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Organizadores da palestra:
Moderador: "jaja" (nick: ||Moderador||)
"Médium digitador": "pip" (nick: Miguel_Labolida)
Oração Inicial:

Apresentação do Palestrante:
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<Naema> Senhor Amado, estamos novamente reunidos para estudarmos um pouco
desta doutrina maravilhosa que tantas consolações nos traz. Que possamos
abrir nossos corações e mentes e compartilhar com o palestrante da noite
momentos de aprendizado. Que sirva para nós e todos que nos acompanham
nesta noite como uma luz. Que possamos aproveitar todos os momentos e
repassá-los aos que convivem conosco. Assim seja!

<Miguel_Labolida> Miguel Labolida, freqüentador do Grupo Rita de Cássia
há 10 anos. Realizo palestras em vários centros. (t)
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Considerações Iniciais do Palestrante:

<Miguel_Labolida> Quanto ao tema desta noite, devemos
entender por anjo de guarda, ou anjo guardião, um espírito
protetor, pertencente a uma ordem elevada.(t)
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Perguntas/Respostas:

<||Moderador||> [1] <homeover> Boa noite a todos! Paz em Jesus! A figura
dos anjos da guarda é uma das lembranças ternas que tenho da infância
(fui educado no catolicismo), tanto que me lembro até hoje da oração
ensinada no catecismo, “Santo Anjo do Senhor”. Esses companheiros mais
evoluídos que nos assistem do plano espiritual, sempre são ligados à
nossa marcha evolutiva, são companheiros do nosso pretérito,
necessariamente?

<Miguel_Labolida> Não necessariamente são ligados ao nosso
pretérito. (t)
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<||Moderador||> [2] <walkiria> Os nossos anjos da guarda são espíritos
com os quais tivemos algum tipo de relacionamento afetivo em outra vida?

<Miguel_Labolida> Idem a anterior, mas geralmente são afetos
do nosso coração, muitas vezes seculares. (t)
<||Moderador||> [3] <|^|Sergio|^|> Gostaria de perguntar:
Quem realmente são os anjos? São espíritos familiares? O que
foram eles? Eles já estiveram na Terra?
<Miguel_Labolida> Anjo é um espírito superior. Espíritos
familiares são os que se ligam a nós por laços mais ou menos
duráveis. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e

mesmo um tanto levianos (“"O Livro dos Espíritos", questão
514). Eles são como nós, criaturas de Deus, percorrendo
caminhos semelhantes aos nossos, sendo que eles nos antecedem
em progresso. Sem dúvida eles já estiveram encarnados na
Terra em muitas oportunidades.(t)
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<||Moderador||> [4] <walkiria> Como é feita a designação dos anjos da
guarda? Quem irá tomar conta de quem?
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<Miguel_Labolida> Geralmente um espírito adiantado solicita a
missão de espírito protetor, e conforme as suas
possibilidades, esta missão lhe é concedida. Este espírito é
motivado a solicitar essa missão pelo amor que sente pelo seu
tutelado.(t)
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<||Moderador||> [5] <__MILLA__> Gostaria de perguntar se nossos anjos,
além de nos aturar, não possuem outras atividades mais úteis no plano
espiritual? Ou só vivem tentando nos orientar?

<Miguel_Labolida> Eles possuem também outras tarefas. Quando
se afastam do seu tutelado outro espírito o substitui
temporariamente.(t)
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<||Moderador||> [6] <Evaldo> Sou Evaldo, de Brasília, e desejo que esteja
tudo bem com vocês. Bom, minha dúvida é de como podemos fortalecer nosso
anjo da guarda para não sermos perturbados pelos obsessores.

<Miguel_Labolida> Orientar os nossos pensamentos, palavras e
atos para o bem. Na medida que conseguimos isto, mais nos
ligamos a nosso espírito protetor e afastamos de nós os
obsessores ou espíritos não interessados no bem.(t)
<||Moderador||> [7] <Nove> Gostaria de saber: Como podemos "afinar" nosso
relacionamento com o espírito protetor?

<Miguel_Labolida> Além dos nossos pensamentos e conduta,
orando a ele.(t)
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<||Moderador||> Duas perguntas correlatas: [8] <homeover> Poderemos, um
dia, na marcha evolutiva, nos transformar em anjos da guarda de alguém?
Qual o nível evolutivo necessário? [9] <__MILLA__> É verdade que um dia
todos nós podemos ser anjos? E quais são os passos evolutivos para isso?

