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O
ARCANGELISMO

Ética espiritual do novo milênio

Prefácio
Olá caro leitor,
Quero dividir com você alguns dos momentos mais importantes
sobre o aprendizado que tivemos junto à Luz do Arcanjo Miguel.
Meu nome é Daniel Souza e junto com a minha esposa, Suely
Cyrino, dirigimos a Casa de Miguel, um templo espiritualista, que
tem por missão acolher, ensinar e direcionar pessoas nas mais
diversas áreas do conhecimento espiritual.
Bem! Assim como muitos brasileiros, eu vim de uma família
católica e minha esposa veio de família evangélica, e ambos,
cada um à sua forma, ouvíamos falar sobre os anjos e até sobre
os arcanjos.
Curiosamente, meu nome já indicava alguma ligação com eles, já
que o Arcanjo Miguel é quem falou e amparou ao personagem
Daniel “na cova dos leões”, descrito na bíblia.
No caso da Suely, desde os 6 anos de idade ela via os anjos se
aproximarem para transmitir revelações sérias acerca do que ela,
seus familiares e até outras pessoas iriam passar. Hoje ela sabe
que algumas dessas entidades eram mentores espirituais, mas
outros eram de fato anjos, por conta das características ímpares
que estes têm e que vamos descrever adiante.
Mas, de fato, nós não tínhamos nenhum conhecimento
aprofundado sobre eles. No meu caso, mesmo na época do
catecismo, os alunos não eram ensinados sobre os anjos, então o
que me atraía mesmo era a ideia de um anjo com espada, que nos
defendia.
Durante nossa infância e adolescência, tivemos diversas
experiências que não nos deixaram dúvidas sobre a existência de
seres espirituais (desencarnados) e seres luminosos.
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Eu comecei no Espiritismo aos 14 anos por conta de algumas
experiências mediúnicas vividas espontaneamente, então eu
precisava estudar para entender o que acontecia. Para a Suely
era um pouco mais difícil, pois em sua adolescência ela ainda
participava de uma doutrina que não admite a existência de
espíritos que caminham junto aos encarnados, porém admitia os
anjos mensageiros.
Em 2004 nós nos conhecemos e nos casamos, e a força da
espiritualidade se multiplicou em nossas vidas.
Eles estavam moldando as nossas personalidades, nos
preparando para o que viria, porque o que eles ensinavam era
muito diferente da maneira como nós pensávamos na época.
Nós estudamos muitas coisas diferentes (religiões, técnicas,
ﬁlosoﬁas, etc.), junto com reformas íntimas e provações
materiais, que pareciam intermináveis.
No ﬁnal de 2006 eu participei de uma homenagem ao Arcanjo
Miguel e ﬁquei tão “mexido” que dormi mais de 24h seguidas.
Quando acordei eu sabia que tinha uma missão a cumprir com
ele. Nos dias seguintes fui recebendo instruções dos Mestres
Espirituais para me acalmar e deixar tudo ﬂuir. Em pouco tempo
recebi a primeira visita do Mestre Kamir Arzbuj, que para mim,
naquele momento, mais parecia que eu estava recebendo a
presença do próprio Arcanjo Miguel.
Nós permanecemos em conexão por umas 4 horas seguidas,
enquanto eu psicografava tudo o que ele indicava que nós
deveríamos fazer.
Eu ﬁz todos os preceitos, preparei todos os materiais e realizei
todos os rituais consagratórios que nos foram orientados e logo
depois guardei tudo com carinho, para aguardarmos uma coisa
que não teria como adiantar: o nosso amadurecimento. Sim, o
fato de nós termos a missão de trazer esse conhecimento à
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matéria, não quer dizer que nós estávamos prontos para cumprila, naquele momento.
Os próximos 4 anos foram de “forja intensa”, porque nós fomos
realmente testados, testados e testados. Particularmente, eu
queria fugir da missão, por entender que era muita coisa para
mim. Graças a Suely, que sempre me incentiva, hoje vejo que era
uma besteira da minha parte, mas na época eu tinha “medo”.
Então, no começo de 2011, o Mestre Kamir apareceu pela 2ª vez
e disse que o nosso tempo de amadurecimento havia acabado e
que deveríamos começar a missão. Assim, no meio do mesmo
ano nós abrimos a Casa de Miguel.
Durante 7 anos (2004 —2011) os Mestres Espirituais prepararam
nossas almas para cumprirmos essa missão.
Passamos os primeiros 6 anos (2011 —2017) estruturando a
Casa de Miguel para que nosso modelo de trabalho ﬁzesse jus ao
desejado pelos Mestres Espirituais do Arcangelismo, além do
próprio Arcanjo Miguel.
Em 07 de julho de 2017 nós realizamos a Cerimônia de
Assentamento do Arcangelismo no plano material, ocasião na
qual o Mestre Kamir Arzbuj incorporado em mim, realizou junto a
muitas testemunhas, os procedimentos que ancoraram o Poder e
a Luz dos outros 9 Arcanjos, pois até então estávamos atuando
somente nos campos do Arcanjo Miguel.
