Todos os direitos reservados.
1. É proibido fazer cópia, editar, modificar, distribuir (mesmo a título de gratuidade), comercializar,
publicar (online ou em qualquer outra forma), inserir, utilizar fotos estáticos de parte do vídeo,
bem como do áudio etc., sem a devida e prévia autorização por escrito fornecida pelo
responsável do Portal VivaJesusBr.com.
2. Este e-livro poderá ser visualizado via on-line durante as atividades religiosas (catecismo,
grupos de estudo etc.), atividades escolares, no entanto não poderão desrespeitar as condições
do item "1" (um) etc.
3. Todas as imagens, fotográficas, desenhos, ilustrações e montagens foram produzidas pelo
responsável deste Portal. Também detentor de todos os direitos.
VivaJesusBr.com & TvVivaJesusBr.com
São Paulo - SP
Brasil
2012

Abertura
O Portal VivaJesusBr está lançando mais um e-livro agora com o título
Anjo. .
Vivaldo Armelin Júnior
VivaJesusBr.com
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Anjos
Os anjos são filhos de Deus e o Pai os criou para Lhe ajudar, mas deu a eles a
inteligência, opinião própria, vontade, como o fez com os seres humanos, a diferença crucial está
no físico e no espiritual. Os anjos são seres espirituais e os humanos seres físicos com uma alma.
Toda igreja é a morada de Deus, da Santíssima Trindade Una, de Jesus, São José, Santa
Maria e de todos os anjos. Por essa razão fizemos essas montagens fotográficas.
Em nenhum lugar, inclusive dentro das igrejas, não importando a quem é dedicada, tem
a presença de um anjo, além do nosso anjo da guarda. Como auxiliares e mensageiros eles tem
que estar em todas as partes, onde há vida, onde há morte, violência etc.
São fiéis combatentes dos anjos do mal, não com armas de fogo, bombas, mas com
amor. Amor vindo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quando você vai a igreja, para
qualquer fim, estará acompanhado ou acompanhada de um anjo da guarda, não importa a sua
idade, ao adentrar a igreja outros anjos lá estarão, não apenas os anjos da guarda.
Quando você reza, medita ou conversa com Deus os anjos estão a seu lado, mas não
podem ouvir a sua conversa com Deus, pois não podem “ler” seus pensamentos. Se alguma
pessoa lhe afirmou que os anjos “leem” seus pensamentos, não acredite, leia o que o Catecismo
da Igreja Católica explica. Esse documento é orientado nas Escrituras (Bíblias), Tradição e no
Magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. O que é possível concluir que as Sagradas
Escrituras são a verdadeira fonte de informações sobre os anjos. Mas a Tradição Católica também
nos trás muitas informações e que também são verdadeiras. Por fim, o Magistério da Igreja
disciplina e organiza todas essas informações para que sejam trabalhadas unificadamente, sem
desvios e conclusões pessoais. Na Igreja Católica, a Igreja que é o Corpo de Jesus Cristo, não há
variação nos ensinamentos, discursos, palestras, Sermões etc. Quem sai fora daquilo que é
estudado e analisado pelo Magistério da Igreja é corrigido, não com prisão ou perseguição, mas
com orientação. Esta poderá vir de um sacerdote, bispo ou mesmo de um Papa.
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Os anjos são pacíficos, não fazem mal, não brigam ou discutem, apenas nos protegem,
nnos orientam e nos acompanham, dia e noite, a vida toda. Amém!

