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As sete cores dos Raios são a divisão natural da pura Luz branca que 

emana do coração de Deus, quando esta desce pelo prisma da sua 
manifestação. Elas representam as subdivisões do Todo que é Cristo, 
manifestando-se em sete aspectos qualitativos, em sete aspectos das 

qualidades principais de Deus. 
  
  
Qualquer que seja a sua cor, todas as chamas têm um núcleo de fogo branco 
de pureza que encarna todos os atributos de Deus e que pode ser invocado por 
aqueles que desejam expandir a Consciência Crística. 
Em cada dia da semana é transmitida para a Terra, do coração de Alfa e 
Ômega, uma concentração especial de um dos Sete Raios de Deus. Aqueles 
que desejam dedicar a sua vida a uma comunhão permanente com os Mestres 
Ascensos, ampliar a Luz nos seus mundos e no seu serviço à humanidade, 
deverão fazer invocações, orações e decretos a esse mesmo Raio. 
A luz dos sete Raios é transmitida com maior ou menor intensidade para a 
nossa aura e para o plano da matéria através dos sete chacras principais que 
se situam no corpo etérico do homem, dependendo do nosso comportamento 
na Terra. Se houver um fluxo perpétuo de energia a mover-se como um rio de 
Luz através dos  chacras, ela manter-nos-á num estado de autêntico êxtase 
espiritual, de alegria e saúde perfeitas. 

Logo de manhã ao acordar peçam para que a vontade de Deus seja feita em 
todas as decisões que tomarem durante o dia. Peçam a Deus que revele a sua 
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vontade na vossa vida. Deverão dizer aos Arcanjos onde é que querem a 
ajuda, mas sejam específicos nas vossas orações e afirmações sobre os 

vossos objetivos diários e terminem dizendo que seja feito somente de acordo 
com a vontade de Deus. 

 Para cada dia da semana, existem um ELOHIM, um ARCANJO e um 
CHOHAN que se dedicam ao serviço de irradiação da Luz de um dos Sete 

Raios, aquela Luz que, também, forma o corpo causal de cada pessoa. 
 

 
 

DOMINGO - Primeiro Raio - Chama azul-rei com raios branco-cristalinos. 
Virtudes: Fé, Força, Poder, Proteção, Vontade Divina. 

Chohan: Mestre Ascensionado EL MORYA 
Arcanjo: MIGUEL (Seu Complemento Divino: FÉ) 

Elohim: HÉRCULES (Seu Complemento Divino: AMAZONA)  
“A oração, quando corretamente entendida e aplicada, é o instrumento 

de ação mais poderoso que existe.” 
                                    Gandhi 

  
Dons espirituais: Direção e proteção divina; libertação do medo e da dúvida; 
fortalecimento da fé; aperfeiçoamento da alma. 
Ajuda prática: Proteção contra perigos físicos e espirituais. 
                            Governa todas as questões de ambição; carreira e finanças. 
Qualidades que podem ser amplificadas pela invocação: Proteção; Fé; 
Perfeição; Coragem; Constância; Força; Poder e Direção Divina; 
Autocontrole; Amor a Deus e às suas leis; Desejo de fazer a vontade de 
Deus. 
Serviço mundial: Inspiração de líderes; aperfeiçoamento dos governos. 
Os Homens de estado, líderes e organizadores, podem pedir ajuda aos 
Arcanjos Miguel e Fé, e ao amado El Morya, para melhor cumprirem a sua 
tarefa. 
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Afirmação: Em nome da minha Presença do Eu Sou, eu sou transformada 
pela Luz de Deus. 
  
O Arcanjo Miguel é nosso verdadeiro amigo, e a sua ajuda é extremamente 
importante para qualquer pessoa que deseje alcançar o seu objetivo espiritual 
máximo. 
A espiritualidade deve ser prática. No caminho para Deus, o primeiro passo 
tem que ser nosso, esse passo é a Fé e oração. 
Através da palavra falada Deus torna-se físico – se forem com Amor e 
centrados no fogo de Deus – terão um impacto para o bem e para Deus. 
  
Sempre que sinta necessidade de protecão deve invocar o Arcanjo do 1º Raio 
e usar este FIAT: 

                        
Arcanjo Miguel, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me 
Arcanjo Miguel, protege-me, protege-me, protege-me 
Arcanjo Miguel, liberta-me, liberta-me, liberta-me 
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 ARCANJO S. MIGUEL 

 

Arcanjo S. Miguel e Arqueia 
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O Arcanjo S. Miguel ou Micael é o mais conhecido de todos os Arcanjos e 

significa "Aquele que é como o Divino". 

A sua cor é azul/dourado e é representado empunhando uma espada , com a 

balança da justiça ou mesmo segurando uma chama azul de protecção. 

A sua função é de protecção, coragem/força e verdade/integridade. Protege-

nos por isso a nível físico, emocional e psíquico. 

Podemos invocar o Arcanjo S. Miguel e aos seus anjos para inúmeras 

situações, por exemplo: 

- Se estivermos para fazer uma viagem de carro 

- Se estivermos sozinhos em casa e tivermos medo de ser assaltados 

- Se estivermos num espaço pouco amigável 

-Se formos vítimas de ataque físico ou de abuso sexual 

-Se estivermos sob um ataque psíquico 

-Se o carro avariar, de noite, e estivermos longe de casaConfere-nos também 

coragem para enfrentar qualquer obstáculo, por mais difícil que nos 

pareça, por exemplo: 

- Se estivermos sob uma pressão mental intensa 

- Se o nosso trabalho for muito exigente e tivermos de cumprir prazos 

- Se estivermos sob pressão emocional 

- Se acharmos que não vale a pena continuar a viver 

- Se estivermos gravemente doentes 

- Se tivermos pesadelos durante o sono 

 

 

Na verdade/integridade, ajuda-nos a seguir o caminho da verdade sem 

comprometermos a nossa integridade. Ajuda-nos a encontrar a nossa 

verdadeira natureza e a ter fé em quem realmente somos. Poderá ajudar-

nos por exemplo: 

- Se estivermos com medo de dizer a verdade 

- Se fizermos ou dissermos sempre aquilo que os outros querem 

- Se formos sempre do contra e tivermos dificuldade em aceitar a verdade 

 

O Arcanjo Miguel e os seus anjos de protecção podem responder melhor aos 

nossos pedidos de socorro se lhe rezarmos diariamente. 
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A Arqueia (alma gémea/complemento divino do Arcanjo Miguel) poderá 

também ajudar-nos a acreditar no poder Divino e a selar a acção de protecção 

do Arcanjo Miguel. 

