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Anjo da Guarda 
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egundo Santo Tomás de Aquino todo homem, cristão ou não-cristão, tem um Anjo da Guarda que nunca So abandona, nem mesmo se é um grande pecador. Eles agem sobre seu protegido iluminando-o e 
inspirando-lhe bons sentimentos. 

Muitos padres da Igreja afirmam que há para cada família, para cada comunidade, um Anjo da Guarda. 
Esse Anjo fica conosco durante toda nossa vida e sua principal tarefa é guardar-nos dos ataques do demônio, 
embora sua proteção seja muito mais abrangente, pois reza por nós, leva as nossas orações a Deus, estimula-
nos a fazer o bem, e no momento da nossa morte conduzirá nossa alma ao tribunal divino. 
Mas, podemos perguntar: Se os Anjos da Guarda existem, porque há tantos pecadores entre os homens? Os 
seus Anjos não estão trabalhando a contento? Não, não é isso. Não basta que o Anjo da Guarda forneça boas 
inspirações. Elas precisam ser bem acolhidas e as pessoas devem desfrutar dos favores e graças dos seus Anjos. 
Se uma pessoa quiser permanecer na obscuridade, não há como fazer com que os Anjos possam protegê-la. 
São João Bosco dizia aos seus jovens: "Despertem a fé no Anjo da Guarda, que está com vocês. Procurem ser 
bons para dar alegria ao seu Anjo da Guarda. Recorram sempre a este amigo com confiança e ele os atenderá". 
Lembremo-nos sempre do nosso Anjo da Guarda, com a maior frequência possível, pois nunca estamos sós: 
nosso guardião celeste sempre esteve, está e estará conosco. 
No Brasil, o Anjo da Guarda é padroeiro das Catedrais de Tabatinga (AM) e de Santo Ângelo (RS) e de uma 
paróquia.

Disse Jesus: "Cuidado para não escandalizar uma criança, pois os Anjos delas estão sempre na presença do meu 
Pai no Céu" (Mt 18,10). 
Para quem está no Céu, na glória e magnificência do Pai, talvez não seja uma missão agradável a guarda de um 
ser humano aqui na terra, pois no Céu vive-se em meio à perfeição da vida divina e na terra prolifera a 
imperfeição da vida humana. Porém, a ordem de Deus aos seus Anjos é clara e objetiva: "Guardem-nos em seus 
caminhos". E os Anjos são os fiéis e obedientes executores das ordens de seu Mestre e Senhor. Eles cumprem 
discretamente o seu dever, não nos perturbam, respeitam a nossa liberdade, cuidam de nós, gravam seus avisos 
e inspirações em nossa mente e em nossa consciência. 
Quanta decepção quando percebe que suas inspirações, atenções e esforços não surtem efeito e que todas as 
graças ofertadas pelo Senhor são por nós rejeitadas ou desprezadas. Quanta tristeza quando vê o seu protegido 
afastar-se do estreito caminho do bem e, cegamente, avançar no largo caminho da perdição. Quanto receio pelo 
seu protegido quando o vê revoltado, indiferente, egoísta, consumista, duro de mente e de coração, indolente, 
nunca disposto a perdoar, nunca pronto para rezar, sempre interessado em sexo e prazeres. 
Todos os dias de muitas maneiras decepcionamos os nossos Anjos da Guarda e às decepções juntamos ainda a 
nossa negligência em arrependermo-nos. Eles, porém, se bem que ultrajados pelas nossas injúrias, nos toleram 
e de nós se compadecem em nossas quedas (São Pedro Damião) e, mesmo recebendo pouca atenção e gratidão 
de nossa parte, não nos abandonam, pois sabem que fomos remidos e libertados por um preço muito alto: o 
Santíssimo Sangue do Redentor. Nosso Anjo da Guarda nunca desanima! Sempre continuará ao nosso lado, 
atento, para descobrir um espaço, por menor que seja, por onde a semente do amor e da graça divina possa 
entrar e frutificar. 
Por estas razões  é imensa a alegria do nosso Anjo e de todos os Anjos do Céu quando um dos seus protegidos 
converte-se e volta para a casa paterna. 
Esta é a verdade: há uma festa grande e jubilosa entre os Anjos por causa da nossa conversão.
Louvado e bendito seja o bom Deus pelo Anjo que ele nos enviou para nos guardar em nossos caminhos. 
Amém. 



     Não são anjos de Deus
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o caos da vida moderna, não é fácil distinguir os Nverdadeiros anjos dos que nos afastam da 
verdade.

