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Apresentação

É um enorme prazer ter a oportunidade de nos conectarmos a
tantas pessoas que, assim como você, sentem uma ligação com
o Arcanjo Miguel, também chamado de São Miguel Arcanjo.
À primeira vista, falar sobre os Arcanjos e os Mestres Espirituais
não parece ser uma tarefa tão di cil, no entanto, a maioria das
pessoas ainda estão em um estado consciencial muito ligado à
matéria e, ou têm diﬁculdades em perceber as vibrações
salutares dessas Fontes Energé cas Universais, ou quando
percebem, só conseguem compreendê-las de uma maneira
religiosa, sendo que essas energias estão à disposição de todos,
independentemente de quaisquer crenças.
Por esse mo vo contamos com pessoas como você, que já
despertaram para um novo estado de consciência, uma nova
visão, mais saudável, solidária e conectada ao futuro, para nos
auxiliar a expandir essa mensagem universalista, com conteúdo
de é ca espiritual e ﬁlosoﬁa de vida a ser vivenciada a par r de
agora.
Nas próximas páginas vamos buscar esclarecer questões que
tocam as nossas vidas sica e espiritual, nossa relação humana
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com o planeta e com Deus, contemplando nossa saúde sica,
mental, emocional e energé ca, oferecendo a você uma
compreensão sobre a Vida e nossa relação com o Todo.
Nós somos a Casa de Miguel, uma escola esotérica moderna,
que tem o Arcangelismo como norte ﬁlosóﬁco, ensinando
diversas ciências naturais, com o ﬁm de ampliar a consciência
da humanidade, integrando sociedade, natureza e
espiritualidade.
O Arcangelismo é ao mesmo tempo uma ciência esotérica e
uma ﬁlosoﬁa de vida, que nos oferece uma visão de É ca
Espiritual para que possamos viver bem nesse novo milênio,
ressaltando o reconhecimento de nossa própria essência, nosso
propósito de vida e compreender os princípios energé cos que
regem a nossa existência, para que possamos melhorar as
relações interpessoais e a ligação com o planeta.
Nas próximas linhas nós o convidamos a conhecer um pouco
mais sobre esse universo do Arcangelismo.
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O Arcangelismo

Na grécia an ga, há aproximadamente 500 a.C., Ferécides de
Siro iniciou suas pesquisas ﬁlosóﬁcas sobre a “existência”.
Distanciando-se daqueles que acreditavam numa visão
mitológica e de outros com visão cé ca, desenvolveu uma visão
na qual buscava explicar a vida para além das barreiras
religiosas ou da natureza sica e, de maneira a integralizar o
humano e o supremo, envolveu em sua visão o corpo, a mente
e a nossa essência superior (alma), ou seja, foi o início do que
chamamos hoje de visão meta sica ou holís ca.
Após ele vieram Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes,
Xenófanes, Pitágoras, Sócrates, Platão e tantos outros que se
dedicaram a compreender as relações entre nós humanos, os
elementos da natureza (fogo, terra, ar e água) e o lado
meta sico da vida (Deus, anjos, etc.).
Os conceitos desses ﬁlósofos inspiraram, mais tarde, a
formação do esoterismo europeu, em destaque o Cris anismo
Esotérico, pra cado pelos Templários por exemplo.
Na visão meta sica, mensageiros de Deus, aqueles que
comunicam as vontades superiores e guiam os humanos
5
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também é um conceito an go. Assim foram compreendidos os
Anjos, chamados de “Ángelos” pelos gregos e de “Malach” pelos
Hebreus.
A importância dos Anjos, seres luminosos, enviados pelo Ser
Supremo para nos direcionar, ganham uma nova dimensão pela
visão do esoterismo, pois abrem aos humanos a possibilidade
de nos comunicarmos com Deus, por meio Deles.
Canalizar o Poder dos Anjos e viver de maneira elevada, em
busca da angelitude (tornar-se um anjo ou aproximar-se deles),
passou a ser na idade média uma meta àqueles que buscavam
pra car uma fé transcendental (paralela à fé tradicional),
servindo a um propósito maior de vida e ao mesmo tempo
realizando sua transformação interior.
Inúmeros sistemas ﬁlosóﬁco-esotéricos foram fundamentados
nesses conceitos, como a Kabbalah e a Alquimia.
No momento em que escrevemos a segunda edição desse livro,
estamos no ano de 2021 e, da idade média para cá muitas
coisas mudaram no modo de viver e de compreender a
existência.
Atualmente muitas pessoas voltaram a buscar o
autoconhecimento, como ocorreu antes. Mas desta vez,
despertaram para uma nova necessidade: a de evoluirmos
6
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cole vamente, incluindo a natureza.
Em função dessa nova condição e para que recebamos apoio
nesse momento propício a um salto evolu vo, nos foi intuído o
sistema ﬁlosóﬁco-esotérico do Arcangelismo.
Como ﬁlosoﬁa de vida, o Arcangelismo se propõe a ser uma
ferramenta para acelerar a expansão da consciência; e como
ciência esotérica, uma escola que explica os fenômenos mais
su s, ditos energé cos ou atualmente também chamados de
“fenômenos quân co-espirituais”.
Sendo assim, podemos nos aproximar do Arcangelismo de três
maneiras:
A primeira consiste no aprendizado dos princípios gerais dessa
ﬁlosoﬁa de vida, por meio deste livro, de textos e de vídeos, que
podem ser acessados em nossos sites e redes sociais:
casademiguel.com.br.
A segunda consiste na Arcanjoterapia, par cipando por meio
das Consultas com Arcanjoterapeutas ou pra cando as
Meditações Conec vas, ou ainda, experienciando as nossas
Vivências com Propósito: arcanjoterapia.com.br.
E a terceira oportunidade consiste na formação completa na
Ciência Esotérica do Arcangelismo, por meio dos estudos e
7
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iniciações promovidos pela Casa de Miguel, divididas em uma
jornada composta por 7 Níveis, que vão do ARC-1 ao ARC-7, no
qual o estudante entrará em contato aprofundado com seu
Anjo Guardião e as Luzes e Poderes dos Arcanjos Miguel, Uriel,
Zadkiel, Raphael, Ezequiel, Haniel, Gabriel, Sandalphon, Raziel e
Metatron.
O Arcangelismo é uma obra para toda a humanidade e
ﬁcaremos muito felizes em compar lhar esse caminho com
você.
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Introdução

Temos um pedido a te fazer: antes de con nuar a leitura e a
cada vez que reiniciá-la, eleve o pensamento ao seu Anjo
Guardião, com sen mento de gra dão pela sua vida e por este
momento, conectando-se e obtendo dele a inspiração correta
para compreender o Arcangelismo.
Peça também a ele que ilumine sua mente e toque seu coração,
pois caso sua missão pessoal esteja alinhada com a missão do
Arcangelismo, então que você seja conduzido por este caminho
incrível de expansão consciencial.
Bom, agora que estamos em sintonia consciencial, saiba que
estamos muito felizes e empolgados com o fato de mais
pessoas, assim como você, estarem despertas e conectadas.
Temos visto e vivido momentos bem di ceis nestas úl mas
décadas. O progresso consciencial é uma condição inexorável a
todos humanos e sabemos que os momentos de crise servem
também para percebermos a força que temos para superar as
adversidades.
Sendo assim, o momento que vivemos agora é presságio de
9
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bons momentos no amanhã, e que no nosso caso, já
começamos a construir por meio de obras que estão em acordo
com uma Nova Consciência, que é a de trazer bene cios
pessoais e cole vos, construindo uma sociedade mais benéﬁca e
justa para todos.
Então, seja bem-vindo ao universo do Arcangelismo e de tudo o
que esse movimento ﬁlosóﬁco-esotérico representa para um
futuro próximo!

Esse livro está dividido em três partes. Na primeira
abordaremos os princípios gerais da ﬁlosoﬁa de vida do
Arcangelismo, para te auxiliar a posicionar-se perante o seu
propósito de vida.
Na segunda, falaremos sobre as transformações terapêu cas
proporcionadas pela Arcanjoterapia, beneﬁciando a si e àqueles
que você ama.
E na terceira parte discorreremos sobre a ciência esotérica que
fundamenta as prá cas energé cas do Arcangelismo.
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PARTE 1
FILOSOFIA DE VIDA
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Os Fundadores do Arcangelismo

Meu nome é Daniel Rodrigues, sou terapeuta holís co e
canalizador do Arcangelismo.
Sabemos que cada um de nós tem uma missão e no meu caso, a
minha é contribuir com o crescimento consciencial da
humanidade,
seguindo
e
disseminando
a
visão
ﬁlosóﬁca-esotérica do Arcangelismo.
Após a minha preparação espiritual, que durou dos 14 aos 25
anos de idade, em 2007 fui agraciado com a presença do Mestre
Espiritual Kamir Arzbuj, que despertou a minha memória
ancestral, trazendo à minha mente de forma lúcida os
ensinamentos elevados que deveria seguir e disseminar.
Junto com a minha esposa, Suely Cyrino, abrimos em 2011 a
Casa de Miguel, uma escola universalista que proporcionou o
desenvolvimento das mais diversas áreas do conhecimento
esotérico, além do Arcangelismo, que passamos a ensinar de
maneira aberta a par r de 2017. Foram 10 anos aplicando as
técnicas
terapêu co-energé cas
do
Arcangelismo
e
aprimorando a linguagem, para podermos levar a cabo o que os
Mestres nos inspiraram, com tanto amor.
12
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Propósito de Vida

Você já ouviu falar que todos nós temos uma missão, algo que
nascemos para fazer e que devemos executar. Isso é certo e
queremos te apresentar a visão do Arcangelismo sobre essa
questão.
Segundo o Mestre Kamir Arzbuj, Ishim Representante do
Arcanjo Miguel, atuando a par r da quinta esfera ascendente,
todos nós fomos criados com uma especialidade em potencial,
uma habilidade que apenas cada um poderá exercer com
maestria, pois é o seu lugar no universo. Essa é a missão que
temos como ser imortal, a nossa Missão Maior.
Fomos criados como Centelha Divina, portadores da Luz da
Vida, no entanto, estávamos no estágio de não
desenvolvimento de nossas habilidades. Em outras palavras, é
como alguém que tem um bio po propício para os esportes,
mas ainda não começou a pra car nenhum.
Se uma pessoa é um atleta em potencial (tem os ossos e a
musculatura para tal) mas nunca desenvolve, ela nunca irá usar
o que tem de melhor ao seu favor e também para beneﬁciar ao
próximo. Isso é como estar fora da missão.
13
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Entretanto, a cada encarnação temos Missões Menores, que no
Arcangelismo chamamos de Propósito de Vida. Mas geralmente
compreendemos a missão como “meta a ser a ngida” e essa
não é a maneira correta de a compreendermos, porque se for
assim, não nos sen remos felizes em cumprí-la, seria uma
obrigação e não um prazer.
Eu demorei muito tempo para entender o que realmente
signiﬁcava executar a minha missão e, com o auxílio do Mestre
Kamir, consegui compreender e quero dividir essa sabedoria
com você. Muito bem...
Você chegou até aqui, lendo esses parágrafos, porque algo
despertou o seu interesse para esse assunto. Existe uma parte
sua que reconhece nessas humildes palavras uma verdade, algo
que fala em nível mais profundo à sua mente e coração. Então
vamos começar a compreender esse algo.
Nas próximas linhas vou te dar a chave interpreta va para que
você passe a se alinhar com o propósito da sua vida. Então
preste muita atenção e acompanhe o meu raciocínio.
Podemos e devemos fazer escolhas na vida e também devemos
ter em mente que podemos ser o que quisermos. As escolhas
que ﬁzermos amoldarão o nosso des no, e farão com que
exerçamos nosso direito do livre-arbítrio. No entanto não
14
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podemos negar que no fundo sabemos que temos certas
habilidades pré-adquiridas, certos talentos que já nascemos
com eles e que quando os colocamos em ação, tudo ﬂui mais
fácil.
Então, um lado nosso não é predeﬁnido e outro é. É como você
ter um carro para ir onde quiser. Tudo está livre, mas o fato de
estar usando um carro é imutável. Você não está usando um
avião ou um navio. É um carro, e isso coloca os limites de onde
você pode ir.
Sendo assim, a natureza mostra que podemos fazer o que
quisermos, desde que dentro dos limites humanos. Isso está
claro?
Par ndo desse entendimento, obviamente teremos mais
sucesso em nossas ações se usarmos as habilidades que já
adquirimos, pois nos trará facilidades no cumprimento de nosso
propósito de vida.
Ok, mas vamos reﬂe r um pouco mais sobre. Quando
pensamos em nosso propósito de vida, costumamos pensar
nele como “o des no”, aquela coisa ﬁxa que devemos cumprir.
Mas se o propósito de vida fosse algo ﬁxo, teríamos uma
contradição, pois onde estaria nosso livre-arbítrio se véssemos
que vir apenas para cumprir um papel predeﬁnido?
15
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No entanto, se ele fosse aleatório ou simplesmente não
exis sse, ﬁcaríamos soltos, gastando tempo e energia em
nossas vidas fazendo coisas que poderiam ou não nos levar à
evolução consciencial.
Acredito que nessas duas úl mas frases eu resumi o dilema no
qual a maioria de nós nos encontramos.
Muitas pessoas gostariam de receber uma carta celes al que
diria: para cumprir a sua missão faça “tal coisa”. Por exemplo:
para cumprir a sua missão case-se, tenha dois ﬁlhos e construa
um hospital na cidade onde mora. Mas se fosse assim, nesse
momento você perderia seu livre-arbítrio. Sua vida ﬁcaria sem
sen do, sem propósito pessoal, apesar de ter uma meta clara e
obje va a seguir.
A questão é que nós não somos robôs. Somos humanos! Somos
cria vos e desejamos par cipar da criação, como co-Criadores.
Isso nos faz felizes: podermos par cipar da criação e não
simplesmente exis rmos nela, sem nada construir.
Passei anos aplicando a Arcanjoterapia em pessoas de várias
classes sociais, proﬁssões, religiões, condições e, sempre que
elas haviam proposto a si mesmas no início da idade adulta a
cumprir uma meta ﬁxa, de serem isso ou aquilo na vida, assim
que a ngiram a meta, perceberam a grande ilusão que
16
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entraram: a ngir obje vos não traz felicidade. É a busca, o
caminho, a jornada que traz felicidade.
Não digo que não devamos ter obje vos na vida. Devemos sim,
mas obje vo de vida e propósito de vida são coisas diferentes.
Propósito de Vida na realidade não se trata de des no. Trata-se
daquilo que faz você acordar mo vado todos os dias, aquilo que
te movimenta. Trata-se de exercer seus valores pessoais.
É aquilo que dá sen do à sua existência. Não é o ponto de
chegada e sim o ponto de par da.
É usar as suas habilidades para transformar e construir.
O que dá real sen do à vida não é a meta que se a nge, mas sim
a jornada que se vive. A ngir a meta sem ter vivenciado coisas
que nos dão prazer, não agrega em nada. Volto a dizer, não
somos robôs, programados para executar tarefas. Isso é vazio, é
sem valor, é sem propósito.
Nosso verdadeiro aprendizado ocorre ao longo do caminho. A
meta nos dá foco, mas é a caminhada que nos mo va. Viver
com propósito é usar nossas habilidades e realizar coisas
importantes a cada passo da jornada.
Só quando realizamos coisas relevantes é que conseguimos
17
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evoluir de fato. Viver com Propósito é estar equilibrado,
consciente do que faz, transformando coisas co dianas em
experiência profunda de vida.
Quando não temos propósito, fazemos coisas. Mas quando
temos propósito, nos tornamos co-Criadores, a vida se enche de
alegria e estamos sempre mo vados.
Para fazermos coisas signiﬁca vas, precisamos colocar nossos
talentos em ação e deixar que os percalços do caminho nos
ensinem novas habilidades, que se tornarão talentos natos nas
próximas vidas.
Portanto a chave é: viver com propósito é realizar coisas
signiﬁca vas enquanto caminhamos rumo aos nossos obje vos
de vida.
Agora quero passar uma chave interpreta va complementar:
Segundo os ensinamentos do Mestre Kamir, o Anjo Guardião de
cada um de nós é especialista nos nossos talentos e habilidades.
Ele é uma espécie de mestre naquelas habilidades que temos e,
quando estamos vivendo com propósito, ele nos apoia por
completo. Isso ocorre independentemente da religião que a
pessoa professe.
Quando estamos vivendo com plenitude de propósito,
exercendo os nossos talentos, passamos a receber uma ajuda
18
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extra do nosso Anjo Guardião para que tenhamos “portas
abertas”. Costumamos chamar isso de “boa sorte”, quando
coisas boas que não estávamos esperando acontecem.
Então, a primeira função do nosso Anjo Guardião é nos proteger
de coisas ruins que não precisamos passar. A segunda é apoiar
aquele que está brilhando, vivendo com propósito.
Cada Anjo está ligado a um Arcanjo, ou seja, faz parte de uma
hierarquia celeste, cujo Arcanjo é seu superior. “Arc” signiﬁca
principal ou primeiro. Portanto Arcanjo é o Anjo principal ou
Primeiro Anjo de uma hierarquia.
Por exemplo, o Anjo Nithael pertence à hierarquia do Arcanjo
Raphael. O Anjo Anauel pertence à hierarquia do Arcanjo Miguel
e assim por diante. São 72 Anjos e o seu Anjo Guardião faz
parte de uma dessas hierarquias.
Dito isso, existe algo incrível que acontece quando alguém passa
a viver para além do seu propósito de vida pessoal, expandindo
sua atuação para o cole vo, passando a viver um Propósito
Maior de Vida, como o de cuidar de ins tuições que auxiliam a
muitas pessoas (grupos, associações, empresas, ONGs,
governos, organizações internacionais, etc.). Quando alguém
toma essa a tude, automa camente ele passa a ser amparado
pelo Arcanjo respec vo ao seu Anjo Guardião, e isso faz sen do,
19
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já que agora ele vai precisar de mais apoio, mais proteção e
mais “caminhos abertos” para realizar o que se propôs. Claro
que isso depende da idoneidade da pessoa, que deve se manter
ﬁrme na convicção de realizar o bem ao próximo.
Bom, você já compreendeu que viver sem propósito não faz
sen do e que aqueles que conseguem fazê-lo tem vantagens
que facilitam a sua vida e a daqueles que cruzarão seu caminho.
Agora vamos compreender como descobrir esse propósito.