 

Se desejarmos utilizar os cristais para estar em contacto com o Arcanjo Miguel 

e seus anjos de protecção, podemos seguir as seguintes sugestões: 

Olho de Tigre  

cor: amarelo escuro com riscas castanhas 

Funções: protecção de influências negativas, aumenta a auto estima, ajuda a 

combater dependências 

 

Água- Marinha 

 

 

Cor: azul-esverdeado 

Funções: ajuda-o a dizer a verdade, liberta o stress e dá-lhe coragem para 

enfrentar situações difíceis. 

 

Turquesa 

http://1.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/ShCL_qBwxwI/AAAAAAAABvc/A05PaPvOklU/s1600-h/200px-Tigers-Eye.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/ShCMlSJg69I/AAAAAAAABvk/A5f-hqK0uPs/s1600-h/Aquamarine.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/ShCL_qBwxwI/AAAAAAAABvc/A05PaPvOklU/s1600-h/200px-Tigers-Eye.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/ShCMlSJg69I/AAAAAAAABvk/A5f-hqK0uPs/s1600-h/Aquamarine.jpg
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Cor: verde-azulado 

Funções: Protecção, encoraja nas comunicações sérias, ajuda a ser 

verdadeiro e digno 

 

Lápis- Lazúli  

Cor: azul-brilhante 

Funções: ajuda a dar voz à nossa opinião e purifica o chakra laríngeo 

 

 

O Arcanjo S. Miguel é o nosso verdadeiro amigo e a sua ajuda é extremamente 

importante para qualquer pessoa que deseje alcançar o seu objectivo espiritual 

máximo. 
 

http://4.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/ShCN4vmj23I/AAAAAAAABv0/r2jCr8Rkkzc/s1600-h/300px-Turquoise.pebble.700pix.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/ShCPBUvbzMI/AAAAAAAABv8/Riejt2PD6gU/s1600-h/lapis.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/ShCN4vmj23I/AAAAAAAABv0/r2jCr8Rkkzc/s1600-h/300px-Turquoise.pebble.700pix.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/ShCPBUvbzMI/AAAAAAAABv8/Riejt2PD6gU/s1600-h/lapis.jpg
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SEGUNDA-FEIRA - Segundo Raio - Chama dourada. 
Virtudes: Sabedoria, Iluminação, Amor, Paz. 
Chohan: Mestre Ascensionado CONFÚCIO 

Arcanjo: JOPHIEL (Seu Complemento Divino: CONSTÂNCIA) 
Elohim: CASSIOPÉIA (Seu Complemento Divino: MINERVA)  

 
Dons espirituais: Sabedoria, iluminação, compreensão, inspiração, 
conhecimento, visão clara, conexão com o Eu Superior. 
Ajuda prática: Ajuda na assimilação de informações ao estudar para os 
exames; dissolução da ignorância, do orgulho e das limitações da mente e na 
libertação de vícios. 
Qualidades que podem ser amplificadas pela invocação: Sabedoria; 
Omnisciência; a acção iluminada; Perspicácia; Inteligência; Conhecimento; 
Humildade; Filosofia; Compreensão e o desejo de conhecer a Deus através 
da Mente do Filho (Mente Crística). 
Serviço mundial: Revelação de erros no governo e nas empresas, ajuda na 
luta contra a poluição e limpeza do planeta. 
Os Professores, filósofos e educadores, podem pedir ajuda aos Arcanjos 
Jophiel e Cristina, aos Anjos da Iluminação e ao amado Senhor Lanto, para 
melhor cumprirem a sua tarefa. 
  
Afirmação: Em nome da minha Presença do Eu Sou, eu permito que o meu 
Eu Superior me guie em todas as minhas decisões deste dia. 
  
  
Muitas das nossas ideias vêm-nos do Arcanjo Jophiel e dos Anjos da 
iluminação, que nos puseram em contacto com a mente de Deus, a fonte de 
toda a criatividade… Ajudam-nos a contactar o nosso Eu Superior e a 
absorver informações e desenvolver novas capacidades. O objectivo primário 
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de Jophiel é libertar-nos da ignorância, em relação à nossa unidade com 
Deus. 
O Arcanjo Jophiel e as suas legiões de Anjos, podem ensinar e ajudar a 
revestir-nos da Mente Crística e Búdica, e a adquirir a inteligência interior de 
Deus. 
  

FIAT a usar:  
Anjos brilhantes das alturas estelares, saturem de luz o meu ser e 
a minha mente! 
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ARCANJO JOFIEL 

 

Arcanjo Jofiel e Cristina 

 

O Arcanjo Jofiel significa “A Beleza de Deus”, a sua cor é o amarelo dourado e 

tem como palavra-chave “despertar/sabedoria, iluminação/inspiração e alegria”. 

Muitas das nossas ideias vêm-nos do Arcanjo Jofiel e dos Anjos da iluminação, 

que nos colocarão em contacto com a fonte de toda a criatividade. Ajuda-nos a 

contactar com o nosso EU Superior e a desenvolver novas capacidades. 

 

O seu objectivo primário é de nos libertar da ignorância, que pode ser definida 

como cegueira humana em relação à nossa unidade com Deus. 

Quando estamos em contacto com ele pode libertar-nos de tudo o que possa 

bloquear a nossa unidade com o nosso EU Superior, incluindo a dúvida, o 

medo, a falta de auto-estima e todos os tipos de vícios. Pode também ajudar-

nos a aumentar a nossa capacidade mental e a usar uma parte maior do nosso 

cérebro. 

