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A Jornada de 40 dias em Conexão com os Anjos, Arcanjos e 
Ho’oponopono se inicia em 26/02, Quarta-feira de Cinzas até o 
dia da celebração da Páscoa, em 12/04.

A nossa proposta é possibilitar uma jornada de luz, amor, alegria, 
limpeza e purificação, buscando tornar nossa caminhada mais 
leve através da proximidade com os Anjos e Arcanjos.

Esse jornada vem como uma oportunidade para vivenciarmos 
nossos processos de cura, com a proteção, segurança e 
acolhimento da energia angelical e com os recursos do 
Ho'oponopono.

Jornada de 40 dias
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Essa jornada foi inspirada por Letícia Capelão do Conexão 
Anjos para ser realizada no período da Quaresma, que é um 
momento para reflexão, purificação, crescimento espiritual e 
renovação. Temos a participação especial de Letícia Vidigal do 
Ho’oponopono Anjos.
 
Muitas pessoas buscam essa purificação através da privação. O 
propósito do Ho’oponopono, entretanto, não é privar, mas 
trazer mais consciência da Luz Divina que somos através das 
ferramentas que serão sugeridas e explicadas durante essa 
jornada de conexão com os Anjos e Arcanjos.

Jornada de 40 dias
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Período da jornada 
Do dia 26/2 até 12/04, temos 47 dias  pois os domingos não são 
considerados neste período pelos cristãos.   47 soma 11, um 
número mestre, representa a conexão entre o Céu e Terra, o 
nossa busca e caminho de crescimento espiritual.

Em nossa jornada, os domingos serão considerados.  Você terá 
acesso ao nosso programa neste eBook, na seção Programação.

Quarta-feira de Cinzas 
A Quarta-feira de Cinzas é o primeiro dia da Quaresma, logo 
após o Carnaval com origens na Grécia e Romã, com 
celebrações com fantasias pelo período produtivo de fartura e 
prosperidade.

O ritual da Quarta-feira de Cinzas é inspirado em um antigo 
ritual do povo judeu, em que cinzas de ervas queimadas eram 
jogadas sobre a cabeça, representando que neste plano tudo 
termina em cinzas.  A nossa verdadeira vida é espiritual.
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Domingo de Ramos 
Segundo a tradição, as cinzas utilizadas na Igreja Católica são 
obtidas pela queima dos ramos usados no Domingo de Ramos 
do ano anterior. O Domingo de Ramos é o domingo 
imediatamente antes da Páscoa. Neste domingo, celebramos a 
entrada triunfal de Jesus em Jerusalém durante as celebrações 
da Páscoa judaica.  Em 2020, esse domingo será no dia 5/4.

Quaresma 
A Quaresma, como celebração cristã, é inspirada no período de 
40 dias que Jesus passou no deserto, dos 400 anos que durou o 
exílio dos judeus no Egito, dos 40 dias de Noé na barca,  40 
anos de peregrinação do povo judeu pelo deserto, 40 dias de 
Moisés e de Elias na montanha.

O número 40 está presente em vários momentos de grande 
importância histórica. O número 4 está relacionado à ordem, 
aos aspectos materiais,   organização, lógica, estrutura, disciplina 
e liderança.
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Ciclos da nossa jornada com Anjos e Ho’oponopono  
 Em nossa jornada teremos 7 ciclos conectando com a energia 
dos salmos, dos Anjos e Arcanjos (Miguel, Gabriel, Rafael e 
Uriel), diferentes ferramentas de purificação do Ho’oponopono 
e um dia especial em conexão com toda Hierarquia Angelical.  
Você poderá consultar mais detalhes sobre os Arcanjos na 
seção seguinte.

A proposta dessa jornada com os Anjos, Arcanjos e 
Ho’oponopono é a de limparmos memórias que estejam nos 
impedindo de estabelecer nossa conexão com o Divino e com 
o Amor que há em nós.

Sendo realizada em um período de forte energia de purificação 
e renovação, pois, quando pensamos no período da quaresma, 
pensamos na preparação de Jesus Cristo para o momento em 
que ele irá cumprir seu propósito na Terra.
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 Arcanjos
e se 
conecte!

