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"O  meu Anjo é minha luz, é minha conexão divina, 
quem me faz sentir segura, quando estou perdida, 

é a luz que me inspira a SER quem EU SOU 
quando me esqueço do meu precioso valor,  

é quem me acolhe quando tenho medo 
e quando sou dura comigo, 

é quem me faz lembrar que a vida é leve 
quando começo a carregar muito peso, 

é quem me faz sorrir,  
quando as lágrimas de apresentam. 

E me faz sentir muito amada e protegida.”

(Letícia Capelão)⠀⠀

"O  meu Anjo é 
minha luz,  
é minha 

conexão divina,  
quem me faz 
sentir segura, 
quando estou 
perdida …" 

O  
MEU  
ANJO 
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Anjos são, para mim, manifestações da nossa Luz em planos mais altos.

Eles são também companheiros de jornada que nos auxiliam a não nos 
esquecermos de que não estamos sozinhos e de que existe tanta Luz 
neste Universo que não há nada a temer.

Muitas vezes escolhemos nos alimentar da escuridão através dos 
nossos pensamentos, dos programas que assistimos e da conversa que 
temos com outras pessoas.

Desejamos mudanças, mas esperamos que um grande evento ocorra 
para que elas cheguem. E para a maioria de nós, não há grande evento 
programado, apenas as escolhas que fazemos todos os dias a cada 
segundo de nossas vidas. Há apenas o trivial, as pequenas tarefas diárias. 

OS 
ANJOS
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 Anjo da Guarda
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Entretanto, quando pensamos que seres de Luz nos acompanham nesse 
trivial, no que fazemos no dia-a-dia que nem damos tanta importância, 
percebemos o quanto da nossa vida - e da sua força e alegria - está 
nesses pequenos atos diários. 

É através deles que construimos a estrutura da nossa família, que nos 
conectamos com o nosso propósito, que podemos entregar o melhor 
ou pior que existe dentro de nós. É no trivial que nos tornamos os 
grandes mestres de nossas Almas. E a grande bênção é saber que 
podemos fazer tudo isso acompanhados por esses Seres de Luz. 

Hoje, conecte-se com o seu Anjo da Guarda. Para fazer isso, apenas 
converse mentalmente com ele, chamando-o para perto de você. Sinta 
sua energia, escute a mensagem que chegar na sua mente. Não é 
necessário um grande evento, apenas a sua escolha de realizar essa 
conexão. 

Faça isso diariamente, assim como você escova os dentes ou cozinha 
para a família e passe a sentir essa Luz presente em sua vida. 

Muita luz hoje e sempre.

Aloha🌺
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OS 
ANJOS

 Anjo da Guarda



Conexão com seu Anjo é sentir, inspirar e expirar sentindo o seu 
coração.  É se envolver na luz divina, na energia do seu Anjo.  É sentir 
que você é mais que o seu corpo físico.  É ter a certeza que você tem 
uma parte muito iluminada que anseia por brilhar e espalhar essa luz 
para todas as áreas da sua vida: relacionamentos, vida profissional, 
família, estudos, trabalho, finanças, saúde. 
 
Nós nascemos para expandir a nossa luz, acolher e aprender com 
nossas imperfeições e, também dos outros. E o nosso Anjo é essa luz 
que anseia por brilhar mais em nós.
 
Quando expandimos a nossa consciência em sintonia com os Anjos e 
Arcanjos, desenvolvemos nossa intuição, nossa conexão com a nossa 
luz divina e passamos a perceber mais os sinais, manifestar milagres, 
sonhos e realizações. 

O nosso chakra cardíaco se expande e percebemos, verdadeiramente, a 
nossa essência divina e a mesma essência divina em cada manifestação 
de vida, pois SOMOS TODOS UM!

