«Os seus anjos da guarda estão sempre consigo, mesmo
que não esteja ciente da sua presença. Aprenda a falar
continuamente com os seus anjos e a pedir-lhes auxílio
em todos os aspetos da sua vida.»
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Como Trabalhar com as

CARTAS DOS CONSELHOS
DIÁRIOS DOS SEUS ANJOS
gh

O

s seus anjos da guarda estão sempre consigo, mesmo
que não esteja ciente da sua presença. Querem ajudá‑
-lo a lidar com todos os aspetos da sua vida, mas, como tem
livre-arbítrio, só o podem fazer se lhes pedir ajuda.
Os anjos são mensageiros divinos poderosos e amorosos
que, não estando sujeitos às restrições do tempo e do espaço,
podem ajudá-lo constantemente com todas as coisas, sejam
elas pequenas, médias ou grandes. Mais uma vez, porém, tem
de lhes pedir ajuda, para que lhes seja permitido dar-lha. Já
pesquisei e experimentei, para ver se existe alguma forma de
contornar esta lei divina. Por exemplo, dei carta branca aos
meus anjos para me ajudarem com todas as coisas, ao lon‑
go do dia. Não resultou, porque eles precisam que lhes faça‑
mos um pedido específico sobre o que precisamos. Agora,
aprendi a falar continuamente com os meus anjos, tal como
se formasse com eles uma equipa muito unida.
Quando convida os anjos a ajudarem-no, em todas as áreas
da sua vida, tudo fica mais alegre, saudável e fácil. Em vez
de se esforçar para suprir as suas necessidades, experimenta
sincronicidades mágicas, curas e paz interior.
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Concebi este baralho de cartas do oráculo para lhe ofere‑
cer lembranças diárias do amor e da presença dos seus anjos.
São muitas as pessoas que me dizem que se esquecem de pe‑
dir a ajuda dos seus anjos. As cartas deste oráculo oferecem
uma solução maravilhosa. Pode escolher uma carta todas as
manhãs e tê-la consigo, ao longo do dia, para poder meditar
sobre o seu conselho angélico e, também, para se lembrar de
pedir a ajuda dos seus anjos.

