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Mãe Maria
Rainha dos Anjos
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Nossa Senhora dos Anjos é um título atribuído à Mãe Maria, mãe de 
Jesus. Sua origem encontra-se numa pequena capela franciscana da 
cidade de Assis, localizada no interior da basílica de Nossa Senhora 
dos Anjos. 

De origem incerta, conta-se que essa capela foi construída por um 
grupo de peregrinos que voltava da Terra Santa. Nela era venerada 
uma relíquia que teria vindo do túmulo de Nossa Senhora. Diz a 
lenda que sempre que se reuniam para rezar, os fiéis podiam ouvir 
um coro com vozes angelicais. Daí surgiu essa denominação, que mais 
tarde inspirou a construção da basílica de mesmo nome. Ela é 
padroeira da ordem dos franciscanos.

4 Rainha dos Anjos
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Nossa Senhora,  
Rainha dos Anjos



A Liturgia Sagrada já invoca a Mãe de Deus com os títulos de Rainha 
dos Anjos, dos Patriarcas, Profetas, Apóstolos e Mártires, dos 
confessores, das Virgens e de todos os Santos.  Rainha Imaculada, 
Rainha do Santíssimo Rosário, Rainha da Paz. 

Nossa Senhora, Mãe Maria, Mãe de Jesus, Rei do Universo, Rainha do 
Céu e da Terra. A festa da realeza de Nossa Senhora era celebrada no 
dia 31 de maio. Hoje vem sendo celebrada após a data da Solenidade 
da Assunção de Maria ao céu, em 15 de agosto. A celebração da festa 
de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, realiza-se então no dia 22 de 
agosto. 

 Nos céus, conforme as Escrituras, reina gloriosa a direita do filho: 
“senta-se a rainha à tua direita, vestida de ouro”  (Sl 44,10).

5 Rainha dos Anjos
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Nossa Senhora,  
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Oração da Virgem Maria  pelos 33 Anos  
de Suas Aparições em Medjugorje

 Rainha dos Anjos
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Uma Estrela de Luz brilhou sobre a colina,  
era a presença da Rainha da Paz. 

 
Um legado eterno foi entregue a Seus filhos,  

era a instrução para se buscar a paz do coração. 

Redenções e conversões se derramaram como Graças, 
era o raio da Reconciliação com o Reino de Deus.  

Uma ponte de luz elevou-se da Terra,  
eram as orações de Seus filhos,  

os que clamam por uma Nova Humanidade.  

A resposta de uns poucos se tornou Graça para muitos, 
era o Amor e a intercessão da Senhora da Paz. 

 
Uma comunhão profunda 

proclamou a Grande Alteza Universal,  
a Soberana Rainha da Paz 

uniu novamente os corações com o Rei do Amor.  

E por muito tempo o Céu tocou a Terra,  
era a unidade de todos os Seus filhos com o Pai Celestial.

Salve, Mãe do Amor! 
Salve, Rainha da Paz!

As estrelas de Tua Coroa, agora e sempre, 
iluminam nosso caminhar.

Amém.

 
Oração da Virgem Maria  pelos 33 Anos  

de Suas Aparições em Medjugorje
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Saudação à Mãe Maria

 Rainha dos Anjos
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Maria! 
Mãe da Luz, 

do amanhecer, do Sol,
das Estrelas, da Lua.
Rainha dos Anjos, 

Senhora de muitas faces.
 

Os Anjos cantam
todas as manhãs em Teu louvor!
Nós Te saudamos e Te adoramos 

Salve Rainha, cheia de Graça e Bondade.
 

Assim És Tú ó Maria, minha Mãe, 
Nossa Mãe,  Senhora revestida 

do mais puro Amor Divino.
Mantém acesa a chama da Doçura  e do Amor 
em nossos corações e de toda Humanidade!

Nós nos alegramos e agradecemos
por tê-la como Mãe e Rainha!

 
Mãe silenciosa ao sim de Deus, 

Onisciência e Onipotência de Jesus, 
o Cristo, seu Filho.

 
Mãe Amorosa, cuidadosa. 
Es Tú ó Maria, minha Mãe, 

Nossa Mãe,  Senhora revestida 
do mais puro Amor Divino.
E no vosso coração materno 

nos alegramos por tê-la 
como Mãe e Rainha.
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Saudação 
 à Mãe Maria

 Rainha dos Anjos

(Maria Laura dos Santos)



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.
 
 

10Hierarquia Angelical



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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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. 

Fazem parte dela: Serafins, Querubins e Tronos.

12

Hierarquia Angelical
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A 2a. Esfera é 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.

Fazem parte dela: Dominações, Potências e Virtudes.

Hierarquia Angelical
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Na 3a. Esfera, temos os Anjos que 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.

Fazem parte dela:  Principados, Arcanjos e Anjos.

Hierarquia Angelical



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?
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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

 Dominações Príncipe Tsadkiel 
(Uriel)

25o a 32o

 Potências Príncipe Camael 33o a 40o

 Virtudes Príncipe Rafael 41o a 48o

3a.
Esfera

Principados Príncipe Haniel 49o a 56o

 Arcanjos Príncipe Miguel 57o a 64o

 Anjos Príncipe Gabriel 65o a 72o

Hierarquia Angelical
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Os 72 anjos são divididos nas 9 sephirah/categorias angelicais. 

Se dividirmos 365 dias / 72 Anjos = 5 e temos como resto 5.  São 
os 5 dias de regência de cada Anjo Cabalístico. 