 &

 Arcanjos
e se 
conecte!

 &
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Jesus Cristo, em sua consciência crística, é a base das religiões 
cristãs.  É o filho de Deus, o Criador,  que está em tudo e 
dentro de nós. E nós estamos dentro desse Todo de Puro Amor. 

Jesus Cristo é a maior manifestação de Amor e Compaixão em 
sua experiência humana. 

Somente através do Amor por nós e por todos, podemos 
acessar nossa essência divina e seguir em nossa caminhada de 
purificação, iluminação e  crescimento espiritual

Esse Amor se manifesta em nós através da nossa centelha divina, 
da nossa luz, nosso mestre divino, nosso Anjo.

 Arcanjos
e se 
conecte!

 &

 Arcanjos
e se 
conecte!

 &
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Os nossos Anjos nos inspiram a essa conexão com o Amor, 
compreendendo a nossa verdade, os nossos dons e talentos e 
qualidades, acolhendo as nossas imperfeições, com muita 
gentileza e autoperdão.
 
Eles nos inspiram a conectar com a nossa missão de vida, com 
nosso propósito curando nossas sombras e fazendo brilhar cada 
vez mais a nossa luz.

No livro “Diálogos com o Anjo”, temos uma passagem muito 
especial que tem relação com a proposta do Ho’opononopono.
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"Para que serve o anjo? Para nos ensinar a ler todos os fatos que nos 
acontecem, mesmo os mais desagradáveis, como uma ocasião para 
crescermos, para nos realizarmos, para nos tornamos melhores.

Para que serve o anjo? Para nos ensinar a nos amarmos, imperfeitos 
como somos, para depois amar todos os outros, imperfeitos como eles 
também são, até ampliar nosso campo de amor à terra inteira.

Para que serve o anjo? Para nos levar de ato em ato em direção à 
nossa tarefa, aquilo para o que fomos feitos na terra. E cada homem 
nasceu para dar. Cada homem, mesmo aquele que se sente pequeno, 
nasceu para ajudar uma parte da vida na terra.  E, então, ele não terá 
nascido em vão.”

(Mallaz, 2012, p. 18)
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Além dos nossos Anjos, podemos solicitar também ajuda dos 
Arcanjos. Nesta jornada, vamos trabalhar especialmente com:

Arcanjo Miguel 
Mikael/Miguel, do hebraico, Mikha'El, Quem é como Deus
Invocado para defesa forte, proteção e coragem
Auxilia em processos de limpeza e libertação

Arcanjo Gabriel 
Gabriel significa “herói da humanidade’ ou “humanidade de Deus”.
É o Arcanjo da Esperança, da manifestação de milagres e ajuda 
evolução dos homens. Também é o Arcanjo das boas novas e da 
comunicação, auxilia mães, pais e filhos.
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Arcanjo Rafael 
Raphael, do hebraico, rapha, curar. 
É o médico divino. 
Realiza prodígios e milagres de cura da saúde em nível físico, 
emocional, mental e espiritual.

Arcanjo Uriel (Tsadkiel) 
Tsadkiel, do hebraico, Fogo de Deus.
Uriel, regente do Sol, significa Luz de Deus
Responsável pela comunicação, governo geral, situações de 
emergências. Expande a sua Luz Rubi-Dourada, inspirando a alegria 
e entusiasmo e ideias transformadoras para nos auxiliar na 
realização de metas e objetivos e conquista de uma vida próspera e 
Iluminada.  



Arcanjos



A Hierarquia Angelical tem uma ordem segundo a perfeição das 
suas naturezas divinas.
 
Os anjos são diferentes entre si, pelas suas qualidades e naturezas 
divinas que recebem diretamente de Deus ou de Anjos que são 
superiores.  

Para cada categoria nós temos os Príncipes regentes que 
influenciam os Anjos que fazem parte da qualidade divina e 
influencia em nossas vidas.
 
A Hierarquia Angelical é dividida em 3 esferas e em 9 categorias/
coros angelicais. As qualidades angelicais (ordens ou categorias ou 
coros) são organizados em esferas ou hierarquias.
 