20
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Como descobrir o seu
propósito de vida?

Existem duas maneiras de descobrir o seu propósito pessoal
de vida: analisando os seus talentos ou sabendo qual é o seu
Arcanjo regente nessa encarnação.
Em ambos casos você precisará buscar e valorizar o seu
autoconhecimento e nisso nós podemos te ajudar.
Analisando os seus talentos - existe uma pergunta chave que, se
você responder, estará muito próximo de compreender o seu
propósito de vida:
“O que você faz bem feito e ainda por cima ama fazer?”
Em cima dessa pergunta, escreva seus talentos e as coisas que
você ama fazer, como numa lista.
Analise essas informações, reﬂita durante vários dias, medite
sobre o real e profundo signiﬁcado disso, levando em
consideração a sua vida como um todo. Tenho certeza que você
encontrará muitas respostas.

21
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Depois, se você colocar em prá ca esses talentos e as coisas
começarem a dar mais certo do que o esperado, então quer
dizer que o seu Anjo Guardião não só está conﬁrmando como
também está apoiando sua ação.
Descobrindo seu Arcanjo Regente - saber qual é o Arcanjo
Regente dessa sua encarnação mostrará quais são os talentos
correspondentes que devem ser exaltados por você, para se
obter um sucesso consistente por toda a vida.
A matemá ca é simples! Se quando uma pessoa usa seus
talentos o resultado já é superior, imagine o que acontecerá se
somar o Poder do seu Anjo Guardião e seu Arcanjo Regente
para ter caminhos abertos. O resultado agora será certamente
uma energia poderosa de realizações e crescimento.
Dentro dos estudos do Arcangelismo, no nível ARC-2, todos os
alunos descobrem qual é o seu Arcanjo Regente. Deixe-me
tornar esse processo mais claro.
Primeiramente, nos estudos do ARC-1 o aluno obterá o
conhecimento necessário para se conectar aos 7 Arcanjos e
passar a ser Guardado por Eles. Com isso ele saberá como
desbloquear as energias e fazer a sua vida e a de seus familiares
ﬂuir mais leve.
22
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Então, no ARC-2 o aluno terá acesso a qual é o Arcanjo que rege
a sua encarnação. De posse dessas informações ele conseguirá ir
ajustando a sua vida co diana aos seus talentos e, junto às
energias de qualidade superior que terá acesso, construir um
futuro melhor.
É muito importante dizer que saber qual é o Arcanjo regente
dessa encarnação não diz “como” e “onde” aplicar seus talentos,
pois isso está no seu livre-arbítrio, dentro da proﬁssão que você
já pra ca ou de um nova que você almeja.
Por exemplo, quando dissermos que o regente nesta sua
encarnação é o Arcanjo Miguel, queremos dizer que ele
fortalece os seu talento em “ajudar pessoas a superarem
situações di ceis em suas vidas”, pois na prá ca, a energia de
Miguel é a da Superação e ela ﬂuirá através de você.
No entanto, como você aplicará proﬁssionalmente essa ajuda é
uma decisão sua. Você poderia ter um abrigo para refugiados,
ajudando-os a superar uma situação trágica. Ou poderia ser um
terapeuta, que ajuda as pessoas a superarem seus traumas e
bloqueios. São tantas e tantas possibilidades, que sem dúvida
você encontrará uma maneira de, na sua proﬁssão, cumprir com
o seu Propósito de Vida.
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Missão Maior

Pare por um instante e analise comigo: quantas vidas você já
viveu?
Quantas vezes você já encarnou? Em quantos países diferentes
já esteve? Quantas línguas já aprendeu? Quantas e quantas
épocas longínquas você já viveu?
Sim, você é uma consciência muito an ga! Quantos amores já
teve? Quantas guerras já passou? Quantas doenças já
enfrentou? Quantas proﬁssões já exerceu?
Sim, você é muito mais an go do que aparenta. Uma
consciência complexa, com muita experiência, vivida e pulsante.
Tudo o que você já viveu faz com que queira viver mais,
descobrir mais, adquirir mais, crescer mais…
Você é um Ser Eterno, muito an go e que tem muito ainda a
viver. As mudanças de “capa” ou de corpo sico são apenas
estágios de uma grande existência. E além delas, temos os
momentos em que estamos no astral, sem corpo sico, mas em
espírito e consciência, vivenciando outras grandes histórias.
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A somatória dessas experiências estão gravadas em partes do
nosso espírito e no nosso Eu Superior. Nunca são apagadas.
Nunca são anuladas. Estão temporariamente inacessíveis à
consciência para que possamos dar novas e melhores respostas
a questões an gas que estão mal resolvidas, àquilo que
chamamos de Karma.
Sendo assim, na jornada para sabermos qual é a nossa Missão
Maior, aquela que é eterna, passamos por um processo longo e
gradual de despertar de nossas memórias ancestrais, nossas
habilidades e dependem principalmente do nosso engajamento
com o propósito de vida. Em outras palavras, quanto mais nós
mergulharmos em nós mesmos, mais clara ﬁcará a nossa
Missão Maior.
No Arcangelismo você poderá realizar esse processo de
despertar gradual por meio dos estudos do ARC-1 ao ARC-7. Em
nossos estudos nós dividimos o tempo entre te ensinar a
compreender os Poderes do Universo e se Autoconhecer para
despertar a consciência ancestral de maneira equilibrada. Uma
coisa apoia a outra. Uma sozinha não proporciona resultados
signiﬁca vos.
Digamos que fosse possível você saber o que deve fazer pelo
resto da eternidade. Saber disso sem saber “como fazer” e sem
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“sen r” que deve fazer, só seria uma perda de tempo.
Por outro lado, conhecer todos os mistérios do universo, sem
saber “qual é a sua Missão” também seria uma perda de tempo
ou no mínimo um gasto sem sen do de energia.
O ideal é unir todos os lados, dentro de um caminho de
despertar e aprendizado con nuo, rumo ao autodomínio da
consciência, que pode ser resumida nesse caso em “saber o que
fazer” e “ter como fazer”. Isso o Arcangelismo pode te
proporcionar.
Bem, o fato é que ao longo do tempo e das encarnações nós
costumamos nos desviar um pouco do caminho, por inúmeras
circunstâncias que não estão em julgamento aqui. Aliás, não
julgar essas questões, mas sim ter uma a tude posi va, de
engajamento com a vida, é a melhor solução. Não perca seu
tempo pensando em tudo o que poderia ter feito. Pense em
tudo que poderá fazer e faça. Isso é produ vo.
Mas a verdade é que nossa missão maior é algo tão grandioso
quanto o próprio universo, pois nossa missão envolve a nossa
par cipação em uma fa a que abrange a todo ele. Todos nós
somos importantes e grandes, do tamanho do universo e a
maioria de nós só não nos apercebemos disso ainda.
Con nue compreendendo o Arcangelismo e sinta em sua mente
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e seu coração quando for o momento certo de avançar e
aprofundar para o despertar da sua Missão Maior.
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Religião, Religiosidade e Fé

Nesse momento se faz necessário dis nguir esses conceitos,
para que você possa avançar na compreensão do Arcangelismo
como ﬁlosoﬁa de vida.
Religiões podem ser deﬁnidas como doutrinas espirituais que
comportam um conjunto de crenças e costumes,
compar lhados por um grande número de pessoas, com o
intuito de pra carem sua fé.
A Religiosidade é a prá ca da fé independente, baseada na
própria experiência de contato com a Fonte Primordial e que
pode ser baseada em múl plas visões de crenças e costumes,
geralmente encontrando ressonâncias ideológicas apenas em
pequenos grupos.
E a Fé é a capacidade humana de se conectar com o Criador e
com todas as sua Divindades, sejam elas Poderes do Universo,
Avatares Espirituais ou Entes da Natureza.
A religiosidade amolda a fé e a religião amolda a religiosidade.
No Arcangelismo incen vamos a prá ca da religiosidade
28
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independente, bem como o respeito a todo e qualquer po de
credo. Em outras palavras, entendemos que, como ﬁlosoﬁa de
vida, cada indivíduo deve buscar sua própria experiência de
conexão com o Supremo, desenvolvendo sua visão espiritual e
sua ritualís ca pessoal para pra car a fé.
Entendemos que a fé é um componente importante que nos dá
equilíbrio, esperança e forças para seguir, além de ser a maneira
de manter conexão com a Fonte Primordial.
Portanto, podemos deﬁnir que o Arcangelismo incen va a
prá ca de uma religiosidade universalista, ou seja, congregamos
com uma corrente de pensamento que não professa uma
religião especíﬁca e admite que cada religião carrega em si
pontos de vistas sobre as Verdades Divinas que podem auxiliar e
apoiar a fé, e por esse mo vo, todas devem ser respeitadas.
Alguns de nós se aﬁnizam mais com a mensagem religiosa de
uma ou outra denominação. Outros de nós preferimos um
misto de visões e mensagens de denominações religiosas
dis ntas. E outros de nós não nos sen mos à vontade com
nenhuma mensagem de nenhuma religião, mas ainda assim
temos uma visão empírica e pessoal sobre como se colocar e
fazer parte desse universo, desse planeta e dessa sociedade.
O fato é: a prá ca demonstra que algumas pessoas preferem
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par cipar de uma corrente doutrinária, para pra carem sua fé; e
outras preferem ligar-se diretamente a Deus, sem
intermediários e sem pertencer a nenhuma congregação,
pra cando sua fé ao seu modo.
Não existe o jeito certo. Existe a preferência de cada um e, no
Arcangelismo, entendemos que respeitar profundamente (e não
somente tolerar) as preferências de religiosidade de cada um é
um passo posi vo para o crescimento consciencial, tanto
individual quanto cole vo. Respeitar é evoluir!
Assim, no caso de uma pessoa que se denomina universalista,
temos nela um indivíduo que se permite estudar diversas
religiões, bem como mesclar sua compreensão meta sica com
os estudos cien ﬁcos, psicológicos e ﬁlosóﬁcos, a ﬁm de fazer a
sua própria síntese sobre o que é a vida e como deve se
conectar a Deus.
Portanto, ao estudante ou beneﬁciário das técnicas do
Arcangelismo, jamais será imposta essa ou aquela prá ca
religiosa. Sempre incen varemos que a pessoa pra que a sua
religiosidade, sua maneira de exercer a Fé, tendo uma
religiosidade livre e pessoal.
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É ca do Arcangelismo

Quando falamos em ﬁlosoﬁa de vida, é natural buscarmos
estabelecer alguns princípios que sirvam como parâmetros para
tornarmos nossas vidas melhores.
Neste caso não estamos falando de regras e sim de valores
gerais, dos quais alguns são comprovadamente benéﬁcos a
todos, haja visto seus resultados aplicados ao longo da história
humana. Outros valores dizem respeito a novos e melhorados
comportamentos que os Arcanjos vem incen vando nos úl mos
tempos, para que possamos evoluir consistentemente.
Esses valores que apresentamos foram transmi dos pelo
Mestre Kamir para que possamos alcançar melhores patamares
evolu vos, individuais e cole vos.
Eles são divididos em dois pos: Três Fundamentos e Sete
Princípios, cada um deles ligados a um Arcanjo.
Os Três Fundamentos descrevem alicerces imutáveis da Criação
e devemos compreendê-los como é ca aplicável a todo o
universo, em quaisquer realidades.
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E os Sete Princípios são um conjunto de virtudes possíveis de
serem pra cadas pelos seres humanos e que não variam com o
tempo, pois tratam de questões anteriores e superiores à moral
ou aos costumes de uma época, de uma sociedade ou de um
indivíduo. Para aqueles que se aﬁnizarem com esses valores,
garan mos que, ao pra cá-los, certamente serão conduzidos a
um novo nível de clareza consciencial.
Então vamos analisar os Três Fundamentos ligados aos Arcanjos
Mediadores Sandalphon, Raziel e Metatron.

1º Fundamento: Capacidade Individual
Regido pelo Arcanjo Metatron, esse fundamento ensina que o
Criador Supremo gerou a cada um de nós com caracterís cas
únicas, para realizarmos um grande propósito, nossa Missão
Maior.
Não há em toda a Criação outro como você ou eu. Portanto,
para realmente evoluirmos, devemos nos empenhar em nos
conhecer e desenvolver nossas capacidades para,
simultaneamente, nos realizarmos (sermos felizes) e
realizarmos a nossa Missão, despertando a Divindade que existe
dentro de nós e que somos nós mesmos.
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2º Fundamento: Ressonância Cole va
Regido pelo Arcanjo Raziel, esse fundamento ensina que todos
nós fazemos parte de um enorme Sistema Divino no qual
interagimos com o todo e o todo interage conosco. Somos
diversos e a diversidade é uma regra no Universo.
Não obstante ao fato de nossa evolução depender
impreterivelmente do desenvolvimento de nossas capacidades
individuais, somos
seres
conectados energé ca e
ﬁsiologicamente uns aos outros.
Também está cada vez mais claro que temos conexões fortes
com a natureza na qual habitamos, o planeta Terra. Isso nos
torna parte de um grande organismo.
Sendo assim, podemos compreender que a nossa evolução é
também cole va, baseada na vivenciação daquilo que é
diferente de nós e, por isso, devemos desenvolver uma
consciência global integra va, agindo com respeito,
responsabilidade e harmonia.