Como Utilizar as Suas Cartas do Oráculo
As cartas dos oráculos são uma forma ancestral e consa‑
grada pelo tempo para comunicar com os anjos e guias es‑
pirituais. São completamente seguras, já que apenas atraem
a energia celestial de amor dos mensageiros de Deus. O seu
trabalho baseia-se na Lei da Atração: as cartas que tira cor‑
respondem à vibração da sua pergunta ou do seu padrão de
pensamento. É por isso que vai ter tendência para tirar a mes‑
ma carta várias vezes.
Adoro trabalhar com cartas de oráculos, porque elas são
à prova de erros. Talvez seja mais difícil ouvir claramente os
anjos, nos momentos em que mais precisamos da orientação
deles, porque o nosso stress nos bloqueia. Sendo uma liga‑
ção direta entre si e os seus anjos, as cartas dos oráculos con‑
tornam esses bloqueios emocionais. E qualquer pessoa pode
fazer uma leitura correta para si própria ou para os outros!
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Eis os passos:
Passo 1: Limpe o Baralho
Sendo instrumentos sensíveis que absorvem energia, as
cartas devem ser limpas e desprovidas de quaisquer vibrações
que possam ter captado no processo de fabrico. Só precisa
de repetir os passos 1 e 2, depois de outra pessoa tocar nas
cartas ou se as leituras lhe parecerem pouco claras, devido à
acumulação excessiva de energia nas cartas.
Para as limpar, comece por pegar no baralho com a mão
passiva (a mão com que normalmente não escreve), já que
esta é a mão que recebe energia. Feche a outra mão (esta é a
que envia energia) e bata com o punho no baralho uma vez,
com muita firmeza. Assim, limpa as energias previamente
acumuladas, para que as cartas passem a ser uma folha em
branco e possam ser imbuídas com a sua vibração pessoal.
Passo 2: Consagre as Cartas
Disponha as cartas em leque, com as imagens viradas
para si. Leve-as assim ao coração e pense nas orações ou in‑
tenções que gostaria de imbuir as cartas. Por exemplo, pode
pensar ou dizer em voz alta:
«Peço que todas as minhas leituras com estas cartas estejam corretas, sejam precisas e tragam bênçãos para todos
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os envolvidos. Anjos, por favor, ajudai-me a manter-me
centrado no meu eu superior, para poder ouvir, ver, sentir e saber com clareza as mensagens divinas que desejais
transmitir através de mim e destas cartas. Por favor, dai-me confiança para compreender, assimilar e pôr em prática as vossas mensagens.»
Passo 3: Faça uma Pergunta
Pense numa pergunta para a qual gostaria honestamen‑
te de obter uma resposta. Digo «honestamente» porque os
anjos respondem sempre à questão que está na sua mente.
Algumas pessoas têm medo de expressar as suas verdadeiras
perguntas aos anjos e, por conseguinte, a resposta que rece‑
bem parece contradizer a pergunta que fizeram. Isto acon‑
tece porque a resposta diz respeito à pergunta verdadeira e
tem que ver com o que está a pensar. Normalmente, é uma
pergunta relacionada com uma vontade ou um desejo pro‑
fundo. Os anjos preferem que admita esses desejos para
consigo próprio e para com eles, para que possam ajudá-lo a
manifestá-los ou a manifestar algo melhor.
Se estiver a fazer uma leitura a outra pessoa, peça-lhe para
pensar ou verbalizar a pergunta. Os anjos ouvem os nossos
pensamentos, por isso não temos de dizê-los em voz alta.
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Passo 4: Baralhe as Cartas
Pense na pergunta, enquanto baralha as cartas, e peça
aos seus anjos para o ajudarem, dando-lhe respostas e
orientação. Se uma ou mais cartas «saltarem» do baralho
enquanto estiver a baralhá-las, ponha-as de lado. Farão par‑
te da sua leitura.
Enquanto estiver a baralhar, é provável que fique ciente de
sensações, pensamentos, palavras ou visões. Isto representa
orientação divina dos seus anjos e vai ajudá-lo a compreen‑
der melhor as cartas que tirar. Assim sendo, repare nessas
impressões, à medida que elas forem surgindo.
Quando as cartas começarem a juntar-se em dois montes
distintos, está na hora de parar de baralhar. Poderá ter uma
sensação, um pensamento ou uma visão que lhe indica que
deve parar de baralhar, o que é um sinal dos seus anjos. Ou
até poderá ouvir os anjos dizerem-lhe para parar.
Não há como se enganar e parar de baralhar demasiado
depressa ou demasiado cedo, já que os anjos estão a orien‑
tar a leitura.
Passo 5: Escolha uma Carta
Tire a carta de cima do baralho. Esta é a sua mensagem dos
anjos. Enquanto lê as palavras na carta, repare em quaisquer
pensamentos, palavras, sensações ou visões que lhe surjam,
pois são mensagens adicionais dos seus anjos que personali‑
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zam o significado específico das cartas para si. A imagem tam‑
bém tem um significado para si, por isso analise os detalhes.
A próxima secção deste manual revela os significados
adicionais de cada carta. Lembre-se de que pode alterar o
resultado de qualquer situação, fazendo orações, visualiza‑
ções e afirmações positivas. Os anjos podem ajudá-lo a alte‑
rar o seu futuro para melhor, se lhes pedir e estiver recetivo
à ajuda deles.

Variações sobre os Lançamentos de Cartas
Lançamento de Três Cartas
Depois de completar os Passos 3 e 4, escolha três cartas
do topo do baralho. Coloque a primeira carta à esquerda, a
segunda no meio e a terceira à direita, com as imagens e as
palavras viradas para cima.
A carta à sua esquerda fala do passado imediato, relativa‑
mente à situação que expôs. A carta do meio revela mensagens
sobre o estado atual da sua pergunta e aquilo que precisa de
saber ou trabalhar neste momento. A carta à direita mostra
o seu futuro próximo, se continuar no caminho atual e se se‑
guir a orientação dada na carta do meio. Mais uma vez, lem‑
bre-se de que pode melhorar o seu futuro, se mantiver uma
perspetiva positiva e seguir a sua orientação divina.
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O Que Preciso de Saber Hoje?
Esta é uma pergunta maravilhosa para fazer de manhã.
Faça-a aos seus anjos, enquanto baralha as cartas e as espalha
numa superfície plana, com as imagens viradas para baixo.
Passe a mão pelas cartas e escolha uma que o atraia visual‑
mente ou que lhe transmita uma determinada sensação. Esta
carta vai dar-lhe um tema relevante para se lembrar, ao longo
do dia — talvez queira ter a carta consigo ou escrever a men‑
sagem dela num papel, para se ir lembrando ao longo do dia.
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OS SIGNIFICADOS
DAS CARTAS
gh

