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O que são anjos?

O
s anjos são mensageiros alados: a

palavra anjo deriva de angelos, que

significa «mensageiro» em grego

antigo. Eles atuam como uma ponte entre o

Céu e a Terra, servindo como um canal entre

Deus e o mundo físico material. São seres

imortais feitos de pura consciência e livres

das limitações do tempo e do espaço. E estão

eternamente ligados à energia de perpétua

bem-aventurança que irradia da divindade.

Cada anjo é um foco do amor de Deus,

canalizando-o sem distorções.

Muitos acreditam que todos os anjos fo -

ram criados ao mesmo tempo, no segundo

dia da criação; todos perfeitos, inteligentes,

imortais e dotados de livre-arbítrio. A maio-

ria dos anjos optou instantaneamente por

renunciar ao seu livre-arbítrio e sintonizar-se

com o criador para a eternidade. Mas alguns

quiseram reivindicar o seu próprio poder e

a sua própria glória — esses são os «anjos

caídos». Os anjos que abriram mão do livre-

-arbítrio servem Deus e protegem a huma -

ni dade dos anjos «caídos».

As pessoas veem os anjos de formas

muito diferentes; os encontros mais inten-

sos consistem em manifestações físicas em

que eles podem tomar a forma de seres ala-

dos. Os anjos são criaturas assexuadas cuja

vibração consiste num espírito puro; são

andróginos.

Os anjos têm asas? A maioria das pessoas

conhece os anjos graças à arte religiosa que os

retrata como seres perfeitos, com túnicas es -

voa çantes, cabelos compridos, auréolas em

volta da cabeça e asas, mas os anjos são es -

pí  rito puro, portanto, não têm uma forma

física densa. Então, de onde vem a ideia de

que os anjos têm asas?

Várias fontes religiosas citam certos

anjos como seres alados. O Arcanjo Gabriel
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(Jibril no mundo islâmico), que revelou o

Alcorão a Maomé, foi descrito como dota-

do de «140 pares de asas». Os textos místi-

cos judaicos, o Primeiro Livro de Enoque e

o Segundo Livro de Enoque, também apre-

sentam descrições de anjos com asas.

Muitas culturas retrataram seres alados, e

exis  tem ainda vários mitos, lendas, estátuas

e até pinturas rupestres dessas criaturas mi -

lagrosas. Em geral, os relatos visionários

sobre os mensageiros celestiais descrevem-

-nos como seres alados ou que aparecem

envoltos numa «luz celestial».

A luz que envolve os anjos poderia ser o

seu corpo astral ou a sua aura. Muitos mís -

ti cos e agentes de cura descrevem um cam po

de energia subtil à volta dos seres humanos.

A aura humana é retratada como um campo

composto por mui tas camadas, mas um

exame mais minucioso revela que ele é feito

de milhares de milhões de linhas de energia,

cada uma irradiando para cima e para fora,

a partir de uma «coluna espiritual» central,

com uma aparência plumosa. Aos olhos do

místico, o campo de energia angélico pare -

ce  ria uma coisa gigantesca, pelo que a mente

pode tentar revestir essa visão celestial com

uma forma humana.

Como utilizar este livro. A Primeira Parte

introduz o tema dos anjos e o modo como po -

demos con vi dá-los a fazer parte da nossa vida.

A Segunda Parte fornece uma extensa lista de

factos e tradições sobre os anjos. Os onze

capítulos tratam das hierarquias, das cores,

da cura e dos cristais relacionados com os

anjos, da Cabala e de muitos outros temas.

Este livro também contém uma série de exer -

cícios prá ticos, meditações e afirmações.

Vitral que retrata o Arcanjo Gabriel 

na anunciação da Virgem Maria.
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Fontes dos factos e tradições 
sobre os anjos

Não podemos dizer ao certo onde come -

 çou a tradição relacionada com os anjos, 

mas os textos mais antigos encontrados na

Suméria, no Egito, na Pérsia e na Índia men -

cionavam seres alados ou mensagei ros dos

deuses. Uma estela (coluna de pedra) sume -

riana retrata um ser alado que habita os sete

céus a verter a «água da vida» na taça do rei.

O estudo dos anjos é conhecido como

angelologia. Ao longo dos séculos, têm-se

escrito muitos manuscritos e compilado

di  versos registos exaustivos sobre as hie -

rar quias e tradições angélicas, em mui tos

casos copiados ou traduzidos de outros

mais antigos.

Quando examinamos os factos e as tra -

dições relacionadas com os anjos, devemos

entender que grande parte desse material

foi escrito por místicos, profetas, legis la -

dores, poetas e cronistas. Nos primórdios

do Cristianismo, por exemplo, existiam

inúmeras fontes sobre anjos com tanta

autoridade quanto os livros da Bíblia; no

entanto, estas informações foram esque -

cidas quando estes textos foram retirados

do Antigo Testamento.

A Bíblia faz várias menções aos anjos,

mas, exceto em duas ou três passagens,

não dá detalhes nem informações pre-

li minares. Gabriel e Miguel são ambos 

citados pelo nome no Antigo Testamento,

e Rafael aparece no Livro de Tobit ou

Tobias. (Tobit é um livro do Antigo

Testamento da Bíblia Católica Romana e

da Bíblia Ortodoxa que não figura da

Bíblia Hebraica e pertence aos textos apó -

crifos nas versões protestantes.) Alguns

anjos do Antigo Testamento são descritos

como «homens de branco» por serem

vistos vestindo túnicas de linho branco.

