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Desenhos  de Rosa Teubl  e Ale dos Anjos 



Príncipe das Virtudes

Arcanjo Rafael
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 Categoria VirtudesHierarquia Angelical
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Raphael, do hebraico, rapha, curar, o que auxilia nos trabalhos de 
cura.  

É o médico divino. Ele porta um frasco dourado e bálsamo que 
representa o símbolo da cura definitiva. Rafael vem para remediar  
os males da humanidade.

Virtudes é o nome dado à categoria angelical ligada à saúde, 
promovem prodígios e os milagres da cura da saúde. 

A atribuição desta categoria está associada a orientar as pessoas a 
respeito da sua missão e cumprimento do karma.  

Pessoas ligadas aos Anjos Virtudes tem um grandioso poder de cura 
mediúnico.

 Categoria AnjosCaracterísticas
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Arcanjo Rafael
Príncipe das Virtudes

Fonte:  BUONFIGLIO, 2000;  ARRUDA & GRZICH, 1995;  VIRTUE, 2008.



Arcanjo Rafael também nos auxilia em nossa jornada espiritual 
interior,  na busca pela verdade e pelo equilíbrio.  É um 
acompanhante especial neste jornada.

Segundo Virtue (2008),  quando viajava com Tobias, Rafael o ensinou 
a usar partes de um peixe para produzir unguentos e bálsamos 
medicinais. Isso mostra que Arcanjo Rafael não só faz curas 
espirituais como também guia os seres humanos na procura de 
remédios e tratamentos terrestres para seus males.

Pessoas que trabalham com cura, em diversos níveis, podem invocar 
Arcanjo Rafael para orientá-los, antes de começar a sessão e 
durante o tratamento. 

 Categoria AnjosCaracterísticas
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Fonte:  BUONFIGLIO, 2000;  ARRUDA & GRZICH, 1995;  VIRTUE, 2008.

Arcanjo Rafael
Príncipe das Virtudes



Rafael é muito doce e carinhoso e quando está por perto, vemos 
centelhas de luz verde-esmeralda.

Rafael e Miguel, muitas vezes, trabalham juntos para exorcizar 
espíritos importunos e retirar energias inferiores de pessoas e 
lugares.   Parte do trabalho de cura de Arcanjo Rafael, tem relação 
com libertação espiritual e limpeza de ambientes.

Sempre que você, outra pessoa ou animal, estiverem com um 
problema de saúde, chame o Arcanjo Rafael para vir curá-lo. Ele 
intervirá diretamente no organismo do doente e também dará 
orientação intuitiva sobre o que pode ser feito no mundo material 
para a cura completa.

Veja as orações a seguir:

 Categoria AnjosCaracterísticas
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Fonte:  BUONFIGLIO, 2000;  ARRUDA & GRZICH, 1995;  VIRTUE, 2008.

Arcanjo Rafael
Príncipe das Virtudes
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 Orações

Fonte:  VIRTUE,  2008

Chame ou invoque 
Arcanjo Rafael 

para lhe ajudar

Arcanjo Rafael, 
preciso de sua ajuda
[descreva a situação]

Por favor, me envolva e impregne meu corpo 
com sua poderosa energia de Divino amor. 

Eu agora entrego totalmente minha doença a Deus,  
e sei que me livrando desse mal ficarei 

livre para mostrar ao mundo  
a saúde perfeita em todos os aspectos 

que recebi do Senhor no meu nascimento.

 Eu agradeço pela energia, bem-estar e felicidade, 
meu Deus e seu Arcanjo Rafael!

Categoria Virtudes



Para invocar Arcanjo Rafael em benefício de outra pessoa ou 
criatura, visualize-o junto ao doente em companhia de outros 
Anjos, envolvendo-o com sua presença curadora e em luz 
brilhante verde-esmeralda. 

Você pode pedir a Deus para enviar Arcanjo Rafael ou falar 
diretamente com ele:
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 Invocação Categoria Virtudes

Fonte:  VIRTUE,  2008

Chame ou invoque 
Arcanjo Rafael 

para ajudar outra pessoa



12

 Invocação Categoria Virtudes

Fonte:  VIRTUE,  2008

Arcanjo Rafael, 
por favor, faça uma visita curadora a 

[nome da pessoa ou animal]

e promova a saúde e bem-estar de todos os que o cercam.
Queira levar nossos pensamentos de fé e esperança  

para [nome] e remova
todos os seus temores e dúvidas.

Peço-lhe que abra o caminho para que a saúde Divina  
se manifeste agora e para sempre!