 

 Hierarquia Angelical 16



A Árvore da Vida é uma representação visual ou mapa do caminho 
de volta da ascensão para a consciência divina.  Ascendendo de 
baixo até o topo, por meio da sephiroth, podemos voltar a Deus. 

A categoria Anjos com o Príncipe Gabriel está mais próxima da 
nossa dimensão terrena, o nível mais baixo, o nosso universo físico
e a categoria dos Serafins está  localizada na dimensão superior,  o 
nível mais alto, mais próximo ao Criador.

 Arcanjos
e se 
conecte!

 &

Fonte:  Mecler, 2016; Raven, 2010; Ruiz, 2012
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181a. Esfera
A 1a Esfera de Anjos é  mais próxima de Deus.  

Envolve os Anjos comprometidos com  a interpretação,  a proteção e a 
comunicação dos designíos divinos.

Recebe a iluminação divina, conhecendo-ano próprio Deus e na 
caridade.
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192a. Esfera
Onde as ordens que vem da primeira esfera são organizadas para 
viabilizar o trabalho dos anjos da 3a. esfera.

Recebe a iluminação divina relativa às coisas mais universais, 
ordenando-as na esperança.



203a. Esfera

Onde os Anjos colocam em prática os desígnios de Deus para o homem.

Execução dos ofícios e atividades divinas Iluminação divina em sua 
determinação e efeitos particulares, executando-a na fé.



Cada categoria tem suas virtudes e missão divina.  

A tabela acima apresenta as esferas, categorias dos Anjos, nome do 
Príncipe/Arcanjo e a ordem dos Anjos Cabalísticos ligados a cada 
Arcanjo.

Segundo Doreen Virtue, os nomes dos Arcanjos tem relação com sua 
função e o sufixo “el” é acrescentado para mostrar que eles “são de 
Deus”.

Veja acima os nomes de todos os Anjos tem o prefixo “el”. Somente 
o nome do Arcanjo Metatron não tem esse prefixo. Por que será?

 Hierarquia Angelical 21

Esferas Categoria Arcanjo/Príncipe Anjos

1a.
Esfera

 Serafins Príncipe Metatron 1o ao 8o

Querubins Príncipe Raziel 9o ao 16o

 Tronos Príncipe Tsaphkiel 
(Auriel)

17o a 24o

2a.
Esfera

 Dominaçõ
es

Príncipe Tsadkiel (Uriel) 25o a 32o

 Potências Príncipe Camael 33o a 40o

 Virtudes Príncipe Rafael 41o a 48o

3a.
Esfera

Principado
s

Príncipe Haniel 49o a 56o

 Arcanjos Príncipe Miguel 57o a 64o

 Anjos Príncipe Gabriel 65o a 72o
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Todos nós podemos nos conectar aos Anjos Cabalísticos e aos 
Arcanjos da Hierarquia Angelical, de acordo com o que precisamos 
em um determinado momento de nossas vidas. 

Cada um dos Anjos e Arcanjos tem suas qualidades e míssão na 
Terra. 

Uma das primeiras informações essenciais de se compreender é 
sobre a energia dos Arcanjos. Por isso, aqui você encontrará 
informações sobre cada uma das categorias angelicais e os 
Arcanjos.

 Hierarquia Angelical 24



Ciclos da jornada
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1o. Ciclo:  de 26/02 à 02/02 
• Ferramenta de purificação “Salmo 23”

2o. Ciclo:  de 03/02 à 10/03 
• Conexão com Arcanjo Miguel
• Salmo/Invocação
• Ferramenta de purificação 

3o. Ciclo:  de 11/03 à 18/03 
• Conexão com Arcanjo Gabriel
• Salmo/Invocação
• Ferramenta de purificação 

4o. Ciclo:  19/03 
• Conexão com a Hierarquia Angelical
• Dia da Criação - Anjo da Humanidade Elemento Éter
• Ferramenta de purificação 
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5o. Ciclo:  de 20/03 à 27/03 
• Conexão com Arcanjo Rafael
• Salmo/Invocação
• Ferramenta de purificação 

6o. Ciclo:  de 28/03 à 04/04 
• Conexão com Arcanjo Uriel
• Salmo/Invocação
• Ferramenta de purificação 

7o. Ciclo:  de 05/04 à 12/04 
• Conexão com seus Anjos
• Salmos
• Ferramenta de purificação 



Como participar?
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Acesse os sites:

www.leticiacapelao.com

www.hooponoponoanjos.com

E localize o link da Jornada 40 dias.

