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MEMÓRIA DOS SANTOS ANJOS DA GUARDA 

2 de setembro de 2020 

PREPRANDO O AMBIENTE: sobre a mesa a Bíblia aberta no Salmo a ser rezado, crucifixo, 

vela e uma imagem ou estampa de um Anjo da Guarda.  

A crença nos Santos Anjos da Guarda existe desde tempos muito antigos e pode ser 

apoiada tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Salmo 33, 8 lemos: “O anjo do 

Senhor acampa ao lado dos que o temem e os liberta”. Também encontramos referência 

aos Anjos, em Mateus 18, 10: “Guardai-vos de desprezar algum desses pequeninos, pois 

eu vos digo, nos céus os anjos se mantêm sem cessar na presença do meu Pai que está 

nos céus”. Dois grandes eventos, porém, chamam a atenção sobre o papel dos anjos. O 

primeiro é a proclamação da Páscoa do Senhor, quando um anjo avisa à Santa Maria 

Madalena, que Jesus ressuscitou. O segundo é o maravilhoso canto angélico do “Glória a 

Deus nas alturas”, no dia do Natal do Senhor, entoado por um grande coro de anjos.  

 

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T: Amém. 

Dir.: Anjos todos do Senhor, bendizei o Senhor; cantai a sua glória, louvai-o eternamente.  
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T: Bendito sois, Senhor nosso Pai que está nos céus, por terdes providenciado anjos para 

nos proteger ao longo de nossa vida. Renovai, Senhor, nossa fé na presença e atuação 

desses vossos auxiliares e nossos protetores.  

AMBIENTAÇÃO: hoje é a primeira sexta-feira do mês, dedicada à devoção ao Sagrado 

Coração. Que este refrão nos ajude a rezar.  

 

Sagrado Coração de Jesus: https://www.youtube.com/watch?v=F69cTUQBdGs  

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EU CONFIO E ESPERO EM VÓS! 

EU CONFIO E ESPERO EM VÓS! EU CONFIO E ESPERO EM VÓS! 

LEITURA: antes de rezar o Salmo 90, acalme seu coração, faça uma breve revisão de seu 

dia de trabalho, suas atividades, seu lazer (ou de sua noite de descanso): louve, agradeça 

por tudo.  

Peça o auxílio do Espírito Santo. Que Ele lhe ajude a rezar.  

 

SALMO 90 (91) 

R. O SENHOR DEU UMA ORDEM AOS SEUS ANJOS,  

PARA EM TODOS OS CAMINHOS TE GUARDAREM. 

 

Quem habita ao abrigo do Altíssimo  

e vive à sombra do Senhor onipotente,  

diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção,  

sois o meu Deus, no qual confio inteiramente”. 

R. 

Do caçador e do seu laço ele te livra.  

https://www.youtube.com/watch?v=F69cTUQBdGs
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Ele te salva da palavra que destrói.  

Com suas asas haverá de proteger-te,  

com seu escudo e suas armas, defender-te. 

R. 

Não temerás terror algum durante a noite,  

nem a flecha disparada em pleno dia;  

nem a peste que caminha pelo escuro, 

nem a desgraça que devasta ao meio-dia. 

R. 

Nenhum mal há de chegar perto de ti,  

nem a desgraça baterá à tua porta;  

pois o Senhor deu uma ordem a seus Anjos,  

para em todos os caminhos te guardarem. 

R. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

MEDITAÇÃO: meditou o Salmo? Faça um instante de silêncio; retome os versículos que 

mais lhe tocaram o coração, que lhe ajudaram a rezar melhor (Pausa silenciosa e 

meditativa). 

 

Este salmo é a oração de uma pessoa que busca refúgio e proteção na casa de Deus. Viver 

na casa de Deus é colocar-se sob a proteção divina. Sua segurança é o próprio Deus, o 

Altíssimo e o Onipotente, aqui chamado por seu nome próprio e misterioso: YHWH (vv. 

1-2). Essa proteção divina garante a vida do fiel, dando-lhe forças para superar qualquer 

dificuldade ou tentação. A sabedoria consiste em saber buscar refúgio em quem de fato 

pode garantir segurança e proteção: YHWH é o nosso único refúgio! Nele podemos confiar 

totalmente. Ele promete: “Eu o protegerei, porque conhece o meu Nome!” (v. 14). Esse 
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nome misterioso, garantia total da presença libertadora de Deus no meio de nós, aparece 

mais de 630 vezes no livro dos Salmos, e mais de seis mil vezes em todo o Antigo 

Testamento. Viver em segurança é saber que nenhuma desgraça poderá atingir a pessoa 

que se coloca inteiramente nas mãos de Deus e invoca o seu nome. Ela sabe que Deus é 

fiel: Ele certamente está conosco! Pois o próprio Deus disse: “Este é o meu nome para 

sempre. Sob esse nome quero ser invocado, de geração em geração” (Ex 3,15). E o repete 

no oráculo deste salmo (v. 14). A garantia da proteção divina está em “conhecer o nome”, 

levar a sério o nome YHWH. O nome é a garantia absoluta da presença de Deus no meio 

de nós. Colocar-se sob essa proteção misteriosa é a verdadeira sabedoria.  

À luz do comentário acima, traga o Salmo para sua vida1 e reflita sobre as perguntas 

abaixo: 

 

1. O Salmo mostra os perigos na vida de uma pessoa de fé. Quais são os perigos em minha 

vida que me levam a buscar refúgio na presença de Deus? Como rezo nessas situações? 

2. A verdadeira sabedoria está em colocar-se totalmente nas mãos de Deus. É possível 

viver hoje a sabedoria expressa neste salmo? Você já fez essa experiência de que Deus é 

fiel e sempre está ao seu lado? 

3. Jesus ensina a rezar: “Santificado seja o teu Nome” (Mt 6,9). E Maria canta: “Seu Nome 

é santo” (Lc 1,49). Que significado tem o nome de Deus para mim e de que maneira eu o 

santifico? 

4. Quais os traços do rosto de Deus que transparecem neste salmo? 

ORAÇÃO: recorra a seu Anjo da Guarda e suplique a sua proteção. 

 
1 Esquema de reflexão contido no livro: REZAR OS SALMOS HOJE, a Lei orante do Povo de Deus, Cebi e Paulus.  
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Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre 

me rege, me guarda, me governe e me ilumine. Amém. 

CONTEMPLAÇÃO: a respeito dos Anjos da Guarda, assim se expressa o Catecismo da 

Igreja Católica (nº 336): 

“Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua 

intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à 

vida”. O famoso pregador Bossuet dizia: “Sejam felizes por ter amigos tão prestativos, 

intercessores tão fiéis, intérpretes tão caridosos”. “O anjo do Senhor se acampa em volta 

dos que o temem e os salva” (Sl 33, 8). 

BÊNÇÃO 

Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 

T: Amém. 

CANTO FINAL: SOU TEU ANJO 

https://www.youtube.com/watch?v=_kHkFrrLZ0k  

 

Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar 

Ser teu anjo protetor te velar e te cuidar 

Quando eu precisei pôs tua vida em mim 

Deus permita-me ser teu anjo aqui 

 

Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão 

Deus foi muito mais além te gravou em meu coração 

Já não posso mais esquecer de ti 

Tua vida Deus transplantou em mim 

https://www.youtube.com/watch?v=_kHkFrrLZ0k
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Há um anjo aqui que intercede por ti 

Trago um pedaço do céu num olhar pra te dar 

Há um anjo aqui bem pertinho de ti 

Basta acreditar sou teu anjo aqui 
 

 