<Miguel_Labolida> Todos nós chegaremos a ser anjos, é da Lei
do Progresso. A missão de anjos da guarda nos caberá quando
conquistemos as virtudes imprescindíveis e a sabedoria que
esta missão requer. Podemos ter uma idéia da distância que
nos falta percorrer, analisando os nossos sinais de
impaciência, ansiedade, etc. que observamos no nosso

cotidiano. Quantas horas nós conseguimos permanecer na fila
de um banco sem um pensamento de contrariedade? (t)
<||Moderador||> [10] <__MILLA__> Gostaria de saber: Quando pedimos ajuda
a eles, como é feito o intercâmbio da Terra até o plano espiritual?

o

<Miguel_Labolida> Através do pensamento. Ele se propaga
através do Fluído Universal percorrendo distâncias quase que
infinitas.(t)
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<||Moderador||> [11] <Lilian> Sabemos que os espíritos designados para
serem protetores ou anjos da guarda de alguém, normalmente são aqueles
cujas afinidades, tanto enquanto encarnados como depois de desencarnados,
são muito grandes, ficando, assim, um "no posto" de protetor, enquanto o
outro reencarna para que ambos consigam evoluir, cada qual da maneira que
for necessária; porém gostaria de saber se, primeiro, o anjo da guarda
pode ser a alma gêmea da outra pessoa que reencarnou? E, se isso for
possível, pode existir a possibilidade de em uma das encarnações as almas
gêmeas deixar de se encontrarem? Ainda, neste sentido, poderá a pessoa
aqui encarnada, se apaixonar pelo seu anjo da guarda?

<Miguel_Labolida> Pensamos que todas estas situações são
possíveis. Porém o espírito protetor possui um adiantamento
maior que seu tutelado que o faculta a esta missão. (t)
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<||Moderador||> [12] <ROGERIO_FELIZ_EM_NOVA_FASE> Os anjos podem falhar
em suas missões? E se falharem, o que acontece?

<Miguel_Labolida> Quando nos referimos a anjos entendemos
espíritos puros que não estão sujeitos ao que nós entendemos
por erros. Os espíritos familiares ou ainda guias ou
protetores, não sendo espíritos perfeitos, estão sujeitos a
erros, mas as conseqüências destes não afetam seus
tutelados.(t)
<||Moderador||> [13] <walkiria> Podemos, sempre que quiser, entrar em
contato com nossos anjos da guarda, quando em desdobramento? Como
verificar a veracidade do ocorrido, ou seja, como saber se quem se diz o
meu anjo da guarda é realmente ele?
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<Miguel_Labolida> Podemos entrar em contato através do
pensamentos e da prece. Quanto ao desdobramento, tudo depende
das possibilidades do encarnado. Quanto a veracidade podemos
analisar o cunho moral de seus conselhos: Ele sempre nos
orientará para o bem.(t)
<||Moderador||> [14] <homeover> Poderíamos empregar, para nos referir a
esses bondosos companheiros, os termos guia espiritual e espírito
guardião?

<Miguel_Labolida> Podemos. Dentro da hierarquia das missões
de amparo, auxílio e proteção, existe uma variedade de
prepostos. Mas há um espírito que está mais perto de nós, que
podemos considerar o nosso protetor.(t)
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<||Moderador||> [15] <Naema> Existe uma ligação mais forte, mais
freqüente entre nosso espírito protetor e nós até os sete anos de idade?
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<Miguel_Labolida> A questão é muito ampla. O espírito
encarnado, até os sete anos de idade, possui uma maior
sensibilidade devido a seu perispírito não estar solidamente
ligado ao corpo físico. Acontece também que até esta idade
muitos encarnados são amparados por espíritos protetores
"especializados" em criaturas dessa faixa de idade.(t)
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<||Moderador||> [16] <walkiria> Nosso anjo da guarda está com
a gente 24 horas por dia? Ou tem vezes que podemos estar em
perigo, ou na iminência dele, e temos que invocá-lo?
<Miguel_Labolida> O Espírito protetor está ligado permanentemente a seu
tutelado através do pensamento. Em situações de perigo, o espírito
protetor perceberá de imediato o fato. Poderemos também evocá-lo, e, com
isto, conseguimos uma maior ligação mental com ele, que, através da
inspiração, nos auxilia em momentos difíceis.(t)
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<||Moderador||> [17] <Lilian> Os anjos da guarda podem se comunicar a
hora que quiserem ou somente com uma permissão do Plano Maior?

<Miguel_Labolida> Chico Xavier nos diz : "O telefone toca de
lá pra cá", ou seja o espírito pode entrar em contato conosco
sempre que o desejar, mas nem sempre o nosso pensamento é
receptivo as suas mensagens.(t)
<||Moderador||> [18] <__MILLA__> Poderíamos considerar as pessoas que
estão ao nosso redor, com certa evolução, por exemplo, Francisco de
Assis, como sendo anjos que só vêm cumprir uma missão na Terra?
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<Miguel_Labolida> É uma possibilidade, mas não podemos
afirmar ou, muito menos, julgar as capacidades desses vultos
sublimes que auxiliam a humanidade.(t)
<||Moderador||> [19] <walkiria> Quando saímos, e oramos,
pedindo proteção ao anjo da guarda, ele sempre estará nos
ouvindo?
<Miguel_Labolida> Toda prece é atendida. A maioria das vezes
nosso espírito protetor é o intermediário das nossas preces.
(t)

