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Introdução

Depois da maravilhosa viagem pelo livro A Magia 
dos Anjos e dos Seres da Natureza chegamos agora ao 

mundo encantado, cintilante e inspirador do Oráculo 
Mágico dos Anjos e dos Seres da Natureza! Prático e muito 
fácil de utilizar, este oráculo nasceu de uma inspiração 
profunda que me foi trazida por estes maravilhosos seres 
de luz. Além das mensagens dos anjos e dos seres da Natu-
reza que inspiram o leitor a despertar, a crescer e a desen-
volver os seus potenciais e capacidades intuitivas naturais, 
este livro de apoio ao oráculo traz-lhe ainda várias infor-
mações, curiosidades, dicas e sugestões para o auxiliar nas 
suas práticas mágicas.

Os anjos, os seres da natureza e todos os seres de luz 
são expressões de Deus, Universo, Divino Criador, Enti-
dade Suprema ou como lhe fizer mais sentido referir-se à 
força maior que habita no seu coração e em toda a exis-
tência. Os  seres de luz estão sempre disponíveis para o 
auxiliar, indicando-lhe somente o caminho do bem, do 
amor, da sabedoria, do crescimento interior e das concre-
tizações da sua alma. Ajudam-no a tornar-se numa melhor 
pessoa a cada dia e a superar as suas dores, medos, receios, 
inseguranças e dificuldades. São amigos chegados que o 
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tratam amorosamente por «tu» e lhe trazem os ensina-
mentos sábios de que necessita a cada momento para que 
se possa transformar na pessoa maravilhosa, feliz, saudá-
vel e abundante que nasceu para ser. Os anjos ajudam-no 
a fazer despontar os seus dons, capacidades e o que tem 
de melhor. Ajudam-no também a compreender que a ver-
dadeira magia é aquela que advém do coração para bene-
fício de todos os seres.

Habitue-se a falar com os seus anjos diariamente. Dê-
-lhes permissão para que possam fazer cada vez mais parte 
da sua vida. Peça-lhes proteção, ajuda, conselhos, ilumina-
ção e inspiração. Pode falar em voz alta ou com a voz da 
mente, pois será sempre ouvido e atendido.

Se o leitor ainda não leu o livro A Magia dos Anjos e 
dos Seres da Natureza é recomendado que o faça para que 
possa aprofundar um pouco mais este tema e também 
aproveitar ao máximo a inspiração que este oráculo lhe 
traz, para a sua vida e para a de todos que o rodeiam. 
Quanto mais se inspira e se ilumina, mais as pessoas que 
lhe são próximas e o mundo inteiro são beneficiados 
pela sua transformação positiva.

Desejo profundamente que desfrute da doce, encan-
tada e sábia companhia dos anjos, das fadas, dos unicór-
nios e de todos os Seres de Luz do Céu e da Terra. Todos 
eles estão longe de serem fantasia. São reais, bem reais, 
e estão aqui para o inspirar a amar e a celebrar a vida, 
a viver com mais entusiasmo, alegria, espírito de aven-
tura, a dar o seu melhor em cada momento, a desfrutar 
cada vez mais da companhia e dos ensinamentos da Mãe 
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Natureza, a crescer, a expandir as suas potencialidades e a 
tornar-se na pessoa que sempre sonhou ser!

É o amor que faz os anjos voarem  e ao leitor também.
Que todos os corações possam ser tocados pela brisa 

fresca da magia da bondade e do amor dos anjos e dos 
seres da Natureza…

Namaste.
O anjo que habita em mim saúda o anjo que habita 

em si.
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Como usar as cartas mágicas

Consagração

Antes da primeira utilização consagre as suas cartas 
mágicas. Consagrar protege, purifica e abençoa o 

seu baralho, estabelecendo a ligação com o Divino. Con-
sagrar é destinar as suas cartas a serem um instrumento de 
luz sagrado, um guia iluminado para o seu caminho. Pode 
consagrar na Mandala Mágica dos Anjos e dos Seres da Natu-
reza 1, ativando-a como de costume. Em alternativa deixo-
-lhe uma sugestão de consagração também muito simples 
de efetuar.

Passe as cartas pelo fumo de um incenso natural e 
repita:

Luz cintilante purifica.
Luz cintilante purifica.
Luz cintilante purifica.

