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 permi?dos desde que  

o conteúdo seja man?do  
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Jornada de 40 dias

Conexão  
com Anjos,  
Arcanjos & 

Ho'oponopono



Desenhos  de Rosa Teubl  e Ale dos Anjos 



Príncipe dos Arcanjos

Arcanjo Miguel
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 Categoria ArcanjosHierarquia Angelical



5





Arcanjos é uma das categorias angelicais. É a 8a. categoria da 3a. 
esfera.  É a categoria angelical de Anjos guerreiros, responsáveis 
pelas transmissões de mensagens importantes e pela defesa dos 
países, pais ou da família. 

O príncipe dos Arcanjos é Mikael ou Miguel.  Do hebraico - Mikha'El, 
quem é como Deus.  Arcanjo Miguel é invocado para coragem, 
defesa forte e proteção divina.

Todo primeiro domingo de cada mês às 10:00 horas da manhã, o 
Arcanjo Miguel está mais próximo de nós, na Terra.

A principal função de Miguel é livrar a Terra do medo e seus 
habitantes das toxinas associadas ao medo.

Arcanjo Miguel nos encoraja a seguir em frente e ousar,  com a 
certeza que estamos seguros e protegidos.

 Categoria ArcanjosCaracterísticas
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Arcanjo Miguel
Príncipe dos Arcanjos

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



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.

•  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



• Faça a leitura da ferramenta de Ho’oponopono Mirtilos/Ameixa 
Roxa (pode ser uma única vez).

• 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 Miguel, 
recomenda-se fazer salmo por 7 dias, leitura completa.  
Deve-se evitar carne vermelha e não ingerir bebiba alcoólica.

• Se não for possível, 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 da Canção do Arcanjo Miguel 
em 528 Hz da Dupla Blue Angelis  (ver mais informações a 
seguir)
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Nesse videocast você poderá ouvir na íntegra a canção sintonizada por nós do Arcanjo Miguel, 
também conhecido como Mikael ou Michaelus. Junto com os Arcanjos Melchizedeck e 
Metatron, forma a Trindade Superior do Universo (que são os Arcanjos mais próximos da 
Fonte, de Deus) e eles estão representados na Chama Trina do Coração (azul, dourado e 
rosa). 

Miguel é o Guardião da Luz Interior e reprograma os anjos caídos nos níveis inferiores. Ele é o 
Senhor dos Anjos, ele é o Arcanjo da fé, da proteção e da libertação do mal. Sua cor é azul e 
seu atributo é o Poder. Peça sempre por sua proteção e ele com sua Legião de Anjos o 
atenderá prontamente! 

Esta canção contém a Energia Dele! Use-a como forma de meditação, oração ou 
interiorização. Ela irá ajudá-lo a entrar em contato com a Energia deste importante Arcanjo e 
com o seu Poder Divino! Esta canção faz parte do CD Conexão com os Arcanjos.   Você pode 
adquirir este CD, ou baixar só esta canção em nosso site. 

A canção original foi composta em 440 Hz. A versão que você está ouvindo agora é a mesma 
canção, porém convertida para 528 Hz.  A frequência de 440Hz – embora seja o padrão 
internacional utilizado pela indústria fonográfica em todo o mundo – é considerada uma 
frequência antinatural de afinação. Ela não se harmoniza ao movimento cósmico, ritmo ou 
vibração natural. Ela não está de acordo com as vibrações sagradas e harmônicas.  

Por sua vez, a frequência de 528 Hertz é a frequência do AMOR que ressoa em todos 
corações, ela conecta seu coração, sua essência espiritual à realidade em espiral do céu e da 
Terra! 528 Hz é conhecido como o tom do “milagre” que traz notáveis e extraordinárias 
mudanças e transformações. Esta frequência de cura ajuda a fluir em harmonia e ritmo 
perfeito.  Ela tem efeitos profundos sobre a consciência e o corpo físico. Ouvir uma canção em 
528Hz ativa a sua imaginação, intenção e intuição, ajudando-o a agir na direção de seu 
propósito maior!

ATENÇÃO: se esta é a primeira vez que você está ouvindo uma canção na frequência de 528 
Hertz poderá achá-la desafinada ou estranha! Poderá até mesmo se sentir “incomodado” e 
sentir vontade de não continuar ouvindo. Não se preocupe! Isso é natural, afinal você foi 
acostumado a sua vida toda a ouvir somente a frequência de 440 Hz e seus ouvidos não estão 
calibrados ainda para poder assimilar essa nova frequência! Caso sinta alguma repulsa inicial, 
insista algumas vezes e com o tempo sentirá as vibrações de Amor que está frequência 
proporciona. É como comer algo muito diferente – o nosso paladar precisa se acostumar com 
o novo sabor!  De qualquer forma, esta canção também está disponível na versão original de 
440 Hz e você pode continuar ouvindo-a nessa frequência se preferir, sem problemas.

 Arcanjos
e se 
conecte!