3º Fundamento: Manifestação Produ va
Regido pelo Arcanjo Sandalphon, esse fundamento ensina que
os bons conceitos e inspirações devem ser soma zados,
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manifestados concretamente na matéria para que sejam
colocados em prá ca e propiciem evolução individual e cole va.
A encarnação, seja de um espírito ou de uma ideia, é um
processo ao mesmo tempo divino e humano. Concre zar algo
ou manifestá-lo na prá ca faz parte do funcionamento do
universo.
Pode parecer paradoxal, mas aquele que afasta-se da realidade
material, vivendo no mundo das ideias, não incorpora
experiências de fato em sua consciência e necessitará
reencarnar mais algumas vezes para compreender essa
necessidade, de fato. Eis aqui o porquê da reencarnação.
Para evoluirmos é fundamental não fugirmos das experiências
concretas do mundo sico, pelo contrário, tudo o que se vive
aqui, guardamos para sempre em nossas consciências.

Esses três Fundamentos nos mostram a maneira pela qual a
Energia da Manifestação se propaga, desde o Criador até a
matéria. Essas são as três fases da manifestação, sejam de
ideias ou de seres, tudo segue esta sequência. Entender e aplicar
isso, é o segredo para a real ﬂuidez e abundância em quaisquer
planos.
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Primeiramente, quando algo sai de Deus, vem como um
conceito – o individual. A seguir, se mul plica em sucessivos
desdobramentos, múl plas possibilidades, inúmeros detalhes –
o cole vo. Por ﬁm, torna-se viável, compreensível, resumida,
manifestado-se em forma e conteúdo, palpável – a
manifestação.
O inverso é a segunda parte do nosso processo de iluminação,
pois ao vivenciarmos uma experiência concreta – a
manifestação – aderimos em nós, com o tempo, o
amadurecimento necessário para admi rmos a mul plicidade –
o cole vo. Respeitando e vivendo a diversidade, aprendemos
mais sobre quem “eu sou” – o individual, o especial e completo.
Agora, vamos examinar os Sete Princípios, que estão ligados aos
Sete Arcanjos Reguladores - Uriel, Zadkiel, Raphael, Gabriel,
Miguel, Ezequiel e Haniel.
Cada um destes Princípios, são virtudes a serem cul vadas ao
longo da vida para que o ser humano evolua consciencialmente.

1º Princípio: Equidade
Ligado ao Arcanjo Uriel, signiﬁca que devemos desenvolver um
olhar elevado sobre a jus ça e senso de equilíbrio das coisas,
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entendendo que todos devemos ter o direito a oportunidades
iguais.
Sendo assim, é dever de todo ser humano criar mecanismos que
possibilitem que todos possam melhorar suas vidas, deixando à
critério de cada indivíduo o uso desse bene cio.
Portanto, devemos analisar as pessoas, coisas e situações sem
ideias limitantes, pré-concebidas ou preconceituosas, sendo
imparciais em nossos juízos, não condenando ou rotulando a
nada e a ninguém sem que seja permi da a defesa, seja de
ideias ou até mesmo da própria liberdade.
No popular existe a expressão “não julgar”, que aqui pode ser
melhor expressada por “não condenar” sem que haja
comprovação e, mesmo aquele que errou também tem direito
inalienável à vida, apesar de necessitar de correção, merece ter
caminho para se redimir, se reformar e retomar sua vida.

2º Princípio: Lucidez
Ligado ao Arcanjo Zadkiel, signiﬁca que devemos desenvolver
uma percepção clara, precisa e transparente sobre as coisas,
sempre buscando a verdade, a essência que existe além da
super cie.
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Quanto melhor for a análise, melhor será a percepção e,
consequentemente, mais profundo será o entendimento
daquela lição que a vida está proporcionando.
E, para além do bene cio pessoal, também haverão condições
mais favoráveis para se tomar decisões e pra car ações mais
acertadas, que contribuam signiﬁca vamente para a sociedade.
A frase “conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”
expressa bem o conceito deste princípio.

3º Princípio: Solidariedade
Ligado ao Arcanjo Raphael, signiﬁca que devemos desenvolver a
sensibilidade de reconhecer o sofrimento alheio e colocar-se em
movimento para auxiliar ao próximo, na medida do que nos for
possível.
Imbuídos de empa a, podemos nos colocar no lugar do outro e
reconhecer sua condição desfavorável.
Assim que nos conectamos ao sofrimento alheio, podemos
auxiliá-lo diretamente, ou até mesmo indiretamente, por meio
de mecanismos que o auxiliem a resolver ou minorar os danos.
Auxiliar ao próximo nos eleva em consciência, nos preenche e
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nos equilibra como humanos.
A frase “Solidariedade é o amor em movimento”, de Dona
Guiomar de Oliveira Albanesi, expressa ao coração o signiﬁcado
desse princípio.

4º Princípio: Universalismo
Ligado ao Arcanjo Gabriel, signiﬁca que devemos desenvolver
uma visão global, ampla e respeitosa sobre a pluralidade das
manifestações religiosas e espiritualistas, e não somente uma
postura de tolerância.
Deus não tem religião, mas é certo que nós humanos
necessitamos de parâmetros a cada passo do desenvolvimento
de nossa consciência.
Assim, o buscador verdadeiro de uma fé transcendental deverá
manter a mente aberta, com uma perspec va ecumênica,
sabendo que encontrará as verdades divinas em vários lugares e
criará a sua própria, bastando ﬁltrar o que lhe parece coerente.
Como diria o pensador popular “Deus não tem religião, mas
está em todas elas e até fora delas”.
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5º Princípio: Dignidade
Ligado ao Arcanjo Miguel, signiﬁca que devemos desenvolver o
senso de hones dade, de hombridade e de dever, ao mesmo
tempo que demonstra o seu valor, respeito e nobreza.
A honra de uma pessoa está ligada ao seu comportamento
consigo mesmo e com os outros, em outras palavras, ao seu
caráter.
Transmi r conﬁança e dar-se ao respeito, demonstrando o valor
e fazendo o que é certo, tão somente pelo fato de ser certo,
mesmo que não se obtenha um imediato retorno posi vo.
A expressão “minha palavra basta” exempliﬁca esse conceito.
Devemos cul var essa postura, pois ela é conﬁrmada como uma
virtude necessária.

6º Princípio: Benevolência
Ligado ao Arcanjo Ezequiel, signiﬁca que devemos desenvolver a
prá ca do bem, de maneira que nossas ações gerem bene cios
a todos que forem alcançados.
A fraternidade, e como atualmente também u lizamos o termo
sororidade, demonstram a essência de “ser” um ser humano,
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ter humanidade.
Ao pra carmos a benevolência, naturalmente transformaremos
essa postura em hábito, realizando aquilo que é bom,
proveitoso, sincero, sensível e educado, em todos os lugares, e
seremos conduzidos pela espiritualidade superior para onde
formos necessários.
Popularmente diz-se que devemos “fazer o bem sem olhar a
quem” e isso é uma realidade energé ca apoiada pelos
Arcanjos.

7º Princípio: Liberdade
Ligado ao Arcanjo Haniel, signiﬁca que devemos desenvolver o
nosso senso de autonomia e espontaneidade. Cada um de nós
deve agir por seu próprio arbítrio, sem com isso prejudicar
determinantemente a ninguém.
Liberdade e responsabilidade são as duas faces da mesma
moeda. Gozar inicia va de ação por seus próprios ideais e
conscientemente assumir a responsabilidade sobre seus atos,
tanto do ponto de vista
sico quanto espiritual,
independentemente das ações darem certo ou errado,
demonstra amadurecimento.
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Ser livre é um direito e o exercício dele fortalece o
amadurecimento da nossa consciência.
No pensamento de Simone de Beauvoir: “O homem é livre; mas
ele encontra a lei na sua própria liberdade”.

Assim, oferecemos à reﬂexão de cada leitor esses dez valores,
que se conﬁguram como parâmetros é cos ensinados pelos
Mestres do Arcangelismo, que mais adiante, na parte des nada
à ciência-esotérica, serão melhor apresentados.
De nossa parte, buscamos pautar nossas ações e posturas
co dianas nesses verdadeiros diamantes da sabedoria
mul dimensional, com resultados incrivelmente sa sfatórios,
que nos oferta paz de espírito, conduta posi va e resultados
concretos.
Naturalmente valores morais de comunidades serão criados,
pois é assim que vivemos em grupo, no entanto, fazemos votos
que esses valores é cos do Arcangelismo possam ser usados
como orientadores para o desenvolvimento das polí cas de
comunidade.
Finalizamos aqui a primeira parte desta obra. Na segunda parte
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abordaremos alguns aspectos mais prá cos quanto aos
bene cios prá cos do Arcangelismo, por meio da
Arcanjoterapia.

42

Arcangelismo - Uma Ética Espiritual para o Novo Milênio

PARTE 2
TERAPÊUTICA
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Arcanjoterapia

À medida que o Arcangelismo veio crescendo, naturalmente
três pos de interesse foram se apresentando.
O primeiro, descrito anteriormente, foi de compreender o que
ele era e qual a ﬁlosoﬁa de vida que estava por trás dele.
O segundo foi “como o Arcangelismo pode me beneﬁciar, na
prá ca” e, por isso criamos a Arcanjoterapia.
O terceiro é o desejo de estudar o Arcangelismo. Mas nesse
capítulo, vamos elucidar sua prá ca terapêu ca.
A Arcanjoterapia é uma técnica holís ca des nada ao reajuste
dos campos energé cos, gerando bene cios à saúde do corpo,
ao equilíbrio da mente e à leveza da alma.
Por meio de consultas, meditações e vivências, propiciamos o
aumento da performance no dia a dia, o equilíbrio emocional, a
clareza mental, auxiliando também no despertar do divino que
há dentro de cada um de nós.
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Nossa Missão com a Arcanjoterapia é atender todos aqueles
que despertaram suas consciências energé cas, semeando
Equilíbrio Interno e condições para despertar o seu Autopoder;
Promover Terapias Transformadoras em grupos, com Vivências
que propiciem Harmonia Interior; Contribuir para o aumento da
qualidade energé ca e consciencial de todos no planeta.
É de conhecimento público que os estudos quân cos mais
recentes constatam que a realidade sica que vivemos é fruto
das escolhas energé cas que fazemos, seja de maneira
consciente ou inconsciente. Portanto, quando nos alinhamos
energe camente e ampliamos o poder da nossa consciência,
transformamos a nossa realidade também!
A terapêu ca proporcionada pela Arcanjoterapia é uma das
mais completas, orientada para desbloquear a nossa
consciência como um todo, levando em consideração os três
estágios desse processo: o despertar das soluções, o despertar
para uma vida melhor e o despertar do extraordinário.
O despertar das soluções é realizado por meio dos Consultas
com Arcanjoterapeutas, que têm por obje vo rastrear, analisar
e criar rotas de tratamentos energé cos que promovam
profundos desbloqueios nas áreas da saúde energé ca, dos
ciclos kármicos, das autossabotagens, das dívidas energé cas,
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dos traumas, das inﬂuências obsessivas, das proteções e grupos
limitantes aos quais pertencemos no momento.
O despertar para uma vida melhor é realizado por meio das
Meditações Conec vas, que têm por obje vo criar um ambiente
reﬂexivo que permita nos conectarmos com os nossos
potenciais interiores, ao mesmo tempo em que nos auxilia na
reorganização consciencial, fazendo com que consigamos
ampliar nossa percepção sobre a vida.
O despertar do extraordinário é realizado por meio das
Vivências com Propósito, que têm por obje vo nos tornar
cientes das nossas habilidades supraconscienciais, aquelas que
nos diferenciam de todos, que nos tornam únicos e que
devemos aprender a usar em toda potência, para então
construirmos uma vida com propósitos de alto padrão,
conquistando
a
nossa
felicidade
e
contribuindo
extraordinariamente com a sociedade e o planeta.
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Consultas com Arcanjoterapeutas

O

obje vo das consultas é trazer soluções para causas

energé cas que estejam prejudicando a vida do consulente.
Durante a consulta o Arcanjoterapeuta irá rastrear, analisar e
criar rotas de tratamentos energé cos que promovam
profundos desbloqueios nos seguintes temas:
-

-

-

-

-

Saúde energé ca: distúrbios no corpo, na mente ou na
alma, que levam à manifestação de doenças, que
precisam ser curadas.
Ciclos kármicos: situações que retornam de tempos em
tempos, bloqueando nossa evolução e que precisam ser
superados.
Autossabotagens: processos inconscientes que nos
prejudicam, causando perdas desnecessárias e que
precisam ser desarmados.
Dívidas energé cas: promessas de passado não
cumpridas, que levam sua prosperidade embora e
precisam ser compensadas.
Traumas: fobias e choques vividos no passado, que
afetam a nossa percepção de mundo e precisam ser
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-

-

ressigniﬁcados.
Inﬂuências obsessivas: invasões ao seu espaço
energé co, que infringem tormento e precisam ser
rompidas.
Proteção e Grupos limitantes: vulnerabilidades nas
barreiras energé cas que nos afetam o crescimento e
precisam ser reconstruídas.

Cada um desses temas se desdobram em inúmeros assuntos
que fazem parte do nosso dia a dia e também da nossa vida
como um todo. Por isso os Arcanjoterapeutas se especializaram
em u lizar ferramentas holís cas que captam detalhes
vibracionais muito su s, mas que são as verdadeiras causadoras
dos problemas em nossas vidas.
Tudo é feito com muito carinho e atenção, com foco na solução,
que é construída em parceria com o consulente, para que haja
envolvimento e aprendizado no processo.
Existem três pos principais de atendimentos que os
Arcanjoterapeutas estão habilitados a realizar:
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Mandala Terapêu ca
O Arcanjoterapeuta terá foco no pronto reequilíbrio energé co,
atuando com uma Mandala de Vibrações Angelicais sobre a
aura, os chakras, os ambientes e também sobre questões
pontuais que forem citadas pelo consulente, com o intuito de
transmutar energias, fortalecer e harmonizar a tudo e a todos.
Esse atendimento pode ser online ou presencial, com duração
de 15 minutos e seus efeitos energé cos poderão ser sen dos
durante as próximas 24 horas; é recomendado para casos mais
simples, que não necessitem de um diagnós co aprofundado.

Consulta com Tarot ou Pêndulo
Por meio de uma visão ampla sobre 7 Áreas da Vida, o
Arcanjoterapeuta irá destacar o ponto mais urgente na vida do
consulente e revelar detalhes com o Tarot ou Pêndulo, tanto
para orientar os melhores rumos a seguir, quanto para pautar
na sequência a atuação do Terapeuta com Instrumentos
Holís cos de transmutação, desbloqueio, rearmonização e
realinhamento da questão vista.
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Esse atendimento pode ser realizado online ou presencial, com
duração de 1 hora (30 minutos de Tarot e 30 minutos de
Atuação Energé ca) e seus efeitos energé cos poderão ser
sen dos durante os próximos 7 dias; é recomendado para casos
de média complexidade, porém urgentes.