Este Arcanjo e as suas legiões de Anjos, podem ensinar-nos a adquirir a 

inteligência interior de Deus. Por isso, podemos falar com ele e todas as ideias 

que temos em mente e sobre a melhor forma de resolver o problema. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/StUKttIbWUI/AAAAAAAACjo/3h4kabmltRo/s1600-h/jofiel.jpg
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Pedimos a sua orientação para DESPERTAR/SABEDORIA nas seguintes 

situações: 

 

- se a nossa alma estiver adormecida e precisar de despertar para que possa 

dar os primeiros passos na espiritualidade 

-se desejarmos desperta para o conhecimento mais profundo de nós próprios 

-se procurarmos uma ligação com o nosso eu Superior 

 

Pedimos orientação na ILUMINAÇÃO/INSPIRAÇÃO nas seguintes 

situações: 

 

-se procurarmos respostas para as questões da nossa vida 

-se desejarmos que nos seja revelada uma maior sabedoria 

-se tivermos dificuldade em nos compreender e também aos outros 

-se necessitarmos de clareza mental (por exemplo quando se estuda para um 

exame) 

- se desejarmos iluminar uma situação difícil 

 

Pedimos orientação na ALEGRIA nas seguintes situações: 

 

- se sentirmos que perdemos a paz interior 

-se necessitarmos de alegria e risos na nossa vida 

 

Cristais para nos ligarmos ao Arcanjo Jofiel: 

 

Nome: Citrina 

Cor: amarela 

Funções: 

 equilibra o plexo solar 

 encoraja a alegria, admiração, encanto e entusiasmo 

 afasta negativismos 
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Citrina 

Nome: Labradorite dourada (pedra-do-sol) 

Cor: amarela 

Funções: 

 traz alegria e riso 

 devolve a doçura à vida 

 facilita a ligação com a luz interior 

 

Labradorite 

Invocação ao Arcanjo Jofiel: 

Arcanjo Jofiel, enche o meu corpo, mente e espírito de luz 

Arcanjo Jofiel, ajuda-me na busca da iluminação 

Arcanjo Jofiel, desvenda-me os reinos etéreos 

Arcanjo Jofiel, revela-me a maior sabedoria 

Arcanjo Jofiel, enche a minha vida de alegria 
 



Escola Flor da Vida 
 

 

Terapeuta dos Anjos Página 13 

 
  

TERÇA-FEIRA - Terceiro Raio - Chama rosa. 
Virtudes: Puro Amor Divino, Reverência e Adoração, Beleza e 

Tolerância. 
Chohan: Mestra Ascensionada ROWENA 

Arcanjo: CHAMUEL (Seu Complemento Divino: CÁRITAS) 
Elohim: ÓRION (Seu Complemento Divino: ANGÉLICA)  

 
Dons espirituais: Desenvolvimento do Amor, compaixão, misericórdia, 
criatividade, perdão; dissolução de sentimentos de desamor por si próprio, 
auto condenação e falta de auto estima; preparação para receber o Espírito 
Santo. 
Ajuda prática: Protecção contra o despeito, a calúnia e os mal entendidos; 
trazer novos amigos e novos relacionamentos para a sua vida; recuperar os 
relacionamentos difíceis; ajudar as pessoas a entenderem-se; poderá ajudar 
a obter trabalho ou uma vaga para estacionar, encontrar objetos perdidos. 
Coragem e proteção dos perigos de fogo e violência. 
Qualidades que podem ser amplificadas pela invocação: Amor Divino; 
Omnisciência; Compreensão; Misericórdia; Caridade; Compaixão; Altruísmo; 
Perdão; Conforto; Graça; Harmonia; Beleza; Criatividade; Desejo de ser Deus 
em ação pelo Amor do Espírito Santo; Comunhão com a Vida. 
Serviço mundial: Alívio das tensões étnicas e raciais. 
Profissões: Artistas, designers, esteticistas e todos os que possuem uma 
natureza criativa, podem pedir aos Arcanjos Chamuel e Caridade, ao amado 
Paulo Veneziano, ao Maha Chohan e a Santa Teresinha de Lisieux para 
melhor cumprirem a sua tarefa. 
  
Afirmação: Em nome da minha Presença do Eu Sou, eu estou a receber uma 
chuva de bênçãos de amor para criar um mundo de amor e alegria à minha 
volta. 
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O Arcanjo Chamuel e os anjos do Amor podem ajudar-nos a superar vícios e 
problemas psicológicos tais como a depressão e comportamentos 
compulsivos, que podem ser classificados como “as forças do anti-amor”. 
Ao Anjos dos Amor são também especialistas em tornar a nossa vida mais 
fácil. O Arcanjo Chamuel designará Anjos para nos ajudarem na nossa vida 
diária como se fizessem parte do nosso staff pessoal. Eles são peritos em 
melhorar a comunicação entre as pessoas. O Amor, apenas o Amor, é a 
chave para a cura da humanidade. 
  
FIAT: Em nome do Arcanjo Chamuel, retrocedam forças do Anti-amor 
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ARCANJO CHAMUEL 

 

Arcanjo Chanuel e Caridade 

 

O Arcanjo Chamuel significa “Aquele que vê Deus”.  

A sua alma gémea , que significa complemento divino, é a Caridade. 

A sua cor é cor-de-rosa e Chamuel incorpora o princípio da pureza do amor 

incondicional. 

Chamuel é o arcanjo do Amor Incondicional e protege-nos nos relacionamentos 

e na educação. 

O Arcanjo Chamuel é o defensor do amor puro e pode ajudar-nos no nosso 

sofrimento. Permite-nos renovar e melhorara relacionamentos existentes. 

