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Introdução

Os anjos são seres de luz que vibram a frequências para lá dos 
nossos níveis habituais de audição e visão. Os anjos estão em 

todo o lado e sempre estiveram à nossa volta. À medida que a vibração 
do planeta e dos indivíduos continua rapidamente a acelerar, cada vez 
mais pessoas conseguem conetar ‑se com eles.

Este livro oferece uma coleção de histórias fabulosas contadas por 
pessoas que ouviram os anjos a cantar, que os viram ou que deles 
receberam mensagens ou sinais, bem como centenas de exemplos 
inspiradores da sua presença. Fornecemos ainda visualizações e 
exercícios para o ajudar a conetar ‑se com as maravilhas dos domínios 
angélicos.

A primeira das 777 histórias contadas neste livro é o relato da 
minha primeira experiência angélica. Desde então tenho caminhado 
e dialogado com os anjos e celebro ‑os diariamente; auxiliam ‑me 
em todos os momentos. Quer leia todo o livro em sequência quer 
nele se aventure abrindo uma página ao acaso e lendo essa história, 
espero que se sinta revigorado pela energia angélica, de modo a poder 
conetar ‑se com o seu auxílio, orientação e inspiração. A energia das 
histórias deste livro ampliará a ligação de todos aqueles que já vivem 
com consciência da presença dos anjos.

O domínio angélico é composto por anjos, arcanjos e outros anjos 
com diversas funções. Fui abençoada com a capacidade de me conetar 
com anjos, arcanjos, poderes (que incluem os anjos do nascimento 
e morte e os senhores do karma), tronos (que são responsáveis pelos 
planetas e estrelas, incluindo Gaia), querubins e serafins (que cantam 
a frequência da criação em torno da cabeça divina). Partilho algumas 
destas histórias neste livro.

Os unicórnios pertencem ao reino angélico e incluímos algumas 
histórias sobre estes iluminados cavalos brancos ascensos. As suas 
energia e luz são muito puras e doces e é fantástico que estejam 
agora a regressar à Terra para nos ajudarem pela primeira vez desde 
a queda da Atlântida.
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Os elementais também fazem parte do reino angélico e atualmente 
muitas pessoas conetam ‑se com eles. Estes pequenos, mas poderosos, 
seres tornaram ‑se igualmente parte da minha vida quotidiana.

O planeta encontra ‑se em transição, enquanto ascendemos da quarta 
à quinta dimensão. Isto significa que todos terão de lidar com os pro‑
blemas não resolvidos. Os anjos estão sempre prontos para nos ajudar, 
mas temos de lhes pedir auxílio. As histórias que selecionei mostram 
o quanto os anjos estão disponíveis para nos auxiliar, curar e orientar.

Espero sinceramente que goste deste livro e que ele lhe permita 
sentir os anjos e beneficiar com a sua presença.

SOBRE A ESCOLA DIANA COOPER

A Escola Diana Cooper1 foi inaugurada em 2003. Desde então tem 
vindo a crescer, tornando ‑se numa organização com mais de 700 pro‑
fessores em todo o mundo. Somos uma organização sem fins lucra‑
tivos com uma visão:

«Dar poder às pessoas para difundirem a luz dos anjos, a ascensão e 
os mistérios sagrados do Universo.»

E uma missão:

«Comprometemo ‑nos a apoiar a criação de uma nova idade de ouro 
no planeta. Todas as nossas atividades alinham ‑se com este propósito.»

Os nossos programas e workshops de formação de professores são 
baseados nos fantásticos livros da Diana. À medida que a autocons‑
ciência do planeta aumenta, queremos certificar ‑nos de que apoiamos 
o maior número possível de pessoas a efetuar a transição para a nova 
idade de ouro com a sabedoria e a compreensão de que necessitam 
para se tornarem seres da quinta dimensão.

Os nossos programas de formação carecem de expansão para 
abarcar este objetivo. Todos os direitos deste livro serão entregues à 

1 Diana Cooper School, na sua versão original. [N. T.]
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escola. Estes fundos permitir ‑nos ‑ão marcar realmente a diferença  
e alcançar ainda mais pessoas em todo o mundo.

Aproveite o seu périplo através deste magnífico livro. As suas 
imensas histórias dar ‑lhe ‑ão inspiração, conforto e, o mais importante 
de tudo, o «saber» universal profundo de que todos fazemos parte 
do plano divino e, quando nos conetamos com os anjos e os sábios, 
que os milagres acontecem.

Se desejar saber mais sobre a Escola Diana Cooper e o seu trabalho, 
por favor visite o nosso site em www.dianacooperschool.com. Abrimos 
os corações e convidamo ‑lo a juntar ‑se a nós neste trabalho. Juntos 
criaremos uma nova idade de ouro no planeta Terra.

Cordialmente ao serviço do divino,
Namaste

ElizabEth ann

(diretora da Escola Diana Cooper)

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer às seguintes pessoas pelo seu trabalho 
árduo, dedicação e visão na realização deste livro: Karin Finegan, 
Jillian Stott, Penny Wing, Karelena MacKinlay, Barbara Howard, Carol 
Deakin e Rosalind Horswell.

Também queremos agradecer a todos os que contribuíram com 
as suas histórias. Estas inspirarão e darão ânimo a muitas pessoas 
em todo o mundo.

NOTA: As histórias referidas por professores da Escola Diana Cooper 
apresentam as iniciais EDC após o nome da pessoa.
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C A PÍ T U L O 1

As Experiências de Diana

Desde a minha primeira experiência angélica que tenho estado 
em contacto constante com anjos, elementais e unicórnios. 

Tem sido um maravilhoso périplo dourado, embora tenha expe‑
rienciado inúmeros desafios, testes e perigos ao longo do caminho. 
Contudo, emergi destas experiências com um sentido de confiança, 
fé e gratidão. Sei que os anjos estão sempre comigo e que ajudaram 
a libertar ‑me da vitimização em direção à mestria. Também sei que, 
mesmo quando enfrento desafios, eles estão sempre ao meu lado, 
orientando ‑me.

Consequentemente, partilho algumas das minhas histórias neste 
capítulo e incluo muitas mais ao longo do livro, na esperança de que 
o possam tornar pleno de confiança, fé e gratidão.

 A minha primeira visitação  
O meu primeiro despertar para os anjos ocorreu há muitos anos. Parece ‑me 
importante que seja a primeira história angélica deste livro.
Tendo alcançado o fundo do poço, e carecendo de qualquer experiência 
espiritual, pedi auxílio ao Universo. 

— Se existe alguma coisa por aí, que se revele! — proclamei. — E tem 
uma hora para o fazer. 

Imediatamente, um belo anjo dourado com mais de 1,80 metros sur-
giu à minha frente e puxou -me para fora do meu corpo físico. Voámos 
juntos e mostrou -me muitas coisas. Por fim pairámos sobre um salão 
repleto de pessoas de auras com as cores do arco -íris e ele explicou -me 
que me encontrava na plataforma. Quando me trouxe de volta, passara 
exatamente uma hora.

Após esta experiência continuei por vezes a sentir -me indefesa e 
desesperada, mas desde então sei que existem anjos à nossa volta,  
à espera para nos ajudar.
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 Um sinal dos anjos  
Demorei muito tempo a aprender que os anjos estão constantemente a 
tentar lembrar ‑nos da sua presença e a enviar ‑nos sinais.
Isto ocorreu -me algumas semanas após a visitação do anjo. Senti -me uma 
vez mais rejeitada e pedi um sinal. Olhei para cima e vi mãos enormes no 
céu, unidas como para me elevar. Conseguia vê -las claramente e soube 
que era uma mensagem dos anjos a indicar que estavam a ajudar -me. 
Isso deu -me grande conforto.

 Anjos terrenos  
Quando os sinais que me enviavam não me libertavam do estado negativo 
em que me encontrava, os anjos vinham ter comigo com ações mais diretas.
As semanas foram passando e a minha vida foi -se lentamente compondo, 
apesar de continuar a preocupar -me com tudo. Certo dia, estava sentada 
no fundo de um salão a assistir a uma palestra. Não fazia ideia do que 
dizia a oradora, pois estava consumida pela ansiedade. Pedi aos anjos 
para me ajudarem. No fim da palestra, um estranho veio ter comigo.

— Peço desculpa por incomodar os seus pensamentos, mas não 
pude deixar de me conetar e os anjos pediram -me para lhe dizer que tudo 
correrá bem — disse ele.

Certo! Agradeci -lhe mas continuei a preocupar -me. Uns dias depois 
estava a olhar para uma montra. Caía uma forte chuva, que se coadunava 
com o meu estado de espírito. 