E

ste manual descreve os significados genéricos de cada
carta do baralho de Cartas dos Conselhos Diários dos Seus
Anjos.
Os nomes das cartas são apresentados por ordem alfa‑
bética, de acordo com a palavra em maiúsculas que surge
acima da mensagem de cada carta. Encontre a página cor‑
respondente e leia os significados genéricos de cada carta.
Os seus anjos e a sua intuição vão dar-lhe orientação perso‑
nalizada adicional; por conseguinte, enquanto lê sobre cada
carta, preste também atenção às sensações e pensamentos
que lhe surgirem.
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ACEITAÇÃO
Vê-te a ti e aos outros pelo olhar dos anjos, com amor
incondicional e aceitação. Deste modo, inspiras e elevas todos
ao seu potencial mais elevado.
Recebeste esta carta para ajudar o relacionamento que tens
contigo próprio e com os outros. Da próxima vez que senti‑
res a tentação de julgar severamente a tua pessoa ou outra,
em vez disso, reza pela sua saúde e felicidade. Este caminho
mais positivo fortalece a autoestima, promove a harmonia e
cura os relacionamentos.
19

Significados adicionais desta carta: Repara como te sentes
muito melhor, quando pensas positivamente sobre ti próprio
e os outros • Não tentes controlar ou mudar os outros • Liber‑
ta-te da tendência para forçar as coisas e receberás o resulta‑
do que desejas (ou melhor) mais tranquilamente • Quando
uma porta se fecha, abre-se logo outra.

r
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PEDE
Pede-nos ajuda nesta situação, e começaremos imediatamente
a trabalhar a teu favor. Somos regidos por muitas leis
universais, entre as quais a do livre-arbítrio, que te permite
fazer as tuas próprias escolhas e tomar as tuas próprias
decisões. Assim, esperamos pacientemente pelo teu pedido.
Esta carta serve para te lembrares de pedir ajuda aos teus
anjos com mais frequência. Os anjos podem ajudar-te em to‑
das as áreas da tua vida, dando-te ideias, coragem, fé, confiança
e clareza. Também podem ajudar com todas as necessidades
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materiais, tais como as que respeitam ao dinheiro, ao tempo,
à saúde e à vitalidade.
Significados adicionais desta carta: Pede tudo aquilo que
precisares • Em vez de te queixares, pede ajuda • Pede às pes‑
soas da tua vida para te ajudarem • Delega • Contrata outras
pessoas para te ajudarem • Pede ajuda aos teus anjos para
tudo, desde as coisas mais pequenas às maiores.
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ASSERTIVIDADE
Esta situação pode ser curada suavemente e com amor, tal
como pediste; no entanto, também necessita da tua força
e autenticidade, em relação às outras pessoas envolvidas.
Estaremos mesmo atrás de ti, enquanto dizes a tua verdade,
dando-te força e guiando as tuas palavras.
Tiraste esta carta, porque perguntaste sobre uma situa‑
ção em que te sentiste vitimizado. Os anjos estão a dizer que
a situação só pode ser retificada, se comunicares claramen‑
te as tuas necessidades e expetativas aos outros. É possível
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seres simultaneamente angélico e assertivo, se invocares os
teus anjos, pedindo-lhes coragem e orientação, sempre que
tencionares afirmar a tua verdade. Com a prática, a asserti‑
vidade amorosa torna-se mais fácil.
Significados adicionais desta carta: Enfrenta a situação
diretamente • Lê um livro ou assiste a uma aula sobre práti‑
cas de assertividade • Substitui o comportamento agressivo
ou passivo-agressivo por assertividade • Lida com o conflito
com honestidade e amor • Diz a verdade a ti próprio e aos
outros • Esta situação é uma oportunidade de crescimento
pessoal e espiritual.
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SÊ HONESTO
CONTIGO PRÓPRIO
Olha para dentro do teu coração. É seguro admitires a verdade
a ti próprio, pois iremos apoiar-te e guiar-te nas mudanças que
sejam necessárias. Conta connosco para te darmos coragem
e força para cuidares bem de ti. Concentra-te apenas nos teus
verdadeiros desejos, e estes irão ter contigo, transportados nas
asas dos anjos.
Recebeste esta carta como uma confrontação afetuosa, por‑
que os anjos sabem que tens andado a esconder-te dos teus
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verdadeiros sentimentos. É provável que tenhas evitado ad‑
mitir como te sentes verdadeiramente, porque temias deixar‑
-te levar pelos sentimentos e ver-te forçado a fazer mudanças
necessárias, para as quais não te sentes preparado. Contudo,
os anjos garantem-te que é mais saudável enfrentares esta
situação com honestidade. Eles vão ajudar-te a lidar com as
tuas emoções e os teus relacionamentos, dando-te o apoio
necessário para fazeres mudanças positivas. No entanto, os
anjos lembram-te de que te deves focar apenas nos teus de‑
sejos e não nos teus medos, para que possas atrair os primei‑
ros e não os últimos.
Significados adicionais desta carta: A situação vai melho‑
rar, quando a enfrentares diretamente • Mereces melhor •
Confia nos teus sentimentos, mesmo que os outros não con‑
cordem • Não cedas o teu poder aos outros • Evita ficar preso
à ilusão de que «é assim que tem de ser».
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UMA BÊNÇÃO DISFARÇADA
Aquilo que parece ser um problema faz, na verdade, parte da
resposta às tuas preces. Vais compreender as razões por detrás da
tua situação atual, quando tudo se resolver. Confia na proteção
e na sabedoria infinita do céu para responder às tuas preces.
Os anjos enviaram-te esta carta para te ajudar a reco‑
nhecer as bênçãos que se escondem no meio de aparentes
desafios. Aquilo que pareces ter perdido precisava de desa‑
parecer e será substituído por algo melhor. Não temas pelo
futuro, mas continua a rezar e a seguir a orientação que te
27

