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Abertura
Jesus foi anunciado a Maria por um anjo, foi salvo por um anjo antes e durante a fuga
para o Egito, foi protegido durante seu crescimento, mas não só Ele, José e Maria tiveram a
proteção de um anjo servo de Deus, seus anjos da guarda.
Os Anjos, seres espirituais, estão muito mais próximos de Deus Pai, Filho e Espírito
Santo do que qualquer outros seres, sejam santos ou santas, faz-se uma exceção a São José e à
Santa Maria. Nós humanos, seres mortais e carnais, estamos em um mundo material, portanto um
tanto distante do mundo de Deus, mas, não pela eternidade, pois após a libertação de nossas
almas estaremos caminhando para o mundo de Deus.
Nesse caminho cheio de percalços, pedras e espinhos, temos um anjo ao nosso lado,
designado por Deus para nos acompanhar, é o Anjo da Guarda, um para cada ser humano.
Deus é espírito, eterno, consequentemente imortal, que tem os anjos como seus
auxiliares e não escravos. Deus não escraviza ninguém, muito menos seus servos e auxiliares.
Eles, anjos, dialogam com Deus, o ouvem e cumprem suas ordens.
O caminho para chegar a Deus é aprendendo a ouvir seu anjo da guarda, seu
conselheiro, amigo e protetor. O bom cristão segue os exemplos dos grandes santos e santas,
como Santo Agostinho, que sabia da importância dos anjos para o ser humano. Santa Terezinha
também, São Francisco e Santa Clara, outros dois exemplos verdadeiros da existência dos anjos.
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O Maligno, também conhecido como Satanás, Lúcifer, Amaldiçoado, entre outras
denominações, é um ser espiritual repugnante e contrário a Deus e suas ações. Tem inveja do
amor de Deus por nós humanos e essa inveja o fez renegar a Deus, seu criador. Por quê? Simples,
ele queria ser Deus, assumir o lugar de Deus. Mas Deus foi é e sempre será mais forte, foi
derrotado e jogado no fogo do inferno, mas ele é ousado e insistente, foi até Jesus para tentá-lo
no deserto. Por três vezes lhe apareceu com tentações e provocações. Um exemplo bem recente
de sua ação maligna foi contra o Padre Pio de Pietrelcina, o São Pio de Pietrelcina. Este padre foi
atacado por ele diversas vezes, agredido e até ferido, mas este santo de faleceu em 1968, na
Itália, venceu por não desistir de Deus, por crer no seu anjo da guarda, o anjo de Deus e escapar
das armadilhas do anjo do mal. O ser humano é a sua principal vítima, pois nos tenta a todo
instante, mas com f´[e em Deus Pai, Deus Filho e no Espírito Santo, não há como ele vencer, vale
lembrar que ele morre de medo da Virgem Maria e provavelmente de São José, um homem que
sempre foi fiel a Deus, escolhido por Ele para ser pai de seu Filho único. Por essa razão, Deus, o

