
 

 

Em outubro também se comemora o Dia do Anjo da Guarda 

 

Você sabia que além do dia das crianças e o dia da padroeira do Brasil o mês 

de outubro é marcado também pela comemoração do dia do anjo da guarda? 

Pois é “Todo fiel tem junto de si um anjo como tutor e pastor, para levá-lo à vida”, 

dizia São Basílio ao se referir ao anjo da guarda, aquele que Deus dispõe a cada 

um desde a concepção e cuja festa é celebrada no dia 2 de outubro. 

Na Bíblia, anjo significa “mensageiro”. Estes espíritos muito puros são citados, 

por exemplo, no Salmo 90 quando diz: “Aos seus anjos ele mandou que te 

guardem em todos os teus caminhos”. 

De igual modo Jesus os menciona quando declara essa famosa frase: “Guardai-

vos de desprezar algum desses pequeninos, pois eu vos digo, nos céus os seus 

anjos se mantêm sem cessar na presença do meu Pai que está nos céus” (Mt 

18,10). 

No Novo Testamento é tão viva a crença de que cada um tem um anjo da guarda 

que, quando São Pedro, ao ser tirado do cárcere, chega a bater na porta da casa 

onde estão reunidos os discípulos de Jesus, eles acreditam a princípio que não 

é Pedro em pessoa e exclamam: “Será seu anjo” (At 12, 15). 

São Bernardo, no ano 1010, aconselhou os fiéis a respeitar a presença dos 

anjos, portando-se como é devido, agradecer seus favores que são muitos e 

confiar em sua ajuda. 



A Festa dos Anjos da Guarda foi instituída no dia 2 outubro para toda a Igreja 

Universal em 1608, pelo Papa Paulo V. 

Entretanto, já era comemorada anos antes. No ano 800, celebrava-se na 

Inglaterra uma festa aos Anjos da Guarda e desde ano 1111 existe uma oração 

que diz: “Anjo do Senhor – que por ordem da piedosa providência Divina, sois 

meu guardião – guardai-me neste dia (tarde ou noite); iluminai meu 

entendimento; dirigi meus afetos; governai meus sentimentos para que eu jamais 

ofenda ao Deus e Senhor. Amém”. 