(Para os antigos, o linho branco era um

símbolo da imortalidade.)
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São Pedro recebe o auxílio de um anjo, 

na sua fuga milagrosa da prisão.
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Outras fontes angélicas Os três livros de

Enoque (ver página 66) são textos apócrifos

riquíssimos em referências angélicas. O Livro

de Enoque, também intitulado Primeiro

Livro de Enoque, sobrevive apenas na versão

etíope. Restam ainda outros dois livros: o

Segundo Livro de Enoque ou o Testamento

de Levi, do qual só resta a versão em eslo -

veno antigo, enquanto do Terceiro Livro de

Enoque só resta a versão em hebraico. Os três

livros de Enoque foram omitidos da Bíblia,

mas as autoridades eclesiásticas continua ram

a mencioná-los durante muitos séculos e o

Novo Testamento cita-os com frequência.

Foram descobertos outros fragmentos do

Primeiro Livro de Enoque, sobretudo entre

os manuscritos do Mar Morto. Acredita-se

que os fragmentos em aramaico contenham

Parte dos Pergaminhos de Isaías, um dos

manuscritos do Mar Morto encontrados na caverna

de Qumran, que inclui Isaías 30:20 a 31:4.

Angel Bible_006-025_UK Edn_Layout 1  10/31/15  8:12 PM  Page 12



13

IN
T

R
O

D
U

Ç
Ã

O

UK Text

(K
K

)

Job: E04-87256 Title: Angel Bible
#175 Dtp: 89 Page: 13

a lista de nomes de anjos mais antiga que

se conhece.

Uma hierarquia celestial Dionísio, o Pseu -

doaeropagita, é um teólogo anónimo e filó -

so fo do século V que escreveu a obra Corpus

Areopagiticum, falsamente atribuída a Dionísio,

na Bíblia, em Atos 17:34. Um dos livros dessa

obra era A Hierarquia Celestial, que a cultura

tradicional do Ocidente passou a consi de rar

uma obra clássica sobre os anjos. São Tomás

de Aquino também adotou esse livro e fez

dele a base do seu próprio conjunto de co -

nhecimentos sobre os anjos que reuniu na

Summa Theologica, uma das pedras angu -

lares da crença católica.

O islamismo sempre teve uma forte tra -

dição angélica, incluindo uma vasta gama

de anjos que parecem inspirados nos textos

dos zoroastras, dos babilónios, dos assírios

e dos caldeus.

Uma das fontes mais ricas de histórias de

anjos é a Cabala (ver páginas 70-71). Não exis -

te um único livro chamado Cabala, mas uma

coletânea de informações. Existem, po rém,

dois grupos de textos originais importantes

na Cabala: o Zohar, o «Livro do Esplendor»;

e o Sefer Yetzirah, o «Livro da Criação».

Amigos anjos O cientista, filósofo e mís-

tico sueco, Emanuel Swedenborg (1688-

-1772), acreditava que os anjos eram seres

humanos perfeitos, muito semelhantes aos

bodhisattvas do budismo. Na sua opinião,

os anjos eram almas amigas com o dever

de nos ajudar a evoluir espiritualmente. Swe -

denborg afirmava comunicar diariamente

com os anjos e mantinha relatos detalha dos

desses diálogos mentais nos seus diários.

Os seus livros sobre anjos foram publi ca -

dos em latim e continham a sabedoria dos

seus muitos anos de investigação sobre o

maravilhoso mundo celestial.

Com o movimento da Nova Era, o tema

dos anjos passou por um renascimento.

Muitos exploradores espirituais dizem

manter contactos diários com os anjos. No

passado, as autoridades cristãs tiveram al -

guns problemas por causa dos anjos e desen -

corajavam a curiosidade excessiva em rela -

ção ao tema, por causa do debate teológico

delicado que a rixa entre as seitas cristãs pri -

mitivas suscitava. Jesus não tinha proble mas

com os anjos, mas São Paulo aconselhava-o

a não contactar com eles. Apesar disso, a

Igreja Católica sempre encorajou as pes -

soas a lembrarem-se do seu anjo da guarda.
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Porquê convidar os anjos a fazer
parte da sua vida?

O nosso fascínio pelos anjos aumenta de

dia para dia. Muitas pessoas vulgares refe-

rem abertamente a ajuda que receberam

deles. Essas muitas histórias sobre inter-

venções angélicas são tema de diversos

trabalhos artísticos pelo mundo fora. O inte-

resse pelos anjos transcende as línguas, as

culturas e as fronteiras.

Existem anjos de todas as formas, ta ma -

nhos e feitios. Alguns são seres complexos e

poderosos que detêm os mistérios sub -

jacentes à fundação do próprio universo.

Os nossos cinco sentidos pura e sim ples -

mente não têm a capacidade para viven -

ciar e descrever esses seres milagrosos

nascidos do amor e da luz de Deus.