Eu agradeço, amado Arcanjo Rafael!

Chame ou invoque 
Arcanjo Rafael 

para ajudar outra pessoa



Orientações
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PREPARAÇÃO  
  
Segue uma sugestão de preparação para essa conexão.  
Você pode fazer da forma que sentir melhor e já tiver costume de fazer. 
O mais importante é sentir-se bem com você mesmo.

• Em um momento de silêncio,  faça 3 respirações profundas e 
concentre-se em seu coração

•  Se quiser, pode acender uma vela branca ou da cor relacionada a 
sua intenção.

• Invoque e agradeça a proteção e amor de Arcanjo Miguel, 
visualize-se envolvido em luz dourada/azul de proteção. 

 Orientações
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• Invoque e agradeça toda graça e acolhimento de  Nossa Senhora,  
Rainha dos Anjos, visualize-se envolvido em luz azul clara.

• Invoque e agradeça a presença amorosa de Arcanjo Rafael, 
visualize-se envolvido em luz verde-esmeralda. 

•  Agradeça o amor, luz e proteção de seu Anjo da Guarda pessoal,  
visualize-se envolvido em luz branca e dourada.

•  Invoque e agradeça a proteção, a luz, amor e inspiração de seus  
Arcanjos de nascimento e Anjos Cabalísticos (se souber)

• Invoque e agradeça a proteção, a luz, amor e inspiração de sua 
egrégora espiritual (guias, mentores ..)

 Orientações



FERRAMENTA, SALMOS & INVOCAÇÕES 

• Faça a leitura do texto da ferramenta Ho’oponopono  
“Eu alcanço a Mão Divina” e “Travesseiro de Penugem”, 
 uma única vez, em voz alta.  
 
A leitura em voz alta é necessária para realizar o download  
da ferramenta.  Após esta única leitura, basta fazer seu uso 
conforme indicações no vídeo e/ou áudio deste ciclo.

• Faça a leitura do Salmo e/ou invocação. O que preferir.  Se 
quiser, pode fazer os dois. Sugere-se que você leia.

• ATENÇÃO: Para a leitura do salmo do Arcanjo Rafael, 
recomenda-se fazer salmo por 7 dias, leitura completa.  
Deve-se evitar carne vermelha e não ingerir bebiba alcóolica.

• Se não for possível essas precauções, faça o salmo somente um 
dia e faça a invocação por 7 dias.

• Permaneça em silêncio durante um período. Sugere-se 
permanecer em silêncio ao som de Ave Maria.

16 Orientações



Salmo de Arcanjo Rafael

O Salmo 6 é associado ao Arcanjo Rafael a partir de informações 
da coleção CD Meditando com a Luz dos 7 Arcanjos:  

 uma mensagem do Oráculo dos Anjos

O versão do salmo 6 a seguir foi extraído  
do livro Salmos, de Mônica Buonfiglio. 
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Ritual Arcanjo Rafael

Fonte:  CD Meditando com os Anjos



Este salmo ajuda:
• pessoas que estejam confusas, atormentadas, que precisam 

reconsiderar seus atos;  
• quem está enfrentando problemas psicológicos; 
• afastar a tristeza e confundir os maldosos; 
• preservar a inocência e o otimismo; 
• proteger contra as vinganças bem elaboradas e a depredação dos 

bens. 
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Ritual

Salmo 6
ORAÇÃO DE QUEM SE SENTE SÓ 
Salmo de Davi, tocado com instrumento de corda 

Fonte:  Salmos de Monica Buonfiglio

Arcanjo Rafael



1. Senhor, eu peço:
não mereço ser repreendido,
muito menos castigado. 
 
2. Sinto-me tão só,
faltam-me forças, estou fraco.
Sare-me, Senhor,
tenho dores no corpo.
Cure-me. 
 
3. Minha alma está perturbada.
Até quando terei que sofrer?

4. Senhor,
olhe para mim,
acalme meu coração, 
e com Sua compaixão,
salve-me. 
 
5. Pois se eu morrer,
na outra vida como poderei prestar
o culto público ao Senhor? 
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Arcanjo RafaelSalmo

Fonte:  Salmos de Monica Buonfiglio

ORAÇÃO DE QUEM SE SENTE SÓ
Salmo de Davi, tocado com instrumento de corda 

6. Não quero ficar doente.
Estou chorando tanto
que inundo
com lágrimas o 
lugar de meu descanso. 
 
7. Não quero mais tristeza,
sinto-me tão fraco! 
 
8. Afaste de mim
todos os maus pensamentos!
Afaste-os para bem longe,
pois os meus apelos
ao Senhor confio. 
 
9. O Senhor ouviu minha  prece.
O Senhor acolheu
meu humilde pedido.
Amém. 



Arcanjo Rafael,
 guardião da saúde e da cura, 
peço que os raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e 
cura dos males do corpo e da alma.