Acesse nossas redes sociais (veja ao final).

Os conteúdos serão disponibilizados nos seguintes grupos:

Conexão Anjos Grupo Whastapp: 
 
https://chat.whatsapp.com/CfhIkUDMSug76Qm1DeW4bf

Ho’oponopono Telegram:  

https://t.me/joinchat/PT9YBhfAUzqCzVKKcXnFMw

http://www.leticiacapelao.com
http://www.hooponoponoanjos.com
https://chat.whatsapp.com/CfhIkUDMSug76Qm1DeW4bf
https://t.me/joinchat/PT9YBhfAUzqCzVKKcXnFMw


Os Salmos



Os salmos são orações que possibilitam uma forte conexão 
com os Anjos.  Por isso, vamos fazer uso deles em nossa 
jornada de 40 dias.

Os Salmos são utilizados como instrumento de cura e milagres. 
Emanam uma força que vai muito além das palavras.  

A oração dos Salmos auxilia toda a coletividade, mesmo sem 
conhecimento de quem a faz, pois foram utilizados para 
exprimir a fé e confiança do povo.  Quando curamos um 
aspecto em nós ou nos outros, emanamos nossa energia para 
toda a humanidade.
 
Monica Buonfiglio, a partir de seus estudos sobre os Salmos e 
Angelologia, escreveu dois livros onde relaciona os salmos aos 
72 Anjos: Os Salmos e Salmos dos Anjos.  Seu intuito, foi 
propor uma nova leitura mais holística, além de possibilitar uma 
melhor compreensão e uso do poder dos salmos. 

Vamos fazer uso de informações destes estudos.

O poder dos Salmos
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Ferramentas de Purificação 
de Memórias no 
Ho'oponopono
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As ferramentas no Ho'oponopono são instrumentos para 
realizar as purificações de memórias. Eles foram recebidos por 
pessoas ligadas ao Ho'oponopono através da Inspiração 
Divina. 

Para purificar memórias, a nossa mente consciente deve 
acionar nossa mente subconsciente para que o processo se 
inicie. E como fazemos isso? Através das ferramentas. 
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Quando lemos os textos em voz alta sobre cada uma delas, 
fazemos uma espécie de "download" em nossa mente 
subconsciente ou Unihipili. 

Ela passa a compreender que, ao repetirmos, pensamos ou 
entrarmos em contato com qualquer uma dessas ferramentas, 
memórias devem ser levadas ao nosso Aumakua - nossa 
mente superconsciente, nossa centelha divina. 

Nosso Aumakua recebe as memórias e as entrega para a Rede 
Divina da qual fazemos parte. 

E nessa rede, elas podem ser purificadas ou não, pois cada um 
de nós possui um propósito e um aprendizado divino que 
precisa ser cumprido antes que alguma memória seja 
purificada. 
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O grande presente é: quanto mais repetimos o processo, mais 
aumentamos nossa consciência sobre o que desejamos mudar 
e mais energia colocamos na alteração da nossa realidade. 
Portanto, repetir as ferramentas sempre deve ser o nosso 
exercício diário, a qualquer momento. 

E não se preocupe caso elas não façam sentido. Nosso 
propósito é atingir nossa mente subconsciente - Unihipili e 
não Uhane. Portanto, não busquem explicações ou limitações 
para elas. Apenas as recebam como um presente do Divino e 
façam uso dela diariamente. 

Muita luz!
Aloha!



1a. Ferramenta de Purificação
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1a. 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. 

Período: de 26/02 à 02/02



Programação



Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Crescente

1

Potências

2 3 4 5 6 7 8

Cheia Minguante

9 10 11 12 13 14 15

Virtudes

16 17 18 19 20 21 22

Nova
Principados 

Carnaval Carnaval

INÍCIO 
Jornada 
40 dias

2o. dia
Salmo 23

3o. dia
Salmo 23

4o.dia
Salmo 23

23 24 25 26 27 28 29

FEVEREIRO  Arcanjos
e se 
conecte!