Outros consolam-nos nos momentos

de maior desespero. São anjos «mensagei-

ros» que surgem no momento certo. O nosso

anjo da guarda, embora esteja em contacto

com os grandiosos anjos planetários, está

sempre connosco e nunca nos deixará.

Alguns anjos são seres inspiradores que

nos ensinam muito, por meio de virtudes

cósmicas como a honestidade, a bondade,

a humildade, a pureza, a beleza e a alegria.

Outros parecem mais os líderes de uma

claque que nos alegra o coração.

Por que razão é que tantas pessoas con vi -

dam os anjos para fazer parte das suas vidas?

Talvez os anjos estejam mais em evidência

porque as pessoas estão a despertar do fei tiço

do materialismo, da ganância e da separação

de Deus, lançado pela nossa própria pre po tên -

cia. Ou talvez Deus esteja a enviar mais anjos

para ajudar na evolução espiritual do planeta,

à medida que nos aproximamos do «fim do

mundo» pro fe tizado na Bíblia e por muitas cul -

turas antigas. Incontáveis videntes e mís ti cos

previram a chegada da «Nova Era Dourada»,

quando os anjos caminharão mais uma vez

sobre a Terra, entre os seres humanos.
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Como na obra-prima Coroação da Virgem, Maria 

é muitas vezes retratada como a Rainha dos Anjos.
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A Era de Aquário Em termos astro-

lógicos, neste momento, estamos a fazer a

transição da Era de Peixes — uma época de

influência paternal, em que entregamos a

responsabilidade do nosso comporta men -

to, da nossa evolução e do nosso cresci -

mento espiritual a outras pessoas — para a

Era de Aquário, em que assumimos essa

responsabilidade.

O trabalho com os anjos oferece-lhe a

oportunidade de adquirir sabedoria, aumen -

 tar o autoconhecimento e superar obstá cu los,

por meio do contacto com a sua luz inte rior,

o caminho direto para Deus. Ao integrar cor -

po, mente e espírito numa entidade coesa,

eleva não só a sua frequência vibratória, 

mas também a de toda a humanidade e a da

Terra. Os termos «frequência vibratória»,

Todos temos um anjo da guarda, que nos foi

concedido antes do nascimento, para nos proteger

ao longo da vida.
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«taxa vibratória» ou «estado de consciência»

referem-se à frequência da atividade no cór tex

cerebral. A elevação gradual dessa fre quên -

cia vibratória faz-nos alcançar estados cada vez

mais subtis de atividade cerebral (espiritua li -

dade), permitindo-nos, um dia, vi venciar com

absoluta serenidade a união com Deus.

A energia subtil rege-se pelas suas pró -

prias leis espirituais que vão sendo ativadas

à me dida que a nossa frequência vibratória

se eleva.

O córtex cerebral produz pensamentos uti -

lizando a energia em forma de fotões — e

essa ação processa-se ao nível quântico.

Alguns investigadores defendem a hipótese

de que os dois hemisférios cerebrais atin gem

o perfeito equilíbrio nos níveis mais eleva -

dos de consciência (frequência vibratória),

ocasionando estados de êxtase espiritual.

A reconciliação do Céu e da Terra

Quando convidamos os anjos para par ti ci par

na nossa vida, evoluímos espiritualmente,

unindo Céu e Terra dentro de nós. Os anjos

esperam que os convoquemos, ansiando por

nos ajudar em tudo o que fazemos nesta

vida e além. Não há tarefa em que eles não 

nos possam ajudar; na verdade, os anjos

dedicam-se a ajudar a humanidade tanto na

esfera espiritual como no dia a dia.

Os anjos obedecem às leis cósmicas, o

que significa que se entregam integral mente

e estão incumbidos da tarefa de fazer

chegar a cada um de nós o amor místico de

Deus. Ajudam a elevar a nossa frequência

vibratória para que possamos atingir a

nossa própria consciência divina — uma

experiência transformadora da qual não há

retorno.
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Como elevar a frequência vibratória

O primeiro e mais importante passo para

estreitarmos a nossa ligação com o reino

angélico é purificarmos a nossa pessoa e o

nosso meio ambiente. A importância disto

pode não ser tão evidente a princípio, mas

saiba que os anjos existem numa frequência

vibratória mais elevada de que os seres hu -

manos nem sempre se apercebem. Isso acon -

tece porque os anjos vivem no mundo do

espírito (energia subtil) e os seres humanos

existem no mundo físico dos cinco sen ti dos.

Os anjos sentem-se naturalmente atraídos

pelas pessoas que mantêm um estado de

consciência elevado e harmonioso.

Ponha a casa em ordem Se quisermos

criar espaço para os anjos integrarem a nossa

vida, temos de organizar a nossa casa. Des -

faça-se de tudo o que já não usa, doando as

coisas a uma instituição de caridade. Limpe

e renove a sua casa a todos os níveis. Abra as

janelas dia riamente para deixar sair a energia

es tag na da — a luz natural do dia purifica-a

e a torna inofensiva. Utilize sons para trans -

formar essa energia; taças tibetanas, sinos,

gongos, cím balos tibetanos, chocalhos ou tam -

 bores, por exemplo. Bater palmas é outro meio

Utilize um tambor para eliminar a energia estagnada 

e aumentar a frequência vibratória do seu espaço.
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eficaz de eli minar a energia parada. Po nha mú -

sica «an gélica» para elevar as vi bra ções da

casa. Lembre-se de que a forma mais célere

de abrir o Chakra do Coração (ver páginas

122-123)  é ouvir uma música bonita.