Pedimos a sua orientação para o Amor Incondicional sempre que: 

 

- conseguimos amarmo-nos a nós próprios 

- formos incapazes de amar os outros; 

- o nosso coração estiver endurecido e cheio de emoções negativas, tais como: 

inveja, amargura ou incapacidade de perdão; 

- tivermos o coração bloqueado pela depressão e desânimo; 

- nos sentirmos com o coração despedaçado; 

http://4.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/SwSByLQFf4I/AAAAAAAACrU/qLn2eIPLDQs/s1600/Anjos+1.jpg
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- formos críticos e maldosos 

 

Pedimos orientação nos relacionamentos e educação sempre que: 

- impusermos condições ao nosso amor: por ex. “amar-te-ei se tu …ou não te 

amarei se tu….” 

- passarmos por uma separação 

- precisarmos de fortalecer um laço entre pai e filho 

- perdermos alguém próximo 

- necessitarmos de ser amados 

- não damos valor ao amor que temos na nossa vida 

Cristais para nos ligarmos ao Arcanjo Chamuel 

 

 

Nome: Quartzo 

Cor: Rosa 

Funções: 

 

- encoraja o amor incondicional, a compaixão, a tolerância e o perdão 

- trata de problemas do coração 

- equilibra o corpo emocional 

ou 

Nome: Cuncite 

Cor: Rosa pálido 

Funções: 

- Conforta a e sara o coração (física e emocionalmente) 

- Desperta a compaixão 

- Recarrega o sistema imunitário 

Invocação ao Arcanjo Chamuel 
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Arcanjo Chamuel, enche o meu coração de amor! 

Arcanjo Chamuel, orienta-me para sentir amor por mim e pelos outros! 

Arcanjo Chamuel, afasta a negatividade do meu coração! 

Arcanjo Chamuel , sara a dor do meu coração! 

Arcanjo Chamuel, ajuda-me a fortalecer a minha relação! 
 

   
  

QUARTA-FEIRA - Quarto Raio - Chama branco-cristal. 
Virtudes: Pureza, Artes, Ressurreição, Ascensão. 

Chohan: Mestre Ascensionado SERAPIS BEY 
Arcanjo: GABRIEL (Seu Complemento Divino: ESPERANÇA) 

Elohim: CLAIRE (Seu Complemento Divino: ASTRÉA) 
  
Dons espirituais: Diretrizes para a sua vida espiritual; revelação do plano e 
do propósito da sua vida; dissipação do desencorajamento; ajudar a trazer 
felicidade, alegria e realização. 
Ajuda prática: Estabelecer ordem e disciplina na sua vida; organizar o seu 
ambiente físico, mental e emocional e dar uma nova direção à sua carreira; 
trazer pureza ao corpo, mente e alma. Governa todas as questões ligadas à 
mulher, concepção; clarividência natural. 
Qualidades que podem ser amplificadas pela invocação: Pureza; 
Integridade; Esperança; Perfeição; Moralidade; Lei Divina; Alegria; Plenitude; 
diretriz para a Vida Espiritual; Auto disciplina; desejo de conhecer e ser Deus 
em ação pela Pureza do corpo, mente e alma, pela consciência da Mãe 
Divina. 
Serviço mundial: Ajuda na organização de operações para a manutenção da 
paz, distribuição de alimentos e auxílio médico, levando consolo às vítimas de 
desastres naturais. 
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Profissões: Artistas, músicos, escultores, arquitetos, planificadores, 
projetistas, podem pedir ajuda aos Arcanjos Gabriel e Esperança, e ao amado 
Seráphis Bey e os Serafins de Deus, para melhor cumprirem a sua tarefa. 
  
Afirmação: Em nome da minha Presença do Eu Sou, eu apelo aos Arcanjos 
Gabriel e Esperança, para agirem comigo e através de mim, para me 
ajudarem a reconhecer e a cumprir o meu potencial mais alto neste dia e na 
minha vida. 
  
  
Gabriel, o Arcanjo da Anunciação, e os seus Anjos podem ajudar-nos a 
compreender o plano que nós, os nossos Eu Superior e um grupo de 
seres espirituais prepararam para a nossa vida antes do nosso 
nascimento. Eles podem ajudar a lembrarmo-nos daquilo que precisamos 
fazer para cumprir esse plano e a conhecermos as pessoas que poderão 
ajudar-nos a cumpri-lo. 
Uma das melhores técnicas para obter orientação do Arcanjo Gabriel e dos 
Anjos da orientação, é pedir que transfiram informações para a nossa mente 
enquanto estivermos a dormir. 
O Arcanjo Gabriel e as suas legiões podem trabalhar também juntamente 
com os Serafins, para nos ajudar a purificar a nossa consciência, os 
nossos chacras e a nossa aura.  
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ARCANJO GABRIEL 

 

Arcanjo Gabriel e Esperança 

O Arcanjo Gabriel significa “O Divino é a minha força”, a sua cor vai de índigo 

a branco e tem como palavras-chave “orientação, visão, profecia e purificação. 

É representado com lírios na mão, significando pureza e verdade. 

Por vezes, a sua imagem também o mostra com um tinteiro e uma pena de 

escrita, o que simboliza a sua missão de comunicar celestial. 

Tradicionalmente, Gabriel é o Mensageiro, portador de boas notícias, 

anunciando o mistério da encarnação a todas as almas antes de nascerem.  

É também o Santo Padroeiro das crianças pequenas. 

Guia-nos, de modo a conseguir libertar a criança que há em nós, com palavras 

de ternura e amor e a sua mão orientadora está sempre presente para proteger 

o que é natural e puro dentro de nós. 

É também conhecido como Embaixador Supremo da Humanidade, o Anjo da 

Revelação, o Arauto das Boas-Novas, Julgamento e Misericórdia. 

http://4.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/SkOFk1LfabI/AAAAAAAACFQ/QpTEHUXhtHI/s1600-h/arvcanjo+gabriel+e+esperan%C3%A7a.jpg
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É ele o Anjo da Alegria e o Espírito da Verdade e a sua função é ajudar-nos a 

encontrar o verdadeiro caminho. 