Guardai meu corpo 
no nível físico, emocional, mental e espiritual.
livrando-me de todas as doenças,  

Que Vosso raio curativo esteja em meu lar, 
sobre meus filhos e familiares 
e no trabalho que executo, 
com as pessoas com quem convivo diariamente.

Arcanjo Rafael transformai a minha alma e o meu ser para que eu 
possa sempre refletir a Vossa Luz.
Arcanjo Rafael, curai nossas enfermidades.
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Invocação ao  
Arcanjo Rafael

Príncipe das Virtudes

 Invocação Categoria Virtudes

Fonte:  BUONFIGLIO, 2000



Ferramentas de Purificação
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Ferramenta:  Eu alcanço a Mão Divina

Mentalmente diga ou faça: "Eu alcanço a Mão Divina.”

A prática deste processo trabalha no movimento para frente, para 
cima e para fora. Sem a lama e confusões - para a nossa própria 
Identidade.
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Eu alcanço a Mão Divina
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Ferramenta:  Travesseiro de Penugem

Utilização do Travesseiro de Penugem 

O uso do travesseiro de penugem é um instrumento espiritual que 
amplia as nossas percepções e abre asportas da consciência para a 
expansão dos universos.   
 
A penugem conforta a alma e trabalha na purificação dolado bestial 
da nossa natureza humana.

Trabalha na depressão, culpa, ressentimento e opressão.

O uso do Travesseiro de Penugem nos proporciona uma transição 
mais fácil quando deixamos este planeta



26

Travesseiro de Penugem



Gratidão por estar conosco nesta caminhada!

Esperamos que você se inspire e se aprofunde nessa 
conexão tão especial e amorosa!
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com carinho e gratidão!  

Fique com Deus, toda graça e doçura 
de Nossa Senhora,

a proteção, inspiração, 
orientação e amor dos Anjos!

Letícia Capelão e Letícia Vidigal



Letícia Capelão



Contribuo para o autoconhecimento e expansão da nossa luz  divina em 
conexão com os nossos Anjos, Arcanjos e toda Hierarquia Angelical. 
  
Professora, Cosmoterapeuta, Taróloga dos Anjos, Thetahealer, Reikiana 
da cura quân?ca. 

Doutora em Línguis?ca Aplicada, com experiência em projetos de 
acessibilidade para surdos, inspirada pelo seu irmão surdo. Inspiradora 
dos programas "Conecte-se com os Anjos e se inspire" (acessível para 
surdos) e "Conexão 333 - como acessar e expandir a sua luz divina" 

Busco essa expansão através de eventos e cursos online/presenciais, 
atendimentos on-line que possibilitam essa conexão com Anjos mais 
profundamente através do  Mapa dos Anjos e Arcanjos, consulta aos 
Oráculos e Tarot dos Anjos, associados a outras ferramentas 
(Ho'oponopono Círculo Sagrado de Proteção dos Anjos e Arcanjos,  
Terapias com aromas e cristais, dentre outros).

Letícia Capelão
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A conexão com os Anjos se  faz presente em minha vida desde a 
infância. Uma das claris mais evidentes em minha vida é claripercepção.  
É um dom em que se recebe orientações divinas por pensamentos, 
ideias, premonições, sensações, visões e nos inspira a realizar algo que 
realmente ajudará outras pessoas.  

Conheci meus Anjos Cabalís?cos (Caliel e Lecabel) em 2008, quando ?ve 
mais clareza sobre seus dons e talentos,  vida profissional e missão de 
vida. Momento de grande abertura para expansão da energia dos Anjos.   