Conexão com o  
seu Anjo é … 
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 Anjo da Guarda

(Letícia Capelão)⠀⠀



Cada um de nós tem o seu Anjo da Guarda pessoal.  Nossa metade luz, 
Eu Divino, Mestre Interior, que se manifesta na nossa primeira 
experiência de vida. 

É a sua conexão com Deus, com Criador.  Nossa centelha divina. Nós, 
enquanto corpo físico, somos sua metade matéria. 

O nosso Anjo se manifesta através de nós e nós somos a manifestação 
divina aqui na Terra através dele.

Pela Lei do Livre arbítrio, os Anjos e Arcanjos não podem interferir se 
não foram convidados. Assim, eles somente podem ser manifestar se 
você permitir e fizer esse convite.

Os Anjos representam a pureza do amor divino. Eles vêm nos 
fortalecer em nossa capacidade de amar e sermos amados. São os 
mensageiros de Deus com uma missão especial de nos inspirar para o 
amor, nos proteger, guiar e orientar. Os Anjos esperam pelo nosso 
chamado e anseiam por nos ajudar. A sua oração ou chamado pela luz 
de seus Anjos te aproximará mais deles. Independente da lembrança de 
sua existência, os Anjos estão sempre disponíveis para nos auxiliar.

Qual o nome do  
meu Anjo?  

Quantos Anjos  
eu tenho?
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 Anjo da Guarda

(Letícia Capelão)⠀⠀



Além do nosso Anjo pessoal, podemos ter outros Anjos nos auxiliando 
em nossa missão e propósito de vida. 

Há estudos que revelam os Anjos ligados à Astrologia, Anjos 
Cabalísticos, Anjos com suas especialidades/virtudes: Anjos da 
abundância, da cura, da mudança, do amor, da natureza, da cozinha, da 
beleza, da família, da direção, guerreiros. Para o Thetahealing cada 
pessoa geralmente tem de dois a quatro anjos da guarda. Há diversas 
abordagens e crenças sobre os Anjos da Guarda.

Na abordagem do meu trabalho, temos o nosso Anjo da Guarda 
pessoal (nossa luz divina, nossa metade luz), os Anjos da Cabala e 
Arcanjos (a partir dos dados de nosso nascimento) e os Anjos da 
Humanidade, Mãe Maria - a Rainha dos Anjos, a Hierarquia Angelical 
com as 9 categorias angelicais (Serafins, Querubins, Tronos, 
Dominações, Potências, Virtudes, Principados, Arcanjos e Anjos) e o 
Círculo Sagrado dos Anjos e Arcanjos (Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, 
Arcanjo Rafael, Arcanjo Uriel). 

Assim, cada pessoa, de acordo com o dia e hora do nascimento, pode 
ter de um a três Anjos Cabalísticos. O Anjo do dia do nascimento atua 
no seu corpo físico. O Anjo da hora protege a sua moral e atitudes. 

Cada um dos Anjos e Arcanjos tem suas virtudes e qualidades especiais. 
Com isso, eles influenciam as pessoas pelas quais foram designados 
com missão de proteção. Ao conhecer nossos Anjos e Arcanjos 
regentes, podemos também entender mais sobre nossa missão nesta 
vida.
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 Anjo da Guarda

(Letícia Capelão)⠀⠀



Conhecer os seus Anjos Cabalísticos, a Hierarquia Angelical a que 
ele pertence, assim como os Arcanjos regentes e as suas 
características é uma forma de você se aproximar do Reino 
Angélico e, também, solicitar ajuda, proteção e orientação em  sua 
missão pessoal e espiritual. 

Você pode se aproximar mais dele através de oração e meditação, 
pelo salmo de seu Anjo, acendendo uma vela, pelo aroma de um 
perfume ou incenso, pela música, usando pedras/cristais, através de 
cores, talismã de proteção, assinatura dos Anjos, cartão angelical, 
dentre outros. 