Verifique todas as áreas da sua casa, para

se certificar de que não há nada que possa

perturbar a harmonia do ambiente — re -

solver a desarrumação física ajuda a aclarar

a mente. Móveis velhos e, especialmente,

joias em segunda mão têm de ser cuida do -

samente limpos a nível energético. Queime

incenso e deixe o fumo afastar as vibrações

negativas do objeto. (Abra uma janela para

deixar sair a energia estagnada.)

Desfaça-se das roupas que já não usa há

mais de dois anos, sobretudo as que não

lhe servirem nem combinarem com seu

estilo atual. Se comprar roupas usadas, não

se esqueça de as purificar antes de as vestir.

Evite pessoas e lugares que lhe esgo-

tem a energia. Uma vez alcançando uma

vibração angélica mais elevada, já poderá

ajudar a elevar as vibrações de outras pes-

soas só com a sua presença.

Há séculos que os monges budistas utilizam 

as taças tibetanas na meditação e em 

cerimónias religiosas. Elas são agora 

conhecidas no mundo inteiro.
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Como sentir a presença dos anjos

Quando as pessoas passam a ter cons-

ciência dos anjos, o véu entre o nosso

mundo e o deles torna-se mais ténue. 

Não é preciso ser clarividente ou médium

para entrar em contacto com os anjos.

Também é muito importante lembrar-

mo-nos de que os anjos até desejam

comunicar connosco, procurando fazer 

a comunhão diária com o ser humano.

Os anjos são seres divinos que vivem

de acordo com as leis cósmicas. O seu

dever é entregar-se livremente, irradian-

do a sua essência divina de amor e luz. 

A assistência dos anjos está sempre ao

nosso alcance; basta-nos pedir.

A maioria das pessoas nunca viu de

facto um anjo, mas quase todas sentem 

a presença dos seus anjos da guarda. Os

sentidos do ser humano são sensíveis a

esses seres. Eis algumas formas de nos

apercebermos da presença dos anjos:

• A atmosfera do ambiente muda repen-

tinamente e sentimo-nos envoltos numa

luminosidade cálida. O ar vibra ao

nosso redor e a nossa coluna é percor-

rida por um surto de energia.

• Uma fragrância deliciosa espalha-se

subitamente no ar. Esse perfume doce

tem diferentes descrições — pode ser

um aroma floral campestre ou adoci-

cado como a mirra.

• Sentimos um gosto diferente na boca,

geralmente doce, como o gosto da am-

brosia celestial. Ou podemos ouvir um

som etéreo. A música angélica é muitas

vezes associada à cura e à renovação.

• Sentimos amor e somos percorridos por

uma sensação profunda e inesquecível

de paz.
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• Luzes coloridas aparecem do nada. Irra-

diações de luz brilhante ou até esferas 

coloridas dançam diante dos nossos olhos,

especialmente quando estamos a traba-

lhar com anjos de cura ou a adormecer.

• Durante as sessões de meditação angé-

lica, vislumbramos uma luz ofuscante à

nossa frente, mesmo com os olhos

fechados.

• Sentimos a presença das asas dos anjos

a roçar em nós ou a envolver o nosso

ser, ou, até, mãos angélicas a pousar

nos nossos ombros.

• Na meditação, muitas pes-

soas sentem a «brisa angélica»,

como se uma brisa quente

de verão lhes agitasse sua-

vemente o cabelo. Há quem

diga que são os anjos a ele-

var o lótus de mil pétalas (o

símbolo do Chakra da Co-

roa, ver páginas 102-103).

• Damo-nos conta de que há

um aumento do número de 

coincidências a ocorrer na nos-

sa vida. Ou os nossos pro-

blemas poderão começar a

solucionar-se sem a nossa

intervenção — às vezes, da

forma mais inesperada.

A meditação ajuda-nos a adquirir a serenidade

necessária para nos apercebermos das mudanças

energéticas que se produzem à nossa volta.
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Indicações visíveis da 
presença de anjos

Às vezes, os anjos manifestam a sua pre-

sença de formas visíveis para todos. Pode-

mos pedir que um anjo nos apareça para

provar que realmente contactámos com

ele. Eis alguns sinais mais comuns da pre-

sença dos anjos.

Nuvens Podemos ver anjos nas formações

de nuvens, principalmente sobre lugares

sagrados ou quando lhes pedimos ajuda.

Por vezes, vemos nuvens que lembram asas.

Flores Muitas pessoas percebem que as

flores duram mais quando são oferecidas

aos anjos e deixadas sobre altares angélicos.

É frequente os anjos sinalizarem a sua presença em

formações de nuvens e em nuvens que parecem asas.

Angel Bible_006-025_UK Edn_Layout 1  10/31/15  8:12 PM  Page 22



UK Text

(K
K

)

Job: E04-87256 Title: Angel Bible
E5-AC35683  #175 Dtp: 89 Page: 23

23

IN
T

R
O

D
U

Ç
Ã

O

Uma estudiosa das tradições angélicas aper -

cebeu-se de que as suas rosas demoravam

meses a murchar e que, depois de um en -

contro especialmente profundo, uma delas

mudou de cor.