Apenas 21 dias depois tivemos um salto enorme em qualidade,
pois os Mestres Arcangelistas nos guiou para mudarmos para um
prédio 5 vezes maior do que a casa que estávamos antes, agora
ao lado do metrô Butantã, em instalações modernas e muito mais
adequadas para a realização dos trabalhos e estudos. O
processo de encontrar o local, ajustar a papelada e realizar a
mudança física foi feita em apenas 21 dias, algo que nos
surpreendeu, pois todos os caminhos estavam abertos.
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Temos fé, pois já vimos muitas e muitas curas espirituais
acontecendo, além da melhora de vida das pessoas que buscam
nosso auxílio, mas quando vemos as coisas ditas “materiais”
evoluindo em um ritmo tão rápido, percebemos claramente as
mãos dos Arcanjos amparando ao nosso trabalho.
Em 2018 a espiritualidade nos levou a outro desaﬁo: fundar um
Santuário de Miguel Arcanjo em meio à natureza, para a
realização de Imersões e Retiros Espirituais, além da construção
de nossa Sede Própria. Como sempre, eles nos deram o desaﬁo
e o caminho claro, pois no próximo dia 07/07/2018, completando
7 anos da abertura da Casa de Miguel, realizaremos a Cerimônia
de Fundação do Santuário de Miguel Arcanjo em um sítio em
Itapecerica da Serra, há apenas 30 minutos do Butantã.
Como isso é possível? O Poder dos Arcanjos se manifesta
também através da união entre as pessoas de bem, que já
começaram a aparecer para iniciarmos a materialização desta
obra, que deixou de ser missão somente da Suely e minha,
passando a ser de muitos, para muitos mais!
Essa é a nossa história até aqui e muito mais ainda está
reservado para esta missão dos Arcanjos aqui no Plano Material.
Convidamos você a conhecer mais sobre o Arcangelismo e a
Casa de Miguel. Temos certeza que você, que é devoto do
Arcanjo Miguel, vai se emocionar, participar, contribuir e receber
muito nesta grande jornada.
Com carinho,
Daniel Souza
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Introdução
Para aproveitar ao máximo esta obra eu peço que você eleve o
pensamento ao seu Anjo Guardião, em uma oração particular de
agradecimento pela sua vida e por este momento.
Peça também a ele que ilumine sua mente e toque seu coração,
pois caso sua missão pessoal esteja alinhada com a missão do
Arcangelismo, que você seja conduzido por este caminho incrível
de expansão consciencial. Que assim seja!
Bom, agora que estamos em sintonia espiritual, devo dizer que
nós estamos muito felizes e empolgados com o fato de mais
pessoas, assim como você, estarem despertas para tudo o que
está acontecendo neste momento de transição planetária.
Apesar de vivermos momentos bem difíceis nestas últimas
décadas, o progresso espiritual é uma condição inexorável a
todos humanos e os momentos de crise servem também para
separar o “joio do trigo".
Sendo assim, o momento que vivemos agora é presságio de
bem-aventuranças no amanhã, que no nosso caso já
começamos a construir através de obras que estão em acordo à
vontade dos Arcanjos, que é a de trazer benefícios pessoais e
coletivos, construindo uma sociedade mais benéﬁca e justa para
todos.
Seja bem-vindo aos estudos do Arcangelismo e de tudo o que
esse movimento espiritual representa para um futuro próximo!

5

O momento Planetário
Para melhor compreendermos o contexto no qual nasce o
Arcangelismo e qual a sua importância para esse momento da
história humana, vamos fazer uma breve análise do que está
acontecendo no planeta.
Comecemos por compreender que, assim como nós humanos, o
nosso planeta é um ser vivo que também está em constante
evolução. Habitamos e somos acolhidos por este planeta, o qual
chamamos também de “Mãe Terra” e, sem dúvidas ela nos
ampara em nosso crescimento, tanto no lado material quanto no
lado astral.
Entretanto, como dito anteriormente, a Mãe Terra está em
constante evolução e isso signiﬁca que seu ambiente físico e
energético está se transformando, melhorando!
O antigo ambiente de provações passa a dar lugar a vibrações
mais sutis, benfazejas, propiciando a atmosfera necessária para
se tornar uma futura morada divina de regeneração e superação,
que acolherá espíritos encarnados e desencarnados que tenham
maior nível de consciência sobre si, sobre os outros e sobre o
próprio planeta.
Acompanhando o início desta nova era, já estamos presenciando
tantas crianças “índigo”, “cristais”, enﬁm, mais evoluídas que
estão encarnando. Ao mesmo tempo ainda temos tantos
encarnados dominados pela ganância, ira, egoísmo e crueldade,
que acabamos por questionar: realmente a espécie humana está
evoluindo?
A resposta é sim, e estamos exatamente no momento desta
transição, regida pelo poder do resgate e redenção, que é a
manifestação intensiﬁcada da energia do Arcanjo Miguel no
planeta.