Em seguida observe as cartas, uma a uma, com grati-
dão e admiração, como se estivesse a ver fotografias de 

1  Mais informação no livro A Magia dos Anjos e dos Seres da Natureza em  
www.joanabarradaszen.com
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 familiares e  amigos muito queridos. Depois coloque-as 
junto ao seu coração e diga:

Em nome do anjo de luz que habita em mim,
consagro este  Oráculo Mágico dos Anjos e dos Seres 

da Natureza à mais pura luz divina, para que me oriente 
e guie no meu caminho de crescimento interior e me traga clareza 

de ideias e inspiração para alcançar sempre o melhor.
O mesmo peço para qualquer pessoa que eu venha a inspirar  

através da sabedoria destas cartas.
E assim é! Está feito!

Gratidão, gratidão, gratidão!

Pode repetir esta consagração sempre que alguém 
além de si mexer nas cartas ou quando sentir essa necessi-
dade. Siga a sua intuição.

Guarde as suas cartas com carinho. Se as deixar no 
seu altar dentro de uma pirâmide, por exemplo, ou na 
 Mandala Mágica dos Anjos e dos Seres da Natureza elas ficarão 
protegidas, energizadas e sempre prontas a utilizar.

Sugestão: deixe um cristal de purificação sobre o bara-
lho quando não estiver a utilizá-lo. Um ótimo cristal para 
este efeito é por exemplo o coração de selenite.

Preparação
Quanto mais calmo e tranquilo estiver mais fácil será a 
conexão com os Seres de Luz através das cartas. Tire um 
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breve instante para se preparar e conetar. Sugiro-lhe a 
meditação-base d’A Magia dos Anjos e dos Seres da Natureza 
adaptada a esta finalidade.

Como fazer?
Sente-se tranquilamente com o baralho de cartas à sua 
frente, em cima de uma mesa. Visualize-se (ou imagine-
-se) dentro de uma pirâmide de luz dourada. Lá em cima 
no céu brilha uma linda estrela dourada que tem uma 
porta que se abre e derrama um arco-íris de luz muito 
brilhante sobre si e todo o planeta.

Relaxe, coloque as suas mãos em posição de prece em 
frente ao coração, inspire e expire profundamente algu-
mas vezes. Sinta-se protegido, guiado e abençoado pelos 
anjos de luz. Sinta a sua ligação ao Céu e à Terra.

Agradeça aos anjos de luz pelas suas bênçãos, pre-
sença, proteção e orientação.

Visualize-se rodeado pelos anjos e seres da Natureza 
recebendo a sua inspiração e diga:

Em nome do anjo de luz que habita em mim,
peço para obter orientação para o meu caminho de crescimento 

interior. Que através destas cartas eu possa obter clareza 
de ideias e inspiração para alcançar sempre o melhor.

E assim é! Está feito!
Gratidão, gratidão, gratidão!

No caso de estar a fazer um lançamento para outra 
pessoa diga:
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Em nome do anjo de luz que habita em mim,
peço para obter orientação para o meu caminho de crescimento 

interior. Que através destas cartas eu possa obter clareza 
de ideias e inspiração para alcançar sempre o melhor.

O mesmo peço para a pessoa [diga o nome da pessoa] que 
busca neste momento inspiração e orientação celestial para a sua 

vida, através de mim e da sabedoria destas cartas.
E assim é! Está feito!

Gratidão, gratidão, gratidão!

Abra o seu coração às mensagens, ensinamentos e 
intuições que surgirem. Mantenha sempre a intenção 
de crescer interiormente e do bem supremo de todos os 
seres.

Está pronto para lançar as cartas!

Lançamento
Pode lançar as cartas da forma que intuir e de que mais 
gostar. Não terá como lançá-las de forma  «incorreta». Siga 
a sua intuição. Com a prática poderá criar a sua maneira 
pessoal de trabalhar com este oráculo mágico. Os anjos 
e os seres da Natureza vão-lhe trazendo inspiração para 
o  fazer. Em todo o caso, deixo-lhe algumas sugestões 
orientadoras.

Antes de baralhar as cartas pouse o baralho em cima 
da mesa e bata palmas suavemente três vezes sobre ele 
para purificar, movimentar e ativar/acordar a energia.