Antes de chegar a isso, não poucas vezes somos vítimas 
dos mentirosos, que pululam por toda parte.
Os caminhos do mundo estão infestados de inúmeras 
formas que prometem paraísos inexistentes e de 
iludidos, que iludem os outros menos atentos.
 
Não são anjos de Deus os que querem reformar o mundo 
sem reformar a si mesmos, eles que são os mais 
necessitados de reforma porque são egoístas.
 
São falsos anjos os que pregam e defendem os direitos 
enquanto ignoram os deveres, os que obrigam e impõem 
e não conhecem o amor, os que procuram mais aparecer 
do que ser.
 
São também falsos anjos os que vivem apenas no plano 
cerebral com mentes frias e anêmicas, carentes do 
verdadeiro calor do espírito, mesmo material ou 
psíquico.
 
Eles não sabem indicar metas mais altas, porque não as 
veem. Revestidos de orgulho, são impedidos de fazê-lo 
pelo diafragma que inibe a penetração da luz do alto.
 
A luz da mente é luz reflexa, luz lunar, não própria, 
isenta de calor próprio, incapaz de fazer nascer e 
alimentar a vida.
 
Portanto, são falsas luzes que enganam os que não 
sabem discernir.
 
Não são anjos os que ignoram o fim último da 
humanidade, como não são de Deus se não sabem 
indicar o caminho a ser seguido.
 
São apenas fogos-fátuos, vaga-lumes errantes ou, antes, 
palha úmida que produz muita fumaça e não chama.
 

Raymundo Lopes



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus, 
Terço rezado com Raymundo Lopes e a imagem da Nossa Senhora do Divino Amor 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam do Terço 
nas terças-feiras, às 17h, nesta Basílica. Não é uma visita comum, é o carinho da Mãe de Deus que se estende até onde você 
mora. Se você deseja recebê-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio_________ do dia 14 de Maio de 2019 

4                                                                   Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br

Sorteios

 partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as terças-Afeiras, no final da reza do Terço das 17 horas, nesta 
Basílica, serão feitos os seguintes sorteios:
1. Visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 
Menino Jesus, como já é tradição;
2. Uma imagem Mãe do Divino Amor;
3. O terço com o qual o Sr. Raymundo Lopes tiver rezado 
aqui na Basílica, no dia.
    Esse terço terá uma dezena na cor azul, uma na cor 
vermelha, uma na cor amarela e duas na cor branca, onde: a 
cor azul estará representando as visitas da imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes com o Menino Jesus; a cor vermelha 
representando o Terço Degredados Filhos de Eva, este que 
aqui rezamos; a cor amarela representando a imagem Mãe 
do Divino Amor, aqui sorteada; e a cor branca 
representando Miryam, a Mãe de Yeshua, que aqui entra 
acompanhada do Menino Jesus dando início ao 4º mistério.

Nota: 
Aquele que desejar adquirir imagem Mãe do Divino Amor e/ou 
terço Degredados Filhos de Eva (com as 4 cores), deve entrar em 
contato com Gerson, pelo telefone (31) 3225-4067 ou (31) 3225-
4688 - Endereço: Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo 
Horizonte.

os sorteios do dia 30/04/2019, N Giselda 
Venancio foi agraciada com a 124ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, João Bosco foi agraciada com a 31ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Hélio dos Reis foi 
agraciada com o 31º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 12/05/2019, Giselda Venancio
recebeu a 124ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Ressugir em Cristo
Terça-feira, 05 de abril de 1994

Filhos amados!
Estamos no início de um período pascal e peço uma 
profunda reflexão do que é ressurgir em Cristo.
Observem minhas mensagens: Eu os encaminho ao 
encontro com Jesus, vivo e ressuscitado, triunfante 
sobre a morte, para dar-lhes vida, e vida em 
abundância. Eu os encaminho para a Luz, não às trevas.
Se vocês amarem as coisas deste mundo, terão somente 
desejos e aspirações terrenas, porque, com o espírito 
voltado para baixo, passageiro e fugaz será o que 
conquistarem.
Se vocês aspirarem ressurgir em Cristo, visando às 
coisas do Céu, com o espírito voltado para o alto, 
perene será a conquista.
Meus filhos, ressuscitem dentro de vocês o que está 
morto pelo pecado, e terão diante de si a vida eterna.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.94)

Comentário: Nossa Senhora nos alerta sobre nossa excessiva 
preocupação com as coisas deste mundo. Vamos colocar nossos 
problemas nas mãos de Deus e, com fé e muito amor fraternal, 
fazer de nosso viver na Terra um exemplo de confiança na 
Providência Divina.
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