Miguel é sempre o Arcanjo responsável pelas transições de um
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ponto ao outro, que contempla o processo de evolução do planeta
Terra e dos seres que nele habitam, tanto do lado material quanto
do astral.
O processo de transição consiste em equipar e incentivar os
espíritos que estão acompanhando o passo evolutivo do planeta
para que possam estabelecer uma nova ordem social e, dar a
chance aos espíritos mais atrasados de se redimirem de seus
atos primitivos e se colocarem em condições vibracionais de
permanecerem nesta morada, a Mãe Terra.
Assim como os espíritos que estão consciencialmente muito mais
avançados que nós ganham o direito de migrarem para planetas
com evolução superior ao da Terra, os espíritos mais primitivos,
agressivos, com menor consciência, serão degredados para
planetas inferiores à Terra.
Essa adequação se faz necessária para que atritos salutares não
se transformem em conﬂitos e sofrimentos, que terminam por não
agregar em nada ao propósito evolutivo.
Em suma, este é o cenário evolutivo no qual estamos inseridos
neste exato momento. A transição planetária já começou e
somente os que acompanharem este processo evolutivo é que
permanecerão nesta morada, pois os que não acompanharem
serão degredados para outro planeta, inferior.
Vamos agora avançar no entendimento de como a energia do
Arcanjo Miguel se encaixa neste contexto.
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A Obra do Arcanjo Miguel
na Terra
Através de sua hierarquia de espíritos (diferente da hierarquia de
anjos), o Arcanjo Miguel vem incentivando e direcionando os
esforços para que as últimas chances de resgate sejam bem
aproveitadas e que a maior parte dos espíritos, encarnados e
desencarnados, possam se fazer merecedores de permanecer
neste planeta, já que o processo de degredo espiritual (expulsão
para outro planeta) é muito doloroso, por conta do enraizamento
energético que o espírito cria com a morada divina ao qual habita.
De fato as ligações são muito fortes e chegam às entranhas dos
corpos espirituais. Para melhor compreensão deste processo
doloroso, basta raciocinar que em outros planetas existem outras
composições de elementos (outro meio ambiente), e no caso dos
planetas mais atrasados em relação à Terra, os elementos
também serão de faixa vibratória inferior (mais agressivos). Logo
alguns milhares de anos e muito esforço serão despendidos até
que os corpos espirituais se acostumem e se adaptem às novas
condições. O espírito passará por profundas transformações e
isso é, sem dúvidas, extremamente penoso.
Para quem permanecer na Terra a sensação será a inversa, pois
além de já estar adaptado aos elementos aqui presentes, estará
sendo envolvido por um ambiente vibracional mais sutil, que
proporcionará alívio, ao invés de dor.
O ponto determinante que seleciona “quem ﬁca” e “quem vai” é o
nível de evolução espiritual e consciencial (Q.I. Espiritual) que
cada um tenha. Sendo assim, para um breve entendimento,
temos esses parâmetros:
- Serão degredados aqueles que não tenham autoconhecimento
e não respeitem ao próximo;
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- Permanecerão na Terra, mas em condições bem
desconfortáveis, aqueles que, ou só tenham
autoconhecimento, ou que só respeitem ao próximo;
- Permanecerão na Terra em condições favoráveis aqueles
que já tenham autoconhecimento e respeitem ao próximo,
entendendo que estes indivíduos estarão nas condições ideais
para acompanhar o passo da nova agenda de aprendizado que a
Mãe Terra proporcionará.
A nova meta da agenda de aprendizado será a de conviver
harmonicamente com os seres humanos e com toda a natureza.
Isso implica em concretizarmos uma sociedade justa, com
igualdade e que utilize os recursos naturais de maneira
totalmente responsável e sustentável.
O conteúdo desse último parágrafo está longe de se tornar uma
realidade planetária, podendo ser necessário ainda alguns
milênios para ser concretizado, mas o interessante é que ele não
nos é desconhecido, porque já existem pessoas encarnadas que
estão à frente de seu tempo e que vieram com a missão de plantar
as sementes do amanhã.
Cientistas, ativistas, espiritualistas, professores, médicos e toda a
sorte de espíritos encarnados progressistas, que independente
de ter ou não uma religião, estão envolvidos no melhoramento da
raça humana.
Esse também é o meu propósito e o da minha esposa Suely,
atuando como dirigentes da Casa de Miguel, estamos
intimamente conectados ao regente destes tempos e carregamos
a missão de comunicar a ética espiritual do novo milênio, à
qual denominamos de Arcangelismo, pois é fundamentada nos
Arcanjos, em especial no Poder do Arcanjo Miguel, regente da
transição planetária.
Através do Arcangelismo nos foram revelados os dois
Fundamentos e os sete Princípios Éticos que devem orientar o
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novo estágio da evolução humana, sendo que cada um desses
princípios está ligado a um dos 7 Arcanjos e os descreveremos
em capítulo especial mais adiante.
Como ﬁcou claro, é sob a regência do Arcanjo Miguel que o
planeta Terra está saindo do estágio de um planeta de prova e
expiação, passando pelo estágio de resgate e redenção,
avançando para o estágio de regeneração e superação.