Tratamento Holís co
Para casos mais graves ou nos quais se deseja uma
transformação profunda na vida, indicamos os Tratamentos
Holís cos que consistem num mapeamento mais aprofundado,
gerando uma sequência de atendimentos para a correção de
bloqueios graves em nossas vidas, geralmente enraizados por
problemas hereditários, erros no passado, autossabotagens
inconscientes e até mesmo interferências opressoras de outras
consciências sobre nossas vidas.
São 7 Mapas Holís cos, semelhantes à carta natal feita na
astrologia, a saber: Mapa da Saúde Energé ca, Mapa Kármico,
Mapa das Autossabotagens, Mapa das Dívidas Energé cas,
Mapa dos Traumas, Mapa das Inﬂuências Obsessivas e Mapa
das Proteções e Grupos Limitantes.
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Com o mapa em mãos, você par cipará de uma jornada
terapêu ca par cular de transformação e autoconhecimento, na
qual o Arcanjoterapeuta te apoiará passo a passo para que haja
libertação do passado e o encontro de uma nova e melhor
realidade, dentro e fora de si.
Para a confecção de um dos mapas (um dos 7 que for
escolhido), será u lizado o tempo de 1 hora, realizado a
distância, por testemunho energé co (nome e data de
nascimento). A par r do mapeamento, poderão ser
discriminadas quantas sessões de atendimento serão
necessárias para o Tratamento Holís co completo, que poderá
variar de 1 a aproximadamente 7 sessões, com intervalos de no
mínimo 7 dias cada, nos quais serão u lizados Mandalas
Terapêu cas, Instrumentos Holís cos e a condução proﬁssional
do Arcanjoterapeuta, incluindo o acompanhamento do caso via
Whatsapp (ou serviço semelhante).
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Os 7 Mapas Holís cos

São 7 Mapas Holís cos, semelhantes à carta natal feita na
astrologia, como segue:

Mapa da Saúde Energé ca: constarão todos os desequilíbrios
energé cos que possam soma zar em forma de doenças no
corpo sico ou no lado psicológico; a indicação de qual o
comportamento que você deve assumir para acelerar a cura ou
melhora; e o passo a passo terapêu co para auxiliar na cura ou
aumento da qualidade de vida nos casos em que o corpo sico
não puder ser regenerar.

Mapa Kármico: constarão todos os ciclos kármicos aos quais
estamos ligados e que estejam bloqueando uma ou várias áreas
de nossas vidas; a indicação dos melhores comportamentos a
assumir para diminuir o impacto desses ciclos e o passo a passo
terapêu co para superar os obstáculos e vencer, ou seja, gerar
Dharma (prosperidade).

52

Arcangelismo - Uma Ética Espiritual para o Novo Milênio

Mapa das Autossabotagens: constarão todos os ga lhos
autossabotadores inconscientes, sejam da vida atual ou de
vidas passadas que estejam prejudicando no momento atual; a
indicação de qual o comportamento que você deve assumir
para desarmar o ga lho; e o passo a passo terapêu co para
eliminar tal reação automá ca, libertando o consulente das
limitações autoimpostas.

Mapa das Dívidas Energé cas: constarão todas as pessoas ou
en dades cobradoras que estejam te cobrando por promessas
do passado; a indicação de qual o comportamento que você
deve assumir para se equilibrar; e o passo a passo terapêu co
para paciﬁcar toda essa situação, libertando você das correntes
da dívida.

Mapa dos Traumas: constarão todas fobias e traumas, com um
olhar sem julgamentos que obje va trazer solução; a orientação
de qual o comportamento perante tais ocorridos e o conteúdo,
transformando trauma em força para viver bem,
reconstruindo-se em bases melhores.
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Mapa das Inﬂuências Obsessivas: constarão todas as pessoas
ou en dades malignas que estejam te inﬂuenciando
obsessivamente; a indicação de qual o comportamento que
você deve assumir para se blindar; e o passo a passo
terapêu co para puriﬁcar toda essa situação, livrando você
desse tormento.

Mapa das Proteções e Grupos limitantes: constarão todos os
pontos de vulnerabilidade energé ca nos locais indicados pelo
consulente, além dos grupos indicados aos quais você faz parte
e que estejam te limitando, qual o comportamento devemos
assumir para ﬁcarmos mais seguros e o passo a passo
terapêu co para proteger nossas vidas e a daqueles que
amamos, além daquilo que conquistamos.
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Curas Energé cas

Para ter “saúde e alta performance” no lado

sico, seja sábio e

atue primeiro na causa, ou seja, “no universo da energia vital“.
Podemos entender cura como “o ato terapêu co de remediar”
ou “livrar uma pessoa de doenças“.
A palavra cura está muito associada à cura do corpo sico. Isso
se deve à visão da medicina ocidental que, ao realizar um
diagnós co, leva em consideração as causas e efeitos
observáveis somente no lado material de uma pessoa.
No entanto, tanto a OMS quanto inúmeros estudos da
Psicologia já descrevem que os estados emocionais dos
pacientes são relevantes na aceleração ou retardamento da
cura, ou seja, uma questão psicológica que inﬂuencia no sico,
podendo ser exempliﬁcado com as chamadas doenças de fundo
emocional e as recuperações espantosas nas pessoas que
aﬂoram muita “vontade de viver“.
Para os orientais a abordagem energé ca como causadora das
doenças não é nenhuma novidade e, o que aqui é visto como
uma questão de crença, para eles nada mais é que a medicina
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normal. Felizmente essa realidade já vem melhorando aqui no
Brasil, com a regulamentação da Acupuntura e do Reiki no SUS,
mesmo que como terapias complementares.
Na Arcanjoterapia conseguimos iden ﬁcar esses pos de
doenças energé cas, sejam elas oriundas dos campos da
vitalidade, emocionais ou ainda mais su s, antes que se
manifestem no corpo sico, ao que chamamos de soma zação.
Então já existe uma maneira de curar doenças antes que elas se
manifestem? Isso é um avanço para a saúde!
Sim, é e vem ganhando cada vez mais espaço, pois com a
globalização as pessoas tem mais acesso à informação e
percebem que no oriente a medicina é vista de outra forma,
como a Medicina Tradicional Chinesa e a Medicina Ayurveda,
que lá não são consideradas complementares e sim oﬁciais.
Por meio de consultas com um Arcanjoterapeuta é possível
iden ﬁcar desde potenciais doenças no campo vital até
potenciais doenças psicológicas no consulente, além de indicar
qual o comportamento que ele deve assumir para não
soma zar a doença e o passo a passo terapêu co para curar,
livrando-o de experiência desnecessárias no futuro.
Existem distúrbios mais leves na saúde energé ca que são
causadas pela permanência do consulente em locais de
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baixíssima qualidade energé ca, fazendo com que ele seja
sugado em sua energia vital, ﬁcando portanto desvitalizado,
cansado, irritado e desmo vado. Para esses casos, indicamos
que você receba as boas energias de uma Mandala Terapêu ca
de Cura, para que seus chakras e aura sejam revitalizados e,
consequentemente sua energia possa voltar a ﬂuir com saúde e
o seu desempenho de corpo, mente e alma seja restabelecido.
Infelizmente existem outras doenças energé cas que já
começaram a soma zar, manifestando-se como ansiedade,
tristeza, confusão mental, amnésia momentânea ou no sico
como inapetência, baixa vitalidade, excesso de sono, mal-estar
repe vo, oscilações na pressão, etc. Para casos em linha com
esses exemplos, indicamos que você passe por uma Consulta
par cular e conﬁdencial com um Arcanjoterapeuta, para que a
situação seja revelada e avaliada, você seja orientado e também
receba uma atuação energé ca mais especíﬁca, a ﬁm de auxiliar
na cura, atacando a causa energé ca.
E existem doenças que já soma zaram, sejam elas no corpo
sico como um AVC, um problema no coração, um desvio na
coluna, ou no lado psicológico como depressão, bipolaridade,
síndrome do pânico, dentre muitos outros, que necessitarão de
um diagnós co pormenorizado, expresso no Mapa da Saúde
Energé ca, que orientará uma sequência de sessões de
Tratamento Holís co de Cura de tais distúrbios energé cos,
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trazendo melhora na qualidade de vida ou até cura sica nos
casos em que o corpo sico ainda puder ser restaurado.
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Desbloqueio da Vida

“A

energia da prosperidade ﬁnanceira está diretamente

ligada ao nosso poder de realização, que pode estar bloqueado
por padrões kármicos normalmente desconhecidos por nós“.
Para entendermos a amplitude desses atendimentos,
comecemos pela palavra bloqueio que pode ser deﬁnida como
“parada na movimentação, na evolução, no desenvolvimento de
alguma coisa” e também como “limitação do espaço pelo uso
de cercas”.
A maioria de nós desejamos crescer na vida, conquistar uma
maior condição de conforto e, na luta do dia a dia, já estamos
acostumados a enfrentar desaﬁos que precisam ser superados
para obtermos o que queremos.
Mas existem situações que de tempos em tempos voltam a se
apresentar, como “pedras no sapato”. São situações incômodas
e que geralmente nos dão a sensação de que estamos rodando
no mesmo lugar, sem progredir. Esses são os ciclos kármicos, ou
seja, tudo aquilo que não aprendemos, nos revisita para termos
uma segunda chance.
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Na Arcanjoterapia conseguimos iden ﬁcar esse po de ciclo e
determinar exatamente qual é o aprendizado a ser adquirido
para que o incômodo se transforme em sucesso.
Karma não é uma dívida com alguém, mas sim consigo mesmo.
É aquela pessoa que quer assumir o cargo de professora, mas
ainda nem completou os estudos. É fácil perceber que está
faltando alguns passos de experiência.
Mas quando o caso é conosco, principalmente quando temos
muito desejo de alcançar algo, não percebemos o que está nos
faltando, principalmente as su lezas em termos de
competências interpessoais (eu com os outros) e intrapessoais
(eu comigo mesmo).
Por meio de consultas com um Arcanjoterapeuta é possível
iden ﬁcar as su lezas comportamentais, emocionais, mentais e
até espirituais que estão nos faltando e que, em seus
desdobramentos na vida material, acabam por limitar o nosso
crescimento, como se fôssemos um “bonsai“, bonitos mas
limitados.
Nas consultas o consulente é orientado sobre os melhores
comportamentos a assumir e o passo a passo terapêu co para
superar os obstáculos e vencer, ou seja, gerar Dharma
(prosperidade).
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Existem karmas mais leves que são originados na vida atual e
que em geral ocorrem devido a vícios de padronização do
co diano, ou seja, fazer sempre as mesmas coisas e querer
resultados diferentes. Para esses casos, indicamos que você
receba as boas energias de uma Mandala Terapêu ca do
Desbloqueio, para que você se desvencilhe das travas
energé cas em seus chakras e aura, voltando a “pensar fora da
caixa”, bem como sejam atraídas novas e melhores
oportunidades para a sua vida.
Infelizmente existem outros karmas que estão ligados a nós por
laços mais profundos, como padrões originados em vidas
passadas e que estão enraizados de tal maneira que a nossa
própria vida ﬁca limitada a uma bolha pré-construída, ou seja,
permanecemos com mindset e es lo de vida ﬁxos, sem
evolução alguma, às vezes por várias encarnações. Para esses
casos, indicamos que você passe por uma Consulta par cular e
conﬁdencial com um Arcanjoterapeuta, para que a situação seja
revelada e avaliada, para então ser orientado sobre como não
cair sempre no mesmo ciclo e também receber uma atuação
energé ca mais especíﬁca, a ﬁm de destravar a sua vida.
No entanto há karmas ainda mais graves, ligados a prá cas
trevosas de terceiros que, por pura maldade, se aproveitam das
nossas próprias vulnerabilidades kármicas para maximizá-las,
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transformando aquilo que seria normalmente um incômodo,
em algo muito maior, caó co e que causa bloqueios em outras
áreas da vida que não nham nada a ver com o problema
original. Sendo assim, nesses casos mais graves de karmas
ampliﬁcados, o Arcanjoterapeuta necessitará fazer um Mapa
Kármico para diagnos car o que está afetando a vida do
consulente, gerando uma sequência de sessões para o
Tratamento Holís co de tais bloqueios, transmutando
totalmente esse mal que se abate sobre o consulente.
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Autossabotagens

“Geralmente nosso maior inimigo está dentro de nós
mesmo, nos impedindo de alcançar a nossa melhor versão“.
Sabotagem é a ação de “causar prejuízos ou impedir o
funcionamento de algo” e a autossabotagem é quando uma
pessoa “prejudica a si mesma, por uma ação consciente ou
inconsciente“, ou seja, sabotou a si mesma sem
necessariamente perceber isso.
Quando ignoramos nossas necessidades pessoais ou concluímos
sempre que não somos bons o bastante ou até mesmo quando
nos culpamos uma vida inteira por um erro do passado,
estamos nos sabotando, nos impedindo de seguir em frente e
obter a vitória.
No entanto existem situações mais su s, despertadas por
ga lhos inconscientes que deﬂagram processos emocionais ou
psicológicos que estão além do nosso controle consciente, e que
podem chegar ao corpo sico, como aquela pessoa que ﬁca
doente exatamente no seu primeiro dia de trabalho ou sofre de
súbita fraqueza sica, justamente num momento decisivo.
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Na Arcanjoterapia conseguimos iden ﬁcar esse po de
processos su s de autossabotagens inconscientes, sejam elas
oriundas desta vida ou de vidas passadas, processos esses que
nos coloca numa postura incoerente com nosso modo normal
de ser, acarretando em prejuízos e derrotas injus ﬁcáveis.
Como é possível vencer se es vermos nos prejudicando? Não é
possível! E é justamente por isso que uma a tude posi va deve
ser tomada, ao invés de só ﬁcar se arrependendo depois.
Por meio de consultas com um Arcanjoterapeuta é possível
iden ﬁcar esses ga lhos autossabotadores do nosso
inconsciente, mesmo que para tanto seja necessário acessar
conteúdos de vidas passadas, os quais normalmente não nos
recordamos, mas que no entanto podem conter padrões ruins
que são despertados por acontecimentos no presente. Além
disso o Arcanjoterapeuta irá te indicar qual o comportamento
que deve assumir para desarmar o ga lho e o passo a passo
terapêu co para eliminar tal reação automá ca, libertando o
consulente das limitações autoimpostas.
Existem ga lhos mais leves que são causados pela energia de
pensamentos ruins e emoções derro stas que estejam
orbitando em nossa aura, causando aquela sensação de “cabeça
cheia“. Para esses casos, indicamos que você receba as boas
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energias de uma Mandala Terapêu ca do Eu Interior, para que
essas energias sejam desvinculadas de seus chakras e aura,
devolvendo a você o controle de suas emoções e pensamentos,
além de tranquilidade e equilíbrio.
Infelizmente, existem outros ga lhos autossabotadores
causados por padrões inconscientes adquiridos quando éramos
mais jovens ou até mesmo de uma vida passada, os quais
geralmente ﬁcam adormecidos até que um acontecimento atual
desperte toda aquela energia de dor e confusão, que agora
desestabiliza tudo dentro de nós. Para esses casos, indicamos
que você passe por uma Consulta par cular e conﬁdencial com
um Arcanjoterapeuta, para que a situação seja revelada e
avaliada, para então ser orientado e também receba uma
atuação energé ca mais especíﬁca, a ﬁm de transformar essa
dor em força, por meio da ação terapêu ca.
No entanto, existe uma possibilidade ainda mais grave, que
evoca situações como mortes em guerra, pandemias ou
catástrofes, vividas em vidas passadas, mas que despertam na
vida atual dores e sofrimentos descomunais, pois remetem a
um acúmulo de energias cole vas de profundas perdas, na qual
a consciência do consulente está conectada com as consciências
dessas outras pessoas, num grande mar de amargura. Sendo
assim, perceba que existem casos mais graves de
autossabotagens, nos quais o Arcanjoterapeuta necessitará
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fazer um Mapa das Autossabotagens para diagnos car o que
está afetando a sua vida, gerando uma sequência de sessões
para o Tratamento Holís co de tais ressonâncias advindas do
passado, desligando-o desse passado tormentoso, rumo à
recuperação.
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Dívidas Energé cas