— Preciso outra vez de ajuda — murmurei.
Uma vez mais, aproximou -se um estranho de mim.
— Pediram -me para lhe dizer que tudo correrá bem — foram as suas 

palavras. As mesmas palavras! E desta feita comecei mesmo a acreditar.

 Anjos e água do banho  
A água é um elemento maravilhoso, pois transporta amor e aumenta a 
frequência de todos os que nela submergem ou que por ela são tocados.
Havia acabado de mudar de casa e começara uma nova fase da minha 
vida. Preparei um banho e entrei na água, pedindo orientação sobre as 
aulas que tinha de dar. Para minha grande surpresa, uma voz angélica 
respondeu -me, como um pensamento dourado a trespassar -me a mente: 
«Queremos que fales dos anjos às pessoas.»

Fiquei horrorizada e respondi que não queria fazer isso, pois as pes-
soas pensariam que era louca. O anjo proferiu então palavras que nunca 
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mais esqueci: «Quem está a fazer o teu trabalho? É o teu ego ou o teu 
Eu Superior?»

Aceitei encetar a tarefa. Saí do banho e sentei -me na cama, onde três 
anjos me transmitiram informações sobre os domínios angélicos.

 Os anjos e o meu livro  
Quando os anjos querem alguma coisa feita e todos estão dispostos a fazê‑
‑lo, tudo acontece muito depressa!
Enviei o meu livro sobre os anjos à Findhorn Press (era então intitulado 
Uma Pequena Luz sobre os Anjos, embora agora se chame Uma Nova Luz 
sobre os Anjos2). Thierry, o proprietário da editora, telefonou -me e disse 
que gostaria de publicar o livro. Retorqui que seria fantástico tê -lo pronto a 
tempo do Natal, mas ele riu e declarou ser impossível. Respondi -lhe que, 
se os anjos desejassem que o livro fosse publicado no Natal, tratariam 
de que assim acontecesse. 

Meia hora mais tarde, Thierry telefonou -me novamente e disse que, 
afinal, conseguiriam ter o livro pronto em seis semanas. Cinco semanas 
mais tarde, a cópia final estava nas minhas mãos!

 Um anjo na minha aura  
Quando os anjos recorrem a si, para transmitir uma mensagem aos outros, 
podem ocorrer milagres.
O meu livro Uma Nova Luz sobre os Anjos acabara de ser publicado, 
quando fui convidada para participar no programa televisivo da manhã 
de Richard e Judy. No momento em que estava pronta para ir para o ar, 
perguntaram -me se podiam fotografar a minha aura.

Pedi ao meu anjo que ficasse na fotografia e, para surpresa geral, tanto 
o meu anjo como o meu guia se imprimiram na fotografia da aura. Con-
segue ver -se a cabeça redonda do anjo, uma barra dourada em direção 
ao meu guia e raios de luz dourada dispersos pela fotografia.

Consequentemente, o programa recebeu 114 mil chamadas! Pedi -lhes 
para regressar no dia seguinte, porque tantas pessoas queriam falar sobre 
as suas experiências angélicas, sobre as quais nunca se haviam atrevido 
a falar. Pode ver essa fotografia em www.dianacooper.com.

2 Editora Nascente, 2016. [N. T.]
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 Anjos no período noturno  
Quando adormecemos ou acordamos, estamos mais abertos às mensagens 
angélicas.
Há muitos anos visitei o monte Shasta, na Califórnia, pois recebera orien-
tação para participar na cerimónia Wesak de diálogo com os anjos. Na 
primeira noite no hotel recebi uma chamada da minha editora, a Findhorn 
Press, a informar -me de que haviam marcado uma entrevista com Dawn 
Fazende, a editora do jornal local, o Mount Shasta News.

De madrugada fui acordada por anjos. Disseram -me que este seria um 
encontro muito importante e deram -me algumas mensagens específicas 
para transmitir. Escrevi tudo o que me disseram.

Ao chegar ao restaurante, no dia seguinte, ia cheia de curiosidade 
quanto ao que iria acontecer. Sucedeu logo uma coisa extraordinária. Dawn 
e eu cumprimentámo -nos com um aperto de mão e não conseguíamos 
separar -nos. Um enorme poder pulsava entre nós. Pensei «Caramba, que 
senhora poderosa» e fiquei depois a saber que ela pensara o mesmo de 
mim. O nosso almoço durou toda a tarde.

O encontro viria a revelar -se deveras importante: Dawn foi essencial 
para tornar possível a minha comunicação na cerimónia Wesak no ano 
seguinte. Como sempre, fiquei deslumbrada com os seres de luz e muito 
grata.

 A minha primeira comunicação: para 2000 pessoas  
Se se sentir nervoso, peça auxílio aos anjos.
O meu livro O Caminho para a Ascensão3 estava a ser vendido à velocidade 
da luz. As pessoas compravam várias cópias. Isto deu -me confiança. Na 
conferência Wesak teria de falar em frente de uma enorme audiência. 
Não tinha qualquer experiência como palestrante para tanta gente e não 
conseguia perceber como podia sentir -me tão calma, como num tranquilo 
dia de verão, mesmo quando chegou a altura de iniciar a minha apresen-
tação. Ao fazer a longa travessia até ao palco, senti as asas do meu anjo 
a envolverem -me e ampararem -me. Foi mágico. Fiquei completamente 
descontraída enquanto os anjos falavam através de mim. Mais tarde, a 
minha guia, Kumeka, explicou -me que vivera, no palco, uma experiência 
da sétima dimensão.

3 Editora Nascente, 2015. [N. T.]
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 Miguel no caminho de casa  
Uma das energias mais poderosas que pode sentir é a fé. Nesta noite confiei 
que o Arcanjo Miguel me ajudaria.
Passara a noite com amigos e, quando parti, as estradas estavam cobertas 
com camadas de gelo. Os meus amigos sugeriram que passasse a noite 
com eles, mas eu queria chegar a casa e depositei a minha confiança no 
Arcanjo Miguel.

— Por favor, por favor, Miguel, o tempo está muito mau. Preciso de 
proteção adicional para chegar a casa em segurança — disse -lhe.

Aconteceu uma coisa extraordinária: foi como se uma luz azul brilhante 
se tivesse ligado na frente do carro. Iluminava toda a estrada à minha 
frente e dos lados e só desapareceu quando alcancei a estrada principal. 
Miguel iluminou -me com a sua luz para me confortar.

 Bagagem  
O Arcanjo Miguel é muito especial. Protege e cuida de tudo, incluindo 
da bagagem!
A minha mala estava a ser transferida de um avião para outro, por isso 
pedi ao Arcanjo Miguel para tomar conta dela e certificar -se de que chegava 
ao avião certo. Enquanto aguardava em Heathrow, as malas sucediam -se 
no tapete, embora não houvesse sinal da minha. Comecei a ficar ansiosa 
e afirmei mentalmente: «Pedi -te que tomasses conta da minha mala.»

Claro como um sino, respondeu pacientemente:
— Assim fiz. Aqui vem ela.
E assim foi: passados poucos minutos a minha mala apareceu.

 Os anjos encontraram a minha casa de sonho  
Escreva exatamente aquilo que deseja, antes de pedir ajuda aos anjos.
Sempre adorei o mar e quis viver a cerca de 20 minutos da costa, embora 
perto de uma autoestrada para os aeroportos e Londres. Quando decidi 
mudar de casa escrevi este sonho, juntamente com uma descrição da 
minha casa ideal. Olhei para o mapa e percebi que Bournemouth preen-
chia todos os critérios.

Falei disto com uma pessoa conhecida e ela telefonou a uma amiga que 
vivia em Bournemouth. Meia hora depois, a amiga dela, Dee, telefonou-
-lhe de volta para dizer que teria todo o gosto em receber -me em sua 
casa e que me acompanharia à procura de casas à venda. Fiquei -lhe 
muito agradecida.
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Encontrei uma casa que preenchia todos os itens da minha lista de 
desejos e fui vê -la. Era perfeita, contudo pareceu -me demasiado grande e 
também muito cara e, não sem dificuldade, abdiquei dela. Sabia que era 
muito importante abdicar daquilo que não serve o bem maior.

Às 4h da manhã fui acordada por uma voz que dizia:
— Diana, aquela é a tua casa.
Quando desci para o pequeno -almoço, Dee entrou apressadamente 

na sala.
— Diana, um anjo acordou -me às 4h da manhã e declarou: «Diz à 

Diana que aquela é a casa dela!»
Portanto, apesar de ter sido a única casa que vi e de não ter o dinheiro 

para a adquirir, comprei -a. Adoro -a.