Também ﬁca claro que no momento atual convivemos ao mesmo
tempo com espíritos encarnados e desencarnados que não
aprenderam com suas provações e estão resistentes a
libertarem-se de seus “egos viciados”, assim como
convivemos com aqueles que se colocaram em franco processo
de remissão de seus erros e estão sendo ajudados, resgatados
e encaminhados, além dos espíritos missionários que trazem
as sementes da regeneração e mostram nas mais diversas áreas
sociais que é possível viver sob uma nova ética, que seja mais
elevada e pautada no conceito de que devemos conviver em
harmonia.
Assim, vamos agora nos aprofundar no entendimento sobre o
sistema do Arcangelismo.
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O que é o Arcangelismo
Observando o contexto descrito acima, é fácil percebermos que
os tempos estão mudando e que novas regras estão sendo
colocadas. Para nos dar a direção, os mestres espirituais da 5ª
Esfera Ascendente, ligados ao Arcanjo Miguel, nos trouxeram o
Arcangelismo.
O Arcangelismo não é religião e não é ocultismo. O Arcangelismo
pode ser deﬁnido como a ética espiritual do novo milênio.
Ele é uma ﬁlosoﬁa de vida, um jeito de ser e de estar no mundo.
Uma forma de deﬁnir um propósito pessoal e ao mesmo tempo
coletivo, de entender os princípios energéticos e espirituais que
regem nossas vidas, nossas relações interpessoais, nossas
relações com a natureza e com o planeta, independentemente da
religião que sigamos.
E porque ele se baseia no desenvolvimento da
supraconsciência humana, o Arcangelismo propõe uma vida
espiritual descomplicada, baseada em dois Fundamentos e sete
Princípios:
O primeiro fundamento é o da capacidade individual, pelo qual
acreditamos que ”cada um de nós foi criado com uma missão”,
portanto, nós podemos e devemos desenvolver as capacidades
individuais necessárias para nos conectarmos ao Plano Superior.
O segundo fundamento é o da ressonância coletiva, pelo qual
acreditamos que “somos centelhas individuais provenientes de
um grande foco de luz coletivo”, assim, apesar de termos nossa
individualidade, também fazemos parte de um todo psíquicoenergético humano, ao qual devemos respeitar e contribuir, já
que tudo o que fazemos ressona tanto no nosso universo
individual, quanto no universo coletivo.
Os Sete Princípios que observamos são: da responsabilidade,
da instrução, da solidariedade, do universalismo, da honra,
da fraternidade e da liberdade.
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Na prática, você encontrará na Casa de Miguel um ambiente
universalista por essência, com pessoas advindas de várias
vertentes do espiritualismo, buscando aprender e viver os
princípios arcangélicos, estudando muitas disciplinas espirituais
distintas, que se complementam e possibilitam a formação de
uma espiritualidade individual coesa, mas com profundo senso
de coletividade.
Por meio das informações passadas pelos mestres espirituais,
nós sabemos que existem espiritualistas, esotéricos,
umbandistas, espíritas, católicos, evangélicos, budistas,
ecologistas, ativistas de direitos humanos, agentes da saúde, da
educação, da segurança, empresários e trabalhadores, enﬁm,
milhares de pessoas que já estão atuando em sintonia com esses
fundamentos e princípios do Arcangelismo, ainda que sem saber,
realizando sua parte para tornar-se mais auto-consciente e
consciente do que está ao seu redor.
A Casa de Miguel é a casa do Arcangelismo e a casa de todos os
que comungam da crença de que a humanidade precisa de uma
nova ética, capaz de tornar nossas sociedades melhores para
nós, para nossos ﬁlhos e para as futuras gerações.
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Estudo prático do Arcangelismo
Nós já os citamos antes, mas agora vamos fazer a apresentação
completa dos mestres arcangelistas.
A entidade espiritual que nos conduz diretamente nesse trabalho
do Arcangelismo é o Mestre Kamir Arzbuj. Ele é um Iniciado de
Ordem Superior na Hierarquia do Arcanjo Miguel, e atualmente
habita a 5ª Esfera Ascendente Humana.
Ele representa um Colegiado de Mestres Arcangelistas, cada
qual ligado a um Arcanjo, que coordenam o trabalho de enormes
hierarquias de espíritos, amparadores das mais diversas
religiões e ﬁlosoﬁas humanas.
Segundo o Mestre Kamir, o Arcangelismo foi elaborado pelos
mestres espirituais, cumprindo uma determinação do Arcanjo
Miguel, para guiar a humanidade na direção mais adequada ao
novo estágio de nossa evolução.
Nesse novo estágio para o qual estamos caminhando
(regeneração e superação), mais evoluído, novas e melhores
condições energéticas planetárias nos estarão disponíveis e,
para nos harmonizarmos com isso, em primeiro lugar
necessitávamos de novos parâmetros, de uma nova ética.
Para resolver a primeira questão, os mestres arcangelistas nos
trouxeram os fundamentos e os princípios arcangélicos citados
acima e que vamos estudar mais aprofundadamente adiante.
