas homilias, falou da importância dos anjos da guarda 
em nossa vida. Em 02 de outubro de 2018 o Pontífice disse que “o nosso Anjo não 
somente está conosco, mas vê Deus Pai. Está em relação com Ele. É a ponte 
cotidiana, desde a hora em que nos levantamos até a hora em que vamos dormir. Ele 
nos acompanha. É uma ligação entre nós e Deus Pai. O Anjo é a porta cotidiana para 
a transcendência, para o encontro com o Pai: ou seja, o Anjo nos ajuda a caminhar 
porque olha o Pai e conhece a estrada. Não nos esqueçamos desses companheiros 
de caminhada.” 
 
O Catecismo da Igreja Católica diz que “a existência dos seres espirituais, não corporais, os 
anjos, é uma verdade de fé”. Eles são criaturas pessoais e imortais, puramente espirituais, 
dotados de inteligência e de vontade e superam em perfeição todas as criaturas visíveis 
(Cf. Cat. n.330). 
 
Sabe quando seu amigo te chama a atenção para algo que está errado? É exatamente 
esse o papel dele. Para nossa sorte, nossos Anjos não estão ao nosso lado para realizar 
nossas vontades, mas para cumprir a de Deus — que é o melhor para nós. E isso acontece 
ainda que nossas vontades sejam contrariadas. 
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Essa intimidade serve para tudo isso: para que você aprenda mais sobre o amor, para que 
tenha um coração mais maduro e dócil. Faça essa experiência: dê bom dia a seu Anjo, 
peça ajuda nas suas atividades, confie seu coração aos cuidados dele, suplique que 
contigo ele peça perdão a Deus pelas suas falhas antes de dormir e te ajude a ser melhor 
amanhã. 
 
Com o tempo, você vai aprender a ouvir melhor suas inspirações e terá um coração mais 
puro. E um coração sempre mais maduro e feliz nunca é demais. 
 
 
 
ORAÇÃO DO ANJO DA GUARDA 
 
“Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a Piedade divina, 
hoje e sempre me governa, rege, guarda e ilumina. Amém!” 
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