Devemos lembrar que “Nada é de graça no universo. Tudo
tem um custo energé co!” e que “A Lei da Prosperidade é a Lei
da Troca Justa!”.
Dívida pode ser deﬁnida como “o valor em dinheiro que se deve
pagar a alguém” ou “dever moral de justa retribuição em troca
de um favor recebido“.
Em nosso dia a dia é comum repudiarmos a a tude de uma
pessoa que “faz promessas” que depois não as cumpre e nem as
jus ﬁca. A conﬁança é uma das coisas mais importantes que se
pode ter e, quando desconﬁamos de alguém, diﬁcilmente
teremos uma relação mais aberta, seja ela comercial ou pessoal.
Mas, para além de bloqueios ﬁnanceiros ou de relacionamentos,
o fato de devermos algo para alguém gera um impasse
energé co, bloqueando a ﬂuidez de várias áreas de nossas
vidas, ou seja, plantamos e não colhemos, porque a colheita
está perdida. São verdadeiras correntes que nos prendem e não
conseguimos construir nada concretamente, apesar de
trabalharmos muito.
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Na Arcanjoterapia conseguimos iden ﬁcar esses pos de dívidas
energé cas, sejam elas vindas de uma pessoa ou de uma
consciência extra sica que, por algum mo vo do passado, esteja
cobrando aquilo que lhe foi prome do.
É uma questão de ser justo! Se você prometeu algo a alguém,
deve cumprir sua promessa ou compensar de alguma outra
maneira, assim como você deseja que os outros também
paguem o que lhe devem.
Por meio de consultas com um Arcanjoterapeuta é possível
iden ﬁcar desde dívidas energé cas com pessoas até com
en dades, com as quais o consulente realizou promessas ou
trocas não completadas, e que estejam voltando para cobrar,
além de indicar qual o comportamento que ele deve assumir
para não se atrapalhar novamente e o passo a passo terapêu co
para paciﬁcar toda essa situação, livrando-o de tais dívidas.
Existem correntes energé cas mais leves que são causadas em
geral por falsas expecta vas que outras pessoas tem sobre nós
e que, apesar de não serem dívidas propriamente dita, na
mente das outras pessoas o são, e isso gera uma série de
vibrações que nos impedem de crescer ou no mínimo
perturbam e diﬁcultam o nosso magne smo pessoal. Para esses
casos, indicamos que você receba as boas energias de uma
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Mandala Terapêu ca do Justo, para que seus chakras e aura
sejam desbloqueados e, consequentemente sua energia possa
voltar a ﬂuir em abundância e o seu trabalho seja próspero,
como deve ser.
Infelizmente existem outras correntes energé cas que estão
ligadas a nós por laços mais profundos, por conta de dívidas
espirituais adquiridas por promessas não cumpridas. Nesses
casos tais dívidas procedem e se tornam verdadeiros
vazamentos que levam embora os “lucros e créditos
energé cos” adquiridos, até que a paguemos ou a
compensemos. Para esses casos, indicamos que você passe por
uma Consulta par cular e conﬁdencial com um
Arcanjoterapeuta, para que a situação seja revelada e avaliada,
para então ser orientado e também receber uma atuação
energé ca mais especíﬁca, a ﬁm de dar a justa compensação
energé ca necessária.
Mas, é importante alertarmos que existem alguns pos de
promessas, comuns em muitas religiões do passado, como o
voto de pobreza católico ou a promessa de servir eternamente
em algum culto egípcio an go, dentre muitos outros, que
inﬂuenciam em nossa vida atual, pois o nosso modo de viver
hoje contraria aquela promessa feita e, essa promessa, se torna
uma dívida ritual a ser cumprida. Muitas pessoas sentem uma
espécie de mal estar quando vêem documentários ou ﬁlmes que
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remetem a civilizações an gas, uma espécie de “acho que eu já
vivi isso e isso não é bom”.
Isso ocorre porque o consulente está sendo cobrado e,
obviamente isso precisa ser interrompido, transmutado e
harmonizado, pois quando foram feitos tais votos, não foi
deﬁnido tempo de servidão e, portanto, con nuam vibrando até
o momento atual. Sendo assim, para esses casos mais
complexos, o Arcanjoterapeuta necessitará fazer um Mapa das
Dívidas Energé cas para diagnos car tudo o que está afetando a
vida do consulente, gerando uma sequência de sessões para o
Tratamento Holís co de tais bloqueios energé cos, rompendo
as correntes que seguram o progresso do consulente.
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Ressigniﬁcação

Buddha disse que “é melhor conquistar a si mesmo do que
vencer mil batalhas” e Roosevelt ponderou “acredite que você
pode, assim você já está no meio do caminho”.
Uma prá ca muito salutar é a de ressigniﬁcar nossa vida e isso
quer dizer “dar um sen do diferente às coisas”, no caso “dando
um sen do melhor“.
Muitos de nós já sofremos por conta de uma fobia que nos
paralisou, como medo de altura, medo de avião ou fobia de
lugares fechados. Existem medos modernos como a fobia social
que tem a ngido cada vez mais pessoas no globo.
No entanto existem fobias muito mais profundas que são
verdadeiros traumas em nós, alguns dos quais simplesmente
não nos lembramos, de tão fortes que são, ﬁcando enterrados
em uma camada muito profunda de nossa consciência, que
amolda a nossa maneiras de ver o mundo, cerceando nossa
liberdade.
Na Arcanjoterapia conseguimos iden ﬁcar esses traumas
enraizados, sejam eles advindos da nossa infância ou
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adolescência, ou até mesmo de vidas passadas. Estamos falando
de traumas pesados como violência sexual, ameaças à vida,
torturas psicológicas e outras tantas terríveis situações que
uma pessoa pode ter vivido.
É horrível ter que pensar em tudo isso, mas muitas pessoas já
passaram por traumas que afetam consideravelmente a
capacidade de conﬁar, de interagir e até mesmo de conﬁar em si
mesmo.
Por meio de consultas com um Arcanjoterapeuta é possível
iden ﬁcar tais fobias e traumas, com um olhar sem julgamentos
que obje va trazer solução, orientar qual o comportamento
perante tais ocorridos e o passo a passo terapêu co para
ressigniﬁcar todo o conteúdo, transformando trauma em força
para viver bem, reconstruindo-se em bases melhores.
Existem traumas que são mais leves, geralmente chamado por
nós de fobias, causadas por experiências ruins que infringiram
medo, incômodo ou até um estado de choque. Para esses casos,
indicamos que você receba as boas energias de uma Mandala
Terapêu ca da Ressigniﬁcação, para que seus chakras e aura
sejam descarregados de tais es mulos ruins e,
consequentemente você possa lidar cada vez melhor com a
situação quando se deparar com ela novamente.
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Infelizmente existem também traumas vividos na infância,
adolescência ou até em vidas passadas, dos quais não se tem
lembrança, mas que volta e meia geram uma sensação de que
há algo errado dentro de si, algo que te incomoda quando se
aproxima de uma pessoa em especíﬁco ou vive uma situação
especíﬁca. Para esses casos, indicamos que você passe por uma
Consulta par cular e conﬁdencial com um Arcanjoterapeuta,
para que a situação seja revelada e avaliada, para que então
você seja orientado e também receba uma atuação energé ca
mais especíﬁca, que te proporcione uma ressigniﬁcação
energé ca, que atua diretamente no inconsciente, re rando
aquela sensação estranha.
Mas existe ainda aqueles traumas com lembranças muito
fortes, que geram raiva e reações emocionais poderosas,
chegando até mesmo a soma zar desarranjos no organismo
devido às descargas hormonais. Para esses casos o
Arcanjoterapeuta precisará fazer o Mapa dos Traumas,
diagnos cando em detalhes, pois essas situações quase sempre
são na realidade uma junção de vários traumas dessa e de
outras vidas, todos somados e potencializados. Assim, será
gerado uma sequência de sessões para o Tratamento Holís co
que tanto vise ressigniﬁcar quanto traga reajuste energé co à
sua vida co diana.
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Inﬂuências Obsessivas

“Todos somos seres humanos dotados de livre-arbítrio, o
que implica no direito de vivermos nossas próprias experiências,
respeitando o espaço do outro, para que ele também viva as
dele”.
Obsessão pode ser deﬁnida como “apego excessivo a uma
mesma ideia” e também como “ato daquele que perturba a
outrem com imper nências, não respeitando a vontade alheia“.
Na prá ca das relações sociais, sabemos que infelizmente
existem pessoas que invadem o espaço do outro, pra cando
violência psicológica, tentando aprisionar seus alvos a uma
situação ilógica, que só faz sen do na mente do próprio
obsessor.
Mas existem também as pessoas que, apesar de não
cometerem atos obsessivos na prá ca, no entanto, o cometem
em seus pensamentos obsessivos, que ﬂuem para o alvo e
passam a infringir tormentos di ceis de iden ﬁcar, mas que
causam tanto mal ou até mais do que qualquer ação obsessiva
declarada.
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Na Arcanjoterapia conseguimos iden ﬁcar esse po de
inﬂuência de pensamentos nefastos, seja ela vinda de uma
pessoa ou de uma consciência extra sica que, por algum mo vo
irracional, esteja perseguindo e perturbando o consulente.
Como viver sendo perturbado? Não há como! As inﬂuências
obsesssivas precisam ser rompidas para que o equilíbrio
energé co seja recuperado.
Por meio de consultas com um Arcanjoterapeuta é possível
iden ﬁcar desde pessoas do nosso relacionamento até
en dades malignas, com os mais diversos propósitos
desequilibrados, que estejam nos inﬂuenciando, além de indicar
qual o comportamento que devemos assumir para nos blindar e
o passo a passo terapêu co para puriﬁcar toda essa situação,
livrando o consulente desse tormento.
Existem inﬂuências obsessivas mais leves que são causadas pela
nossa permanência em locais com baixo astral, ou seja,
carregados por pensamentos e emoções de tristeza, doença,
desesperança, enﬁm, por uma aura de baixíssima qualidade
energé ca. Para esses casos, indicamos que você receba as boas
energias de uma Mandala Terapêu ca da Puriﬁcação, para que
seus chakras e aura sejam desbloqueados e, consequentemente
você possa voltar a pensar com clareza e a se sen r bem em
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todos os sen dos.
Infelizmente existem outras inﬂuências obsessivas que estão
ligadas a nós por laços mais profundos, por conta daquilo que
representamos de bom para a sociedade. Nesses casos tais
energias obsessoras são verdadeiras perseguidoras e, estejamos
nós onde es vermos, ainda assim sen mos que algo não está
certo. Para esses casos, indicamos que você passe por uma
Consulta par cular e conﬁdencial com um Arcanjoterapeuta,
para que a situação seja revelada e avaliada, para então ser
orientado e também receba uma atuação energé ca mais
especíﬁca, a ﬁm de afastar esse mal de sua vida.
Mas, sendo bem franco, devemos dizer que existem ainda
algumas prá cas raras, em geral muito an gas e nefastas, de
inﬂuências obsessivas cruéis, que remontam a épocas nas quais
o ser humano era capaz de cometer os maiores absurdos
macabros para obter poder e inﬂuência sobre outras pessoas e
que, na atualidade, algumas poucas pessoas ainda as pra cam.
Sendo assim, nesses casos mais graves de inﬂuências
obsessivas, o Arcanjoterapeuta necessitará fazer um Mapa das
Inﬂuências Obsessivas para diagnos car em detalhes o que está
afetando a vida do consulente, gerando uma sequência de
sessões para o Tratamento Holís co de tais perturbações
trevosas sofridas de maneira persistente, rompendo totalmente
com esse mal que se abate sobre o consulente.
76

Arcangelismo - Uma Ética Espiritual para o Novo Milênio

Proteção Energé ca

Existem dois ensinamentos muito importantes para a vida:
“amparar a si mesmo é um ato de amor” e “diga-me com quem
andas que eu te direi quem és!”.
Proteção pode ser deﬁnida como “afastar algo ou alguém do
perigo” ou no sen do mais cole vo como “oferecer auxílio e
segurança aos cidadãos“.
Buscar estar em segurança é uma a tude natural de todo ser
humano, seja individualmente ou em sociedade e, na prá ca,
temos vários níveis que vão desde a proteção à integridade
sica, passando pela proteção psicológica, chegando à proteção
energé ca ou espiritual.
Na Arcanjoterapia conseguimos iden ﬁcar os níveis de
desarmonia energé ca entre nós e nossos familiares, amigos,
grupos de trabalho e até mesmo com grupos sociais. Tais
desarmonias é que dão indícios de instabilidade e insegurança,
ou seja, são delas que podem vir “as puxadas de tapete” que
nos ram o chão.
São duas a tudes que precisam ser tomadas: ações de proteção
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energé ca para garan r a sua segurança individual e estar em
grupos conﬁáveis, para garan r a segurança energé ca de
maneira mais ampla.
Por meio de consultas com um Arcanjoterapeuta é possível
iden ﬁcar as vulnerabilidades energé cas em nossa residência,
em nosso trabalho e etc., também os grupos limitantes aos
quais fazemos parte ou ainda estejamos ligados
energe camente, além de indicar qual o comportamento
devemos assumir para ﬁcarmos mais seguros e o passo a passo
terapêu co para proteger nossas vidas e a daqueles que
amamos, além daquilo que conquistamos.
Existem invasões à nossa segurança que são mais leves,
causadas geralmente pela insistência imper nente de pessoas
ou até de consciências extra sicas sobre nós, dentro dessa
cultura de forçar o limite para “obterem um pouco mais de nós,
para eles“, alegando estarem necessitados. Para esses casos,
indicamos que você receba as boas energias de uma Mandala
Terapêu ca da Proteção, para que seus chakras e aura sejam
recarregados e, consequentemente você possa voltar a estar
seguro consigo mesmo e a se sen r bem em todos os sen dos.
Infelizmente existe um nível maior de destruição das nossas
proteções energé cas no qual simplesmente nos vemos
cercados por todos os lados, sem saída e nesses casos
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precisamos urgentemente de amparo energé co, que seja
reﬂe do em momentos de paz. Para esses casos, indicamos que
você passe por uma Consulta par cular e conﬁdencial com um
Arcanjoterapeuta, para que a situação seja revelada e avaliada,
para que então você seja orientado e também receba uma
atuação energé ca mais especíﬁca, que te proporcione uma
reorganização dos acontecimentos do dia a dia, um “tempo
para se recompor”.
Contudo, o nível de insegurança pode a ngir proporções ainda
maiores quando se tratam de ataques a um ou vários grupos
aos quais pertencemos, principalmente quando nós somos
corretos mas os membros do grupo não o são, escancarando
uma enorme porta para ataques energé cos que podem se
materializar em escândalos, perseguições e enormes perdas.
Para que não chegue a ocorrer casos mais graves como esse,
procure um Arcanjoterapeuta ao menor indício de que isso
possa acontecer, para que ele faça um Mapa dos Grupos
Limitantes para diagnos car em detalhes a situação, gerando
uma sequência de sessões para o Tratamento Holís co que
tanto vise ajustar o curso dos acontecimentos para que todos
se corrijam em seus comportamentos e/ou para te desligar
energe camente de tal grupo degenerado e fadado ao fracasso.
Em cada uma dessas atuações, desde a mais leve até a mais
complexa, sempre visamos o reequilíbrio completo, a
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transformação para melhora da realidade à volta do consulente,
devolvendo a vibração luminosa nos ambientes que vive e
espelhando os bene cios àqueles com quem convive, para que
tudo e todos ﬁquem imersos em uma aura de qualidade
energé ca superior.
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Meditações Conec vas