Porém, não nos é possível viver uma ética espiritual avançada na
prática, se não tivermos inteligência espiritual suﬁciente para
compreendê-la.
Então chegamos à segunda questão: precisamos evoluir nosso
Q.I. Espiritual, que à medida que é aumentado, nos possibilita
implementar em nosso dia-a-dia os comportamentos mais
adequados para estarmos alinhados com o progresso indicado
pelos Arcanjos.
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Sendo assim, o Arcangelismo
tem um lado ﬁlosóﬁcoconceitual, referente ao
entendimento da ética espiritual
do novo milênio; e outro lado
que é prático, relacionado ao
aumento do Q.I. Espiritual, que
é adquirido através dos cursos,
imersões e retiros espirituais.
Para promovermos estes
estudos, organizamos trilhas de
conhecimentos claras, que
darão tanto a visão macro
quanto a especíﬁca de cada
caminho de estudos oferecidos
pela Casa de Miguel.
A trilha principal é a dos estudos
do Arcangelismo, constituída de
níveis ascendentes (ARC-0,
ARC-1, etc.), ligados aos níveis
da evolução consciencial
humana.
Em cada nível, existem cursos,
imersões e retiros espirituais
paralelos, que expandem o

ARC-0

conhecimento dentro de um mesmo nível consciencial.
O ARC-0 é este que você está estudando agora. É a
apresentação do Arcangelismo e a reunião de uma série de
conhecimentos básicos que podem ser praticados por todo ser
humano, através da fé, sem a necessidade de estar
comprometido com os estudos posteriores.
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No ARC-1 você encontrará eventos destinados ao autodesenvolvimento, autoconhecimento e autocura. Estes eventos
serão sempre de curta duração e de grande impacto na
transformação interior, proporcionando melhoras signiﬁcativas
na vida quotidiana.
No ARC-2 temos eventos de maior abrangência, destinados ao
desenvolvimento não só de si, mas também do grupo familiar,
trazendo entendimento sobre esse grupo kármico e ferramentas
práticas para o reequilíbrio de todos. Aqui também serão
abordados temas como hereditariedade e gerações futuras.
Nos ARC-0, ARC-1 e ARC-2 nosso objetivo é de disseminação de
conhecimentos e participação, portanto os eventos ligados a
esses níveis não contam com sistema de avaliações de
rendimento.
Já a partir do nível 3, pelo fato do trabalho se expandir para
pessoas fora do seu círculo familiar, temos por obrigação que
garantir um mínimo de habilidade sobre tais conhecimentos,
entrando assim um sistema de avaliações de rendimento, que
determinarão se o aluno poderá ou não ser certiﬁcado.
Assim, no ARC-3 iniciamos nossos eventos de formação, que
neste caso tem o objetivo de capacitar o aluno a diagnosticar e
tratar pessoas ligadas às egrégoras às quais pertence, além de
compreender e se ligar à sua família espiritual, seus mentores e
amparadores espirituais.
No ARC-4 avançamos para o nível terapêutico, cujos eventos
destinam-se ao tratamento de quaisquer pessoas, conhecidas e
desconhecidas e, para tanto, além da formação espiritual, são
englobados nos eventos informações sobre legislação,
administração e comunicação.
No ARC-5 superamos as questões humanas e passamos a
estudar profundamente sobre “a mãe Terra”, tanto no sentido da
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nossa ligação espiritual com ela, quanto no sentido do
entendimento aprofundado sobre os recursos mágicos que ela
nos disponibiliza.
No ARC-6 passaremos a explorar outras dimensões da criação
divina, paralelas à humana, com eventos destinados ao
treinamento prático avançado das habilidades espirituais. Com
isso o aluno compreenderá empiricamente o seu lugar no
universo e trará consigo a força de toda sua família cósmica.
No ARC-7 exploraremos os limites práticos do conceito espaçotempo, no qual o aluno será habilitado a se mover
conscientemente para quaisquer lugares, no presente, passado e
futuro, com o propósito de melhor cumprir sua missão como
Mestre no Arcangelismo. Neste nível ele também será capacitado
a administrar física e espiritualmente uma ﬁlial da Casa de Miguel.
Além do Arcangelismo, concretizando em nosso trabalho o
princípio do universalismo, promovemos também cursos e
vivências de outras linhas de aprendizado como a do
desenvolvimento mediúnico; estudos de diversos oráculos;
estudos ligados a divindades, tais como Tronos, Dragões,
Gênios, Elementais, Duais, Encantadas, Orixás; religiões e
ﬁlosoﬁa esotéricas, tais como práticas do cristianismo esotérico,
budismo, kabbalah, astrologia, alquimia e assim por diante,
fazendo da Casa de Miguel uma escola espiritual universalista de
fato.
Agora que você obteve uma visão geral sobre o que fazemos e
qual a nossa ﬁlosoﬁa de trabalho, vamos nos aprofundar nos
estudos sobre os Anjos e Arcanjos.