Em seguida pegue no baralho com a frente das 
cartas para baixo e o verso (as costas das cartas) para 
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cima e baralhe mentalizando a sua questão ou propó-
sito até sentir que estão prontas. Opte por fazer sem-
pre perguntas de forma simples e direta, sem rodeios 
nem demasiado elaboradas. Visualize ou imagine que 
uma das suas fadas madrinhas toca com a sua varinha 
de condão sobre o baralho, deixando-o envolto de uma 
energia dourada cintilante (as fadas madrinhas adoram 
preparar as cartas com uma pitada mágica! Vejo-as cons-
tantemente a fazerem este trabalho, deixando as cartas 
envolvidas na mais pura magia cintilante!). Em seguida 
retire a carta que está por cima ou, se preferir, abra o 
baralho ao meio com a mão esquerda e retire a carta 
do meio que ficar por cima. Essa será a sua carta de res-
posta. Também pode representar a sua carta do dia ou 
da semana/mês, consoante a intenção e o propósito 
do seu lançamento. Pode também optar pela extração 
de três cartas representando o passado, o presente e o 
futuro, respetivamente. Em seguida procure neste livro 
a mensagem correspondente a cada uma das cartas que 
lhe saíram.

Deixe a sua intuição fluir durante o lançamento. 
Observe as imagens das cartas e leia as suas mensagens, 
dicas, sugestões e curiosidades com o coração e a mente 
abertos. Os anjos e os seres da Natureza poderão ins-
pirar-lhe ideias, imagens, sentimentos e/ou sensações, 
além das informações contidas neste livro. É como se os 
anjos ajustassem as mensagens para que o leitor obtenha 
o discernimento de que necessita a cada momento. Pode 
ainda utilizar este oráculo para auxiliar outras pessoas. 
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Abra-se a esta experiência e deixe-se inspirar pela magia 
dos anjos e dos seres da Natureza!

Sugestões
Pode separar as cartas «Sim» e «Não» do baralho e usá-las 
isoladamente nos momentos em que busca uma resposta 
direta desta natureza. Estas duas cartas são as únicas que 
não têm qualquer mensagem associada neste livro, pois 
cumprem o seu propósito ao proporcionarem a resposta 
«sim» ou «não» que o leitor procura. Mais uma vez, não 
se fixe somente na resposta da carta, habitue-se e per-
mita-se, calmamente, a ir desenvolvendo cada vez mais a 
sua intuição.

Na descrição das cartas pode encontrar dicas e suges-
tões mágicas como os cristais associados, a cor das velas, 
a flor, o incenso e a essência floral correspondente a cada 
carta. Sinta-se à vontade para seguir outras sugestões que 
a sua intuição lhe indicar. Na descrição dos incensos em 
que aparecer «Natureza» significa que todos os incen-
sos de ervas naturais são indicados para as práticas com 
aquele ser de luz.

Pode saber mais acerca das Essências Florais Aurora 
Angel® em www.joanabarradaszen.com.

Recomendação importante
Na descrição de várias cartas encontra sugestões de 
rituais com os anjos e os seres da Natureza, e muitas delas 
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incluem as ervas sagradas para banhos, chás, incensos, etc. 
Se tiver alguma questão de saúde, alergias, estiver grávida 
ou a amamentar, por favor consulte o seu médico antes de 
utilizar qualquer flor, planta ou erva sagrada.
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Templo Arco-Íris

1
ST

1

Templo Arco-Íris

O Templo Arco-Íris é um portal celestial sagrado que 
envia luz arco-íris para todo o planeta. Esta luz sagrada 

facilita a conexão com a essência divina auxiliando a cura 
e a libertação das ilusões do ego. As suas cores luminosas 
respondem a todas as necessidades do ser humano no seu 
caminho de evolução e iluminação. Para se prover desta 
luz basta ter a intenção de recebê-la em todo o seu ser. 
As  crianças recebem a luz arco-íris com toda a naturali-
dade do mundo! Raziel é o arcanjo regente do Templo 
Arco-Íris.
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Mensagem do Templo Arco-Íris
Precisas de descansar. Faz uma pausa para te reabastece-
res energeticamente. O teu corpo e a tua energia pessoal 
estão a necessitar de um período de descanso para te 
equilibrares e revitalizares com energias positivas. Isso vai 
ajudar-te em todas as áreas da tua vida, como a saúde, o 
bem-estar, a paz interior, o trabalho, as finanças e os rela-
cionamentos. Ajuda-te também a desenvolveres a conexão 
com a tua alma e com os teus anjos e guias de forma mais 
profunda. A tua intuição, o poder de manifestação e a dis-
posição para reconheceres e desfrutares das bênçãos da 
vida são abundantemente beneficiados quando te permi-
tes descansar. O cansaço dificulta a fluidez da vida e dos 
teus projetos, pois baixa a tua vibração, torna-te energeti-
camente mais vulnerável e condiciona a tua criatividade. 
Neste momento necessitas de recarregar as baterias para te 
fortaleceres e veres a vida e as situações com mais clareza 
e discernimento. És uma pessoa ativa, com muitos talen-
tos e capacidade para fazer imensas coisas, porém também 
precisas de descansar. É importante que aprendas a respei-
tar os limites do teu corpo. Descansa e cuida-te, para que 
o fluxo da criatividade e inspiração do Criador se abram 
para ti trazendo-te as ideias e as respostas que procuras. 
Vais ver que ficas muito mais produtivo e equilibrado 
quando descansares durante o tempo necessário.