Segundo a OMS, as meditações promovem a “redução do
estado de excitação – e consequentemente da ansiedade – a
níveis aceitáveis” e completa que “pode ser um complemento
de outras formas de tratamento, é facilmente aceitável pelos
doentes e pode ser auto-aprendido”. (Clique aqui para ver o
documento da OMS – página 115).
Existem diversas técnicas de meditação, desde as orientais que
representam a vertente transcendental, até as ocidentais que
representam a vertente da atenção plena.
A técnica da Meditação Conec va considera ambos lados,
compreendendo que meditar é uma prá ca que pode e deve ser
usada para diversas ﬁnalidades, desde as mais co dianas até as
mais contempla vas.
As Meditações Conec vas têm por obje vo criar um ambiente
reﬂexivo que permita nos conectarmos com os nossos
potenciais interiores, ao mesmo tempo em que nos auxilia na
reorganização consciencial, fazendo com que consigamos
ampliar nossa percepção sobre a vida.
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São três es los de Meditações Conec vas, uma para cada
ﬁnalidade:
Meditações para o Corpo e Realidade Física: focada no conceito
de atenção plena, esse es lo de meditação é voltado aos
assuntos pessoais relacionados à melhora da saúde,
condicionamento
sico, alimentação, sono tranquilo,
funcionamento do cérebro, desempenho e disposição; e
também para assuntos prá cos relacionados ao trabalho, aos
relacionamentos amorosos, às ﬁnanças, às metas e obje vos a
serem alcançados e à construção de uma vida próspera em
todos os sen dos.
Meditações para a Mente e Realidade Cultural: focada no
conceito de reﬂexão, esse es lo de meditação é voltado ao
autoconhecimento, à tomada de consciência de suas próprias
caracterís cas e preferências, à percepção de suas crenças e
valores, à descoberta de seus conteúdos emocionais e o
desenvolvimento de competências de relacionamento; e
também para as relações com o outro, a empa a, a busca por
compreender e respeitar outras visões e modos de vida e o
desenvolvimento de estratégias sociais equilibradas que
também tragam resultados.
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Meditações para o Alma e Realidade Energé ca: focada no
conceito de contemplação, esse es lo de meditação é voltado
aos assuntos que envolvem as percepções do universo interior,
dos insights de passado, da conexão com nosso lado divino e a
distribuição energé ca em todo o nosso ser, que acontece por
meio da respiração consciente com os chakras; e também para
assuntos que envolvem a melhora da intuição, a sensibilidade
àquilo que está à nossa volta, tanto no sen do sico quanto
extra sico, além das percepções macro sobre a realidade, que
nos ajuda a reconhecer o nosso lugar no universo.
Diversas das meditações da Arcanjoterapia são fundamentadas
em técnicas modernas de neurolinguís ca, es mulação
audiovisual e elevação para estados de consciência Alpha e
Theta, além de técnicas transcendentais que canalizam energias
quân cas angelicais e geram estados de consciência Gamma,
resultando em um nível de clareza percepcional superior, que
tanto pode ser usado para a vidades sensi vas quanto para alta
performance no dia a dia.
Você não precisa ser um meditador proﬁssional para iniciar as
prá cas com as Meditações Conec vas. Elas são guiadas e
contém o passo a passo, com começo, meio e ﬁm, para que
sejam ob dos os melhores resultados.
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Vivências com Propósito

Quem não gostaria de ser totalmente autên co?
Muitas pessoas passam a vida inteira se sen ndo uma fraude,
pois não acreditam de fato em seus potenciais.
Nós humanos somos seres incríveis, mas muito de nosso
potencial ﬁca represado até que tenhamos uma prova social,
uma validação para nossos comportamentos. Por isso,
geralmente só adotamos uma posição mais bem deﬁnida
quando percebemos que outras pessoas também estão fazendo
o mesmo.
No entanto, se ﬁcarmos paralisados, aquelas ações que
realmente desejamos concre zar e que nos fariam felizes,
simplesmente não acontecerão e chegaremos no ﬁnal sem nos
realizarmos como pessoa.
Ser autên co é a chave para realizações de real signiﬁcado em
nossas vidas.
Por isso, por meio das Vivências com Propósitos, a
Arcanjoterapia
quer
despertar
os
vários
campos
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psico-energé co-comportamentais que uma pessoa possui,
nossas habilidades conscienciais, aquelas que nos tornam
únicos e que devemos desenvolver, para então conquistarmos a
nossa felicidade.
Realizando a vidades em grupo, norteamos as nossas Vivências
para o desenvolvimento de um propósito por vez, despertando
e entregando ao par cipante as chaves para controlar suas
habilidades, sejam elas corporais, psicossociais ou su s,
proporcionando autodomínio, gerando auto-responsabilidade,
amadurecendo a consciência, que por consequência levará a
pessoa a ter uma personalidade mais magné ca, robusta, enﬁm,
autên ca!
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Terapia, Anjos e Arcanjos?

Quando pensamos em alguém que nos presta uma ajuda,
uma assistência ou até mesmo nos salva, é comum nos
referirmos a essa pessoa como um “anjo em nossas vidas”. Os
Anjos, para além de visões religiosas, simbolizam tudo aquilo
que é elevado, sublime e superior em qualidade.
O conceito de Arcanjos vem da Kabbalah Judaica e a expressão
vem do grego arkhaggelos,(αρχή, principal, primeiro; άγγελος,
mensageiro), que em tradução livre signiﬁca mensageiro
principal.
Para nós, que acreditamos que a vida não se resume à matéria,
que existe um mundo sico e outro energé co, é fácil
compreendermos que existe uma Força Criadora Superior e que
existem seres angelicais que nos orientam por meio da intuição,
ou seja, os mensageiros.
Existe apenas uma Fonte Primordial de toda a energia do
universo, e os Sete Arcanjos são os mensageiros principais de
cada parte dela:
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-

Uriel é o mensageiro da Puriﬁcação e nos ajuda a
desbloquear o que está estagnado.
Zadkiel é o mensageiro do Discernimento e nos ajuda a
entender as coisas com clareza.
Raphael é o mensageiro da Cura e nos ajuda a
restabelecer nossa saúde.
Gabriel é o mensageiro da Revelação e nos ajuda a ver o
que estava oculto em nossas vidas.
Miguel é o mensageiro da Superação e nos ajuda a
prosperar e a proteger o que conquistamos.
Ezequiel é o mensageiro do Amparo e nos ajuda a nos
reerguermos nos momentos di ceis.
Haniel é o mensageiro da Inspiração e nos ajuda a criar e
viver com leveza.

Todo ser humano tem o seu lado sico e o energé co e, para
nos mantermos com equilíbrio e saúde, nossos chakras
precisam receber energias de padrões elevados de qualidade.
O nível mais elevado de energia que podemos receber é o da
própria Fonte Primordial, que chega até nós por meio de seus
mensageiros, os Arcanjos e Anjos.
A Arcanjoterapia é baseada na canalização destas energias de
alto nível, para que você e a sua vida ﬂuam com plenitude.
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PARTE 3
CIÊNCIA ESOTÉRICA
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A Transição Planetária
Para melhor compreendermos o contexto no qual nasce o
Arcangelismo e qual a sua importância para esse momento da
história humana, vamos fazer uma breve análise do que está
acontecendo no planeta.
Comecemos por compreender que, assim como nós humanos, o
nosso planeta é um ser vivo que também está em constante
evolução. Habitamos e somos acolhidos por este planeta, o qual
chamamos também de “Mãe Terra” e, sem dúvida, ela nos
ampara em nosso crescimento, tanto no lado material quanto
no lado astral.
Entretanto, como dito anteriormente, a Mãe Terra está em
constante evolução e isso signiﬁca que seu ambiente sico e
energé co está se transformando, melhorando!
O an go ambiente de provações passa a dar lugar a vibrações
mais su s, benfazejas, propiciando a atmosfera necessária para
se tornar uma futura morada divina de regeneração e
superação, que acolherá espíritos encarnados e desencarnados
que tenham maior nível de consciência sobre si, sobre os outros
e sobre o próprio planeta.
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Acompanhando o início desta nova era, já estamos
presenciando tantas crianças “índigo”, “cristais”, enﬁm, mais
evoluídas que estão encarnando. Ao mesmo tempo, ainda
temos tantos encarnados dominados pela ganância, ira,
egoísmo e crueldade, que acabamos por ques onar: realmente
a espécie humana está evoluindo?
A resposta é sim, e estamos exatamente no momento desta
transição, regida pelo poder do resgate e redenção, que é a
manifestação intensiﬁcada da energia do Arcanjo Miguel no
planeta.
Miguel é sempre o Arcanjo responsável pelas transições de um
ponto ao outro, que contempla o processo de evolução do
planeta Terra e dos seres que nele habitam, tanto do lado
material quanto do espiritual.
O processo de transição consiste em equipar e incen var os
espíritos que estão acompanhando o passo evolu vo do planeta
para que possam estabelecer uma nova ordem social e, dar a
chance aos espíritos mais atrasados de se redimirem de seus
atos primi vos e se colocarem em condições vibracionais de
permanecerem nesta morada, a Mãe Terra.
Assim como os espíritos que estão consciencialmente muito
mais avançados que nós ganham o direito de migrarem para
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planetas com evolução superior ao da Terra, os espíritos mais
primi vos, agressivos, com menor consciência, serão
degredados para planetas inferiores à Terra.
Essa adequação se faz necessária para que atritos salutares não
se transformem em conﬂitos e sofrimentos, que terminam por
não agregar em nada ao propósito evolu vo.
Em suma, este é o cenário evolu vo no qual estamos inseridos
neste exato momento. A transição planetária já começou e
somente os que acompanharem este processo evolu vo é que
permanecerão nesta morada, pois os que não acompanharem
serão degredados para outro planeta, inferior.
Vamos agora avançar no entendimento de como a regência do
Arcanjo Miguel se encaixa neste contexto.
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A Regência do Arcanjo Miguel

Através de sua hierarquia espiritual (diferente da hierarquia
de anjos), o Arcanjo Miguel vem incen vando e direcionando os
esforços para que as úl mas chances de resgate sejam bem
aproveitadas e que a maior parte dos espíritos, encarnados e
desencarnados, possam se fazer merecedores de permanecer
neste planeta, já que o processo de degredo espiritual (expulsão
para outro planeta) é muito doloroso, por conta do
enraizamento energé co que o espírito cria com a morada
divina ao qual habita.
De fato as ligações são muito fortes e chegam às entranhas dos
corpos espirituais. Para melhor compreensão deste processo
doloroso, basta raciocinar que em outros planetas existem
outras composições de elementos (outro meio ambiente), e no
caso dos planetas mais atrasados em relação à Terra, os
elementos também serão de faixa vibratória inferior (mais
agressivos). Logo alguns milhares de anos e muito esforço serão
despendidos até que os corpos espirituais se acostumem e se
adaptem às novas condições. O espírito passará por profundas
transformações e isso é, sem dúvidas, extremamente penoso.
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Para quem permanecer na Terra a sensação será a inversa, pois
além de já estar adaptado aos elementos aqui presentes, estará
sendo envolvido por um ambiente vibracional mais su l, que
proporcionará alívio, ao invés de dor.
O ponto determinante que seleciona “quem ﬁca” e “quem vai” é
o nível de evolução espiritual e consciencial que cada um tenha.
Sendo assim, para um breve entendimento, temos esses
parâmetros:
-

Serão degredados aqueles que não tenham
autoconhecimento e não respeitem ao próximo;

-

Permanecerão na Terra em condições favoráveis aqueles
que já tenham um pouco de autoconhecimento e já
respeitam ao próximo.

Devemos entender que estes úl mos estarão nas condições
ideais para acompanhar o passo da nova agenda de aprendizado
que a Mãe Terra proporcionará, que está ligado à integração do
ser humano à natureza.
A nova meta da agenda de aprendizado será a de conviver
harmonicamente com os seres humanos e com toda a natureza.
Isso implica em concre zarmos uma sociedade justa, com
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igualdade e que u lize os recursos naturais de maneira
totalmente responsável e sustentável.
O conteúdo desse úl mo parágrafo está longe de se tornar uma
realidade planetária, podendo ser necessário ainda algumas
centenas de anos para ser concre zado, mas o interessante é
que ele não nos é desconhecido, porque já existem pessoas
encarnadas que estão à frente de seu tempo e que vieram com
a missão de plantar as sementes do amanhã.
Cien stas, a vistas, espiritualistas, professores, médicos e toda
a sorte de espíritos encarnados progressistas, que independente
de ter ou não uma religião, estão envolvidos no melhoramento
da raça humana.
Esse também é o propósito do Arcangelismo, atuando por meio
da Casa de Miguel, da Arcanjoterapia e de outras obras que
possam vir no futuro, pois estamos in mamente conectados ao
regente destes tempos e carregamos a missão de comunicar
essa é ca espiritual para o novo milênio.
Como ﬁcou claro, é sob a regência do Arcanjo Miguel que o
planeta Terra está saindo do estágio de um planeta de prova e
expiação, passando pelo estágio de resgate e redenção,
avançando para o estágio de regeneração e superação.
Também ﬁca claro que no momento atual convivemos ao
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mesmo tempo com espíritos encarnados e desencarnados que
não aprenderam com suas provações e estão resistentes a
libertarem-se de seus “egos viciados”, assim como convivemos
com aqueles que se colocaram em franco processo de remissão
de seus erros e estão sendo ajudados, resgatados e
encaminhados, além dos espíritos missionários que trazem as
sementes da regeneração e mostram nas mais diversas áreas
sociais que é possível viver sob uma nova é ca, que seja mais
elevada e pautada no conceito de que devemos conviver em
harmonia.
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O Estudo do Arcangelismo

Nós

já os citamos antes, mas agora vamos fazer a

apresentação completa dos Mestres Arcangelistas.
A en dade espiritual que nos conduz diretamente nesse
trabalho do Arcangelismo é o Mestre Kamir Arzbuj. Ele é um
Iniciado de Ordem Superior na Hierarquia do Arcanjo Miguel, e
atualmente habita a 5ª Esfera Ascendente Humana.
Ele representa um Colegiado de Mestres Arcangelistas, cada
qual ligado a um Arcanjo, que coordenam o trabalho de
enormes hierarquias de espíritos, amparadores das mais
diversas religiões e ﬁlosoﬁas humanas.
Segundo o Mestre Kamir, o Arcangelismo foi elaborado pelos
mestres espirituais, cumprindo uma determinação do Arcanjo
Miguel, para guiar a humanidade na direção mais adequada ao
novo estágio de nossa evolução.
Nesse novo estágio para o qual estamos caminhando
(regeneração e superação), mais evoluído, novas e melhores
condições energé cas planetárias nos estarão disponíveis e,
para nos harmonizarmos com isso, em primeiro lugar
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necessitávamos de novos parâmetros, de uma nova é ca.
Para resolver a primeira questão, os mestres arcangelistas nos
trouxeram os fundamentos e os princípios arcangélicos já
descritos na primeira parte do livro.
Porém, não nos é possível viver uma é ca espiritual avançada
na prá ca, se não vermos inteligência espiritual suﬁciente para
compreendê-la.
Então chegamos à segunda questão: precisamos evoluir a nossa
consciência, que à medida que é aumentada, nos possibilita
implementar em nosso dia-a-dia os comportamentos mais
adequados para estarmos alinhados com o progresso indicado
pelos Arcanjos.
Para alcançarmos tal evolução, promovermos o estudo da
ciência-esotérica do Arcangelismo, por meio da Casa de Miguel.
O caminho é ascendente (ARC-1, ARC-2, etc.), ligados aos níveis
da evolução consciencial humana.
Este livro também é chamado carinhosamente de ARC-0, pois é
a apresentação do Arcangelismo e a reunião de uma série de
conhecimentos básicos que podem ser compreendidos por todo
ser humano, através da fé e da razão, sem a necessidade de
estar comprome do com os estudos posteriores.
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Os demais passos são cursos, entre aulas online e presenciais.
No primeiro nível (ARC-1) você aprenderá a criar um Ponto de
Luz dos Arcanjos (ou altar) na sua casa, para cuidar de si e
daqueles que moram consigo, auxiliando nas questões do seu
co diano, por meio da Iniciação Arcangélica.
No segundo (ARC-2) você expandirá o seu entendimento,
aprendendo a criar as Mandalas Arcangélicas, para que possa
auxiliar também seus demais familiares e pessoas próximas.
No terceiro (ARC-3), você acessará o Esoterismo dos Arcanjos
Miguel, Uriel, Zadkiel, Raphael, Haniel e Ezequiel, para expandir
seu nível de contato com seus Mistérios Sagrados e auxiliar a
mais pessoas do seu ciclo de relacionamentos.
No quarto nível (ARC-4) você poderá se habilitar como
Arcanjoterapeuta, e poderá auxiliar de maneira proﬁssional
pessoas que necessitem melhorar seus caminhos,
acrescentando à sua experiência o Esoterismo de Gabriel.
No quinto (ARC-5) você desvendará os Mistérios do Planeta,
abrindo o portal do conhecimento sobre os seres da natureza,
regidos pelos Devas, por meio do Esoterismo de Sandalphon.
No sexto (ARC-6) você transitará pelas Dimensões Paralelas da
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Vida e será Iniciado em Mistérios Raros, de diversas outras
Divindades, por meio do Esoterismo de Raziel.
E no sé mo (ARC-7) você se conectará com as diferentes formas
de Inteligência do Universo, por meio do Esoterismo de
Metatron.