 

Podemos pedir a sua ORIENTAÇÃO nas seguintes situações: 

 

- se desejarmos compreender o propósito da nossa vida 

- se não encontrarmos razão para viver 

- se estiver para acontecer mudanças na nossa vida, 

ex. mudar de casa, de carreira ou pensar em constituir família. 

 

Na VISÃO, INSPIRAÇÂO e PROFECIA pode ajudar-nos quando: 

 

- O nosso ”terceiro olho” estiver fechado e bloquear a nossa visão espiritual 

- desejamos receber visões de orientação angelical no que respeita à direcção 

a seguir 

- desejamos receber profecias de mudanças futuras 

- precisamos de ajuda para interpretar sonhos e visões 

 

Na PURIFICAÇÂO podemos pedir para despertar o processo de purificação 

quando: 

 

- tivermos o corpo cheio de toxinas 

- tivermos pensamentos negativos 

- formos atacados sexualmente e nos sentirmos sujos 

- a nossa casa for roubada e a sentirmos conspurcada 

- sentirmos negatividade no que respeita a trabalho/casa /ambiente 

 

O Arcanjo Gabriel ilumina o caminho que nos leva à verdade que existe no 

nosso coração, ajudando-nos a ver qual é o caminho certo que temos de seguir 

com vista à obtenção do bem maior e alegria suprema. 

 

Podemos ligar-nos ao Arcanjo Gabriel e obter mais rapidamente a sua ajuda 

através dos seguintes cristais: 
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TANZANITE: cor azul alfazema 

- facilita as visões, permite a comunicação com anjos, guias, mestres e seres 

de outras 

dimensões 

- activa as capacidade físicas 

Tanzanite 

 

IOLITA: cor índigo 

- pedra da visão e da profecia 

- abre o terceiro olho 

- guia-nos ao longo do nosso percurso espiritual 

- encoraja a intuição 

 

Iolite 
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LÁPIS LAZÚLI: cor azul brilhante 

- assiste-nos nos relacionamentos e nos nossos sonhos 

- ajuda-nos a sincronizar os aspectos intuitivos e psíquicos 

- Promove a clareza da visão 

- encoraja a purificação 

Lápis-Lazúli 

CALCITE AZUL: cor azul 

- limpeza de chakras 

 

   
 

QUINTA-FEIRA - Quinto Raio - Chama verde com raios dourados. 
Virtudes: Verdade, Dedicação, Concentração, Curas. 

Chohan: Mestre Ascensionado HILARION 
Arcanjo: RAFAEL (Seu Complemento Divino: MÃE MARIA) 

Elohim: VISTA ou Cyclope (Seu Complemento Divino: CRISTAL)  
 

Dons espirituais: Integridade, visão, visão espiritual, inspiração da verdade. 
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Ajuda prática: Tratamento do corpo, da mente, da alma e do espírito; 
inspiração para o estudo e prática de música, matemática, ciências e 
medicinas convencional e alternativas; satisfação de necessidades físicas 
como alimentos, vestuário, abrigo, instrumentos de trabalho. Governa a 
inteligência, os escritos e a medicina. 
Qualidades que podem ser amplificadas pela invocação: Inspiração da 
verdade; Cura; Constância; Integridade; Visão Espiritual. 
Serviço mundial: Reparação das divisões entre nações, tratamento dos 
feridos no campo de batalha, inspiração para novas terapias no tratamento de 
doenças. 
Profissões: Médicos e todos aqueles que praticam as atividades de cura, 
terapeutas, cientistas, engenheiros em todos os campos, músicos, 
matemáticos, especialistas de computadores e os que consagram à Verdade, 
podem pedir ajuda aos Arcanjos Rafael e Nossa Senhora e a Hillarion, para 
melhor cumprirem a sua tarefa. 
  
Afirmação: Em nome da minha Presença do Eu Sou, eu sou curada pelo 
amor de Deus. 
  
Todos os que apelam à Mãe Maria, não só estão a dar reverência à pessoa 
de Maria, mãe de Jesus, mas também a ter acesso à energia e ao poder de 
Deus como 
Mãe. As suas mensagens trazem esperança, direção e um aviso sério para a 
humanidade – a procura de paz no nosso coração, que nos envolve quando 
perdoamos uns aos outros e a nós – o caminho para esta paz é através do 
Amor Divino. 
- Ao enfrentarmos um problema de saúde física ou mental, devemos 
providenciar, primeiro a ajuda de um profissional, e ao mesmo tempo 
devemos pedir ao Arcanjo Rafael, a Nossa Senhora e aos Anjos da cura, para 
se lançarem ao trabalho, no sentido de retirarem qualquer energia negativa 
que esteja a causar essa condição, e que atuem através dos profissionais que 
tenhamos escolhido; pedindo que nos seja concedido toda a cura que seja 
possível, visualizando a energia verde da cura envolvendo e irradiando a área 
doente com a Luz curativa de Deus. 
Quando rezamos e não obtemos resultados imediatos, não devemos desistir, 
pois nem sempre a cura é possível. O nosso carma pode exigir que, durante 
um certo período de tempo, passemos por essa dor, no entanto as orações 
podem ajudar na cura da alma e do espírito que nos levaram a criar esse 
carma. 
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 ARCANJO S. RAFAEL 

 

Arcanjo S.Rafael e Nossa Senhora 

Os Arcanjos são também conhecidos como anjos da iluminação superior, uma 

vez que a sua função é a de “ultra iluminar”. Estes poderosos seres de luz 

respondem aos nossos apelos no momento em que lhe pedimos auxílio. Foram 

criados para nos servir e cada Arcanjo tem uma função particular para 

desempenhar, por isso é necessário sabermos quais ospropósitos de cada um. 

Cada Arcanjo tem uma cor diferente associada à sua própria aura e por isso 

podemos visualizar a cor e invocar ajuda do Arcanjo correspondente. 

A luz verde-esmeralda está associada ao Arcanjo RAFAEL, que é o curador 

máximo entre os arcanjos. 

