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Abertura
Jesus e sua Santa Mãe foram acompanhados por um anjo da guarda que sob orientação 

de Deus Pai e o Espírito Santo guardava, orientava e protegia a Sagrada Família.
O papel dos anjos é muito importante em nossas=vidas cotidianas, não apenas na vida 

religiosa. Eles não mudam nada, nem mesmo nossos pensamentos, mas asseguram nossa 
integridade. Também não podem interferir no livre arbítrio, coisa que nem deus faz, pois foi Ele 
próprio que o criou disponibilizou ao ser humano.

Os anjos não seguiram apenas a Família Sagrada, seguem até hoje todas as famílias, 
mesmo aquelas que se distanciam de Deus. São fortes e dedicados, responsáveis e não 
questionam as Leis do Pai, em outras palavras, da Santíssima Trindade, pois nosso Deus é 
formado por três Pessoas, O Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Como já dissemos são várias as ordens angelicais, cada uma delas tem sua função, 
divididas em hierarquias, são elas: 

Primeira Hierarquia – 1. Serafins, 2. Querubins, 3. Tronos
Segunda Hierarquia – 1. Dominação, 2. Virtude, 3. Potestade
Terceira Hierarquia – 1. Principado, 2. Arcanjo, 3. Anjos
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Os anjos de Deus não ficam desamparados, pois são sempre acompanhados do \espírito 
Santo, em todas as suas funções e atividades. O Espírito Santo garante que nós humanos 
possamos receber os Dons de Deus, que vem Dele, pois também é Deus, entenda que Deus não 
nos abandona, muito ao contrário, muitos seres humanos é quem o fazem.

Os anjos são criaturas espirituais que nos amam e amam à Santíssima Trindade e a 
Família Sagrada, sabem a importância de José e Maria para a formação do ser humano e 
respeitam-nos como pais, pois eles tiveram o privilégio de criar e educar o Filho unigênito de 
Deus. Seu amor não é humano, portanto muito maior, próximo do amor de Deus com seus filhos 
terrenos. Uma coisa é certa e correta, são verdadeiros trabalhadores incansáveis, pois o ser 
humano sabe dar trabalho, é em muitas situações egoísta, mesquinho, traiçoeiro, mentiroso e 
indigno dos bens de Deus, mas Deus não os abandonam e nem impedem que façam o que 
desejam, mesmo contra suas Leis. Viver, após a passagem para o mundo de Deus será ao lado 
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