 Tornar a vivência do meu sonho possível  
Eis o que aconteceu depois.
Quando mudei para a nova casa restavam -me 2 000 libras na conta 
bancária e não tinha quaisquer reservas. No primeiro dia na casa nova 
chegaram faturas para pagar no valor total de 10 000 libras. 

— Anjos, se querem que viva nesta casa tragam -me o dinheiro 
de que preciso para pagar as contas esta semana. Se o dinheiro não 
chegar coloco outra vez a casa no mercado — disse alto, imóvel, na  
cozinha.

E tê -lo -ia feito. A quantia total chegou nessa semana.

 O quarto de Metatron  
Dedique um local especial a um anjo em particular e esse anjo cuidará  
dele.
Tenho um bonito quarto em minha casa que decidi transformar no quarto 
de Metatron. Queria pintar as paredes de laranja -claro e a alcova, onde 
se situa o altar, de um laranja intenso. Comprei a tinta e estava muito 
satisfeita. Não obstante, assim que entrei no quarto senti dúvidas. 

— Oh, bolas — disse para mim própria —, espero ter comprado as 
cores certas.

— Compraste. — Ouvi alto e bom som a voz de Metatron. — Fui eu 
que escolhi!

Adoro aquele quarto quando o sol brilha — as paredes cor de laranja 
tornam -se incrivelmente quentes e acolhedoras.
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 Cântico das fadas e dos elementais  
Um murmúrio estridente é a chave para o reino dos elementais.
Enquanto caminhava pela floresta apareceu uma fada amorosa, que se 
sentou no meu ombro e começou a cantar. Foi simplesmente lindo: um 
canto alto e doce, como nenhum outro som terrestre. Fiquei plena de 
alegria e imaginem como me senti depois, quando centenas de fadas 
e outros elementais se juntaram também a cantar. Era um murmúrio 
estridente e melodioso e fiquei mais tarde a saber que este som é a chave 
para o reino dos elementais. Pode ler uma versão completa desta história 
no meu livro The Keys to the Universe4.

 Mil anjos  
Existem mil pétalas no Chakra da Coroa, que representam as mil lições 
a aprender!
Certo dia, estava eu a visualizar uma flor -de -lótus repleta de pétalas no 
meu Chakra da Coroa quando me lembrei da minha estada no ashram da 
líder espiritual Amma, na Índia. Costumava levantar -me cedo para ouvir 
os swamis cantar os mil nomes de Deus. Demorava cerca de uma hora e 
era uma experiência emocionante.

Ao recordar isto senti as mil pétalas a transformarem -se em camada 
após camada de anjos sobre a minha cabeça. Pedi mentalmente para 
cantarem os mil nomes de Deus. Não os cantaram um de cada vez, como 
imaginara, mas todos ao mesmo tempo e repetiram sete vezes! Foi como 
uma explosão de energia sónica no cimo da minha cabeça. Uau! A energia 
angélica inspira o sublime.

 Om angélico  
Pode cantar o om e pedir aos anjos que cantem consigo. Eles enviar ‑lhe ‑ão 
as suas vibrações mesmo que não consiga senti ‑las.
Numa ocasião, os anjos pediram -me para cantar o om no meu Chakra da 
Coroa e indicaram que cantariam comigo. Comecei a cantar enquanto me 
centrava no Chakra da Coroa e eles acompanharam -me com um canto mag-
nífico. Abriram de tal forma o meu chakra que mais tarde senti -me como 
se a minha cabeça tivesse sido aberta ao meio. Sei que o meu centro da 
coroa foi aberto a um novo nível, que permitiu que fluísse mais luz por mim.

4 As Chaves para o Universo, em tradução livre. [N. T.]
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 Asas douradas  
Por vezes surge, vindo do nada, uma visão ou experiência e é tão gloriosa 
que até corta a respiração.
Numa área tranquila da minha floresta local, onde não passam cami-
nhos principais, imobilizei -me em silêncio, observando as belas árvores. 
Subitamente senti asas a surgirem dos meus ombros. Eram de ouro 
puro e conseguia perceber que eram enormes, tinham uma envergadura 
de 30 metros. Irradiavam tanta luz que tinha a certeza de que todos na 
floresta as veriam. Ali fiquei, arrebatada e maravilhada.

Depois pensei que devia usar aquela energia e dirigi -a das asas de 
várias formas para alcançar aqueles que precisavam. Por fim dirigi -a 
para a Síria e visualizei as asas a abraçar e levar a paz àquele povo.  
A experiência desvaneceu -se, porém a impressão das asas durou mais de 
uma hora. Foi algo tão especial que fui incapaz de partilhar a experiência 
durante vários dias.

 Gobolino  
Os duendes pertencem à quinta dimensão e são elementais extremamente 
sábios, centrados no coração. Dedicam as suas vidas a ajudar o planeta.
Noutros livros já contei histórias do meu amigo duende. Sorrio sempre 
que me lembro dele a ensinar -me a unicidade de forma simples.

Quando ele saltou de uma árvore, e caminhou comigo ao longo de 
um caminho florestal, pedi -lhe que me falasse dos relacionamentos com 
os outros elementais e com os humanos. Se esperava ouvi -lo contar -me 
que as fadas tinham a vida facilitada ou que os outros elementais eram 
preguiçosos, estava muito enganada. A sua resposta a tudo foi:

— Somos iguais, mas diferentes.
Surpreendentemente simples! Isto aplica -se a todas as culturas, reli-

giões, países, raças e qualquer ser noutra pele, que reflete um aspeto 
diferente do divino. Trago sempre no coração as suas palavras.

 Sentido de humor de um duende  
Os elementais e todos os seres de alta frequência possuem excelente sentido 
de humor e adoram ouvir ‑nos a rir.
Estava a caminhar com o meu amigo Gobolino, o duende da história acima, 
junto a um lago em África. O meu amigo tem um sentido de humor traquina 
mas inocente. Quando avistámos uma grande ave aquática pousada num 
poste no lago, a dormir com a cabeça sob a asa, Gobolino pediu -me que 
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reproduzisse o som dos elementais. Devo dizer que fiquei curiosa e então 
imitei o murmúrio melodioso e estridente. Fiquei estupefacta quando a 
ave acordou estremunhada e olhou em volta, surpreendida!

 A persistência do Arcanjo Gabriel  
Quando os anjos querem que faça alguma coisa encaminham tudo nesse 
sentido, por isso deixe ‑se levar!
Recebi uma chamada de Paivi, o organizador de uma feira espiritual na 
Finlândia, a pedir -me para falar na feira. No entanto, eu já tinha a data 
ocupada. Ficaram desiludidos e recordo nitidamente as palavras de Paivi:

— Não pode ser. Eu sei que deverias vir.
Quando fui dar um passeio nessa manhã, o Arcanjo Gabriel não 

parava de me dizer:
— Tens de ir à Finlândia.
— OK — retorqui por fim, exasperada —, se queres que eu vá, por 

favor cancela o meu compromisso e irei à Finlândia.
Quando cheguei a casa tinha uma mensagem a dizer que o evento com 

que me comprometera havia sido adiado! Pude, portanto, ir à Finlândia 
falar no evento de Paivi.

 Os anjos e os elementais cantam o meu nome  
Ao escolher o seu nome está a transportar a vibração da essência do seu 
périplo espiritual. Então comunica telepaticamente a sua escolha aos seus 
progenitores, habitualmente antes de nascer. Cada vez que o nosso nome 
é dito com amor e alegria, conseguimos sentir a maravilha que é sermos 
nós próprios. Quando é cantado com amor, especialmente pelos outros 
domínios, somos verdadeiramente abençoados.
Era um daqueles dias. Haviam -me dito uma coisa muito desagradável 
e estava perturbada e a sentir -me em baixo. Na manhã seguinte, esta 
sensação ainda ardia dentro de mim e decidi ir caminhar nos bosques. 
Era uma linda manhã.

— Natureza — proferi em voz alta —, por favor tira -me estes senti-
mentos negativos e transmuta -os. 

Tomei consciência de uma fada sentada no meu ombro. Em seguida 
fiquei rodeada por imensos elementais, que cantaram o meu nome com 
muito amor e carinho. Depois juntaram -se -lhes os anjos. Um unicórnio 
acrescentou a sua luz. Dos céus jorravam ondas e mais ondas de amor 
para mim, enquanto eles cantavam o meu nome sem parar. 
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— Perdoa a pessoa que antes foste e alegra -te com quem és agora — 
foi a mensagem que me ofereceram.

Duas horas mais tarde ainda conseguia sentir o amor no meu coração 
e já nem me lembrava da razão daquela tristeza.