<||Moderador||> [20] <homeover> Sabemos que os anjos da guarda são
espíritos necessariamente mais evoluídos que seus protegidos. Espíritos
muito evoluídos, quando reencarnam, disporiam também de protetores mais
adiantados evolutivamente? E no caso de Jesus, quando encarnou entre nós,
houve necessidade desse tipo de assistência?

ism

o

<Miguel_Labolida> A primeira questão é correta. Enquanto a
assistência recebida pelo Senhor Jesus, podemos encontrar
registros evangélicos de que o mestre dialogava diretamente
com o Pai.(t)
<||Moderador||> [21] <|^|Sergio|^|> Quando o processo evolutivo na Terra
acabar com o fim dos tempos, o que acontecerá com esses espíritos
evoluídos? Irão auxiliar em outro "planeta"?
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<Miguel_Labolida> O progresso é infinito, como infinitas são
as missões que Deus outorga a seus filhos. A criação de
planetas também é infinita e a cada novo planeta lhe são
atribuídos espíritos dirigentes dos futuros habitantes que o
irão a povoar.(t)
<||Moderador||> [22] <walkiria> Quando pedimos ao anjo da guarda algum
conselho, para nos conduzir para o melhor caminho em determinadas
situações, ele sempre nos orienta?
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<Miguel_Labolida> Sempre. Muitas vezes, quando estes
conselhos são contrários aos nossos interesses pessoais,
paixões, orgulho, etc, muitas vezes os ignoramos.(t)
<||Moderador||> [23] <Lilian> Tem a pessoa aqui protegida pelo anjo da
guarda, quando desencarnar, a possibilidade de encontrar no Plano
Espiritual seu protetor, ou existe um desencontro, onde eles mudariam de
"posto"?

<Miguel_Labolida> O espírito protetor está quase sempre perto
do seu tutelado, principalmente nos momentos mais cruciais da
vida do tutelado. E o nosso espírito protetor quem nos dá
geralmente as boas vindas a pátria espiritual.(t)
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<||Moderador||> Duas perguntas correlatas: [24] <walkiria> Como eu fico
sabendo quem é o meu anjo da guarda? [25] <Nove> Há uma maneira de
identificar quem é o nosso anjo da guarda?

<Miguel_Labolida> Geralmente não ficamos conhecendo quem é
nem conseguimos identificá-lo. Mas sempre está a nos amparar
e a nos auxiliar. (t)
<||Moderador||> [26] <Tonyfer> Quando uma pessoa nasce, já tem o seu anjo
da guarda. Digamos que a mãe dessa pessoa desencarne quando o filho tem
apenas um ano. É possível haver troca do Espírito protetor, a pedido
dessa mãe, para substituí-lo?

<Miguel_Labolida> Este tipo de decisão não está sujeita aos
nossos desejos. Esta missão é atribuída pela espiritualidade
superior através de critérios que escapam ao nosso
conhecimento.(t)
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<||Moderador||> [27] <homeover> Existem anjos da guarda
responsáveis por coletividades (cidades, estados, países)? O
Mestre Jesus poderia ser considerado anjo da guarda
planetário? A nível de sistemas solares e galáxias,
respectivamente, teríamos arcanjos e potências celestes cada
vez mais evoluídas para exercerem essa função?
<Miguel_Labolida> Sim. O Senhor Jesus é o governador espiritual de nosso
planeta. Deus governa as galáxias através de seus prepostos, anjos que
conquistaram essas responsabilidades.(t)
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<||Moderador||> [28] <walkiria> Há alguma forma mais prática e certa de
entrarmos em contato com os nossos anjos da guarda?
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<Miguel_Labolida> Através de nosso pensamento, da nossa
prece, do amor que podemos dedicar a quem nos ampara e
protege. Não há formulas cabalísticas, talismãs ou cerimônias
que possam melhorar este contato. É a nossa mente, e
sobretudo o nosso coração.(t)
Considerações Finais do Palestrante:
<Miguel_Labolida> É grandemente consoladora a idéia de termos
um ser superior a nos proteger, amparar e orientar, a quem
podemos solicitar auxílio nas dificuldades e compartilhar as
nossas alegrias. É a benção de Deus que abraça a seus filhos
com infinito amor. (t)
Oração Final:
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<Edelweiss> Amigo Jesus, agradecemos a oportunidade de estudarmos a
Doutrina Espírita, neste meio de comunicação. Que possamos, amparados em
ti, fortalecidos pela tua misericórdia, continuar nossa jornada, apesar
das dificuldades do caminho. Que a nossa vontade seja firme. Que a nossa
fé seja infinita. Envolva a todos os amigos que nos sustentam na tarefa,
fortalecendo-os e amparando-os. Que a tua paz se faça presente em nossos
espíritos. Que assim seja!