chega, através de sensações, visões, palavras e pensamen‑
tos repetitivos.
Significados adicionais desta carta: Quando uma porta se
fecha, abre-se logo outra • O «como» fica a cargo de Deus,
no que toca à melhor forma de atender às preces • Abdica
da necessidade de controlar e prever o resultado desta situa‑
ção • Confia.
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UMA MUDANÇA
DE DIREÇÃO
As mudanças pelas quais estás a passar são orientadas
divinamente pela tua vontade renovada de abrir o coração
ao amor e à nossa orientação. Estás protegido, agora
e no futuro, por isso segue o teu caminho para
os resultados felizes que desejas.
Esta carta significa que mudaste de ideias e, ao fazê-lo, al‑
teraste positivamente a direção da tua vida. Os teus velhos mo‑
dos de vida já não te interessam, e dás por ti a evitar amigos e
29

passatempos que antes te atraíam. Desejas um estilo de vida
e uma carreira que tenham mais que ver com os teus novos
interesses e paixões. Os anjos estão a guiar-te, durante esta
fase de transição. A Lei da Atração assegura que vais manifes‑
tar oportunidades e relacionamentos novos e maravilhosos.
Significados adicionais desta carta: Estás a começar uma
nova fase da tua vida • Está-se a planear o nascimento de um
novo projeto • É possível uma gravidez, um nascimento ou
a adoção de uma criança • Um novo elemento na tua vida é
uma bênção, mesmo que não faça sentido, neste momento.
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CRIANÇA
Preocupas-te profundamente com as crianças, e elas respondem
prontamente ao teu amor. Todas as crianças, incluindo a tua
própria criança interior, precisam de amor, afeto e atenção.
Podemos limpar e abrir o teu coração e os teus horários, para
que possas dedicar mais tempo e energia às crianças que
precisam de ti.
Esta carta significa que uma criança está a afetar algum
aspeto da tua pergunta. Pode ser tanto o teu filho, o teu dese‑
jo de ter um filho ou um familiar jovem como o teu trabalho
31