Penas Podem surgir penas brancas nos lu -

gares mais inusitados. Se encontrar uma pena

branca, leve-a consigo, para manter o seu

anjo por perto. Certa vez, quando estava a

dar uma palestra sobre anjos, mencionei

que as penas brancas são um sinal comum

da presença deles. Depois da palestra, uma

mulher contou-me que, apesar de tudo o

que me tinha ouvido dizer, ainda não esta va

convencida da existência dos anjos. Nesse

momento, um dos outros alunos reparou

que ela tinha uma pena branca presa na

manga do casaco.

Palavras Depois de pedir a ajuda dos anjos,

poderá ouvir a palavra «anjo» numa mú si ca,

na rádio ou na televisão. Também pode

acontecer alguém dizer-lhe essa palavra

num contexto totalmente diferente.

Cristais Os anjos podem aparecer de re pen -

te nos seus cristais. Aparecem nos cristais

«angélicos», como a celestita, a serafinita ou

a danburita, mas, assim que começa a evo car

o reino angélico, também poderá passar a

vê-los no cristal de quartzo transparente.

Presentes dos anjos Hoje em dia exis-

tem muitos objetos com imagens de anjos,

como broches, bibelôs, ímanes de frigo-

rífico, autocolantes, cartões de aniversário

e pedras. Se receber um destes presentes

inesperadamente, poderá ter a certeza de

que os anjos levaram essa pessoa a ofe-

recer-lho como «prova da presença deles».

Sinal do reino angélico, a pena branca parece

surgir-nos em todo o lado.
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Como invocar os anjos

Os anjos são mensageiros celestiais de

Deus. Não são nossos empregados e sim

servos Dele, por isso não devemos

reverenciá-los. Mesmo sendo dignos de

admiração, lembre-se de que são um

reflexo da perfeição de Deus e de que essa

energia nos abre o coração para a

adoração.

Os anjos não têm livre-arbítrio como

os seres humanos; respondem à «cha-

mada» de Deus. E não podem interferir no

nosso livre-arbítrio. Só podemos evocar a

ajuda deles com uma atitude plena de

amor, humildade, confiança e lucidez. Se

o nosso pedido for positivo e não

interferir no livre-arbítrio de ninguém, os

anjos poderão atendê-lo.

No passado, místicos e santos passavam

muitos anos a meditar, a rezar e a jejuar,

antes de passar por experiências espiri-

tuais importantes. Hoje, com tantas pes-

Beba um chá de ervas calmantes para descontrair

a mente e o corpo, e aumentar as hipóteses de

alcançar estados de consciência mais elevados.
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soas a praticarem meditação diariamen-

te, e uma vez que o véu entre o mundo

material e espiritual está cada vez mais

ténue, podemos transportar-nos rapida-

mente para os reinos angélicos.

É mais fácil sintonizar a consciência

angélica se nos prepararmos, entrando 

em contacto com o nosso eu superior, 

por meio do centro do coração. Usando 

a nossa consciência elevada como luz

orientadora, podemos dar início ao pro-

cesso necessário de purificação mental.

Como contactar o eu superior A pu-

rificação física através do jejum e da

limpeza aumenta a nossa ligação ao eu

superior. Recomenda-se um jejum de pelo

menos 24 horas (evite alimentos sólidos,

mas não se abstenha de líquidos). Subs-

tâncias e alimentos viciantes também devem

ser evitados. O jejum acalma os sistemas

energéticos subtis e serena a mente, dei-

xando-a mais concentrada.

Os chás de ervas calmantes, como o de

camomila, descontraem o corpo e a men-

te, abrindo caminho a estados de consciên-

cia elevados. Banhos purificadores à luz de

velas perfumadas, com sais de banho, cris-

tais, ervas, pétalas de flores e óleos aroma-

terápicos também abrem profundamente

o coração para receber a beleza espiritual.

Controlar o nosso ego (mente inferior)

— apegado ao autoengrandecimento e a

pensamentos egoístas —, agradecendo às

bênçãos diárias, também é uma forma de

abrir as portas ao reino angélico. A me-

ditação torna a mente inferior uma serva

obediente do eu superior.

O banho limpa e equilibra; tomado antes 

da meditação, ajuda a purificar o corpo 

e a mente.
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Como escrever aos anjos

Quando temos problemas, podemos escre -

ver aos anjos. Abra o coração, não reprima

os pensamentos e extravase os sentimen-

tos no papel. Entregue-se ao momento e

peça aos anjos que lhe resolvam os pro -

blemas de um modo que seja para o seu

bem maior e para o bem de todos. De -

pois, deixe por conta dos anjos. Não tente

manipular a situação. Pode surpreender-se

com a rapidez com que o problema será

resolvido, muitas vezes de formas ines -

peradas. Os anjos têm modos de agir que

nem imaginamos.