No Mapa dos Anjos e Arcanjos, você encontra informações 
explicativas sobre estes elementos associados ao seu Anjo 
Guardião e Arcanjos, assim como informações específicas e suas 
características (influências na personalidade, no amor, na vida 
profissional etc).  
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 Anjo da Guarda



A diferença entre o Anjo pessoal e Anjos Cabalísticos é que o seu 
Anjo pessoal é uma luz conectada somente a você. 

Os Anjos Cabalísticos pertecem a uma Hierarquia Angelical e tem 
dias e horas de regência. Com isso, a luz divina deles é 
compartilhada com outras pessoas que nasceram no período de 
regência deles (dia/hora). E além disso, eu também posso pedir 
ajuda do seu Anjo Cabalístico, mas não posso pedir ajuda do seu 
Anjo pessoal, pois ele é uma conexão divina com você. Para isso, 
tenho o meu Anjo pessoal. 

Então,  além do nosso Anjo da Guarda pessoal, temos mais um Anjo 
Cabalístico ou Anjo da Humanidade relacionado à data de 
nascimento e de um a dois Anjos de acordo com a hora de 
nascimento. 

Qual a diferença entre  
Anjo da Guarda pessoal  

e Anjo Cabalístico?
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 Anjo da Guarda

(Letícia Capelão)⠀⠀



Quando nascemos recebemos a energia dos Anjos e Arcanjos do 
Coro Angelical que estavam regendo no momento de nosso 
nascimento. 

Esses Anjos e Arcanjos/Principes fazem parte de uma Hierarquia 
Angelical composta de 9 coros organizados em 3 esferas: a árvore 
da vida [Serafins, Querubins, Tronos, Dominações, Potências, 
Virtudes, Principados, Arcanjos e Anjos]. 

Temos também os Príncipes dos Anjos Cabalísticos que regem o 
nosso nascimento. Os Príncipes são os Arcanjos, chefes dos Anjos. 
Além de outros Anjos Protetores.
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 Anjo da Guarda

Qual a diferença entre  
Anjo da Guarda pessoal  

e Anjo Cabalístico?
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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.

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

 Orientações
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• 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 ..)

•Se sentir que precisa de inspiração para se conectar com seu Anjo 
da guarda pessoal, você pode fazer "Meditação de Sintonia com o 
Anjo da Guarda”. Faça quantas vezes desejar.  (veja na seção 
seguinte)

 Orientações



• Faça a “Meditação da Bolha de Proteção dos Anjos”.  Essa 
meditação é indicada para ser realizada todos os dias pela manhã, 
antes de iniciar seu ritual da jornada.

• Faça a leitura das ferramentas de Ho’oponopono “Salmo 23” e 
“Mel Lehua”.

• Faça a leitura do Salmo 90/91 - Salmo de proteção dos Anjos no 
ritual da Jornada e antes de dormir.

• Para a noite recomendamos a canção "Sonhando com os anjos 
em 528 Hz”  da Dupla Blue Angelis.

19 Orientações



 

 

Meditação disponível em áudio no site



 

 Meditação disponível em áudio no site



Ferramentas de Purificação
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Salmo 23

 Ferramenta Ho'oponopono
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Ferramenta: Salmo 23

- Recite o Salmo 23.  
- Quando a criança souber disso, poderá dizer somente, "Salmo 23.”

- A cada momento: "Salmo 23." 
O AMOR é o meu pastor, nada me faltará.  
O AMOR me faz deitar em verdes pastos; 
O AMOR me guia mansamente às águas tranquilas; 
O AMOR refrigera a minha alma;  
O AMOR me guia pelas veredas da justiça por AMOR do seu nome.  
Ainda que eu andasse pelo vale das sombras das memórias; 
Não temeria memória alguma, porque tu estás comigo.  
A tua vara e o teu cajado me consolam.  
O AMOR prepara uma mesa perante a mim na presença das minhas 
memórias.  
O AMOR unge a minha cabeça com óleo.  
O meu cálice transborda.  
Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias 
da minha vida,  
E habitarei na casa do AMOR para sempre. 

