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Projeto Transformação Moral 
 

SEMANA DO ANJO DA GUARDA 

 

“Cada criatura, no mundo, encontra-se vinculada a um anjo guardião, em 

quem pode e deve buscar inspiração.” 

Santo Agostinho 

 

AMIGOS 

 No Livro dos Espíritos, São Luiz e Santo Agostinho nos incentivam 

dizendo que sempre temos ao nosso lado seres superiores que nos 

aconselham, nos sustentam e nos ajudam e que são amigos firmes e 

devotados, onde estivermos eles estarão conosco e que nada nos separa 

desses amigos que não podemos ver, mas podemos sentir. Não é essa uma 

ideia bastante consoladora?  

 É muito bom saber e poder contar com esses seres que nos amam e 

cuidam de nós sem cessar e nunca se cansam, porém jamais interferem em 

nosso livre arbítrio e, que se sentem felizes com nosso bom caminhar na 

evolução, mas ficam tristes quando não lhes damos ouvidos, são amigos que 

se encontram junto a nós e em quem podemos e devemos buscar ajuda e 

inspiração. 

Converse com seu anjo da guarda para que ele venha auxiliar, quando 

estiver em sofrimento e sustentar nas lutas da vida. Que ele possa ajudar a 

buscar na fé e na esperança todo amparo, que dê a força que possa faltar nas 

provas e também para que ajude a resistir às tentações do mal, e que nos 

envolva no grande amor que tem por nós.  

 

 
Texto do Evangelho para a semana: Cap. XXVIII – item 11 – Aos Anjos 

Guardiães e Aos Espíritos Protetores – Somente o 1º, o 2º e o 3º parágrafos. 
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O ANJO DA GUARDA 

(Sociedade Espirita Africana – Médium Srta. O...) 

Pobres humanos, que sofreis na Terra, 
Consolai-vos, enxugai o pranto. 
Em vão ronca a tormenta sobre vós: 
Os guias vos envolvem com seu manto. 
Deus, o Deus tão bom e vosso pai, 
A todos deu um anjo e um irmão. 
De voz amiga, ajuda e proteção. 
Queremos após esta vida 
A vossa felicidade 
E conduzir-vos ao Céu, 
Aos planos da claridade. 
Se vísseis nosso sorriso, 
Aos vossos passos primeiros, 
Se vísseis nossa tristeza 
Quando ficais derradeiros! 
Queremos só ensinar 
O segredo que é o bem 
Para que vos torneis anjos, 
Anjos da guarda também. 
Sim, após todas as penas, 
Já vos tendo depurado, 
O Senhor vos manda à Terra 
Do progresso encarregado. 
Assistindo os pequeninos 
De modo suave e terno, 
Puro como o amor materno. 
Guiai, então, com segurança 
Para a celeste esperança. 
 

Dulcis 
 

Revista espírita – Jornal de Estudos Psicológicos 
1862 – Setembro – Poesias Espíritas 