Uma maneira simples de purificar os

pensamentos é escrever todas as nossas

preocupações, fazendo uma lista de tudo o

que nos provoca raiva ou nos faz assumir

comportamentos nada angelicais. Não dei -

xe de escrever nada, vá até o fim; conte aos

anjos o que o intimida, desilude ou dece -

ciona. As emoções têm um efeito positivo

As velas são muito úteis quando trabalhamos com

anjos, mas tenha cuidado; nunca deixe uma vela

acesa num quarto sem vigilância.
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sobre a cura e a saúde. Quando expres sa -

mos emoções negativas, suscitamos uma

reação que, segundo os clarividentes, for -

ma zonas escuras na aura que se podem

tornar buracos ou rasgões, se o aconte -

cimento negativo se repetir. Quando

acabar, não escreva o que leu; queime o

papel. Ao fazer isso, sinta os efeitos puri -

ficadores na sua mente.

Purgar a raiva Também é bom escrever

a alguém que o tenha aborrecido ou feito

sofrer. Visto que, em seguida, vai queimar

a carta, não há por que reprimir quaisquer

sentimentos. Quando escrever, diga à pes -

soa exatamente o que sente. Inicialmente,

a raiva prepara o corpo para corrigir injus -

tiças, mas, se não a libertarmos, converte-se

em ódio. Se, por um lado, de vemos res pei -

tar as nossas emoções, por outro, temos de

elevar a consciência, num ato deliberado

de fortalecimento pessoal.

Às vezes podemos recusar-nos a per -

doar uma pessoa porque desejamos puni-

la. Um modo simples de libertar a raiva é

reconhecer o que sente em relação ao

com portamento dessa pessoa e decidir

conscientemente não se punir por ter essa

emoção. Pode dizer em voz alta, «agora

quero libertar-me de todo o sofrimento que

essa situação gerou em mim». Depois, vi -

sua lize a pessoa que tem de perdoar cer -

cada de luz angélica.

Escrever aos anjos ajuda-nos a purificar 

as emoções negativas.
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Afirmações angélicas

Podemos fortalecer a nossa ligação aos

anjos, pedindo-lhes que nos ajudem a cum -

 prir os nossos objetivos e motivem a rea lizar

os nossos sonhos. Mas talvez fique surpre -

endido com o modo como os seus desejos

mudam, depois de a sua cons ciência se fun -

dir com o fluxo de amor e luz dos anjos.

Antes de evocar os anjos, temos de

saber o que é uma afirmação. Passamos o

dia a fazer afirmações positivas ou nega -

tivas. O nosso corpo acredita em cada pala -

vra que dizemos. Quantas vezes duran te

o dia já deu por si a fazer uma afirmação

negativa sobre si próprio?

Desde a infância que nos ensinam a

utilizar aquilo a que os linguistas chamam

«nominalização» — ou seja, substantivar

um verbo. Por exemplo, se diz que não

sabe lidar com um relacionamento, refere-o

como se ele fosse uma coisa física está tica

e não um «relacionar» — um processo

ativo e dinâmico de comunicação. O pro -

blema é que a arte de se relacionar, quan -

do chamada de relacionamento, é vista

como algo estático em não se assume a

responsabilidade pelo processo ativo e

contínuo de interação com outra pessoa.

Invoque os anjos para que eles o ajudem 

a desprogramar a consciência.

Angel Bible_026-043_UK Edn_Layout 1  10/31/15  8:11 PM  Page 28



29

IN
T

R
O

D
U

Ç
Ã

O

UK Text

(K
K

)

Job: E04-87256 Title: Angel Bible
#175 Dtp: 170 Page: 29

Quando uma pessoa nominaliza sis -

tematicamente, restringe as suas escolhas,

pois percebe o mundo de uma maneira

fixa e imutável.

Nunca subestime o poder que as

palavras têm de o afetar profundamente.

Conselheiros espirituais, líderes reli -

giosos, políticos e meios de comunicação

social sabem-no e bombardeiam-nos os

sentidos com as suas mensagens.

Afirmações Combata essa «pro gra ma -

ção», fazendo afirmações angélicas:

• Invoque os anjos e utilize o seu poder

para eliminar essa programação. Notará

uma mudança na sua saúde, no seu

comportamento e na sua atitude em

relação à vida.

• Escreva afirmações positivas. Formule-

-as com intensidade e do modo que

melhor se aplique à sua situação.

• Faça apenas afirmações positivas. Quando

pronunciar uma afirmação, imagine que

ela já aconteceu.

• Tenha em conta estas duas afirmações

angélicas: «Deixo que estados mais ele -

vados de consciência angélica se ma -

nifestem na minha vida» e «Os meus

anjos orientam-me diariamente numa

comunhão feliz».

Deixe que os anjos o ajudem a formular

afirmações positivas.
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Fazer um altar dedicado aos anjos

Fazer um altar é uma forma excelente de es-

tabelecer um elo intenso de ligação aos reinos

celestiais. Trata-se de um foco tangível,

um portal para a serenidade, um lugar

onde podemos acalmar a mente e abrir o

coração aos anjos. Depressa se tornará um

lugar sagrado, um santuário para a nossa

alma, carregado de energia positiva, onde

podemos renovar-nos diariamente.