Todos os dias cuida de repousares o suficiente. Sem 
um corpo energético vibrante, equilibrado e saudável não 
conseguirás realizar-te nem teres sentimentos, emoções e 
pensamentos positivos como tanto desejas.
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Neste momento da tua vida é importante que faças 
esta pausa revitalizante. O ideal seria que fosse mais pro-
longada, como umas férias ou um fim de semana junto da 
Natureza para repores o sono, meditares, descansares o 
corpo e a mente. Se não o puderes fazer, então para agora 
por alguns instantes com a intenção de relaxares e recebe-
res luz. Fecha os olhos, respira fundo, descansa um pouco 
e recebe a luz que desce do Templo Arco-Íris para ti.

Dicas e Sugestões Mágicas
Cristal: quartzo arco-íris (quartzo aurora) e pirâmide de 
cristal.
Vela: branca ou listada com as cores do arco-íris.
Flor: agrimónia e cosmos.
Incenso: agrimónia e/ou de flor cosmos.
Essência Floral Aurora Angel: Luz Celestial.

Ritual Arco-Íris para elevação da energia pessoal
Inspire profundamente e visualize-se dentro de uma 
pirâmide dourada de luz cristalina. Agradeça por este 
momento de conexão. Em seu redor, em círculo, estão 
os anjos e os seres da Natureza iluminados a abençoá-
-lo. Você está no centro do círculo, dentro da pirâmide, 
a inspirar e expirar profundamente a luz divina. Agora 
imagine que uma linda estrela dourada brilha lá em cima 
no céu. Essa maravilhosa estrela tem uma porta no cen-
tro que se abre e lhe envia luzes brilhantes nos tons do 
arco-íris. Deixe-se ficar por alguns instantes a receber essa 
luz. Deixe-se impregnar por ela em todo o seu ser. Sinta 
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gratidão no seu coração por esta bênção maravilhosa. 
Em seguida imagine que essa luz transborda de si para a 
sua vida, para todos os que ama, para todas as situações 
que quer curar, resolver, tratar e abençoar, para toda a 
humanidade, para todos os seres, para todo o planeta e 
para o Universo. Transborde essa luz abençoada que lhe 
traz calma, bem-estar, boa sorte, cura, abundância, sabe-
doria e inspiração. Respire-a, encha-se dela e faça-a trans-
bordar para o mundo…

Agora, calmamente e com muita fé, repita o Mantra/ 
/Oração dos Anjos e dos Seres da Natureza:

Querido/a [diga o seu primeiro nome], abençoado/a  
és pela luz do Divino Criador.

E assim é!

Se preferir, e caso seja possível, faça este ritual junto 
a um cristal de quartzo arco-íris e/ou uma pirâmide de 
 cristal. Ao lado coloque um copo com água, acenda uma 
vela branca ou listada com as cores do arco-íris, oferecendo 
a sua chama à luz divina e acenda um incenso ou defuma-
douro de agrimónia (ou com intenção de se conetar com 
o Templo Arco-Íris e de receber as suas bênçãos). Se não 
tiver este material disponível, procure simplesmente um 
local calmo para realizar a meditação. Funciona sempre!
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Arcanjo Ariel

2
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2

Arcanjo Ariel

Ariel é um maravilhoso arcanjo que traz a inspi-
ração de se viver com gratidão e sentimentos 

nobres, prósperos e abundantes. Inspira a conexão com 
a Mãe Natureza e os seus seres de luz, o respeito pelos 
animais, assim como a paz e a harmonia com tudo o que 
faz parte do Céu e da Terra. Presta auxílio no desenvol-
vimento da consciência da  área financeira/material e 
ajuda na libertação de crenças conscientes e inconscien-
tes que impedem a fluidez destas áreas. Ariel traz pros-
peridade, enraizamento, mensagens através dos sonhos, 



23

além de incentivo ao alinhamento com os ciclos e as leis 
naturais.

A sua magia tem uma força especial durante o período 
da manhã, sendo esta uma boa ocasião para solicitar o seu 
auxílio e para realizar rituais e pedidos de abundância, 
apesar de poder fazê-lo a qualquer hora.