 Ferramenta Ho'oponopono



25

Mel Lehua
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Mel Lehua



 Ferramenta Ho'oponopono
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Ferramenta:  Mel Lehua
Despeje mentalmente o Mel Lehua sobre SI, e sobre os 
pensamentos das pessoas, lugares, objetos e situações.

Após o despejamento do Mel Lehua, ocorre o processo de 
cristalização. O Mel Lehua Cristalizado é o próprio mel na sua mais 
alta potência de purificação e forma. 

Lava as memórias viciosas que mostramos comportamentos 
aditivos  cigarros, álcool,drogas, gula, fome, sexo, luxúria, 
pensamentos e reações intensas e apegos às pessoas, lugares, 
objetos e situações. 

O processo pode ser feito para os pensamentos de hospitais, 
prisões, centros de saúde, asilos e escolas. 

O seu uso é ilimitado.



Salmo 90/91

O Salmo 91 (90) é considerado "o Salmo dos Anjos". 

É um salmo de grande proteção.  

Ele celebra o amor de Deus. 



O Salmo 91 (90) é considerado "o Salmo dos Anjos". É um salmo de 
grande proteção.  Ele celebra o amor de Deus. 

Esse salmo: 
· protege contra as adversidades;
· favorece a nobreza, o magnetismo pessoal e as grandes descobertas;
· guarda o lar;
· abençoa os bens;
· protege contra assaltos;
· protege contra acidentes;
· protege contra armas em geral;
· combate a mentira e a irritação;
· ilumina as lembranças de fatos ocorridos em outras encarnações;
· dá proteção contra os espíritos ignorantes e primitivos.

Sua leitura é recomendada todos os dias, especialmente, ao se deitar, 
como uma oração de pedido de proteção e um sono tranquilo. 

Também recomenda-se  deixar a Bíblia sempre aberta neste salmo para 
proteção.
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 Salmos



 1. Deus, eu que moro 
sob a proteção do Altíssimo 
e descanso à sombra do onipotente.

2. Digam todos: 
"O Senhor é meu refúgio 
e meu escudo, 
meu Deus em quem confio."

3. Porque o Senhor 
há de livrá-lodo laço do caçador 
e das doenças perigosas.

4. Com Suas penas o cobrirá
e o abrigará sob Suas asas.
Escudo, verdade e aliança 
são lealdade divina.

5. O filho que crê no Pai 
não teme jamais,
nem à noite nem à luz do Sol,

6. as doenças que se propagam
ou os flagelos que arrasam o dia.

7. Podem cair mil a Seu lado,
e à direita, mais dez mil,
mesmo assim nada O atinge.

8. Inclinará os Seus olhos em tudo,
e verá que o caminho contrário
não leva a nada.

9. Pois Ele é de fato meu refúgio.
Sinto-me confortado
no Senhor Altíssimo.
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 Salmos

10. Nada poderá me atingir.
Em minha casa não haverá doenças
nem desavenças.

11. Pois o Senhor deu ordens aos  
Anjos para que guardasse  
Seu filho por onde quer que  
Ele caminhe.

12. Eles irão levá-lo, segurando suas mãos, 
para que não machuque
os pés nas pedras.

13. Andará por sobre os
contrários mais temíveis,  
como o leão, o dragão...
E Seu filho pisará a salvo.

14. Porque quem está unido ao Senhor
estará salvo e protegido.

15. "Se invocado, Eu ouvirei.
Serei Seu amigo nos momentos  
mais difíceis 
Eu lhe darei a salvação e a glória.

16. Darei fartura, prolongando a vida.
Mostrarei minha salvação".



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 aux i l ia r 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


47

Ferramentas de Purificação
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Ferramentas de Purificação
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Atendimentos
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Loja



 

Vamos nos alegrar?

51



"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. "