O altar em homenagem dos anjos oferece

um apoio inestimável para a sua transfor-

mação espiritual, dando-lhe a oportuni-

dade para explorar a sua criatividade e

expressar-se do ponto de vista emocional,

artístico e espiritual. Os anjos sentem-se

atraídos por locais que irradiem alegria,

harmonia, amor e paz.

Por meio da meditação, peça aos anjos

que o inspirem sobre os objetos mais adequa-

dos para colocar no seu altar. Mas selecione

apenas aqueles que têm um significado

especial para si. Esses objetos ajudam-no a

prestar mais atenção às questões e aos

desafios dos aspetos específicos da sua vida

que precise de harmonizar nesse momento.

Depois de estabelecer uma rotina

diária de cuidados com o seu altar — para

o limpar, purificar e organizar, ou subs-

tituir os objetos sagrados e acender velas e

incensos —, será muito mais fácil cultivar

o hábito de meditar ou rezar sob a inspi-

ração dos anjos.

Deixe-se orientar pelos anjos Um bom

exercício consiste em meditar sobre os

objetos a selecionar para o seu altar, dei-

xando que os anjos o guiem nessa escolha.

No que se refere ao altar, o mais impor-

tante é a forma como ele afeta o seu eu

interior. Deve deixá-lo centrado, cheio de

amor e aberto às virtudes angelicais do

amor, da beleza, da harmonia e da paz.
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Disponha os objetos sobre o altar. Se

algum o incomodar, lhe desagradar ou lhe

parecer menos inspirador, remova-o. Pode

optar por cristais, imagens de anjos, foto-

grafias de entes queridos, conchas, sinos,

incensos, velas, flores, óleos essenciais,

ícones religiosos, cartas de anjos, afirma-

ções, espanta-espíritos, penas ou um

caderno e um lápis.

Acrescente uma representação de algo

que queira evocar na sua vida, como amor,

sabedoria espiritual, compaixão, paz ou

abundância. Nunca deixe velas acesas

sobre o altar na sua ausência e mantenha

a divisão ventilada, pois as velas conso-

mem oxigénio e podem provocar dores de

cabeça ou sonolência.

Um altar é muito propício à meditação,

à contemplação e aos aspetos sagrados 

da nossa vida que queremos desenvolver.
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Os livros e cartas de anjos são uma óti-

ma maneira de estabelecer contacto com

eles. Podemos comprá-los em livrarias e

lojas esotéricas. Esse material foi ideali-

zado para estimular a criatividade e intensi-

ficar a interação nos relacionamentos.

Proporcionam-nos palavras-chave positivas

que ajudam a concentrar-nos em determi-

nados aspetos da nossa vida interior.

Para intensificar a experiência de comu-

nicação com os anjos, porém, podemos

fazer o nosso próprio conjunto de cartas.

Não é difícil e não requer dotes artísticos.

Basta-nos umas canetas e cartolina, de

preferência branca de um lado e colorida

do outro, recortada do tamanho de cartas.

Pode colar autocolantes brilhantes de

anjos nas cartas e «dedicá-las» a eles. 

No lado branco, escreva uma qualidade

positiva que queira manifestar na sua

vida. Essa é a palavra-chave.

Não existe uma lista de qualidades

angélicas, por isso pode fazer quantas cartas

quiser e utilizar as palavras-chave que desejar.

Também pode ir aumentando a lista de cartas

à medida que desenvolve a sua compreensão.

Escolher uma carta

• Escolha uma carta no início do dia.

Concentre-se no seu dia por um instan-

te e veja que carta lhe capta a atenção.

Mantenha a carta consigo ou deixe-a

num lugar visível ao longo do dia.

• Escolha uma carta antes de ir para a

cama, guarde-a sob o travesseiro e deixe

que os anjos lhe inspirem os sonhos.

• Escolha uma carta no início de um pro-

jeto, negócio ou ciclo, no seu aniversá-

rio ou no seu aniversário de casamento.

Utilizar as cartas de anjos
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• No Ano Novo, escolha 12 cartas para o

ano que se inicia — uma para cada mês

— e tome nota de cada uma delas na sua

agenda ou calendário.

• Escolha uma carta para um amigo que

precise de ajuda. Concentre-se no

problema dele — cura, entrevista de

emprego ou exames — e envolva-o com

a qualidade angélica da carta.

Palavras-chave para iniciar o seu baralho de anjos

Abundância • Aceitação • Alegria • Amizade • Amor • Equilíbrio •

Beleza • Bênçãos • Boa disposição • Compaixão • Confiança 

• Comprometimento • Confiança • Coragem • Criatividade • Cura •

Empatia • Encanto • Entusiasmo • Esperança • Fé • Felicidade 

• Generosidade • Harmonia • Honestidade • Inspiração • Liberdade •

Paciência • Paz • Perdão • Persistência • Purificação • Sabedoria 

• Sensibilidade • Simplicidade • Verdade

Guarde a carta sob o travesseiro para convidar 

os anjos a inspirar-lhe os sonhos.
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Os anjos na vida diária

A primeira regra do trabalho com os anjos é

entender que eles existem para nos aju dar

em todas as esferas da nossa vida; mas nun -

ca devemos aproveitar-nos indevida mente

deles. Se pretende utilizar a energia angélica

por razões egoístas ou para confortar o ego,

não conseguirá nenhum resultado positivo,

pois nada acontecerá. Existem anjos espe cí -

ficos para cada aspeto da nossa vida diária.