 &Jornada de 40 dias



 Arcanjos
e se 
conecte!
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Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

5o. dia
Salmo 23

6o. dia
Salmo 23 
 

Lua Crescente

1o. dia 
Arcanjo Miguel 

+ Ferramenta 
Arcanjos

2o. dia 
Arcanjo Miguel 
+ Ferramenta 

3o. dia 
Arcanjo Miguel 
+ Ferramenta 

4o. dia 
Arcanjo Miguel 
+ Ferramenta 

5o. dia 
Arcanjo Miguel 
+ Ferramenta 

1 2 3 4 5 6 7

6o. dia 
Arcanjo Miguel 
+ Ferramenta 

7o. dia 
Arcanjo Miguel 
+ Ferramenta 

 
Lua Cheia

8o. dia 
Arcanjo Miguel 
+ Ferramenta 

 

1o. dia 
Arcanjo Gabriel 
+ Ferramenta 

Anjos

2o. dia 
Arcanjo Gabriel 
+ Ferramenta 

3o. dia 
Arcanjo Gabriel 
+ Ferramenta 

4o. dia 
Arcanjo Gabriel 
+ Ferramenta 

8 9 10 11 12 13 14
5o. dia 

Arcanjo Gabriel 
+ Ferramenta 

 
Minguante

6o. dia 
Arcanjo Gabriel 
+ Ferramenta 

7o. dia 
Arcanjo Gabriel 
+ Ferramenta 

8o. dia 
Arcanjo Gabriel 
+ Ferramenta 

Eter - Anjo da 
Humanidade 

Todos os 
Anjos - Dia  da 

Criação

1o. dia 
Arcanjo Rafael 
+ Ferramenta 

 
Serafins

2o. dia 
Arcanjo Rafael 
+ Ferramenta 

15 16 17 18 19 20 21

3o. dia 
Arcanjo Rafael 
+ Ferramenta 

4o. dia 
Arcanjo Rafael 
+ Ferramenta 

Lua Nova

5o. dia 
Arcanjo Rafael 
+ Ferramenta 

6o. dia 
Arcanjo Rafael 
+ Ferramenta 

7o. dia 
Arcanjo Rafael 
+ Ferramenta 

8o. dia 
Arcanjo Rafael 
+ Ferramenta 

1o. dia 
Arcanjo Uriel + 

Ferramenta 
Querubins

22 23 24 25 26 27 28
2o. dia 

Arcanjo Uriel + 
Ferramenta 

3o. dia 
Arcanjo Uriel + 

Ferramenta 

4o. dia
Arcanjo Uriel + 

Ferramenta 

29 30 31

MARÇO Jornada de 40 dias  Arcanjos
e se 
conecte!

 &



Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

5o. dia 
Arcanjo Uriel + 

Ferramenta 
Lua Crescente

6o. dia 
Arcanjo Uriel + 

Ferramenta 

7o. dia 
Arcanjo Uriel + 

Ferramenta 

8o. dia 
Arcanjo Uriel + 

Ferramenta 

1 2 3 4
1o. dia 

Salmo ?? 
Ferramenta 

 
Tronos 

Domingo Ramos

2o. dia 
Salmo ?? 

Ferramenta 

3o. dia 
Salmo ?? 

Ferramenta 
 

Lua Cheia

4o. dia 
Salmo ?? 

Ferramenta 
 

5o. dia 
Salmo ?? 

Ferramenta 

6o. dia   -  
Salmo ?? 

Ferramenta 
 

Sexta-feira 
Santa  

7o. dia   -  
Salmo ?? 

Ferramenta 

5 6 7 8 9 10 11

8o. dia   -  
Salmo ?? 

Ferramenta 
 

Páscoa Dominaç. Minguante

12 13 14 15 16 17 18

Potências  
Tiradentes Nova

19 20 21 22 23 24 25

Virtudes

26 27 28 29 30

ABRIL Jornada de 40 dias



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

46



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


50

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?

62



"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. "