 Ajudar as crianças a chegarem à luz  
Quando observamos ou visualizamos um orbe à nossa volta, a sua energia 
é absorvida pela nossa aura.
Andava eu pela natureza, a respirar um orbe cor -de -rosa intenso do Arcanjo 
Chamuel e da Santa Maria, quando um elfo correu na minha direção 
com seis crianças pequenas à sua volta. Percebi que se tratava de almas 
penadas, que não haviam completado a passagem. Quando viram a luz 
de Maria e do Arcanjo Chamuel à minha volta, as crianças correram para 
mim, exceto uma, que se afastou. Ajoelhei -me e, uma a uma, entreguei -as 
à luz e as suas mães vieram acolhê -las. 

Lembro -me especialmente do ar radiante e feliz no rosto de um peque-
note louro, com cerca de 2 anos e vestido de marinheiro, ao ver a sua mãe. 
Continuei a caminhar, questionando -me onde estaria a criança que fugira. 
Quase imediatamente o elfo reapareceu, trazendo a criança firmemente 
pela mão e reconfortando -a. Desta feita, a criança viu a luz e também ela 
correu para mim e foi levada pela sua mãe e pelo seu pai.

 Árvores que curam  
Quando abençoamos e apreciamos as árvores, as flores e outros aspetos da 
natureza, obtemos resposta e auxílio de formas que nunca nos passariam 
pela cabeça.
Estava num bosque quando, subitamente, me surgiu um pensamento 
sobre um bebé moribundo e a sua família em sofrimento. Não sabia de 
onde vinha este pensamento, apesar de sentir que estava a captar as emo-
ções de uma família próxima. A sensação de dor crescia cada vez mais e 
pedi ajuda. Por um minuto, a dor pareceu insuportável. Depois, aliviou.

A minha guia, Kumeka, contou -me que recebera o sentimento de 
perda de uma família local, cujo bebé havia morrido, e depois captara 
os sentimentos de perda por todos os bebés e crianças que perdera em 
vidas passadas. Haviam sido as árvores a libertar -me. Quando este sen-
timento de perda intenso, quase insuportável, se desvaneceu senti -me 
indescritivelmente livre e, profundamente grata, agradeci às árvores por 
transmutarem a minha dor.
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 Ao encontro de Pã  
Pã é o poderoso mestre da nona dimensão, responsável pela natu‑
reza. Ele e o Arcanjo Purlimiek trabalham juntos para ajudar o reino  
natural.
Estava a passear na floresta ao pé de casa, quando tomei consciência 
de um enorme ser entre as árvores. Perguntei -lhe telepaticamente quem  
era.

— Pã — respondeu.
Fiquei literalmente sem saber o que dizer, por isso tentei apenas 

transmitir gratidão por tudo o que ele fez. Também estava bastante cons-
ciente de todas as coisas que os humanos têm feito ao mundo natural. 
Ali fiquei, projetando gratidão, até ele se retirar, deixando -me com uma 
sensação de profunda paz.

 Proteção angélica ao voar  
Muitas pessoas temem voar, mas os anjos podem dar ‑nos confiança e con‑
forto, como veremos nesta história.
Estava de férias na Tailândia e da praia conseguíamos ver os aviões do 
aeroporto local a descolar e aterrar. Fiquei intrigada ao ver que as foto-
grafias que tirei revelavam dezenas de orbes de anjos da guarda e alguns 
dos anjos do Arcanjo Gabriel à volta dos aviões. Os anjos da guarda eram 
tão proeminentes que foi claro para mim que aqueles por quem estavam 
a velar deviam estar muito nervosos.

Foi por essa razão que os seus anjos se mantiveram por perto e os 
envolveram na sua energia, ajudando -os a sentirem -se seguros. Se ao 
menos as pessoas se apercebessem do apoio e auxílio que temos quando 
voamos… Os viajantes nervosos sentir -se -iam muito melhor!

 O anjo dos animais e a minha cadela  
Preocupar ‑se com as pessoas e os animais de quem gosta envia ‑lhes energia 
negativa. Em vez disso, peça aos anjos para os envolverem em luz.
Estava agendada a castração da minha bela cadela, Vénus. Enquanto 
dávamos um longo passeio a caminho do veterinário, pedi ao Arcanjo 
Fhelyai (o arcanjo que vela pelos animais) para cuidar dela. 

— Estarei com ela — ouvi -o proferir. — Tudo correrá bem.
Foi um grande alívio ouvir isto e fui então capaz de acreditar piamente 

que a operação correria bem, como se verificou.
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 Curar o relacionamento com o pai  
Se nos conetarmos com os anjos, estes recorrerão à nossa energia para curar 
ou mudar os outros através de nós mesmos sem o nosso conhecimento.
Anita, a minha contabilista, era uma pessoa esfuziante, intensa e amorosa. 
Certo dia veio almoçar comigo antes de ir visitar o pai. Este é o e -mail 
que ela me enviou alguns dias mais tarde:

«Quer te tenhas apercebido quer não, não estivemos apenas a almoçar! 
Se bem te lembras, quando saí de tua casa fui visitar o meu pai.

Fazia exatamente nesse dia 40 anos que o meu pai saíra de casa sem 
qualquer explicação. Passei muitas horas a trabalhar com a minha criança 
interior para curar a mágoa, a raiva, a tristeza, etc. Enquanto estávamos 
a almoçar, os anjos estiveram a curar -me através de ti e pude finalmente 
limpar, libertar -me, abrir mão e perdoar todo este episódio. Quando me 
encontrei com o meu pai nesse dia senti -me desprendida e tranquila, o que 
era pouco habitual. Não restava raiva, apenas aceitação e compreensão. 
Só na manhã seguinte tomei consciência do que acontecera. Os espíritos 
são tão bons a planear as coisas…

Portanto, aqui fica um enorme obrigado pela cura e um pequeno 
obrigado pelo almoço.»

Anita
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C A PÍ T U L O 2

Anjos da Guarda

Todos temos um anjo da guarda, que está connosco desde o nas‑
cimento e que sustém o esboço divino da nossa vida. Façamos o 

que fizermos, o nosso anjo da guarda ama ‑nos incondicionalmente 
e está sempre connosco. Sussurra ‑nos constantemente sugestões 
para o nosso bem maior e tenta guiar ‑nos. Já vi muitas fotografias 
que mostram as auréolas dos anjos da guarda mesmo ao lado dos 
ouvidos das pessoas, a murmurarem ‑lhes sugestões.

Encorajam ‑nos a fazer as melhores escolhas, arranjam maneira 
de conhecermos as pessoas de que necessitamos para continuar em 
frente e confortam ‑nos e ajudam ‑nos de todas as maneiras possíveis. 
Devido ao nosso livre ‑arbítrio, os anjos da guarda não nos podem sal‑
var das experiências que temos de viver para aprender algo. Contudo, 
salvar ‑nos ‑ão do perigo ou da morte, se não for a nossa hora.

 Conhecer o meu anjo da guarda  
Adoro esta história da Karin, que ilustra como o seu anjo da guarda a 
ama, por muito mal que se sinta.
Apesar de ser mestre de Reiki e terapeuta, e de sempre ter sabido que tinha 
capacidades psíquicas, não sentia qualquer ligação com os anjos, até ter deci-
dido experimentar o Transform Your Life Programme5, de Elizabeth Ann Morris.

Ela perguntou -me se queria conhecer o meu anjo da guarda e orientou-
-me através de uma meditação guiada. Estava aterrorizada! Acreditava 
realmente que os anjos não me queriam conhecer. Sentia nas minhas 
profundezas que não era digna desse amor e que eles não apareceriam.

Não obstante, esta fantástica professora trouxe os anjos da cura 
para o meu coração e eu senti! Experienciei uma forte sensação física da 

5 Programa Transforme a Sua Vida, em tradução livre. [N. T.]
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minha respiração a acalmar, de uma luz desconhecida a envolver -me e 
da diminuição da dor no meu coração.

Surgiu -me na mente o nome «Harold». Vi o ser mais magnífico e o 
mais extraordinário foi aquele amor por mim patente no seu olhar. Naquele 
momento, a minha vida mudou. Apercebi -me de que, se eu quisesse,  
o amor estava disponível para mim. Tudo o que tinha de fazer era fechar 
os olhos e pedir a Harold que aparecesse.

Karin Finegan EDC

 Aninhada por um anjo  
O seu anjo da guarda segura ‑lhe a mão e apoia ‑o sempre que mais precisar.
Eu e o meu companheiro ficámos extasiados quando engravidei, porém, 
às 11 semanas comecei a ter hemorragias e dores nas costas. Deitei -me, 
enquanto o meu companheiro telefonava ao médico. Fechei os olhos e 
vi -me numa maca de hospital a ser transportada através de portas. Conti-
nuava a tentar acalmar -me e a dizer a mim própria que tudo correria bem.