Agora que você obteve uma visão geral sobre o que fazemos e
qual a direção da ciência-esotérica do Arcangelismo, vamos nos
aprofundar nos estudos sobre os Anjos e Arcanjos.
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As Várias Moradas Divinas

Vamos iniciar nossos estudos posicionando corretamente os
Arcanjos em relação a todas as outras divindades criadas por
Deus, buscando usar uma linguagem simples, para
entendimento comum.
Quando Deus manifestou-se, gerando sua Criação, Ele gerou
várias “moradas” ou “espaços quân cos” para abrigar seus
ﬁlhos. Para cada morada ele des nou uma classe de Divindades
para tomar conta.
Normalmente imaginamos que Deus criou somente o que
podemos ver, porém, para além dos humanos, animais,
vegetais, minerais e todos os demais, existem em paralelo à
nossa dimensão muitas outras dimensões que são habitadas
por outros seres, nossos irmãos, que só são acessados através
da exploração pelas vias espirituais.
Cada sociedade, a cada época, conseguiu acessar fragmentos
dessas realidades e, quase sempre, essas descobertas deram
origem a cultos e religiões, para que pudéssemos entender e
nos relacionar com fenômenos sobrenaturais que se
apresentavam.
100

Arcangelismo - Uma Ética Espiritual para o Novo Milênio

Assim, devas, seres elementais, dragões, anjos, gênios,
encantados, animais de poder, plantas de poder (quanto
en dades), orixás e muitos outros seres diferentes de nós foram
se apresentando e, sem dúvidas, muitos outros ainda estão por
se apresentar, no momento oportuno.
Além destas moradas pertencentes a dimensões paralelas,
temos também as diversas moradas espirituais humanas, que
no Brasil são normalmente chamados de “plano espiritual”, nas
quais habitam espíritos humanos iluminados, outros em
sofrimento e outros ainda amarrados em seus próprios
desequilíbrios.
Enﬁm, são muitas e muitas moradas, tudo criado por um só
Deus? Esse conceito de que tudo foi Criado por Deus é quase
unânime, e para muitas culturas e religiões, também existe o
conceito de Divindades, que são as Inteligências Auxiliares,
exis ndo então Deus e suas Divindades.
Na ciência-esotérica do Arcangelismo temos o seguinte
entendimento: Deus é a Fonte Primordial, Ele e sua Criação são
uma só substância e é Ele que executa todas as funções.
No entanto, dida camente podemos dizer que cada parte Dele
executa uma função e, para melhor compreendê-las, podemos
dar nomes a elas, assim como damos nomes às partes do corpo
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sico de uma pessoa, sem prejudicar o conceito de que todas as
partes são pertencentes a um mesmo sistema maior.
De maneira geral, existem 3 grandes funções de Deus: a
Criadora, a Mantenedora e a Reguladora.
As Inteligências Criadoras ou Divindades Criadoras, são as
partes Dele que geram ininterruptamente as energias
(argamassa do Universo), e veram vários nomes ao longo do
tempo, sendo um deles: Tronos de Deus. Logo os Tronos de
Deus são o princípio criador-construtor de tudo o que existe e
estão no princípio do universo.
As Inteligências Mantenedoras ou Divindades Mantenedoras,
são as partes Dele que tem por função amparar e promover a
evolução dos seres, como pais e mães.
As Inteligências Reguladoras são justamente os Arcanjos e seus
Anjos, que estão na outra ponta funcional da Criação, e são as
partes Dele responsáveis pela Ordem Universal, sob a qual suas
Vontades se fazem conhecidas e executadas.
Para cumprir esta função reguladora de tudo e todos, os
Arcanjos são Divindades que podem acessar todas as moradas,
atuando assim sobre toda a Criação com a função de ordenar as
a vidades realizadas pelos grupos, entre as espécies.
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A atuação dos Arcanjos nunca é individual, pois o Poder deles
está na interação cole va e não na consciência individual.
Portanto, os Arcanjos são os ordenadores das egrégoras de cada
espécie, como da Egrégora Humana, Egrégora dos Animais, etc.
A palavra Arcanjo vem de ´arc´=principal e ´anjo´=mensageiro,
portanto, os Arcanjos são os principais mensageiros das
Vontades Divinas, ou seja, das Leis da Criação, que são
chamadas pelos mestres arcangelistas de Ordem Universal.
Assim como os Arcanjos são os auxiliares de Deus, os Anjos são
os auxiliares dos Arcanjos, e estão logo na sequência nesta
hierarquia, sendo eles os responsáveis por transmi r as
Vontades Divinas pontualmente, em cada morada, para cada
indivíduo, assim, são os ordenadores individuais.
Para Deus cada inteligência é uma parte Dele. Para nós cada
inteligência é uma Divindade, e conseguimos compreendê-las
melhor quando lhes damos caracterís cas humanas.
Concluindo, os Arcanjos, bem como as outras Partes Divinas,
não são seres ou criaturas que estão sujeitas à evolução, mas
sim partes a vas do próprio Criador, cada qual com a sua
função e, portanto, perfeitas desde a origem.
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Hierarquia Celeste

A morada dos seres angelicais são as Esferas Celes ais, que
estão entre as Esferas Humanas e a Esfera Divina.
Existem 7 Esferas Humanas ou 7 níveis vibratórios humanos,
por onde nós, à medida que evoluímos, vamos ascendendo, nos
iluminando na direção da perfeição. Atualmente somos seres
em estágio humano de evolução e no futuro deveremos nos
tornar seres em estado angelical de evolução (mestres
ascencionados). Por isso é importante compreender este
caminho que devemos seguir.
Após a 7ª Esfera Posi va Humana, existe a 8ª Esfera, que é a dos
Anjos Planetários, ou seja, os anjos que atuam exclusivamente
no planeta Terra. Nela habitam os Anjos dos con nentes, dos
países, dos estados, das cidades, dos bairros, das famílias e
ﬁnalmente o pessoal, conhecido como Anjo-da-Guarda.
Logo a seguir, na 9ª Esfera estão os Anjos Universais, que não
atuam somente no planeta Terra, cobrindo o espectro dos
sistemas planetários, galáxias, etc., e nessa Esfera estão os
Anjos Comandantes de Hierarquias e os próprios 7 Arcanjos
Reguladores.
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A 10ª Esfera é a Divina, Deus em si.
Assim, quando chegarmos ao limite da evolução humana (ﬁnal
da 7ª Esfera), con nuaremos nossa evolução na morada dos
anjos (8ª e 9ª Esferas), para depois chegarmos a Deus (10ª
Esfera).
Entre a 7ª e a 8ª Esferas existe um 8º Arcanjo, chamado
Sandalphon. Ele é um dos 3 Arcanjos Mediadores, que fazem a
intermediação de um plano ao outro e sua função é ordenar
quem e o que pode atravessar esse limite, tanto daqui para lá,
quanto de lá para cá. Sandalphon é o Arcanjo com a vibração
mais próxima da humana.
Entre a 8ª e a 9ª Esferas está o Arcanjo Raziel, também
mediador entre a morada dos Anjos Planetários e a dos Anjos
Universais.
E entre a 9ª e a 10ª Esferas está o Arcanjo Metatron, mediador
entre a morada dos Anjos Universais e Deus.
Portanto, existem 10 arcanjos, sendo que 7 são Reguladores e 3
são Mediadores.
Em ﬁlosoﬁas e religiões diferentes são indicados nomes, funções
e cores diferentes aos 7 Arcanjos Reguladores, não havendo um
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consenso. Porém, para nós que estamos passando a entender
os Arcanjos como Inteligências Divinas e não mais como seres,
os nomes só são importantes para a nossa comunicação e não
mais como uma busca de quem tem a razão.
No Arcangelismo, seguindo a orientação do Mestre Kamir
Arzbuj, u lizamos para os 7 Reguladores a seguinte
nomenclatura: Uriel, Zadkiel, Raphael, Gabriel, Miguel, Ezequiel
e Haniel.
Para facilitar o nosso entendimento, a cada um deles foi
depreendida uma Luz e uma Função, como segue:
Arcanjo

Luz

Função

Uriel

Vermelha

Puriﬁcadora

Zadkiel

Amarela

Discernidora

Raphael

Verde

Curadora

Gabriel

Azul-Claro (ciano)

Reveladora

Miguel

Azul-Escura

Superadora

Ezequiel

Violeta

Amparadora

Haniel

Rosa (fúcsia)

Inspiradora
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Mais adiante nós descreveremos cada um deles e a abrangência
de suas atuações.
Vamos fazer agora um breve resumo dos úl mos dois capítulos,
para podermos prosseguir nos estudos:
Deus é o criador de tudo e de todos e Dele podemos depreender
3 funções manifestadas: criar, manter e regular;
Quando cria, Deus se manifesta pelas Inteligências Criadoras,
conhecidas como Tronos, que nós compreendemos melhor
como Divindades Criadoras;
Quando mantém, Deus se manifesta pelas Inteligências
Mantenedoras, tais como as Divindades Gênios, Elementais,
Orixás, etc.;
Quando regula o universo, Deus se manifesta pelas Inteligências
Reguladoras, que nós chamamos de Arcanjos;
Os Arcanjos têm sua morada divina chamada de Esferas
Celes ais, que são no total de duas, a 8ª e a 9ª Esferas;
Os humanos têm morada nas Esferas Humanas, que são no
total de sete;
Entre a 7ª e a 8ª Esferas está Sandalphon, o Arcanjo Mediador
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entre os humanos e os anjos; Na 8ª Esfera estão os Anjos
Planetários; Entre a 8ª e a 9ª Esferas está Raziel, Arcanjo
Mediador entre os Anjos Planetários e os Universais; Na 9ª
Esfera estão os Anjos Universais, os Comandantes e os Arcanjos
Reguladores Uriel, Zadkiel, Raphael, Gabriel, Miguel, Ezequiel e
Haniel; Entre a 9ª e a 10ª Esferas está Metatron, Arcanjo
Mediador entre os Anjos Universais e Deus; Na 10ª Esfera está o
nosso próprio Criador!
Vamos agora entender como os Arcanjos conseguem, na prá ca,
atuar sobre nós humanos.
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Os Exércitos dos Arcanjos

Raramente os Arcanjos se apresentam ou enviam mensagens
aos seres por conexão mental direta ou plasmando-se numa
“roupagem” semelhante ao da espécie do receptor, porém com
maior esplendor.
Quando isso ocorre, acaba por explicar o fato de,
eventualmente, videntes de todos os tempos verem os Arcanjos
como humanos e ves dos segundo sua cultura e época.
No geral, os Arcanjos só atuam diretamente sobre nós de
maneira puramente energé ca, no cole vo, através das
egrégoras (grupos), que são formadas naturalmente por grupos
de pessoas com semelhanças de propósito. Essa semelhança
cria uma ressonância energé ca e magné ca que acaba por unir
estas pessoas, como um grande organismo.
De maneira indireta, porém mais individual, eles têm à
disposição suas hierarquias de anjos que irão atuar sobre nós de
maneira mais intui va, transmi ndo-nos mensagens por sonhos
ou desdobramentos.
E também existem os representantes espirituais, que atuam de
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forma bem par cular, pois são humanos como nós, porém,
devotados ao trabalho junto às hierarquias dos Arcanjos,
chamados Ishim.
Procuremos então visualizar essa hierarquia: Deus, Arcanjos,
anjos e ishins. Aumentando o nível de detalhamento
hierárquico, temos:
Cada Arcanjo tem consigo 8 Anjos Comandantes, que por sua
vez coordenam uma quan dade enorme de Anjos Universais,
que coordenam uma quan dade enorme de Anjos Planetários,
que coordenam a ação dos Anjos-Guardiões individuais, que
coordenam a ação dos Ishins Mestres espirituais ligados a uma
pessoa, que coordenam a ação dos guias e amparadores
espirituais de uma pessoa, que auxiliam a própria pessoa e
também inﬂuenciam posi vamente às pessoas e circunstâncias
da vida dela, para transmi r os recados divinos.
Essa descrição acima nos coloca a pensar sobre o quanto nós
somos amparados e muitas vezes nem nos damos conta disso.
Mas, prosseguindo, devemos pensar em todos esses Anjos
como Inteligências Divinas e não como seres espirituais. Eles são
seres mentais luminosos e não corpóreos como as en dades
espirituais ou seres elementais, apesar de por vezes se
apresentarem aos videntes com formas semelhantes à humana,
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com o ﬁm de facilitar a comunicação.
Esses Anjos nunca interferem diretamente no dia-a-dia das
pessoas, a não ser que sejam evocados através de orações ou
através de procedimentos esotéricos.
Abaixo dos Anjos Planetários, que estão na 8ª Esfera, existe uma
hierarquia humana de representantes que se estende desde o
7ª até o 1ª nível vibratório ou Esferas Humanas.
No topo dessa hierarquia estão os Mestres Ascencionados. Logo
a seguir estão os Mestres Teurgos de Ordem Superior e, mais
próximos a nós estão os guias e mentores espirituais,
verdadeiros obreiros que, ao mesmo tempo fazem parte de
outras hierarquias espirituais, seja do Espiri smo, da Umbanda,
do Judaísmo, do Cris anismo, etc., também trabalham ligados
aos Arcanjos.
É interessante pensar que um preto-velho, ligado à umbanda,
também pode ser membro da hierarquia de Miguel ou Raphael,
por exemplo. Mas é exatamente isso que acontece na prá ca.
Por consequência, também existem Iniciados que estão
encarnados, alguns ligados a religiões e outros não, com as mais
diversas proﬁssões, mas sempre com uma coisa em comum: o
trabalho que auxilia ao cole vo e não somente a si ou aos seres
humanos. Todos os esses Iniciados, estejam conscientes ou não
111

Arcangelismo - Uma Ética Espiritual para o Novo Milênio

disso, se envolvem com questões materiais cujo resultado do
trabalho é beneﬁciar sustentavelmente à Criação Divina.
Assim, nas Hierarquias dos Arcanjos, existem espíritos
encarnados que já vieram com a missão de auxiliar a
humanidade nesse momento de transição e, a par r deste
nosso trabalho exis rão muitos outros Iniciados, pois instruir a
quem deseja seguir esse caminho é a Missão da Casa de Miguel.
É certo que também existem Iniciados em outras dimensões
paralelas à humana, mais sobre esse assunto não nos é
permi do discorrer abertamente, ﬁcando reservado a par r do
nível ARC-6 do Arcangelismo.
Os espíritos Iniciados dos Arcanjos, estejam desencarnados ou
encarnados, são conhecidos pelo nome de ISHIM, que são na
prá ca os guardiões e representantes desses Mistérios Divinos.
Agora devemos compreender melhor quem são cada um dos
Arcanjos.