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Os Arcanjos e as várias
Moradas Divinas
Vamos iniciar nossos estudos posicionando corretamente os
Arcanjos em relação a todas as outras divindades criadas por
Deus.
Quando Deus manifestou-se, gerando sua Criação, Ele gerou
várias “moradas” para abrigar seus ﬁlhos. Para cada morada ele
destinou uma classe de Divindades para tomar conta.
Normalmente imaginamos que Deus criou somente o que
podemos ver, porém, para além dos humanos, animais, vegetais
e todos os demais, existem em paralelo à nossa dimensão muitas
outras dimensões que são habitadas por outros seres, nossos
irmãos, que só são acessados através da exploração pelas vias
espirituais.
Cada sociedade, a cada época, conseguiu acessar fragmentos
dessas realidades e, quase sempre, essas descobertas deram
origem a cultos e religiões, para que pudéssemos entender e nos
relacionar com fenômenos sobrenaturais que se apresentavam.
Assim, seres elementais, dragões, anjos, gênios, encantados,
animais de poder, plantas de poder (quanto entidades), orixás e
muitos outros seres diferentes de nós foram se apresentando e,
sem dúvidas, muitos outros ainda estão por se apresentar, no
momento oportuno.
Além destas moradas pertencentes a dimensões paralelas,
temos também as diversas moradas espirituais humanas, que
normalmente nós chamamos de plano espiritual, nas quais
habitam espíritos humanos iluminados, outros em sofrimento e
outros ainda amarrados em seus próprios desequilíbrios.
Enﬁm, são muitas e muitas moradas, tudo criado por um só
Deus?
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Esse conceito de que tudo foi Criado por Deus é quase unânime,
e para muitas culturas e religiões, também existe o conceito de
Divindades, que são as Inteligências Auxiliares, existindo então
Deus e suas Divindades.
No Arcangelismo temos o seguinte entendimento: Deus é um só e
executa várias funções. Cada parte Dele executa uma função e,
para melhor compreendê-las, podemos dar nomes a elas, assim
como damos nomes às partes do corpo físico de uma pessoa,
sem prejudicar o conceito de que todas as partes são
pertencentes a um mesmo sistema maior.
De maneira geral, existem 3 grandes funções de Deus: a
Criadora, a Mantenedora e a Reguladora.
As Inteligências Criadoras ou Divindades Criadoras, são as
geradoras ininterruptas de energia (argamassa do Universo), e
tiveram vários nomes ao longo do tempo, sendo um deles: Tronos
de Deus. Logo os Tronos de Deus são o princípios construtores
de tudo o que existe e estão no princípio do universo.
As Inteligências Mantenedoras ou Divindades Mantenedoras,
são aquelas que tem por função amparar e promover a evolução
dos seres estão entre as Divindades Criadoras e as Reguladoras.
Para manter tantas espécies criadas por Deus, existem várias
dessas Divindades, uma classe para cada morada divina.
Divindades Elementais sustentam os seres elementais; as
Divindades Dragões sustentam os seres dragões; as Divindades
Gênios sustentam os seres gênios, as Divindades Orixás
sustentam os seres orixás, bem como nas moradas humanas, as
Divindades Humanas (como Jesus e Buda) sustentam os seres
humanos em evolução.
Até aqui entendemos as que as Divindades Criadoras constroem,
as Mantenedoras amparam. E as Reguladoras, quem são e o que
fazem?
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As Inteligências Reguladoras são os Arcanjos, que estão na outra
ponta funcional da Criação, e são as Divindades responsáveis
pela Ordem Universal, sob a qual as Vontades Divinas se fazem
conhecidas e executadas.
Para cumprir esta função reguladora de tudo e todos, os Arcanjos
são Divindades que podem acessar todas as moradas, atuando
assim sobre toda a Criação com a função de ordenar as
atividades realizadas pelos grupos, entre as espécies.
A atuação dos Arcanjos nunca é individual, pois o Poder deles
está na interação coletiva e não na consciência individual.
Portanto, os Arcanjos são os ordenadores do karma coletivo de
uma espécie.
A palavra Arcanjo vem de ´arc´=principal e ´anjo´=mensageiro,
portanto, os Arcanjos são os principais mensageiros das
Vontades Divinas, ou seja, das Leis da Criação, que são
chamadas pelos mestres arcangelistas de Ordem Universal.
Assim como os Arcanjos são os auxiliares de Deus, os Anjos são
os auxiliares dos Arcanjos, e estão logo na sequência nesta
hierarquia, sendo eles os responsáveis por transmitir as
Vontades Divinas pontualmente, em cada morada, para cada
indivíduo, assim, são os ordenadores do karma individual.
Para Deus cada inteligência é uma parte Dele. Para nós cada
inteligência é uma Divindade, e conseguimos compreendê-las
melhor quando lhes damos características humanas, acessandoas pela Fé ou pela Magia.
Portanto, os Arcanjos, bem como as outras Inteligências Divinas,
não são seres ou criaturas que estão sujeitas à evolução, mas sim
partes ativas do próprio Criador, cada qual com a sua função e,
portanto, perfeitas desde a origem.