Cada Anjo responsável pela regência de 5 dias do ano: DIAS DE 
PROTEÇÃO E PODER. Além disso, durante todo o dia,  cada um 
dos 72 Anjos se revezam se aproximando de nossa dimensão 
terrena, por ciclos de 20 minutos.

É que chamamos de HORA DE PODER.

Faltaram 5 dias para completar os 365 dias que foram o ano. Os 
outros 5 dias são regidos pelos Anjos da Humanidade em conexão 
com os elementos da natureza:

18



Os 5 dias de conexão com os Anjos da Humanidade são:
19/mar - Éter
31/mai - Ar

 12/ago - Fogo
 24/out - Água
 5/jan - Terra

Nestes dias, temos a energia de todos os 72 Anjos e da Hierarquia 
Angelical, em conexão com a natureza.  Por isso as pessoas 
nascidas nestes dias são pessoas com forte conexão angelical e 
com muita luz.

Os Anjos da Humanidade são chamados de "Senhores do 
Sacrifício", estão associados aos elementos da natureza (Terra, Éter, 
Ar, Fogo e Água) em cinco datas do nosso calendário. Quem nasce 
sob influência desta hierarquia tem uma essência angelical muito 
forte decorrente de atos humanitários, através dos quais sua 
própria vida foi doada em benefício de um grupo. 
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Anjos da 
Humanidade



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.

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

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

3. Invoque e agradeça a presença da Hierarquia Angelical (veja na 
seção seguinte).

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

 Orientações



23

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

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

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

7. 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 de Ho’oponopono 
“Pilar da Paz de Eu” uma única vez, em voz alta.  E faça uso 
dela sempre que desejar.

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 a Invocação à Hierarquia Angelical, em voz alta, 
preferencialmente.  (veja a seguir)

• Para esse dia, você pode realizar a leitura do Salmo 91/90 de 
proteção dos Anjos. 

• Entoe o mantra Kodoish, conforme orientações a seguir neste 
ebook.

24 Orientações



Invocação à Hierarquia 
Angelical

Inspirada por Letícia Capelão



"Hierarquia Divina  
de Anjos e Arcanjos, 

Agradeço e invoco 
a vossa presença de Luz, 

Envolvei-me e  
a toda humanidade 
com a vossa Luz, 

o vosso Amor  
e a vossa Paz.” 

(repetir 3x)

26 Arcanjos
e se 
conecte!
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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.

28

 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.

29

 Salmos

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

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".



Mantra Kodoish



KODOISH, KODOISH, KODOISH,  
ADONAI TSEBAYOUTH 
 
"Santo Santo Santo,
É o Senhor Deus, Soberano do Universo 

Santo, Santo, Santo, 
ó Senhor, nosso Deus, Senhor das Hostes Celestiais." 
 
É o mantra que os Anjos e os Arcanjos cantam para saudar o Criador.  
A energia da Luz criada por este nome sagrado permite ao corpo 
experimentar a energia direta dos Mestres de Luz. Ele cria um pilar de 
energia de proteção que pode ser usado em situações práticas para 
resolver problemas, curar e elevar a consciência.
 
Quando entoar?  
Deve ser repetido em números múltiplos de 7 (ou repetir por 7x cada 
vez). Preferencialmente ao acordar e antes de se deitar.  E ao decorrer 
do dia, quando desejar. Em especial, ao realizar limpeza energética de 
um espaço.

"O poder da Trindade do Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth 
pode criar um hiper-vórtice ou um pilar de energia divina pelo qual o 
hiper espaço-tempo pode ser atravessado por este corpo físico, nos 
colocando em ressonância com outros níveis de inteligência divina."  
(O Livro de Enoch)
 
A força e amor divinos que se manifestam em nossas vidas através da 
conexão com esses seres tão especiais é grandiosa!
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Mantra



Ferramenta de Purificação
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Ferramenta:  Pilar da Paz de Eu

 Ferramenta Ho'oponopono
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O Pilar da Paz de Eu é o resultado final de Reequilíbrio no ser 
total individual - radiação da Divindade, EU dentro de si mesmo, 
através do corpo inteiro  e - atraindo como vibrações. 

Ao ser confrontado ou abordado por uma pessoa, lugar, ou objeto 
que é ameaçador, negativo ou desequilibrado, sature, mentalmente, 
a si mesmo com o Pilar da Paz de EU (Paz da Divindade) e 
direcione o Pilar da Paz de Eu ou a Divindade ao assunto. Ao ser 
direcionado a um indivíduo, lugar, ou objeto, o Pilar da Paz de EU 
atinge o núcleo interno e aquilo que é direcionado, trazendo o 
Equilíbrio consigo. A resposta automática derreterá todas as 
vibrações brutas ou as frequências do assunto, e o aparecimento 
da Paz ou da atitude equilibrada após apenas uma projeção 
mental. O resultado é sempre positivo.

Ao visitar, entrevistar, ou viajar de um ponto para vários lugares, 
pessoas e situações, o Pilar da Paz de EU cobre completamente o 
indivíduo e o assunto para quem é projetado. O resultado é 
sempre positivo. 

O Pilar da Paz de EU permite a liberdade de expressão e liberta 
os assuntos concernentes aos vícios, negatividade, restrições, 
limitações, e preconceitos. Acima de tudo, o Pilar da Paz de EU 
traz o equilíbrio onde havia separação do assunto relacionado 
com a própria Divindade, que residente dentro de si mesmo.

Pilar da Paz de Eu



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

41

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



46

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
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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

50

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



53

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. "