Quando invocamos Rafael, ele espalha a sua luz verde-esmeralda sobre nós 

ou sobre a pessoas que estamos a ajudar. 

A luz verde é como um bálsamo curativo ou um medicamento de acção rápida. 

Invocar a luz é o mesmo que invocar um arcanjo, porque a luz é a verdadeira 

essência de todos os anjos. 

Quando Rafael está por perto, podemos ver a luz verde-esmeralda através do 

nosso olho mental ou lampejo de luz verde com os nossos olhos físicos. A luz 

permanece sobre a zona doente até a situação estar resolvida. 
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Podemos também utilizar cristais, de cor verde, para nos ligarmos ao Arcanjo 

Rafael. 

Será mais fácil para as pessoas que não conseguem visualizar cores e luz, 

com a vantagem de as trazerem consigo e poderem tocar-lhes sempre que 

necessitarem de cura, ao mesmo tempo que invocam o Arcanjo Rafael. 

 

ESMERALDA 

 

Funções: 

- sara todos os problemas, especialmente os do coração 

- promove harmonia e a totalidade 

AVENTURINA 

http://3.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/Sf9w5KrBLxI/AAAAAAAABjk/fNUEqU51L_Q/s1600-h/aventurina.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/Sf9w5KrBLxI/AAAAAAAABjk/fNUEqU51L_Q/s1600-h/aventurina.jpg


Escola Flor da Vida 
 

 

Terapeuta dos Anjos Página 26 

Funções: 

- curadoras e reconfortantes 

- ensina a mostrar amor e compaixão 

- ajuda a abrir o centro do coração 

 

CRISOPRÁSIO 

Funções: 

- abre, activa e dá energia ao chakra cardíaco 

- ajuda a sarar um coração ferido 

- encoraja o amor próprio e pelos outros 

- transmite calma, paz e segurança 

 

Enviar luz colorida para qualquer ferimento ou doença é um método altamente 

eficaz. Funciona muito bem na cura de crianças e animais, porque a sua fé 

perfeita acelera a cura.Assim, quando pretendermos uma cura para nós 

próprios, devemos pedir aos anjos que nos ajudem a ser aberto e receptivo. 

Eles podem ajudar-nos em tudo, incluindo a ter mais fé e a ser mais receptivo 

para nos curarmos. 

 

A chave para o sucesso da cura é ter FÉ e nunca desistir de tentar. 
 
FIAT do 5º Raio – Eu Sou a Ressurreição e a vida da minha saúde 
perfeita, 

      agora manifestada! 
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SEXTA-FEIRA - Sexto Raio - Chama rubi com dourado. 

Virtudes: Paz, Devoção, Misericórdia, Curas. 
Chohan: Mestra Ascensionada NADA 

Arcanjo: URIEL (Seu Complemento Divino: DONA GRAÇA) 
Elohim: TRANQUILITAS (Seu Complemento Divino: PACÍFICA)  

 
Dons espirituais: Paz interior, tranquilidade de espírito, dissolução de nós de 
raiva e medo na nossa psique, renovação da esperança. 
Ajuda prática: Está ao serviço da paz e trás serenidade, fraternidade. 
Resolução pacífica de problemas nas relações pessoais, sociais e 
profissionais; ajuda na criação de um ambiente harmonioso propício à 
criatividade e ao crescimento; inspiração e ajuda aos enfermeiros, médicos, 
trabalhadores hospitalares, advogados, professores, juízes, funcionários 
públicos e todos os que servem os outros. 
Qualidades que podem ser amplificadas pela invocação: Paz; paz interior; 
fraternidade; ministração e desejo de estar ao serviço de Deus e do homem 
pela mestria do Cristo; devoção e o amor a Deus e ao próximo. 
Serviço mundial: Promoção da paz, da fraternidade e do entendimento, 
justiça nos tribunais e entre as nações. 
Profissões: Sacerdotes, enfermeiros e todos os que ajudam a suprir as 
necessidades do próximo, podem pedir ajuda aos Arcanjos Uriel e Aurora, à 
Mestra Nada, a Jesus e a Kuthumi, para melhor cumprirem a sua tarefa. 
  
Afirmação: Em nome da minha Presença do Eu Sou, eu tenho Paz em todas 
as áreas da minha vida. 
 
  
O Arcanjo Uriel, Aurora e os Anjos da paz, com a Luz dos seus sorrisos 
benévolos, podem (são tão grandes e poderosos) fazer desaparecer 
problemas aparentemente insuperáveis – até mesmo à escala mundial. 



Escola Flor da Vida 
 

 

Terapeuta dos Anjos Página 28 

Podemos visualizar o Arcanjo Uriel e os Anjos da paz como seres 
gigantescos. Eles acodem aos milhões. Eles atuam com a precisão de um 
micro cirurgião nos problemas do lar, da família e da psicologia. 
São eles que nos podem ajudar na libertação de velhas mágoas e feridas. 
Eles dar-nos-ão força para superar os sentimentos de desesperança e medos 
conscientes ou inconscientes. O Arcanjo Uriel também pode trazer consigo 
legiões de Anjos da Chama da Ressurreição. Ele é também o defensor das 
crianças. 
  

ARCANJO URIEL 

 

Arcanjo Uriel e Aurora 

URIEL é o Regente do Sol, significa “ Luz de Deus” e a sua cor é rubi. 

É representado por uma chama na mão aberta, à qual os seres humanos 

podem ir buscar saúde e prosperidade, e por vezes vemos Uriel com um livro 

aos seus pés, simbolizando o livro que ofereceu a Adão e que contém todas as 

ervas medicinais. 

É o anjo que traz à humanidade o conhecimento e a compreensão do Divino. 

É também o anjo da paz e da tranquilidade e do arrependimento. 

Ajuda-nos a compreender as leis do carma, as quais significam que colhemos 

aquilo que semeamos. 

É também Uriel que nos faz perceber como é que a misericórdia Divina 

funciona, proporcionando-nos o conhecimento de que todos somos amados por 

http://4.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/SnixwMGZIGI/AAAAAAAACWs/mm6UJIquIXE/s1600-h/arcanjo+Uriel+e+aurora.jpg
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Deus. 