O quarto começou a ficar «desfocado» e senti -me envolta por um 
calor físico e amor. O medo abandonou -me por completo e fiquei calma 
e segura, como se estivesse no interior de um casulo de doçura. Soube 
que, não importava o que estivesse para vir, não estaria sozinha.

Fui fazer um check -up e pernoitei lá. Sonhei que vi os contornos de um 
feto destacados sobre uma luz azul -elétrica, mas o feto separou -se de mim 
e acordei. Abortei. Fiquei muito perturbada, embora, de alguma maneira, 
soubesse que ainda estava segura naquele casulo de calma, paz e amor.

Na manhã seguinte fui levada numa maca através das portas que 
vira com o olho da mente. Nos dias que se seguiram, a calma interior 
permaneceu. Tenho a certeza de que aquela presença era o meu anjo da 
guarda a ajudar -me a atravessar aqueles momentos desafiantes.

Karen Spring -Stocker

 Distração do anjo da guarda  
Esta rapariga foi abençoada quando o seu anjo da guarda a protegeu. 
Os anjos agem de milhões de formas para nos manterem a salvo, até dos 
nossos próprios erros.
Quando tinha pouco mais de 20 anos ia a caminho de casa, exausta, 
após uma saída noturna, e deixei passar a minha estação. Estupidamente, 
aceitei boleia de um desconhecido. Tudo estava bem até ter tentado sair 
do carro e aperceber -me de que não estava segura. 
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Subitamente, tanto o condutor como eu fomos atraídos pelo som de 
passos em direção ao carro. Aproximava -se um homem com um chapéu 
de feltro. A luz da rua parecia focar -se nele. Consegui sair do carro e chegar 
a casa em segurança.

No dia seguinte apercebi -me de duas coisas. Apesar de o «homem» 
ter parecido aproximar -se do carro, nunca lá chegou nem passou por 
nós. Voltei ao local e não havia nenhum candeeiro de rua. Apenas posso 
concluir que foi o meu anjo da guarda que provocou a distração para me 
manter segura. Agradeço -lhe por isso.

Anónimo

 O anjo da guarda e a minha missão de vida  
Se pedir alguma coisa em prol do seu bem maior, o seu anjo da guarda 
moverá montanhas para garantir que tal acontece.
Encontrei um anúncio do curso de formação em ascensão da Diana. 
Fiquei tão entusiasmada que liguei imediatamente para o número e a 
Diana lamentou, mas o curso já tinha a lotação esgotada. Pedi ao meu 
anjo da guarda para me garantir um lugar, caso fosse deveras útil para o 
meu bem superior. Dois dias depois recebi uma chamada a informar -me 
que havia uma vaga, se ainda a quisesse. Agradeci a Eleanor, o meu anjo 
da guarda, pela sua ajuda e nunca mais olhei para trás!

Eloise Bennett EDC

 Os anjos velam por mim  
Os anjos da guarda velam sempre por nós; senti ‑los é uma experiência 
maravilhosa e reconfortante.
Passaram poucos anos desde que descobri os anjos. Andava sempre 
à procura de sinais físicos, como penas, mas acabei por perceber que 
precisava de ter mais fé.

Certo dia estava a dormir no meu quarto, onde também se encontra 
o meu altar. Senti outra presença no quarto e intuí uma forma enorme 
sentada na mesinha ali ao pé. Depois esqueci completamente a experiência 
e continuei na minha vida.

Um dia mais tarde, quando estava a fazer a cama, encontrei duas 
penas brancas no cobertor. Tinham uma cor branca tão pura que soube 
imediatamente que o meu anjo as deixara para mim.

Melody Chophla
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 Caminhada nos Alpes suíços  
com o meu anjo da guarda  

O seu anjo da guarda dar ‑lhe ‑á um sinal quando houver perigo, para poder 
tomar as medidas de precaução necessárias.
Fui fazer uma caminhada sozinha nos Alpes suíços. Os caminhos estavam 
todos abertos e eram fáceis de seguir. Todos os dias pedia ao meu anjo 
da guarda para velar por mim e me avisar se houvesse perigo. A minha 
«intuição», os meus anjos, avisa -me sempre.

Certo dia, palmilhava um caminho entre duas montanhas em direção 
a um vale. A minha intuição deu sinal e senti medo. A sensação foi -se 
intensificando e, após o almoço, voltei para trás.

Alguns dias depois segui por outro caminho até ao vale e verifiquei 
que existia um planalto com uma mina em ruínas. Não fazia ideia do 
perigo que se avizinhava, contudo tinha de ouvir o meu anjo da guarda.

El Gleeson EDC

 Os anjos confortam os doentes  
Quando as pessoas estão febris é frequente conseguirem vislumbrar os 
domínios espirituais para lá do véu, como acontece nesta história.
Desde criança que acredito em anjos, embora me tenham coibido de 
falar sobre eles, dizendo -me que existem alguns que podem ser maléfi-
cos. Há alguns anos, no turno da noite no hospital onde era enfermeira, 
apareceu um paciente com uma febre muito alta. Baixei -lhe a temperatura 
com toalhas molhadas e fiquei junto à cama a observar a sua evolução. 
Subitamente, levantou a mão.

— Ali está o meu anjo — declarou.
Não vi qualquer anjo. Estremeci devido às minhas recordações de 

infância e compreendi que o paciente se sentia profundamente recon-
fortado por aquela presença angélica.

Mona Lise Damkjaer

 É reconfortante saber  
que o meu anjo da guarda está comigo  

Na história seguinte, Sharon partilha como o seu anjo da guarda a salvou 
de um acidente.
Sei que o meu anjo da guarda está sempre comigo e, em várias ocasiões,  
a sua presença foi decisiva para evitar situações de perigo. Uma vez, en-
quanto conduzia às 2h30 da manhã, avisou -me para me aproximar dos 
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semáforos com cautela. Apesar de estar verde nesse preciso instante, um 
carro passou o sinal vermelho a alta velocidade. O meu anjo evitou um gra- 
ve acidente de viação.

Sharon

 Salva de um ladrão  
Sharon, da história anterior, conta ‑nos como o seu anjo da guarda evitou 
que fosse assaltada.
Estava em Espanha quando o meu anjo da guarda me avisou para ter 
cuidado e ficar atenta a um homem que estava sentado próximo de mim 
numa esplanada de praia. Mais tarde vim a saber que aquele homem era 
um ladrão. Felizmente, estava preparada: depois de o meu anjo me avisar, 
retirei da mala todo o dinheiro, os documentos e as chaves e coloquei-
-os nos bolsos. Também entreguei algumas coisas ao meu filho para 
ele tomar conta, pelo que o ladrão não conseguiu levar nada. Foi muito 
reconfortante saber que o meu anjo está sempre comigo.

Sharon

 Protegido pelo anjo da guarda  
O seu anjo da guarda salvá ‑lo ‑á se não for o momento certo para se magoar 
ou morrer.
Desde tenra idade que acredito nos meus anjos da guarda. Sempre 
reconheci as suas intervenções em prol da minha segurança e bem-
-estar e, num dia deveras importante, o meu anjo da guarda salvou -me  
a vida.

Ia a ouvir música a caminho do trabalho. Cheguei a uma estrada e 
olhei para ambos os lados antes de atravessar. Vi um carro a alta velo-
cidade na minha direção — nem tive tempo para reagir! Vi -me a ser 
atropelado pelo automóvel, a voar pelos ares e a aterrar mais adiante no  
asfalto. 

Não obstante, quando o carro se aproximava senti -me a ser puxado 
para trás, para o passeio. Percebi que esta extraordinária força era o meu 
anjo da guarda, Geranum, que me salvara do perigo. Tive a certeza, sem 
sombra de dúvida, de que o meu anjo da guarda me salvou a vida.

Espero que a minha história inspire outras pessoas a procurar e tra-
balhar com os seus anjos da guarda.

El

miolo_Anjos Historias Reais_v7_AF.indd   30 14/01/20   21:16



A N J O S  D A  G U A R D A

31

 Os anjos falam connosco através da nossa voz interior  
A sua voz interior é o murmúrio do seu anjo da guarda.
Estava sozinha em casa e comecei a sentir náuseas. Uma voz interior 
disse -me para ligar ao meu irmão. A voz era insistente. Quando o meu 
irmão atendeu, a voz instruiu -me para dizer que estava a ter um ataque 
cardíaco, mas não consegui falar e o meu irmão estava prestes a desligar, 
quando finalmente consegui gritar o meu nome. Quando ele chegou a 
minha casa já tinha perdido a consciência.