Então me aprofundei nos estudos de Aromaterapia, Cristais, Chakras, 
estudos dos Anjos, suas cores e vibrações pelas músicas, como 
autodidata. Fiz o curso de Tarot dos Anjos, Reiki, Cura Quân?ca, 
Cosmoterapia, Thetahealing dentre outros. 
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Saiba mais:  Minha Caminhada

E hoje, em minha caminhada de constante e eterno aprendizado, busco 
por novos caminhos na Cosmoterapia & Cosmomúsica, Física Quân?ca, 
Thetahealing, Conexão Animal e Xamanismo. E, naturalmente, com os 
Anjos e toda Hierarquia Angelical. Buscando também levar esses novos 
caminhos dos Anjos para  as crianças e a comunidade surda.

http://www.leticiacapelao.com/anjos/leticiacapelao.html


www.soundcloud.com/leticiacapelao

www.facebook.com/leticiacapelao777

www.instagram.com/leticiacapelao

 @leticiacapelao

www.youtube.com/leticiacapelao

(31) 9-9199-1543

www.leticiacapelao.com 
www.conexao333.com    

conexaoanjos@leticiacapelao.com
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Letícia Capelão

http://www.instagram.com/leticiacapelao
mailto:conexaoanjos@leticiacapelao.com?subject=
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Participe de nossos cursos/eventos presenciais e online: 

Acesse o site para consultar a agenda: 

www.le?ciacapelao.com  

Cursos online com Letícia Capelão  
Conheça seus Anjos e Arcanjos e conecte-se com eles (online) 

Mandala Angelical: manifestando sonhos e metas (online) 

Atendimentos online com Letícia Capelão 
Tarot & Oráculo dos Anjos  

(visão geral, afe?va, profissional, missão de vida etc) 
Reconexão Quân?ca dos Anjos 

Mapas dos Arcanjos e Arcanjos 

Mapa Angelical Infan?l (colaboração - Wandra Scholze) 

Mais informações no site www.le?ciacapelao.com   

ou pelo (31) 9-199-1543 
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http://www.leticiacapelao.com
http://www.leticiacapelao.com
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Cursos online
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Mapa dos Anjos e Arcanjos
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Tarot dos Anjos e Oráculos
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Para se aprofundar nos estudos dos Anjos, 
consulte o eBook “Conexão Anjos”,  

disponível gratuitamente: 

www.le?ciacapelao.com  

ou 

 www.conexao333.com   
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http://www.leticiacapelao.com
http://www.conexao333.com


Letícia Vidigal



Meu nome é Lepcia Vidigal e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais.  
Hoje vivo na África do Sul, em uma linda província chamada 
Mpumalanga.  

Sou Ho’oponopono Prac??oner pelo Global Science Founda?on de 
Joe Vitale (autor do livro Limite Zero) e cujo curso é dado online pelo 
Dr. Hew Len. Sou também Ho’oponopono Prac??oner pela IZI LLC, 
Ins?tuto da Morrnah Simeona, cujo curso é oferecido 
presencialmente por seus discípulos.   

Também tenho formação em Barras de Access Prac??oner e Reiki 
Nível 2.

Letícia Vidigal
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Neste caminho, criei as cartas Ho’oponopono, uma forma que 
encontrei para explicar o conteúdo referente ao tema de uma forma 
mais lúdica e leve. Elas são disponibilizadas diariamente através das 
redes sociais e grupos diversos. 
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Depois de muitos anos sofrendo para descobrir aquilo que eu desejava 
fazer, para descobrir quem eu era e o qual era o meu propósito de 
vida, encontrei o Ho’oponopono (ou ele me encontrou). Criei então 
essa página com o obje?vo de compar?lhar informações sobre o 
Ho’oponopono e sobre outros assuntos que acredito são importantes 
para enfrentarmos nossos desafios e vivermos com mais consciência, 
gra?dão e plenitude. 

Já são quase 5 anos escrevendo, 
oferecendo cursos, fazendo lives e 
estudando muuito sobre a origem 
do Ho’oponopono, sua relação com 
os princípios Huna e como ele pode 
nos auxiliar a responder as 
perguntas que eu me fazia sobre 
minha vida, meus problemas e meus 
obje?vo 



https://web.facebook.com/groups/cursoshooponopono/

www.facebook.com/crescerespiritualmente

www.instagram.com/hooponopono.anjos
@hooponopono.anjos

www.youtube.com/c/hooponoponoanjos

www.hooponoponoanjos.com 

hooponopono.anjos@gmail.com
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Letícia Vidigal

http://www.facebook.com/crescerespiritualmente
http://www.youtube.com/c/hooponoponoanjos
mailto:hooponopono.anjos@gmail.com
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Ferramentas de Purificação
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Ferramentas de Purificação
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Atendimentos
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Loja



 

Vamos nos alegrar?
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"Conduzi-me nos caminhos  para meu pé nao tropeçar
Mas ensina-me também vosso cântico sagrado de gratidão ao Senhor.

Ficai Anjos ao meu lado. "