Ajuda a compreender a razão porque todas as coisas são como são e a confiar 

no plano Divino, de maneira a que, quando as coisas derem a impressão que 

estão a correr mal, possamos compreender que, em última análise, tal 

acontece pelo bem maior e alegria suprema. 

Uriel ajuda-nos a interpretar a nossa voz interior, os sonhos eguia-nos de forma 

a podermos compreender a nossa natureza essencial, levando-nos por um 

caminho que nos permitirá assumir mais responsabilidade pela nossa própria 

vida. 

 

Dá-nos também apoio para encontrarmos a nossa luz interior, de modo a 

termos o mesmo brilho do sol quando expressamos o amor e a beleza que 

temos dentro de nós. 

 

Apele ao arcanjo Uriel sempre que: 

 

 

- for incapaz de encontrar a paz interior 

- desejar libertar-se das inquietações interiores e libertar-se dos seus medos 

- andar à deriva de lugar para lugar, emprego para emprego, relacionamento 

para 

relacionamento…. 

- as suas relações forem passageiras e caracterizadas por disputas 

- se sentir cheio de raiva e irritado 

- desejar trazer paz ao mundo e acabar com guerras e conflitos 

 

Apele também se: 

- for incapaz de dar livremente 

- dá de mais, até à exaustão 

- apenas fizer coisas em benefício próprio 

- tiver dificuldade em receber 

- deseja sentir o prazer de servir a humanidade 

 

 

CRISTAIS PARA SE LIGAR AO ARCANJO URIEL: 
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Cores: ouro/púrpura/rubi 

 

AMETRINA 

(tem cores de ametista e da citrin) 

Funções: 

- alivia depressões e negativismos 

- traz paz às almas atormentadas 

- afasta medos e fobias 

- equilibra e suavisa as emoções 

 

 

ANGELITA  

(cor azul-lilás) 

Funções: 

 

- traz paz interior, tranquilidade e calma 

- encoraja a auto-devoção 

- facilita a sincronização angélica 

 

INVOCAÇÃO AO ARCANJO URIEL: 

 

Arcanjo Uriel, enche-me de paz! 

Arcanjo Uriel, liberta-me dos meus medos! 

Arcanjo Uriel, traz paz ao mundo! 

Arcanjo Uriel, ajuda-me a servir os outros para cumprir o propósito divino! 

 
“Arcanjo Uriel e Aurora e Anjos da Paz, aceito a dádiva da Paz no meu 
coração, no meu espírito, no meu corpo e na minha mente! Fazei de mim 
um instrumento da Paz de Deus.” 
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SÁBADO - Sétimo Raio - Chama violeta. 

Virtudes: Amor, Misericórdia, Compaixão, Apelos, Transmutação e 
Liberdade. 

Chohan: Mestre Ascensionado SAINT GERMAIN 
Arcanjo: ZADKIEL (Seu Complemento Divino: AMETISTA) 
Elohim: ARCTUROS (Seu Complemento Divino: DIANA) 

  
  
Dons espirituais: Liberdade, felicidade, alegria, perdão, justiça, misericórdia, 
dissolução de lembranças dolorosas e traços negativos. 
Ajuda prática: Dissolução do karma negativo; dissolução das memórias 
dolorosas e dos traços negativos da personalidade; inspiração para cientistas, 
engenheiros, arquitetos, atores. 
A Chama Violeta foi ganha para nós por São Germano para que possamos 
deixar a Terra e ascender. 
Qualidades que podem ser amplificadas pela invocação: Liberdade; 
justiça; tolerância; misericórdia; perdão; alegria; transmutação; 
transcendência; diplomacia; ritual; desejo de fazer todas as coisas novas pela 
aplicação das leis da Alquimia. 
Serviço mundial: Dissolução de lembranças de contendas entre nações e 
grupos étnicos; inspiração para a negociação criativa e feitura de leis, 
regulamentos, políticas fiscais e económicas, acordos de comércio e de paz. 
Governa os ganhos, os desportos e jogos de azar. 
Profissões: Diplomatas, escritores, atores, e defensores da liberdade, podem 
pedir ajuda aos Arcanjos Zadkiel e amada Santa Ametista, e a Saint Germain, 
para melhor cumprirem a sua tarefa. 
  
Afirmação: Em nome da minha Presença do Eu Sou, eu estou totalmente 
liberto de tudo o que no passado foi negativo. Eu Sou livre do passado agora. 
Eu vivo totalmente no presente. 
  



Escola Flor da Vida 
 

 

Terapeuta dos Anjos Página 32 

As recordações negativas podem ser uma das coisas mais difíceis de 
ultrapassar. Afetam o modo como nos relacionamos com as outras pessoas e 
a maneira como pensamos em nós próprios. Essas recordações nem sequer 
têm de estar na nossa mente consciente para nos entravarem. Podem estar 
abaixo da superfície, mas influenciarem subtilmente as nossas relações e a 
nossa forma de abordar os problemas e os objetivos.Zadkiel e os seus anjos 
da alegria podem ajudar-nos com essas lembranças. Ele e os seus anjos, 
podem ensinar-nos a usar a chama violeta, a chama de Deus que vibra em 
frequência mais elevada, para dissolver as recordações que nos impedem de 
realizar o nosso potencial máximo. 
…a ultrapassar o nosso karma e os padrões de hábito que nos tornam 
vulneráveis à dor, ao sofrimento, e a tudo o que faz com que necessite da 
ajuda dos anjos. 
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ARCANJO ZADQUIEL 

 

Arcanjo Zadquiel e Ametista 

 

O Arcanjo Zadquiel significa “Justiça Divina”, a sua cor é violeta e é conhecido 

como o Anjo do perdão, misericórdia, tolerância e memória. 

É ele que está sempre pronto para nos ajudar na transmutação da energia 

negativa. 

