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Desenhos  de Rosa Teubl  e Ale dos Anjos 



Príncipe das Dominações

Arcanjo Uriel
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 Categoria DominaçõesHierarquia Angelical
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O nome Tsadkiel do hebraico, quer dizer fogo de Deus. Uriel é o 
Regente do Sol, significa “ Luz de Deus” e a sua cor é rubi. 

É o príncipe da Profecia e da inspiração, ligado às artes e ao 
ensino.  Carrega um pergaminho. Expande a sua Luz Rubi-
Dourada, trazendo ideias transformadoras para nos auxiliar na 
realização de metas e objetivos.  Auxilia na conquista de uma vida 
próspera e Iluminada.  Estimula a alegria e o entusiasmo pela vida 
terrena.

Contribui na superação de obstáculos e medos, ajudando pessoas 
fracas e desanimadas. Auxilia nas emergências e processos de 
todas as naturezas que implicam em julgamento. Traz à 
humanidade o conhecimento, a compreensão do Divino, das leis 
do carma, colhemos aquilo que semeamos.
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 Características Categoria Dominações

Arcanjo Uriel (Tsadkiel)
Príncipe das Dominações

Fonte:  BUONFIGLIO, 2000;  ARRUDA & GRZICH, 1995



Tsadkiel/Uriel nos ajuda a compreender a misericórdia divina e os 
acontecimentos em nossa caminhada, proporcionando-nos o 
conhecimento de que todos somos amados por Deus e podemos 
e devemos confiar no plano Divino. 

Inspira-nos a conectar com a nossa luz divina, expandindo o 
mesmo brilho do Sol quando expressamos o amor e a beleza que 
temos em nós. 

Ajuda-nos a interpretar a nossa voz interior, os nossos sonhos e 
inspirando-nos na compreensão da nossa natureza essencial e 
responsabilidade pela nossa própria vida. 
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 Características Categoria Dominações

Arcanjo Uriel (Tsadkiel)
Príncipe das Dominações

Fonte:  BUONFIGLIO, 2000;  ARRUDA & GRZICH, 1995



O Arcanjo Uriel ilumina situações e nos dá mensagens proféticas 
ou avisos sobre o futuro. 

Foi ele quem enviou Noé da chegada do dilúvio, ajudou o profeta 
Ezra a interpretar previsões místicas sobre o Messias vindouro e 
deu a Cabala para a humanidade. 

Conta-se também que trouxe o conhecimento e a prática da 
alquimia para os homens, que assim poderiam transformar metais 
comuns em ouro e criar efeitos aparentemente do nada.
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 Características Categoria Dominações

Arcanjo Uriel (Tsadkiel)
Príncipe das Dominações

Fonte:  BUONFIGLIO, 2000;  ARRUDA & GRZICH, 1995



Uriel é considerado um dos mais sábios dos Arcanjos e deve ser 
visto com um velho mestra ao qual você pode recorrer para 
obter informações intelectuais, soluções práticas  
e visão criativa. 

Entretanto, não é preciso saber subir a montanha para encontrar 
esse sábio, por que Uriel virá imediatamente atendê-lo quando 
for invocado. 

Sua personalidade, porém, não é tão marcante como a de Arcanjo 
Miguel.  Pode ser que você nem se dê conta que Uriel já atendeu 
suas preces até perceber que teve uma ideia nova e brilhante.
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 Características Categoria Dominações

Fonte:  BUONFIGLIO, 2000;  ARRUDA & GRZICH, 1995

Arcanjo Uriel (Tsadkiel)
Príncipe das Dominações



Dominações ou Domínios é a categoria angelical que auxilia nas 
emergências ou conflitos a serem resolvidos imediatamente. 

Uriel é considerado o Arcanjo que nos protege em terremotos, 
inundações, furacões, tornados, maremotos e demais desastres 
naturais e mudanças no Planeta Terra.

São Anjos ligados aos sonhos. Eles orientam seus protegidos 
através dos sonhos, usando como um canal psíquico. Eles 
raramente entram em contato direto com os seres humanos. A 
forma de conseguir se comunicar com esses Anjos é através dos 
oráculos, incensos ou velas coloridas.
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 Características Categoria Dominações

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

Arcanjo Uriel (Tsadkiel)
Príncipe das Dominações



É imensa a energia emanada pelos Anjos Dominações: abençoam e 
transformam todos os pedidos em realidade.

É uma categoria angelical que preza a ordem, a moral e as 
obrigações cotidianas. 

Detém o poder de comunicação, o governo geral do universo e 
atendem mais rapidamente quando utilizamos os instrumentos 
mágicos para as invocações.

Invoque Uriel pedindo-lhe que venha avisá-lo sobre a iminência 
desses desastres ou para ajuda-lo depois da tragédia.
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 Características Categoria Dominações

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

Arcanjo Uriel (Tsadkiel)
Príncipe das Dominações



Como Uriel tem muitos talentos e nos ajuda em muitos aspectos 
da vida, é bom chamá-lo com certa regularidade. Pense nele como 
um mentor que ensina lições de vida. 