112

Arcangelismo - Uma Ética Espiritual para o Novo Milênio

Arcanjo Uriel

O Arcanjo Uriel é o regente da Luz da Puriﬁcação!
Quem é tocado por sua Luz é impelido à purgação imediata de
suas energias desequilibradas, pois Ele realiza a cobrança dos
erros para que seja tomada uma posição favorável ao
cumprimento das Leis Divinas, que para o Arcangelismo são as
Leis Naturais e não alguma lei escrita em algum livro.
No cole vo esse Arcanjo atua através de ins tuições que criam
regras, ﬁscalizações, padronizações, boas prá cas, cer ﬁcações,
protocolos e autorizações, bem como as que averiguam e
punem os transgressores da paz, do progresso e dos direitos,
tanto os humanos quanto os da natureza.
Ele é o Arcanjo que ensina a grande lição do Respeito às Leis
Divinas.
PROCEDIMENTO ESOTÉRICO PARA CONEXÃO
-

Acender uma vela vermelha (palito ou de 7 dias) na
terça- feira;
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
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própria cabeça, para então dizer estas palavras:
Sagrado Arcanjo Uriel, eu clamo que Vossa Sagrada Luz da
Puriﬁcação se instale na chama desta vela e me ajude a purgar
essa situação di cil que estou sofrendo: falar qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei reequilibrado,
Que Assim Seja!
-

Por ﬁm, colocar a vela em local seguro e permanecer por
alguns instantes na frente dela, recebendo a energia do
Arcanjo.
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Arcanjo Zadkiel

O Arcanjo Zadkiel é o regente da Luz do Discernimento!
Quem é tocado por sua Luz sente-se direcionado à reforma de
seus pontos de vista, analisando o quão justo está sendo
consigo mesmo e com os outros, reajustando suas relações
interpessoais e principalmente a consciência sobre as
consequências dos seus atos perante um contexto maior.
No cole vo esse Arcanjo atua através de ins tuições que
organizam estudos cien ﬁcos e pesquisas, bem como as que
empreendem para o crescimento da humanidade, sempre
dentro da moral e da é ca.
Ele ensina a grande lição da Consciência para que uma ação
beneﬁcie a todos!
PROCEDIMENTO ESOTÉRICO PARA CONEXÃO
-

Acender uma vela amarela (palito ou de 7 dias) na
quinta- feira;
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
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Sagrado Arcanjo Zadkiel, eu clamo que Vossa Sagrada Luz do
Discernimento se instale na chama desta vela e me ajude a ter
discernimento nesse momento di cil que estou passando: falar
qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei justo, Que
Assim Seja!
-

Por ﬁm, colocar a vela em local seguro e permanecer por
alguns instantes na frente dela, recebendo a energia do
Arcanjo.

116

Arcangelismo - Uma Ética Espiritual para o Novo Milênio

Arcanjo Raphael

O Arcanjo Raphael é o regente da Luz da Cura! Isso signiﬁca
que quem é tocado por sua Luz passa a ter restaurado o
equilíbrio energé co perdido. A cura também es mulará o
perdão a si e ao outro, além da desistência de comportamentos
impulsivos que façam mal à saúde.
No cole vo esse Arcanjo atua através de ins tuições de ajuda
humanitária, tanto as de prevenção, quanto às socorristas, bem
como as de defesa dos animais.
Também apoia as Ins tuições que se dedicam à recuperação
psicológica de pessoas que viveram situações di ceis.
Ele ensina a grande lição de que sempre há tempo para
Remediar!
PROCEDIMENTO ESOTÉRICO PARA CONEXÃO
-

Acender uma vela verde (palito ou de 7 dias) na quartafeira;
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
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Sagrado Arcanjo Raphael, eu clamo que Vossa Sagrada Luz
Curadora se instale na chama desta vela e me ajude na
recuperação da minha saúde, devido à seguinte situação: falar
qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei curado, Que
Assim Seja!
-

Por ﬁm, colocar a vela em local seguro e permanecer por
alguns instantes na frente dela, recebendo a energia do
Arcanjo.
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Arcanjo Gabriel

O Arcanjo Gabriel é o regente da Luz da Revelação!
Quem é tocado por sua Luz passa a receber intuições ou
impressões sobre as Vontades Divinas a respeito do futuro.
Assim orientado, poderá agir de uma forma melhor, para que
haja sucesso e bondade em suas ações. O livre arbítrio não é
re rado, porém não seguir a orientação resultará em atrasos ou
até erros.
No cole vo esse Arcanjo atua através de ins tuições de previsão
de catástrofes, bem como todos as Ins tuições Religiosas que se
pron ﬁcam a trazer as Vontades Divinas à tona.
Ele é o Arcanjo que ensina a grande lição de que Deus nos envia
seus Sinais!
PROCEDIMENTO ESOTÉRICO PARA CONEXÃO
-

Acender uma vela azul-clara (palito ou de 7 dias) na
segunda- feira;
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
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Sagrado Arcanjo Gabriel, eu clamo que Vossa Sagrada Luz da
Revelação se instale na chama desta vela e me ajude a perceber
o que está oculto nessa situação di cil que estou passando:
falar qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei guiado, Que
Assim Seja!
-

Por ﬁm, colocar a vela em local seguro e permanecer por
alguns instantes na frente dela, recebendo a energia do
Arcanjo.
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Arcanjo Miguel

O Arcanjo Miguel é o regente da Luz da Superação!
Quem é tocado por sua Luz, por sua energia, é impelido a se
redimir de suas falhas, enfrentando os fantasmas do passado,
reajustando o que foi deixado para trás, sempre com o obje vo
de que os bloqueios do passado sejam rompidos e os limites
sejam ampliados.
No cole vo o Arcanjo Miguel atua através de ins tuições
terapêu cas, que promovam o autoconhecimento, bem como
os caminhos para transformar os erros em experiência de vida,
a serviço do cole vo.
Ele é o Arcanjo que ensina a grande lição da Resiliência!
PROCEDIMENTO ESOTÉRICO PARA CONEXÃO
-

Acender uma vela azul-escura (palito ou de 7 dias) no
domingo;
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
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Sagrado Arcanjo Miguel, eu clamo que Vossa Sagrada Luz da
Superação se instale na chama desta vela e me ajude a superar
esse momento di cil que estou passando: falar qual é a
situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei vitorioso, Que
Assim Seja!
-

Por ﬁm, colocar a vela em local seguro e permanecer por
alguns instantes na frente dela, recebendo a energia do
Arcanjo.
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Arcanjo Ezequiel

O Arcanjo Ezequiel é o regente da Luz do Amparo!
Quem é tocado por sua Luz passa a ser protegido, sendo que a
velocidade dos acontecimentos são retardadas, para que os
envolvidos tenham condições de reﬂe r sobre suas a tudes,
reacomodar cada questão no seu lugar, para então tomar
decisões e realizar ações mais equilibradas.
No cole vo esse Arcanjo atua através de ins tuições de
defensoria, direitos humanos e da natureza, proteção a
minorias, exílio, acolhimento de refugiados, etc.
Ele ensina a grande lição do Cuidado conosco e com tudo o que
nos rodeia.
PROCEDIMENTO ESOTÉRICO PARA CONEXÃO
-

Acender uma vela violeta (palito ou de 7 dias) no sábado;
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
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Sagrado Arcanjo Ezequiel, eu clamo que Vossa Sagrada Luz do
Amparo se instale na chama desta vela e me acolha nesse
momento di cil que estou passando: falar qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei protegido, Que
Assim Seja!
-

Por ﬁm, colocar a vela em local seguro e permanecer por
alguns instantes na frente dela, recebendo a energia do
Arcanjo.
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Arcanjo Haniel

O Arcanjo Haniel é o regente da Luz da Inspiração!
Quem é tocado por sua Luz é tomado por uma mo vação
imediata para criar, inovar e viver de uma maneira mais leve. Ele
incen va os envolvidos a realizar aquilo que é belo e grandioso,
como é o Divino Criador.
No cole vo esse Arcanjo atua através de ins tuições que
promovem a pintura, artes plás cas, escultura, música, dança,
artes cênicas, teatro, literatura, bem como a criação de
tecnologias, a comunicação e eventos futuristas.
Ele é o Arcanjo que ensina a grande lição da Liberdade!
PROCEDIMENTO ESOTÉRICO PARA CONEXÃO
-

Acender uma vela rosa (palito ou de 7 dias) na
sexta-feira;
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
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Sagrado Arcanjo Haniel, eu clamo que Vossa Sagrada Luz da
Inspiração se instale na chama desta vela e me ajude a gerar
soluções para esse momento di cil que estou passando: falar
qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei feliz
novamente, Que Assim Seja!
-

Por ﬁm, colocar a vela em local seguro e permanecer por
alguns instantes na frente dela, recebendo a energia do
Arcanjo.
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Arcanjos Mediadores
(Sandalphon, Raziel e Metatron)

Os

Arcanjos Mediadores tem duas funções: serem os

controladores da passagem entre as Esferas Celes ais e; a de
reunir a energia dos 7 Arcanjos Reguladores ao mesmo tempo,
criando uma amálgama energé ca, e direcioná-la para a Esfera
respec vamente anterior à dele, dotando-a de poder
sétuplo-energé co. Vamos descrever melhor a seguir.
Sandalphon - é o Arcanjo mais próximo dos humanos, sendo ele
o gestor do Projeto Humanidade. Vamos entender isso melhor.
Assim como nós somos uma consciência com um corpo sico, a
Mãe Terra é uma consciência que tem um corpo sico, que é o
planeta. Esse planeta não “cria” humanos, mas sim “hospeda” o
nosso po de vida. Logo, o planeta não precisa de nós para
exis r.
A Mãe Terra oferece o corpo animal para que a consciência
humana possa habitá-lo (encarnação), mas nós também
exis ríamos sem o planeta.
Assim, nossa existência como humanos está ligada a
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Sandalphon, que em parceria com a Mãe Terra, oferece o
ambiente sico e espiritual para que possamos nos desenvolver.
Isso é bonito não é?
Sandalphon portanto é o Arcanjo da manifestação concreta e,
seus mistérios são tão vastos que no ARC-5 os estudantes do
Arcangelismo tem 1 ano de aula só dele, abrangendo também
toda a abordagem esotérica dos seres da natureza.
Raziel - é o Arcanjo dos Seres Angelicais, pois sua atuação se
encontra na 8ª Esfera, na qual os seres humanos ascencionados
ou evoluídos se tornam seres angelicais, cujas consciências não
habitam mais nenhum corpo e transcendem o espaço e o
tempo, atuando sobre tudo e todos sem precisar se deslocar,
além de atuar sobre o passado, o presente e o futuro ao mesmo
tempo.
Além do Planeta Terra, Raziel também atua em todo o Universo,
organizando e deslocando inteligências superiores para os locais
que se ﬁzerem necessários, com o ﬁm de acelerar o
desenvolvimento das consciências.
Os estudantes do Arcangelismo terão um curso completo sobre
esse Arcanjo no ARC-6.
Metatron - é o Arcanjo dos Seres Arcangelicais, pois sua atuação
se encontra na 9ª Esfera, na qual seres angelicais se tornam
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seres “arcangelicais”, cujas consciências transcendem além do
espaço e do tempo, transcendendo também os mul versos,
atuando sobre todas as dimensões e universos paralelos sem
precisar se deslocar, além de atuar sobre o passado, o presente
e o futuro em tempo rela vo, podendo construir novas
moradas na Criação.
Além do Planeta Terra, Metatron também atua em todo
Mul verso, organizando e deslocando inteligências superiores
para os locais que se ﬁzerem necessários, com o ﬁm de acelerar
o desenvolvimento das consciências e a criação de novos
Planetas e Astros.
Os estudantes do Arcangelismo terão um curso completo sobre
esse Arcanjo no ARC-7.

O obje vo da formação nos níveis ARC-5, 6 e 7 é preparar novos
Mestres Arcangelistas para auxiliar na expansão dessa
ﬁlosoﬁa-esotérica, contribuíndo para o crescimento consciencial
da humanidade.
Mas acreditamos que ﬁcou claro que ainda há muito o que fazer
nesse universo…!
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Os Anjos Guardiões

Agora que está compreendido como funciona a hierarquia das
Esferas Celes ais e das Humanas, vamos ﬁnalizar falando mais
sobre nossos Anjos-Guardiões, que deve ser o seu ponto de
par da nos estudos do Arcangelismo.
Eles são as en dades que sabem tudo sobre a “sua missão”
como encarnado, pois nosso Anjo da Guarda muda a cada
encarnação.
Seu Anjo da Guarda é o zelador da sua missão e atua o tempo
todo buscando te direcionar para que você não passe pelo que
não tem que passar, mas sim apenas que viva aquilo que deve
realmente aprender.
Mas se não vermos uma conexão forte com ele, não
conseguiremos compreender suas intuições, bem como nos
planejar para cumprir o que devemos e acordamos antes de
reencarnar.
Por esse mo vo, é comum em várias religiões solicitar que seus
adeptos acendam velas para seus Anjos da Guarda, como
vamos demonstrar agora:
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PROCEDIMENTO ESOTÉRICO PARA CONEXÃO
-

Acender uma vela branca (palito ou de 7 dias) em
qualquer dia da semana;
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:

Sagrado Anjo Guardião, eu clamo que Vossa Sagrada Luz
Guardiã se instale na chama desta vela e ajude a me sintonizar
com a “minha missão”.
Eu clamo que me guie através de meus sonhos ou pela intuição,
para que eu perceba as oportunidades que a vida me
proporcionará para uma vida ﬂuída e luminosa, Que Assim Seja!
-

Por ﬁm, colocar a vela em local seguro e permanecer por
alguns instantes na frente dela, recebendo a energia do
Anjo.
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Agradecimento

Chegamos ao ﬁnal desta etapa preparatória!
Estamos felizes em compar lhar tamanho conhecimento e
fazemos votos que, juntos, nós possamos fazer mais por essa
humanidade e pelo planeta.
Caso você esteja precisando de ajuda, acesse o site
arcanjoterapia.com.br e faça uma consulta com um dos
Arcanjoterapeutas, ou até somente para conhecer nossas
meditações e vivências.
E caso você deseje ingressar nos estudos do Arcangelismo,
acesse o site casademiguel.com.br e busque o ARC-1, que é uma
formação 100% online com aproximadamente 8 horas de
duração. Com ela você já poderá instalar a Luz dos Arcanjos em
sua casa, tornando-a um verdadeiro Lar!
Desejamos que você seja muito próspero e feliz, e que expanda
a sua luz para todos ao seu redor.
Até breve!
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O Arcangelismo não é religião e
não é ocultismo. É uma Ciência
Esotérica que contém uma filosofia
de vida, um método terapêutico e
uma didática de estudos esotéricos,
voltados para o bem viver.
Nessa obra será explicada uma
visão ética sob a qual podemos
pautar
nossas
vidas,
independentemente de religião,
mas
tendo
por
objetivo
melhorarmos nossas consciências,
auxiliar a humanidade a evoluir,
integrando
nossa
experiência
humana com a do nosso amado
planeta Terra.