Os Anjos e Arcanjos também tem sua morada, que é chamada de
Plano Celestial ou Esferas Celestiais. Vamos agora nos
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aprofundar no entendimento de como as coisas funcionam dentro
das Esferas Celestiais e quais as suas relações com os humanos.
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As Hierarquias Celestes
A morada dos seres angelicais são as Esferas Celestiais, que
estão entre as Esferas Humanas e a Esfera Divina.
Existem 7 Esferas Humanas ou 7 níveis vibratórios humanos, por
onde nós, à medida que evoluímos, vamos ascendendo, nos
iluminando na direção da perfeição. Atualmente somos seres em
estágio humano de evolução e no futuro deveremos nos tornar
seres em estado angelical de evolução (mestres ascencionados).
Por isso é importante compreender este caminho que devemos
seguir.

Após a 7ª Esfera Positiva Humana, existe a 8ª Esfera, que é a dos
Anjos Planetários, ou seja, os anjos que atuam exclusivamente
no planeta Terra. Nela habitam os Anjos dos continentes, dos
países, dos estados, das cidades, dos bairros, das famílias e
ﬁnalmente o pessoal, conhecido como Anjo-da-Guarda.
Logo a seguir, na 9ª Esfera estão os Anjos Universais, que não
atuam somente no planeta Terra, cobrindo o espectro dos
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sistemas planetários, galáxias, etc., e nessa Esfera estão os
Anjos Comandantes de Hierarquias e os próprios 7 Arcanjos
Reguladores.
A 10ª Esfera é a Divina, Deus em si.
Assim, quando chegarmos ao limite da evolução humana (ﬁnal da
7ª Esfera), continuaremos nossa evolução na morada dos anjos
(8ª e 9ª Esferas), para depois chegarmos a Deus (10ª Esfera).
Entre a 7ª e a 8ª Esferas existe um 8º Arcanjo, chamado
Sandalphon. Ele é um dos 3 Arcanjos Mediadores, que fazem a
intermediação de um plano ao outro e sua função é ordenar quem
e o que pode atravessar esse limite, tanto daqui para lá, quanto de
lá para cá. Sandalphon é o Arcanjo com a vibração mais próxima
da humana.
Entre a 8ª e a 9ª Esferas está o Arcanjo Raziel, também mediador
entre a morada dos Anjos Planetários e a dos Anjos Universais.
E entre a 9ª e a 10ª Esferas está o Arcanjo Metatron, mediador
entre a morada dos Anjos Universais e Deus.
Portanto, existem 10 arcanjos, sendo que 7 são Reguladores e 3
são Mediadores.
Em ﬁlosoﬁas e religiões diferentes são indicados nomes, funções
e cores diferentes aos 7 Arcanjos Reguladores, não havendo um
consenso. Porém, para nós que estamos passando a entender os
Arcanjos como Inteligências Divinas e não mais como seres, os
nomes só são importantes para a nossa comunicação e não mais
como uma busca de quem tem a razão.
No Arcangelismo, seguindo a orientação do Mestre Kamir Arzbuj,
utilizamos a seguinte nomenclatura: Uriel, Zadkiel, Raphael,
Gabriel, Miguel, Ezequiel e Haniel.
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Para facilitar o nosso entendimento, a cada um deles foi
depreendida uma Luz e uma Função, como segue:
Arcanjjo

Luz

Função

Uriel
Zadkiel
Raphael
Gabriel
Miguel
Ezequiel
Haniel

Vermelha
Amarela
Verde
Azul-Claro (ciano)
Azul-Escura
Violeta
Rosa (fúcsia)

Puriﬁcadora
Conscientizadora
Curadora
Reveladora
Redentora
Amparadora
Inspiradora

Mais adiante nós descreveremos cada um deles e a abrangência
de suas atuações.
Vamos fazer agora um breve resumo dos últimos dois capítulos,
para podermos prosseguir nos estudos:
- Deus é o criador de tudo e de todos e Dele podemos depreender
3 funções manifestadas: criar, manter e regular;
- Quando cria Deus se manifesta pelas Inteligências Criadoras,
conhecidas como Tronos, que nós compreendemos melhor como
Divindades Criadoras;
- Quando mantém Deus se manifesta pelas Inteligências
Mantenedoras, tais como as Divindades Gênios, Elementais,
Orixás, etc.;
- Quando regula o universo Deus se manifesta pelas Inteligências
Reguladoras, que nós chamamos de Arcanjos;
- Os Arcanjos têm sua morada divina chamada de Esferas
Celestiais, que são no total de duas, a 8ª e a 9ª Esferas;
- Os humanos têm morada nas Esferas Humanas, que são no
total de sete;
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- Entre a 7ª e a 8ª Esferas está Sandalphon, o Arcanjo Mediador
entre os humanos e os anjos;
- Na 8ª Esfera estão os Anjos Planetários;
- Entre a 8ª e a 9ª Esferas está Raziel, Arcanjo Mediador entre os
Anjos Planetários e os Universais;
- Na 9ª Esfera estão os Anjos Universais, os Comandantes e os
Arcanjos Reguladores Uriel, Zadkiel, Raphael, Gabriel, Miguel,
Ezequiel e Haniel;
- Entre a 9ª e a 10ª Esferas está Metatron, Arcanjo Mediador entre
os Anjos Universais e Deus;
- Na 10ª Esfera está o nosso próprio Criador!