Ele é um mestre extraordinário que nos fornece dados e 
informações  para podermos tomar decisões acertadas. 
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 Invocação

Fonte:  VIRTUE,  2008

Categoria Dominações

Chame ou invoque 
Arcanjo Uriel
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 Invocação

Fonte:  VIRTUE,  2008

Arcanjo Uriel, peço sua sabedoria para resolver 

[descreva a  situação]

Preciso do máximo de informações possíveis sobre isso  
para ser capaz de ver onde está a verdade

 e escolher o melhor modo de agir.
Por favor, me ajude a tomar decisões fundamentadas  
me avisando sobre todas as perspectivas envolvidas.  

Peço também que me ajuda a ouvir e entender suas respostas. 
E para que eu fique com a mente mais aberta possível. 

Eu agradeço, Uriel! 

Categoria Dominações



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.

• 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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• Invoque e agradeça a presença amorosa de Arcanjo Gabriel, 
visualize-se envolvido em luz dourado/prata. 

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

• Invoque e agradeça a presença amorosa de Arcanjo Uriel, 
visualize-se envolvido em luz rubi-dourada.

•  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 uma vez, em voz alta, do texto nas páginas das 
ferramentas de Ho’oponopono “Mel Lehua” e “Palmeira 
Garrafa".  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 Uriel, 
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 de 10 a 20 minutos 
para uma conexão com seu interior.

• Música: Nas Asas do Canção, Felix Mendelssohn.
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Salmo de Arcanjo Uriel
O Salmo 70 (69) é associado ao Arcanjo Uriel a partir de 

informações da coleção CD Meditando com a Luz dos 7 Arcanjos:  
 uma mensagem do Oráculo dos Anjos

O versão do salmo 70 (69) a seguir foi extraído do livro Salmos,  
de Mônica Buonfiglio. 



Este salmo:
• ajuda a sair de situações mais difíceis, inclusive de trabalhos e 

feitiços de baixa magia;
• faz suportar as adversidades com paciência;
• é usado contra o desespero, a confusão e dificuldade de 

entendimento;
• Concede vitória
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Ritual

Salmo 70 (69)

PEDIDO DE UM AUXÍLIO DIVINO

Fonte:  Salmos de Monica Buonfiglio

Arcanjo Uriel



1. De Davi

2. 
Senhor, ajude-me a ter liberdade
Senhor, venha depressa
em meu socorro.

3. 
Que estas pessoas, 
que pensam de forma contrária
fiquem confusas e se cubram de 
vergonha.
Elas se alegram com meu infortúnio.

4. 
Que fiquem confusos  
os que dizem para mim:  
Bem feito, ele merece isso.
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Arcanjo UrielSalmo

Fonte:  Salmos de Monica Buonfiglio

PEDIDO DE UM AUXÍLIO DIVINO

5. 
Mas as pessoas que buscam a paz 
no Senhor estão alegres e felizes.
Eu digo sempre, pois confio:
“Engrandecido é o Senhor, meu 
Deus!”
Quem quer Seu auxílio, 
peça e, com certeza, receberá.

6. 
Eu porém, não tenho forças.
Venha em meu socorro!
Meu salvador e protetor 
é o Senhor, meu Deus.
Não demore, meu Deus, 
para meu socorro!



Tsadkiel, Elohin Divino, da graça que organiza as forças do mundo,
Para melhor fluir com toda vossa capacidade de energia.
Em vossa eterna regência, vinde a mim,
Para abençoar-me com a verdade, a tolerância,
E capacidade de distinguir, avaliar e discernir.

Amado Príncipe Tsadkiel,
Peço gentilmente a vossa clemência, para todas as pessoas de bem.
Nunca me deixai frágil contra meus inimigos,
E que eu possa suportar tudo com dignidade.

Senhor Tsadkiel, bondade, justiça e sublimação,
Que as regras da positivação,
Abençoem meus projetos, agora e sempre.

Amém. 
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 Invocação Categoria Dominações

Arcanjo Uriel (Tsadkiel)
Príncipe das Dominações



Ferramentas de Purificação

Faça a leitura uma vez, em voz alta, do texto nas páginas das 
ferramentas de Ho’oponopono “Mel Lehua” e “Palmeira Garrafa".  

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.
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Mel Lehua
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Mel Lehua



 Ferramenta Ho'oponopono
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7a. 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.
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Palmeira Garrafa



28

8a. Ferramenta:  Palmeira Garrafa

A compra da Palmeira Garrafa, Hyophorbe Lagenicalulis, é o melhor 
investimento financeiro que você pode fazer. 
É como ter o seu próprio banco pessoal. 
A Divindade retira as suas memórias, transmutando-as, deixando a 
energia pura na palmeira. 
A palmeira carrega energia e a distribui quando for necessário. 
A palmeira poderá ser plantada no solo ou num pote. 
É melhor deixá-la na entrada da casa ou do apartamento.

 Ferramenta Ho'oponopono



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

35

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) 9-9199-1543 
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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. "