 &
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Canção do Arcanjo Miguel em 528 Hz

por Dupla Blue Angelis

https://www.youtube.com/watch?v=0oK4SY9OcC8

https://www.youtube.com/watch?v=0oK4SY9OcC8


Salmo de Arcanjo Miguel

O Salmo 30 (29) é associado ao Arcanjo Miguel a partir de 
informações da coleção CD Meditando com os 7 Arcanjos.

O versão do salmo 30 (29) a seguir foi extraído do livro Salmos, 
de Mônica Buonfiglio. 



Este salmo ajuda:

· protege contra as maldades, principalmente contra animais;
· dá consciência para que os homens reconheçam seus próprios 
atos;
· ajuda a ter paz, boa saúde e longevidade;

· fortalece o amor paternal e filial, além de conferir respeito e 
obediência das crianças para com os mais velhos;
· fortalece contra a severidade, a crueldade, a violência e os vícios, 
como o da bebida;
· ilumina as pessoas desesperadas, com pensamentos suicidas, 
revelando um novo caminho. 
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Arcanjo MiguelRitual

Salmo 29
GRAÇAS POR ESCAPAR  
DE UM GRANDE PERIGO

Fonte:  Salmos de Monica Buonfiglio



1. Eu exalto o nome do Senhor,
porque me livrou e
não permitiu que os maus
se alegrassem à custa
de meu sacrifício.

2. Senhor, meu Deus,
eu O chamei e me ajudou,

3. Fez com que meu espírito
retornasse a meu corpo,
e antes que acreditassem
ser meu fim,
salvou-me.

4. Ao Senhor, com seus anjos,
eu cantarei
salmos e graças a Seu
santo nome.

5. Pois o Senhor
não se zanga nem por um momento.
Sua bondade recebi minha vida inteira.
À tarde chorei, mas pela manhã
senti alegria.
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Arcanjo MiguelSalmo

GRAÇAS POR ESCAPAR DE UM GRANDE PERIGO 

Salmo de Davi, cantado para a dedicação do templo

6. Então,
certo por toda a segurança,
meu coração dizia:
"Não vacilarei nunca! "

7. Por pura graça
o Senhor
me deu honra e poder.
Quando senti que Ele
não mais me protegia,
me vi perturbado. 

 8. Ao Senhor
eu clamo e peço
a compaixão, tão própria
de meu Deus.

9. Que utilidade terei eu
do outro lado da vida?
Com certeza
o pó não louva nem
proclama fidelidade ao Senhor.

Fonte:  Salmos de Monica Buonfiglio
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10. Ouça, Senhor,
e compadeça-se de mim.
Venha, Senhor,
em meu socorro.

11. Transformei meu pranto
em festa.
Foi tanta alegria
que minhas vestes se 
rasgaram.
O Senhor me encheu de 
felicidade e vida,

12. para que minha
alma cante.
E em tempo algum
quero deixar de enaltecê-Lo.
Senhor, meu Deus,
direi para sempre
Seus louvores.

Arcanjo MiguelSalmo

Fonte:  Salmos de Monica Buonfiglio



 Categoria Arcanjos

Miguel, 
que trabalhais para o resplendor da verdade.

Que vossa proteção permaneça comigo,
Eu a receberei como um privilégio, 
sempre respeitando.
Permiti que eu caminhe 
sempre com dignidade.

Afastai de mim as idéias perversas,
Fazei de mim um amigo 
que saiba discernir,
compreender e nunca julgar.

Ajudai-me contra meus inimigos
Materiais e espirituais, 
conscientes ou inconscientes e os expulse, 
pois a verdade é vosso signo.

Invocação
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Fonte:  BUONFIGLIO, 2000

Invocação ao 
Arcanjo Miguel



 Categoria ArcanjosInvocação
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Permiti que minha intuição,
seja como vossa espada 
para dar-me proteção.

Afastai de mim as pessoas que querem 
me induzir ao erro.

Meu coração está ligado 
ao vosso coração e energia,
Que é a minha verdade.

Fazei de mim um mensageiro fiel 
da suprema verdade.

Salve adorado 
Príncipe Miguel!

Invocação ao 
Arcanjo Miguel

Fonte:  BUONFIGLIO, 2000



2a. Ferramenta de Purificação
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2a. Ferramenta:  
Mirtilos / Ameixa Roxa

Os Mirtilos são os Reinos Angélicos. 
O consumo dos Mirtilos nos proporcionam os elementos 
necessários para avançarmos no nosso trabalho espiritual. 
A Ameixa Roxa pode ser substituída pelo Mirtilo quando este não 
estiver disponível ou fora da estação. 
O consumo da Ameixa Roxa tem o mesmo efeito que a do Mirtilo.

Período: de 03/03 à 10/03



Mirtilos
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Mirtilos
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Mirtilos
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Mirtilos



25

Mirtilos
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Mirtilos



Ameixa roxa
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2a. Ferramenta:  
Mirtilos / Ameixa Roxa
Período: de 03/03 à 10/03

Ameixa roxa
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Ameixa roxa
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Ameixa roxa
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Ameixa roxa



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. "