Os anjos do amor Regidos pelo Arcanjo

Chamuel (ver página 246), estes anjos são

especialistas em tornar o nosso dia a dia

mais harmonioso. Nenhuma tarefa é de ma -

siado pequena ou grande para estes anjos

que nos ajudam em qualquer situação em

que seja necessário estabelecer uma

comunicação sincera.

Os anjos da cura Um dos principais anjos

da cura, o Arcanjo Rafael (ver página 240),

orienta todos os agentes de cura, conven -

cio nais ou alternativos. Invoque a assis tên -

cia dele para guiar as mãos dos médicos,

cirurgiões e profissionais de saúde.

Peça aos anjos que participem em todas as suas

experiências criativas na cozinha.
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Invoque a presença deste anjo em hos-

pitais, asilos e clínicas. Invoque também a

sua presença para resolver disputas entre

nações, nos campos de batalha e nas re-

giões devastadas por catástrofes naturais

ou provocadas pelo homem. Peça-lhe que

inspire os cientistas a descobrir novas

curas para as doenças.

Anjos das viagens Regidos pelo Arcanjo

Miguel (ver página 250), estes anjos ofere-

cem proteção contra perigos físicos. Visua-

lize este Arcanjo a velar por si nas viagens.

Anjos do estacionamento Quando precisar

de estacionar o seu carro, peça a estes anjos

que o ajudem a encontrar um local seguro.

Anjos da cozinha Se pedir aos anjos para

o ajudarem nas suas experiências criativas,

descobrirá que eles se manifestam das for-

mas mais inesperadas. Peça ao Anjo Isda

para lhe abençoar a comida, tornando-a

mais nutritiva e deliciosa.

Anjos dos objetos perdidos Perder

chaves, joias ou documentos importantes

é muito enervante. Peça imediatamente ao

Anjo Rochel para o ajudar a encontrar um

objeto perdido.

Anjos dos exames Peça ao Arcanjo Jofiel

(ver página 108) e aos anjos da iluminação

que o ajudem a estudar e a passar nos exa-

mes. Também poderão ajudá-lo a aprender

novas habilidades e a ter clareza e sabedoria

para lhe intensificar a criatividade.

Peça ao Arcanjo Rafael, um dos principais anjos

dos agentes de cura angélicos, para o orientar no

seu trabalho de cura.
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As nossas experiências pessoais e intui-

ções podem desvanecer-se como um

sonho, se não as registarmos por escrito.

Manter um diário angélico é uma forma

eficaz de registar as suas experiências com

os anjos. Ele será só seu e poderá ser uma

força tangível que atrairá ainda mais

energia angélica para a sua vida.

Compre um caderno que lhe parecer

bonito e guarde-o com carinho para sem-

pre. Pode personificar a capa com ima-

gens de anjos.

Um diário angélico

Manter um diário dos seus sonhos com anjos abre-lhe

a mente subconsciente para a inspiração angélica.

Registe sonhos, pensamentos, visões e meditações.
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Poderá utilizar o diário para muitos fins:

registar mensagens amorosas e inspirado-

ras, poemas ou citações; guardar imagens

de anjos, de pessoas que lhe são queridas

ou inspiradoras; ou, ainda, anotar sonhos,

visões e meditações.

Nem sempre é fácil ter tempo para re-

gistar meditações, mas os encontros com

anjos durante a meditação, embora inspi-

radores, podem ser desnorteantes. Depois

de cada meditação, reserve tempo para assi-

milar o que aprendeu. Escreva as suas expe-

riências, por mais fragmentadas, vagas ou

confusas que elas lhe possam parecer. Mer-

gulhe de cabeça na experiência, com todos

os sentidos.

As dicas seguintes vão ajudá-lo a inte-

grar as impressões:

1 Refletir sobre as suas experiências fá-lo

entrar em contacto com o seu corpo

mental — o Chakra do Plexo Solar (ver

páginas 102-103).

2 Traduzir a sua experiência em imagens

fá-lo entrar em contacto com o seu

corpo emocional — o Chakra do

Coração (ver páginas 102-103).

3 Conversar com outra pessoa sobre a sua

experiência ancora-a no seu corpo físico

por meio do Chakra da Garganta (ver

páginas 102-103).

4 Anotar as suas experiências para referên-

cia futura (incluindo rascunhos de ima-

gens) ancora-as no Chakra do Sacro (ver

páginas 102-103).

Cada um destes passos implica tempo

e afasta-o um pouco da experiência em 

si, mas até as experiências verdadeiras 

de clarividência acabam por parecer

ilusões se não forem totalmente anco-

radas no reino físico. Ao registar as suas

experiências por escrito, fixa-as ao aqui e

ao agora.

Não se preocupe se, de início, não

conseguir entender bem a experiência;

muitas vezes, as meditações proporcio-

nam informações fragmentadas. Algumas

experiências podem parecer desprovidas

de sentido durante semanas, meses, ou até 

anos, por isso o seu diário é um instru-

mento especial de assimilação e compreen-

são acumulada. Nunca se preocupe com a

ortografia ou o estilo ao escrever; tenha

total liberdade de expressão.
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