O Arcanjo Ariel mostra habitualmente em cada uma 
das suas mãos uma estrela dourada e um coração, que 
representam a magia da abundância da vida quando 
vivida a partir do comando do coração.

Ariel significa «forja do Senhor» e o seu mantra é: 
«A vida é abundância!» A repetição deste mantra ajuda-o 
a entrar na sintonia elevada da abundância e da prospe-
ridade a todos os níveis e convida a presença do Arcanjo 
Ariel para a sua vida.

Mensagem do Arcanjo Ariel
A abundância é tudo o que existe… Deus é abundância. 
Ela está no teu ADN, é uma herança divina. Deus mora 
em ti, a abundância mora em ti.

Quando pensas no Céu é fácil sentires essa abundância, 
não é verdade? Quando pensas no Universo, nos planetas, 
nas galáxias, no infinito… Quando observas a Mãe Natu-
reza e a sua abundância de verde, de árvores, de folhas, de 
flores, de frutos, de montes e de vales, de espécies animais, 
vegetais, minerais… a imensidão dos oceanos, dos rios, 
dos lagos, das lagoas, das cascatas… a vastidão do ar que 
respiras, da luz que te envolve e ilumina. É tudo tão mara-
vilhosamente abundante… Se observares tudo o que és, 
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tudo o que sabes, tudo o que tens… a tua alma, o funcio-
namento extraordinário do teu corpo, a tua saúde, o teu 
alimento, todos os objetos e pertences que possuis, as pes-
soas que amas, todo o amor que dás e que recebes – tantas 
coisas, tanta abundância… Percebes agora porque vibrar 
na falta, no medo e na escassez é absolutamente desneces-
sário e contranatura? Quando te consciencializas de que 
és abundância, quando te permites sentir essa herança 
divina a vibrar em cada uma das tuas células, passas a agir 
de forma inspirada em busca da solução para as tuas ques-
tões em vez de mergulhares na preocupação e no medo 
de não ter. É como finalmente te deixares fluir pelo rio 
da vida abundante e parares de resistir querendo remar 
contra a corrente, insistindo em  focares-te na escassez. 
A abundância espera-te: só precisas de ser tudo aquilo que 
queres ter, porque na verdade já és….

Ser para ter. Crer para ver.
É assim que funciona. É como uma receita mágica que 

nunca falha. Desejas amor? Sê uma pessoa amorosa. Dese-
jas paz? Sê pacífico. Desejas abundância? Sê uma pessoa 
com pensamentos e sentimentos abundantes.

Pensa, sente e age como uma pessoa abundante por-
que tu já és, está no teu ADN. Quando sentires dificul-
dade em vibrar abundância pergunta a ti mesmo: «Se eu 
já tivesse abundância como me sentiria? Como pensaria? 
Como agiria?» Sente e depois afirma: «A abundância 
vibra nas minhas células porque eu já sou, originalmente 
eu sou, abundância! Todo o pensamento e sentimento 
de escassez é fruto de uma crença baseada no medo e 
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estou pronto para a curar e libertar, pois agora sei que eu 
sou abundância!

Cultiva esse sentimento de abundância e gratidão 
por  já seres e já teres todos os dias no teu ser e na tua 
vida. Vibra com esse sentimento. Essa é a tua vibração 
original.

Agradece genuinamente o que tens e o que ainda não 
tens como se já tivesses. É assim que deves pensar, sentir 
e agir a partir de agora. Esse sentimento é a chave que 
abre a porta das concretizações porque passas a vibrar 
alto, passas a vibrar de acordo com a tua alma, com os 
teus sonhos e desejos. Passas a vibrar a abundância de 
quem já é, de quem já tem, e a vida irá devolver-te mais 
e mais dessa vibração abundante. O Universo reconhece 
a tua energia de abundância e traz-te mais abundância. 
Para eliminares a escassez da tua vida concentra-te na 
abundância, no que queres e não no que não queres. 
Não há como acabares com a escassez se estiveres sempre 
concentrado nela, pois dás vida àquilo em que te focas. 
A única forma de combateres a escassez, seja ela em que 
área da tua vida for, é concentrares-te na abundância, 
seres abundância, vibrares nessa frequência original. 
Celebra a abundância! Elimina o hábito de reclamares, 
pensares e falares em escassez.

Abre-te à consciência divina de abundância ilimi-
tada e descobre que o teu único limite até agora foi não 
acreditares verdadeiramente que a abundância está sem-
pre disponível para ti, pois faz parte de quem tu és de 
 verdade.