Depois disto ele disse -me que, se eu tivesse ligado 10 minutos mais 
tarde, ele já teria saído para o trabalho. Para mim foi um milagre do meu 
anjo da guarda.

Vivien Barboteau

 Auxílio com o meu visto  
Se estou com qualquer tipo de problema, a primeira coisa que faço é pedir 
ajuda aos anjos.
Estávamos a caminho do Egito para o evento 11.11. Precisávamos de visto 
e recebi o meu no aeroporto de Heathrow. Guardei -o cuidadosamente 
na bolsa de cintura e corri o fecho. Ao chegar ao Cairo, estávamos na 
fila para verificação dos vistos quando, para meu grande susto, percebi 
que não tinha o meu. Procurei duas vezes na bolsa e verifiquei a mala 
de mão, apesar de saber que não era ali que o tinha posto. Não havia 
sinal do visto. 

— Ó anjos, ajudem -me. Preciso mesmo de ajuda — sussurrei. 
Depois acrescentei em voz alta, para ninguém em particular:
— Perdi o meu visto!
— Olhe, deram -me dois por engano — retorquiu uma mulher atrás 

de mim. — Tome, fique com o que tenho a mais.
Diana Cooper

 Os anjos ajudam a encontrar o vestido perfeito  
Os anjos adoram cerimónias e casamentos. É natural: são momentos 
muito especiais.
Era o casamento do meu único filho, Simon, e era imperativo para mim 
ter bom aspeto neste dia tão especial para ele. Passara muitas semanas 
à procura da indumentária certa, porém sem sorte. Entrei em pânico. 

— Mãe — disse o Simon —, porque não pedes ajuda aos teus anjos?
Assim fiz.
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Uma amiga mencionou uma loja que conhecia, que talvez fosse o que 
eu precisava. Assim que entrei vi um vestido azul -pálido com acessórios 
prateados. Adorei -o e assentava -me como uma luva. 

Quando cheguei a casa, a minha vizinha pediu para ver a minha compra. 
— Que logótipo adorável nas costas — comentou ela enquanto obser-

vava o vestido.
Espreitei e fiquei estupefacta. Estavam duas asas de anjo bordadas no 

tecido. Na etiqueta podia ler -se: «Tema Anjo». Apercebi -me então que o 
drapeado do vestido fazia lembrar asas dobradas.

O meu filho casou numa igreja repleta com mais de 70 estátuas e fri-
sos de anjos. Durante a cerimónia sagrada estávamos rodeados e fomos 
abençoados pela sua presença!

Susan Venus

 Os nomes dos anjos da guarda  
Os anjos trazem e levam mensagens a Deus. O seu anjo da guarda tem 
um nome, que é a vibração que os ajuda a conetarem ‑se. Conhecer o nome 
do seu anjo ajuda a personalizar o relacionamento.
Sempre acreditei em anjos e falo regularmente com o meu. Por vezes 
é apenas um simples «bom -dia» ou podem ser conversas longas, se 
alguma coisa me preocupa. Certa noite, deitada na cama, pedi ao meu 
anjo para me dizer o seu nome. Enquanto me preparava para dormir, 
ouvi uma voz:

— Nicolas.
Fiquei surpreendida e saltei da cama para procurar o nome no glossá-

rio da minha Bíblia. Nicolas vem descrito como diácono. Verifiquei esta 
palavra e quer dizer «mensageiro de Deus».

Anónimo

 O milagre do meu anjo da guarda  
Aqui fica uma história hipnotizante sobre milagres e magia com o anjo 
da guarda
Os meus pais divorciaram -se quando eu tinha 2 anos e a minha mãe 
ficou sozinha a cuidar dos dois filhos. Eu era um sonhador, com uma 
enorme imaginação. Acreditava em milagres e, ao longo da minha infância, 
estes ocorriam quase diariamente. Sentia e ouvia o meu anjo da guarda.  
No entanto, tinha de ser o homem da casa. Abdiquei da minha adoles-
cência e deixei -me de devaneios.
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O tempo passou e com 22 anos estava a trabalhar como empregado 
de balcão num bar. Conheci um cliente habitual, que me parecia familiar. 
Perguntei -lhe o que queria beber. Ele riu -se.

— Acabarás por aprender — respondeu.
Independentemente daquilo que eu lhe perguntava, a sua resposta 

era sempre:
— Acabarás por aprender.
Contou -me a história de uma criança, que costumava ter imensa ima-

ginação, embora tivesse abdicado disso para cuidar da mãe. Contou -me 
que a criança crescera e se esquecera de tudo o que aprendera; repudiara 
o seu poder e esquecera o seu propósito de vida.

Este rapaz foi visitado pelo seu anjo da guarda quando tinha vinte 
e poucos anos. O anjo mostrou -lhe milagres para lá da compreensão 
humana, restaurou a sua fé e depois salvou -lhe a vida. Este jovem chegou 
à conclusão que depois de tudo isto o anjo se afastou dele porque tinha 
de salvar outra alma de uma vida de tristeza.

Nesta época consumia drogas e «divertia -me» noite dentro. Tinha 
batido no fundo do poço quando ele apareceu. 

— Se continuares assim — declarou — só tens mais duas semanas 
de vida. Tens de escolher. Viver ou morrer, escolhe!

Então desapareceu... e foi a última vez que o vi.
Escolhi viver.
Anos mais tarde lembrei -me daquela história e foi então que me 

apercebi, como se tivesse sido atropelado por um camião: de certeza que 
era o meu anjo da guarda na forma física. Entrara na minha vida, fizera 
aquilo a que se havia proposto, salvara -me a vida e depois desaparecera. 
Fiquei estarrecido! Era mesmo o meu anjo da guarda? Deixo que cada 
um de vós responda como quiser.

Keith Leon

 Os anjos da guarda comunicam uns com os outros  
Quando o seu anjo da guarda fala com o de outra pessoa acontecem 
milagres. Porém, é importante reconhecer que os anjos nunca defendem 
conduzir demasiado rápido!
Eu e o meu marido fomos levar o nosso filho ao aeroporto de Gatwick.  
O meu marido ia a conduzir muito depressa, porque tínhamos medo 
que o miúdo perdesse o voo. Só nos apercebemos que entrámos numa 
zona de 50 km/h quando vimos uma placa a dizer «Polícia à paisana 
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nesta área» e, sim, quando demos conta estavam a mandar -nos encos-
tar. Roguei ao meu anjo da guarda que pedisse ao anjo da guarda do 
agente para este ser compreensivo e nos deixar continuar o caminho, 
explicando o nosso erro.

O meu marido foi falar com o agente e, milagrosamente, voltou quase 
imediatamente para o carro. Tinham -no mandado embora só com um 
aviso. O meu filho apanhou o avião e chegou ao destino em segurança.

Angela Inward

 A primeira vez que senti  
o amor do meu anjo da guarda  

Se não tiver de sofrer, o seu anjo da guarda ajudá ‑lo ‑á.
Estava casada há seis meses e tínhamos muitas responsabilidades, 
incluindo o crédito hipotecário e as contas para pagar. Trabalhava a tempo 
inteiro durante o dia e à noite como dançarina. 

Certa noite, eu e o meu companheiro discutimos e eu saí intempesti-
vamente de casa, em pijama, e entrei no carro.

Chovia a potes e conduzia como uma louca; fiz uma curva demasiado 
depressa e perdi o controlo do carro. Subitamente, foi como se me tivessem 
tirado o volante das mãos e o automóvel endireitou -se e tudo correu bem. 
O meu coração batia fortemente e lembro -me de ter pensado: «Tenho 
um anjo da guarda que acabou de me salvar!»

Angela Inward

 Aprender com o meu anjo da guarda  
O seu anjo da guarda cuida de si, mas deve aprender com a experiência.
Aprecio empreendimentos ousados e o meu anjo da guarda sempre 
velou por mim. Quando era miúda, eu e os meus amigos gostávamos de 
brincar na orla da floresta. Certa vez decidimos trepar um muro alto nas 
redondezas. Quando chegámos lá a cima vimos um prado. 

Não me apetecia andar pelo muro e, ao ver uma corda pendurada, 
decidi balançar como o Tarzan. Ao pendurar -me na corda esta partiu -se 
com o meu peso e dei uma queda de 10 metros. Contudo, aterrei suave-
mente e tive a certeza de que o meu anjo da guarda me tinha amparado 
na queda. Percebi que, apesar de ter sido salva pelo meu anjo, tinha de 
começar a assumir a responsabilidade dos meus atos.