 

 Perdoar, nem sempre é fácil mas temos de nos lembrar que perdoar é um 

presente para nós, pelo facto de que nos liberta. 

Quando recusamos perdoar, permanecemos numa prisão de atitude. 

Por exemplo: eu estou indignada porque tenho razão! 

Mais do que isso, ao não perdoarmos construímos um muro que passa a 

bloquear muita da ajuda que os Anjos nos trazem  e assim ficamos  presos ao 

passado, pois não estamos a conseguir viver o momento presente, nem 

agradecer aquilo que temos de bom e que nos é oferecido em cada 

amanhecer. 

 

 O perdão é uma grande forma de cura - sem ele, energias negativas como a 

raiva, o ódio e a culpa, aumentam e causam problemas de saúde. 

http://1.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/S4HNr_MGUhI/AAAAAAAADFE/EFpcQ12sxKo/s1600-h/Anjo+001[1].jpg
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Podemos invocar o Arcanjo Zadquiel sempre que 

 formos incapaz de perdoa a nós próprios ou aos outros 

 sentirmos raiva, ódio, amargura e ressentimento para com os outro 

 se for difícil tolerar os outros 

 se for difícil compreender-se a si próprio 

 

 O Arcanjo de Zadquiel trabalha com energia espiritual de alta frequência, que 

tem o nome de “chama violeta".Esta chama está ligada ao Mestre 

Ascensionado Saint Germain. 

 

Pode ligar-se a Saint Germain e a Zadquiel sempre que: 

 desejarmos transmutar energias densas e negativas em energia positiva 

 desejarmos remover os obstáculos que estejam nossa vida 

 se quisermos transmutar o nosso karma negativo 

 se desejarmos dissolver karmas planetários que derivam de guerras e 

outros eventos negativos 

 

Cristais para se ligar ao Arcanjo Zadquiel 

 

 

 Ametista 

Cor: Violeta 

Funções: 

 curativa 

 transforma energias bloqueadas 

 encoraja o crescimento espiritual 

http://3.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/S4GnmkCVecI/AAAAAAAADE0/ORciuCkngZk/s1600-h/untitled.bmp
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Charoíte 

Cor: purpura 

Funções: 

 transformador espiritual 

 desbloqueia o chakra coronário 

 transmuta negativismos 

 

Invocação ao Arcanjo Zadquiel: 

 Arcanjo Zadquiel, ajuda-me a perdoar 

 Arcanjo Zadquiel, ajuda-me a perdoar-me 

 Arcanjo Zadquiel, ajuda-me a desenvolver tolerância para comigo e para 

com os outros 

 

http://3.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/S4Gntvv9XkI/AAAAAAAADE8/huDbhyBZIsM/s1600-h/charoita.jpg
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O ARCANJO METATRON 

 

METATRON apresenta-se como o mais terreno dos arcanjos, uma vez que, em 

tempos, foi um homem virtuoso e sábio que Deus levou para o Paraíso. 

Na mão tem uma pena com que regista as nossas acções no Livro da Vida e 

tem a capacidade para nos ajudar a conhecer a verdadeira medida das coisas. 

 

Ajuda-nos a encontrar a medida certa para tudo o que fazemos, actua como 

testemunha do bem que fazemos e do amor que damos e ajuda-nos a cumprir 

o nosso potencial como seres humanos interessados e merecedores. 

 

É o único Arcanjo, dentro das esferas celestiais, que em tempos foi humano. 

 

Era conhecido por ENOC e foi o sétimo patriarca depois de Adão. 

 

Está escrito que ele “caminhava com Deus” e que foi levado para o Paraíso 

onde foi feito arcanjo. 

Tem a responsabilidade de ser o sustentáculo da vida humana, agindo como 

elo de ligação entre o Divino e a espécie humana. Podemos procurar conselho 

junto dele, pedindo-lhe que nos ajude a encontrar a medida certa para todos os 

actos da nossa vida. A um determinado nível, isto significa ajudar-nos a 

encontrar equilíbrio entre aquilo que damos aos outros e aquilo que guardamos 

para nós próprios. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_zWsq7-Jlqu0/SqwWAU-RjCI/AAAAAAAACb0/rbdicuWfpUs/s1600-h/metatron2.jpg
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METATRON pode ajudar-nos a encontrar a medida certa no amor, no trabalho 

e no lazer, de modo a podermos levar uma existência saudável e equilibrada, 

plena de harmonia e serenidade. Também tem poder para nos ajudar quando 

nos esforçamos para que uma determinada coisa funcione, seja o que for: 

desde tentar fazer que uma relação siga em frente, perder peso ou abandonar 

um hábito ou vício que nos esteja a prejudicar, ou ainda quando queremos 

empenharmo-nos de alma e coração num trabalho de equipa. 

Podemos orar ao Arcanjo Metatron, pedindo-lhe que nos ajude a encontrar a 

medida certa em todas as nossas actividades e acções. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Site - http://www.anjodeluz.net/estudos/arcanjos_dos_sete_raios.htm 
 
Site - http://opoderdosanjos.blogspot.com.br/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anjodeluz.net/estudos/arcanjos_dos_sete_raios.htm


Escola Flor da Vida 
 

 

Terapeuta dos Anjos Página 38 

MINHA JORNADA 

Edgar Stefani Rodrigues Martins de Souza 

 

- Terapeuta Holístico e Palestrante 

- Nascimento em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 24/02/1990 

- Bacharel em Relações Internacionais – Faculdade Internacional de Curitiba 

- Cursando faculdade de Direito. 

- Psicoterapeuta Holística, Terapias de Vidas Passadas (TVP) e Terapeuta Esotérico. 

- Terapeuta em Florais de Bach e Saint Germain 

- Terapeuta de Tarô Terapêutico  

- Participou de inúmeras vivências xamânicas 

- Criador do Portal Holus e Escola Flor da Vida 

- Professor de diversos sistemas de Reiki e canalização de energia 

 

 

www.portalholus.com  

 

 

www.escolaflordavida.com 

 

 
Contato: escolaflordavida@gmail.com 
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