atual ou futuro, a ajudar crianças. Tens pensado em crian‑
ças ultimamente? Nesse caso, esta carta é uma prova de que
aquilo que tens andado a considerar é válido. Isto inclui pas‑
sar mais tempo com crianças e investigar áreas de emprego
relacionadas com os mais novos.
Significados adicionais desta carta: O teu propósito de
vida envolve ajudar crianças • Sê como uma criança • Presta
atenção à tua criança interior • Uma criança no Céu está a
dizer «Amo-te» • Uma gravidez ou adoção podem vir a fazer
parte da tua vida.
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LIMPA E DESINTOXICA
Com grande amor e respeito, pedimos-te para desintoxicares o
teu corpo precioso e sensível. Se nos pedires, ajudamos-te a desenvolver formas positivas de lidar com o stress, bem
como aliviar qualquer mágoa que te possa impedir de abrir
mão de velhos comportamentos. Dá-nos as tuas preocupações
e apreensões e sente a graça magnífica de teres um corpo
novamente purificado.
Esta carta é a recomendação dos anjos para que elimi‑
nes os químicos e as toxinas do corpo. A tua sensibilidade
33

às drogas, aos aditivos alimentares (incluindo açúcar), ao
álcool, à cafeína e à nicotina aumentou. Essas substâncias
estão a interferir com a tua capacidade para ouvir os teus
anjos, por isso eles pedem-te para as evitares. Se lhes pedi‑
res, os anjos vão ajudar-te de bom grado a lidar com o stress
ou com quaisquer desejos que te sejam nocivos.
Significados adicionais desta carta: Limpa o teu corpo
naturalmente, ingerindo sumo de erva de trigo ou sementes
de psílio, por exemplo • Consulta um nutricionista holístico
• Invoca o Arcanjo Rafael para que ele reduza ou elimine os
desejos nocivos • Evita relacionamentos ou situações tóxicos
• Pede ao Arcanjo Miguel para limpar o teu corpo ou a tua
casa, eliminando quaisquer energias mais densas • Usa pro‑
dutos de limpeza ecológicos.
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UM PROJETO CRIATIVO
A tua alma anseia por se expressar de formas criativas.
Estamos a guiar-te para encher a tua vida de arte
e criatividade. A expressão criativa faz-te sentir-te vivo
e animado e renova-te a paixão pela vida.
Esta carta diz que precisas de mais meios de expressão
criativa. Os anjos estão a guiar-te para procurares tais esca‑
pes no trabalho e em casa. Por exemplo, escreve, toca música,
faz trabalhos manuais, pinta, costura ou faz remodelações.
Não importa se a tua arte é ou não vendável. O importante
35

é que permitas ao teu artista interior desfrutar de liberdade
de expressão.
Significados adicionais desta carta: Trabalha num projeto
significativo que tenhas andado a procrastinar • Inscreve-te
num curso de qualquer coisa criativa, por exemplo, de foto‑
grafia ou de dança • O teu propósito de vida e a tua carreira
significativa virão ao teu encontro, através de formas criativas
que, neste momento, são inimagináveis. Não te preocupes,
pois, com qual será o teu propósito de vida ou com a forma
como ele se irá realizar. Limita-te a seguir o caminho que se
abre à tua frente.
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CUPIDO
Enviamos grandes ondas de amor para o teu coração e a tua
mente, despertando o teu amor pela própria vida. A tua decisão
clara de aceitar o romance e desfrutar dele desencadeou este
novo despertar. Permite-te celebrar espontaneamente o amor,
em todos os seus aspetos gloriosos.
Esta carta chegou a ti, porque os anjos veem o teu de‑
sejo de romance. Em vez corrigirem os fatores externos da
tua vida amorosa, ajudam-te internamente. Os anjos dizem
que o romance nasce da nossa paixão pela vida em si. Quan‑
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do permites que os anjos despertem esse amor dentro de ti,
atrais e vives naturalmente mais amor romântico nos teus
relacionamentos.
Significados adicionais desta carta: Rodeia-te de beleza ro‑
mântica, tal como rosas e velas • Entrega todo o sofrimento
emocional aos anjos • Pede ao Arcanjo Miguel para te ajudar
a libertar-te de quaisquer apegos dolorosos a companheiros
anteriores ou atuais • Decide claramente aquilo que desejas
na tua vida amorosa • Afirma: «É seguro para mim amar e
ser amado.»

r
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«Os seus anjos da guarda estão sempre consigo, mesmo
que não esteja ciente da sua presença. Aprenda a falar
continuamente com os seus anjos e a pedir-lhes auxílio
em todos os aspetos da sua vida.»
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