Martina Maria Seraphina Kammerhofer EDC
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 Os anjos acalmam os elementos  
Pode pedir ao seu anjo para acalmar o tempo; os anjos podem tornar as 
viagens mais tranquilas.
Viajei de ferry da Grécia para Itália e regressei do mesmo modo. Em ambas 
as viagens, o mar estava encrespado e grande parte do grupo enjoou. 
Estávamos prestes a fazer novamente a mesma viagem e tínhamos medo. 
Pedi ao meu anjo da guarda para acalmar os elementos. 

Antes da viagem vi a previsão meteorológica, que indicava ventos 
fortes. Todavia, desde que embarcámos até chegarmos a Veneza, o mar 
manteve -se calmo. Ninguém se sentiu mal. O mesmo aconteceu no 
regresso. Agradeci do fundo do coração ao meu anjo da guarda pela  
ajuda.

Daniela Gabriel Leventopoulos
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C A PÍ T U L O 3

Sinais Angélicos

Os anjos recorrem a muitas formas para nos lembrar da sua 
presença e guiar ‑nos. Pode escolher o seu sinal pessoal e pedir 

aos anjos que anunciem a sua presença com esse sinal. Adoro estes 
exemplos partilhados por várias pessoas. Espero que este capítulo 
o inspire a procurar mensagens angélicas de diversas maneiras.

 Confie nos sinais  
Os anjos enviam ‑nos sinais constantemente. Muitas vezes, a parte difícil 
é acreditar.
Ao caminhar pelos bosques pedi um sinal que indicasse que um projeto 
meu estava a avançar. Nesse mesmo instante vi um arco -íris. 

— Tem estado a chover — disse para mim própria —, portanto é 
natural que apareça um arco -íris.

O arco -íris ficou mais brilhante, como se se tivesse acendido uma luz, 
e imediatamente surgiu um segundo arco -íris. Pensei para mim que assim 
estava melhor, mas ainda queria algo mais definitivo. Enquanto pensava 
nisto apareceram nuvens cor -de -rosa na copa das árvores, apenas numa 
zona restrita do bosque. 

— Isto deveria ser um sinal? 
Queria ter a certeza e então as nuvens cor -de -rosa desapareceram e 

reapareceram noutra zona do bosque. 
— Pois bem, dá -me só mais um sinal para ter a certeza — implorei. 

— Qualquer coisa como um cavalo branco ou um unicórnio. 
Com o meu terceiro olho vislumbrei então um veado branco como a 

neve. Todos os veados simbolizam confiança, por isso ri -me. Na manhã 
seguinte, nos campos junto ao bosque, vi um cavalo branco como a 
neve. Nunca antes ali tinha visto um cavalo, nem nunca mais voltei  
a ver.

Diana Cooper
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 Um livro sobre anjos  
Por vezes a nossa ligação aos anjos é despoletada por qualquer coisa que 
alguém diz. Também há muitos livros sobre anjos, que lhe permitirão 
aprender a estabelecer a ligação.
Foi uma das minhas adoradas irmãs que me disse que todos temos um 
anjo da guarda. Comecei então a comunicar com o meu anjo pessoal.  
Às vezes acordava a meio da noite e pressentia movimento no meu 
quarto; a minha irmã afirmava que eu havia conseguido estabelecer 
contacto.

Certo dia, estava eu numa livraria quando me senti atraída pela secção 
espiritual, onde encontrei e comprei o livro Uma Nova Luz sobre os Anjos, 
de Diana Cooper.

Desde então a minha vida mudou. Os anjos ajudaram -me a curar o 
que não estava bem na minha vida e finalmente começo a compreender 
quem sou.

Sylvia Stein

 Anjos nos cabeleireiros  
Sorrio sempre que penso nos anjos a abençoar o cabelo da Kari quando 
ela o lavou.
Certo dia, estava eu no cabeleireiro, onde a cabeleireira era muito doce 
e prestável. O meu cabelo estava seco e pedi -lhe que me recomendasse 
um bom amaciador. Ela dirigiu -se às prateleiras e selecionou um frasco 
cor -de -rosa. Paguei e fui para casa. Imaginem o meu espanto e alegria 
quando li o nome no rótulo: «Creme Angélico»!

Kari Nygard EDC

 Seixos em forma de coração  
Procure estabelecer sinais que tenham significado para si.
O grupo sobre anjos que orientava estava a discutir sinais angélicos e 
partilhei como criar um sinal pessoal para os anjos comunicarem con-
nosco. Uma das alunas estabeleceu que o sinal seriam seixos em forma de 
coração, pois vivia junto à praia. Algumas semanas mais tarde trouxe -me 
como prenda uma linda pedrinha em forma de coração.

Havia estado na praia e pedira aos anjos que a ajudassem a encon-
trar seixos para oferecer às pessoas que amava. Ao abrir os olhos vira 
este seixo.

Susie
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 Um coração amoroso na neve  
A escrita automática é uma excelente forma de se conetar com os anjos.
Coneto -me com os anjos através da escrita automática e eles enviam -me 
mensagens, que escrevo durante as meditações. Certo inverno tivemos 
nevões fortes na zona onde vivo, na Alemanha, e o meu marido descobriu 
um espaço limpo em forma de coração no quintal, completamente coberto 
de neve. O meu anjo Samuel escreveu que este era o seu sinal de amor 
por mim e, a partir de então, passou a assinar a correspondência com 
as palavras: «Do teu “coração de neve”, Samuel!» É ou não fabuloso?!

Caroline

 Coração de neve  
Os anjos recorrem a qualquer meio para deixar mensagens.
Quando vivia no lago Tahoe, no Nevada, estava a atravessar uma fase 
desafiante e deprimente. Certo dia de inverno andava a passear o meu 
cão, arrastando -me com dificuldade pela neve prístina até aos joelhos. 
Ora rezava ora chorava, embora o meu cão estivesse a divertir -se imenso. 

Ao parar para lhe fazer festinhas, reparei num coração de 45 cm perfei-
tamente desenhado na neve. Senti -me amada, protegida e em paz como 
não acontecia há muitos dias. Não havia quaisquer pegadas e percebi que 
os anjos estavam a indicar -me que não me tinham abandonado. 

As minhas lágrimas transformaram -se em pranto de alegria. Ajoelhei-
-me, ri -me, agradeci e senti -me imensamente abençoada. Num segundo 
transformei -me, graças à mensagem dos anjos. Sempre que recordo este 
momento fico comovida até às lágrimas.

Catherine

NUVENS ANGÉLICAS

As nuvens angélicas formam ‑se no céu, onde um anjo parou a 
descansar. A condensação das nuvens capta a sua alta frequência, 
deixando uma impressão que todos podemos observar. Não deixe 
de olhar o céu!

 Anjos no céu  
As duas histórias seguintes ilustram brilhantemente estas nuvens angé‑
licas.
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Fui fazer a passagem de ano a Provence. Na véspera de Ano Novo sentámo-
-nos sob a folhagem das árvores a beber café na praça da vila. Peguei 
numa folha e escrevi os meus desejos para o novo ano: amor, luz e 
esperança para todos através dos anjos e tratamento justo para todos 
os seres sencientes.

Mais tarde fomos passear nas montanhas. Pedi a Beauty, o meu anjo, 
para me acompanhar e aproveitar a caminhada. Olhei para cima e sobre 
nós vi uma bela nuvem em forma de anjo. Que momento maravilhoso…

Susie Cooper

 Nuvens angélicas  
Certo dia andava eu com o peso do mundo nos ombros, pois estava a 
atravessar um período com vários problemas na minha vida. Quando 
olhei para o céu reparei em várias nuvens em forma de anjo. Senti -me 
imediatamente melhor ao saber que velavam por mim.

Margo Grundy EDC

 Nuvem alada cor ‑de ‑rosa  
O cor ‑de ‑rosa é a cor do amor.
A forma mais significativa de os anjos me mostrarem a sua presença é 
através das «nuvens angélicas». Estas surgem como mensagens de con-
forto em resposta às minhas perguntas, ou antes de um acontecimento 
dramático na minha vida. Às vezes também aparecem em dias comuns, 
só para me garantirem que continuam a velar por mim.

Após ter pedido auxílio num momento particularmente difícil, vi sobre 
a minha casa uma nuvem cor -de -rosa alada, em forma de anjo, com cerca 
de cinco metros e meio.

Sue

 Um pôr do sol curativo  
Quando carecer de cura ou inspiração, lembre ‑se de olhar para as nuvens 
para receber mensagens angélicas.
Eu e um grupo de terapeutas ajudámos a curar um amigo nosso com 
cancro. A cura foi poderosa e conseguíamos sentir a presença dos anjos. 
Depois disso, quando fui dar um passeio, senti -me muito grata pois ainda 
sentia a presença dos anjos.

Experienciei o pôr do sol mais espetacular de sempre! O céu tingiu -se 
de cor -de -rosa e, uma após outra, todas as nuvens assumiram a forma de 
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anjos. O meu coração gritou um «obrigado!» e então as nuvens juntaram-
-se para formar um enorme coração.

Wenche Milas

 Um alegre sinal  
Aqui fica um lembrete acerca da importância de todos os dias dedicar 
algum tempo a práticas espirituais.
Conhecer os anjos foi uma experiência que mudou a minha vida. Senti -me 
motivada para o futuro e mal podia esperar para começar a minha «nova 
vida» com os anjos, pese embora a necessidade de «provas». Procurei 
tão afincadamente por penas, que só faltou arrancar uma ao meu pás-
saro! Acreditava que só daí a muitos anos seria digna da presença dos 
próprios anjos. Então, um dia, apercebi -me do significado das palavras 
mágicas: momento divino. 

Na sala de meditação tinha um canto especial, onde mantinha um 
cortinado e uma vela. Certa manhã reparei que o cortinado estava banhado 
em luz e a vela acendera -se sozinha. Iluminava todo o cortinado! Fiquei 
exultante; escorreram lágrimas pelo meu rosto quando percebi que se 
tratava de um sinal dos anjos.

Afinal era digna — todos somos!
Anjo, obrigada, obrigada e obrigada!

Mariet

 Om angélico  
O om é o som da criação, cantado pelos serafins à volta da cabeça de 
Deus. É um som sagrado e aumenta a frequência de tudo e todos quando 
é cantado. É utilizado em meditação para elevar a consciência e ajudar 
a concentrarmo ‑nos.
Acabara de sair da terapia a sentir -me bem comigo própria e dirigia -me 
ao metropolitano, perdida nos meus pensamentos: «Tenho de meditar 
ou de fazer alguma coisa para me manter “centrada”, mas não tenho a 
certeza se estou a fazer as coisas bem.»

Entrei na carruagem e sentado à minha frente estava um rapaz com 
um enorme «O. M.» escrito a caneta de feltro na mão. Ali estava a minha 
resposta. Obrigada, anjos.

Caroline Franks
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 Uma carrinha de mudanças com significado  
Os anjos chamam a sua atenção para palavras em armazéns, carrinhas, 
no jornal, numa T ‑shirt, num livro, para lhe responder ou dar ‑lhe inspi‑
ração. Continue atento!
Estava parada num semáforo, numa rua movimentada, a caminho de 
casa. Pensava na vida e sentia -me preocupada e stressada. Pedi um sinal 
que provasse que os anjos estavam comigo. Quando avancei, reparei na 
publicidade de uma enorme carrinha de mudanças: «Não o Desaponta-
remos!» Tive de me rir: ali estava, sem qualquer dúvida, um sinal.

Angela Cummiskey EDC

 Peça e ser ‑lhe ‑á concedido  
Que sinal pode ser mais claro do que uma pequena estátua de um anjo?
Durante um período tremendamente stressante rezei imenso para Deus 
enviar um anjo que me levasse, pois o que mais desejava era acabar com 
esta vida. Na altura trabalhava em reflexologia e, certa ocasião, o último 
paciente do dia era um doce e belo rapazinho. Reparei que trazia um 
pequeno pacotinho na mão e, quando olhei melhor, soube exatamente 
o que era: o rapaz trouxera -me o anjo que tinha pedido nessa manhã! 

Ri -me a tive a certeza de que os anjos estavam a trabalhar comigo. 
Agradeci ao rapaz pelo presente. Desde então comecei a encontrar penas 
por todo o lado. Às vezes, ao serão, sentia alguém a afagar -me a cabeça. 
Então surgiu um homem na minha vida e tive a certeza de que fora enviado 
pelos anjos, uma vez que, no primeiro encontro, ele afagou -me a cabeça! 
Hoje somos casados e estamos juntos há 10 anos.

Colleen Kerr

 O nome diz tudo  
Susie estava determinada a obter a mensagem certa. Os anjos ofereceram‑
‑lhe um sinal inconfundível de que devia inscrever ‑se na nossa escola.
Há bastante tempo que me sentia fascinada pelos anjos. Tinha informações 
sobre vários cursos angélicos, mas não conseguia decidir qual escolher.

Ao conduzir para casa pedi aos anjos que me enviassem um sinal. 
Enquanto estava parada nos semáforos, apercebi -me da existência de 
uma loja do lado direito. Ao continuar a caminho de casa, uma voz na 
minha cabeça dizia: «Lembra -te de que, ao pedires um sinal, a resposta 
pode surgir de muitas maneiras diferentes!» Comecei a pensar: «O que 
acabei de ver enquanto estava nos semáforos?» Voltei atrás.
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Desta vez observei atentamente a loja e o nome, escrito a letras dou-
radas: «Coopers». Numa zona de destaque figurava um leitoril, também 
dourado, em forma de anjo! Era uma mensagem tão clara que me inscrevi 
imediatamente no curso da Escola Diana Cooper. Os anjos continuaram 
a apoiar -me, inclusive com a angariação do dinheiro para as propinas. 
Até hoje, os anjos nunca deixaram de me apoiar.

Susan Rudd EDC

 Um par de anjos  
Eis uma história comovente que conta a compaixão dos anjos por um 
casal separado pela doença.
A minha esposa foi admitida num hospital psiquiátrico e diagnosticada 
com demência vascular avançada. Aconteceu tudo muito depressa e ela 
começou a definhar muito rapidamente e já mal conseguia interagir. Em 
casa temos um espelho no hall de entrada com dois anjos de terracota 
em cada lado. Certo dia cheguei a casa, vindo do trabalho, e deparei -me 
com um dos anjos no chão, partido. O estranho é que tanto o parafuso 
como o orifício na traseira da asa do anjo estavam intactos e era óbvio 
que nenhum havia provocado a sua destruição. 

Anónimo

 Um anjo do pai  
E aqui está uma história maravilhosa, que nos recorda a unicidade.
Há dois anos perdi o emprego e encarei o sucedido como uma oportu-
nidade para trabalhar como terapeuta. Eu e o meu pai (que era vigário) 
costumávamos fazer piadas sobre os seus anjos e os meus anjos, apesar 
de ambos sabermos que se trata da mesma coisa.

— Tenho algo para ti — anunciou ele, certo dia, e presenteou -me com 
a manta mais bonita que alguma vez vi, com a imagem de um anjo de 
asas abertas. 

Os meus pais haviam comprado a manta em Jerusalém, há muitos anos.
— Toma lá um dos meus anjos para trabalhar com os teus — disse.
Utilizo esta manta na minha sala de terapias.

Sarah

 Sempre comigo  
Os anjos recordam ‑nos a sua presença de muitas maneiras diferentes. Uma 
das mais belas é quando deixam uma impressão da sua fragrância especial.
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Os anjos estão sempre a dar -me dicas e lembretes da sua presença.  
Às vezes é uma fragrância inexplicável, um livro que cai da prateleira à 
minha frente ou as luzes que piscam: imensos pequenos acontecimentos, 
penso amiúde, que têm até bastante sentido de humor. No entanto, não 
tenho dúvidas de que estão sempre a velar pelos meus interesses.

Alicia

PENAS ANGÉLICAS

É frequente os anjos deixarem uma pequena pena branca, para que 
as pessoas saibam que eles estão por perto. Podem ser encontradas 
em todo o lado: em carros trancados, na soleira da porta, no meio 
de um vendaval, quando tudo o resto está a afastar ‑se com o vento...  
É frequente deixarem muitas penas, se é disso que precisa.

 Sessão de exercícios  
Sabermos que os anjos estão connosco e nos apoiam dá ‑nos força e energia 
para continuar.
Cheguei do trabalho num dia de neve, limpei o caminho de acesso e 
arrastei -me, exausta, para a sessão de exercícios habitual. Estava eu deitada 
no chão, concentrada em levantar e baixar as pernas cansadas, enquanto 
o instrutor contava 19, 20... Para meu grande espanto vi alguma coisa 
a espiralar mesmo por cima dos meus pés. Uma pequena pena! Uau, 
como me senti abençoada…! Deu -me energia e as pernas começaram a 
funcionar normalmente.

Kari Nygard EDC

 Uma pena no momento certo  
Sorri ao ler esta história.
Brian, o meu sobrinho, e a esposa estavam a ver um programa de tele-
visão, onde uma senhora estava a falar de anjos. Brian é um homem 
muito másculo. 

— Isto até estava a fazer sentido — declarou Brian —, até a senhora 
dizer que os anjos nos deixam penas. Que disparate!

Quando estava a dizer isto, uma pena pairou entre ele e a esposa.
— Eu acredito! Eu acredito! — exclamou ele.

Margaret Grundy EDC
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