Vamos agora entender como os Arcanjos conseguem, na prática,
atuar sobre nós humanos.
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Os Exércitos dos Arcanjos
Raramente os Arcanjos se apresentam ou enviam mensagens
aos seres por conexão mental direta ou plasmando-se numa
´roupagem‘ semelhante ao da espécie do receptor, porém com
maior esplendor.
Quando isso ocorre, acaba por explicar o fato de, eventualmente,
videntes de todos os tempos verem os Arcanjos como humanos e
vestidos segundo sua cultura e época.
No geral, os Arcanjos só atuam diretamente sobre nós de maneira
puramente energética, no coletivo, através das egrégoras, que
são formadas naturalmente por grupos de pessoas com
semelhanças de propósito. Essa semelhança cria uma
ressonância energética e magnética que acaba por unir estas
pessoas, como um grande organismo.
De maneira indireta, porém mais individual, eles têm à disposição
suas hierarquias de anjos que irão atuar sobre nós de maneira
mais intuitiva, transmitindo-nos mensagens por sonhos ou
desdobramentos.
E também existem os representantes espirituais, que atuam de
forma bem particular, pois são humanos como nós, porém,
devotados ao trabalho junto às hierarquias dos Arcanjos.
Procuremos então visualizar essa hierarquia: Deus, Arcanjos,
anjos e espíritos humanos representantes. Aumentando o nível
de detalhamento hierárquico, temos:
Cada Arcanjo tem consigo 8 Anjos Comandantes, que por sua vez
coordenam uma quantidade enorme de Anjos Universais, que
coordenam uma quantidade enorme de Anjos Planetários, que
coordenam a ação dos Anjos-Guardiões individuais, que
coordenam a ação dos mestres espirituais ligados a uma
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pessoa, que coordenam a ação dos guias e amparadores
espirituais de uma pessoa, que auxiliam a própria pessoa e
também inﬂuenciam positivamente às pessoas e circunstâncias
da vida dela, para transmitir os recados divinos.
Essa descrição acima nos coloca a pensar sobre o quanto nós
somos amparados e muitas vezes nem nos damos conta disso.
Mas, prosseguindo, devemos pensar em todos esses Anjos como
Inteligências Divinas e não como seres espirituais. Eles são seres
mentais luminosos e não corpóreos como as entidades
espirituais ou seres elementares, apesar de por vezes se
apresentarem aos videntes com formas semelhantes à humana,
com o ﬁm de facilitar a comunicação.
Esses Anjos nunca interferem diretamente no dia-a-dia das
pessoas, a não ser que sejam evocados através de orações ou
através da magia.
Abaixo dos Anjos Planetários, que estão na 8ª Esfera, existe uma
hierarquia humana de representantes que se estende desde o 7ª
até o 1ª nível vibratório ou Esferas Humanas.
No topo dessa hierarquia estão os Mestres Ascencionados. Logo
a seguir estão os Mestres Teurgos de Ordem Superior e, mais
próximos a nós estão os guias e mentores espirituais,
verdadeiros obreiros que, ao mesmo tempo fazem parte de
outras hierarquias espirituais, seja do espiritismo, da umbanda,
do judaísmo, do cristianismo, etc., também trabalham ligados aos
Arcanjos.
É interessante pensar que um preto-velho, ligado à umbanda,
também pode ser membro da hierarquia de Miguel ou Raphael,
por exemplo. Mas é exatamente isso que acontece na prática.
Por consequência, também existem Iniciados que estão
encarnados, alguns ligados a religiões e outros não, com as mais
diversas proﬁssões, mas sempre com uma coisa em
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comum: o trabalho que auxilia ao coletivo e não somente a si ou
aos seres humanos. Todos os esses Iniciados, estejam
conscientes ou não disso, se envolvem com questões materiais
cujo resultado do trabalho é beneﬁciar sustentavelmente à
Criação Divina.
Assim, nas Hierarquias dos Arcanjos, existem espíritos
encarnados que já vieram com a missão de auxiliar a humanidade
nesse momento de transição e, a partir deste nosso trabalho
existirão muitos outros Iniciados, pois instruir a quem deseja
seguir esse caminho é a Missão da Casa de Miguel.
É certo que também existem Iniciados em outras dimensões
paralelas à humana, mais sobre esse assunto não nos é
permitido discorrer abertamente, ﬁcando reservado a partir do
nível ARC-5 do Arcangelismo.
Os espíritos Iniciados dos Arcanjos, estejam desencarnados ou
encarnados, são conhecidos pelo nome de ISHIM, que são na
prática os guardiões e representantes desses Mistérios Divinos.
Agora devemos compreender melhor quem são cada um dos
Arcanjos.
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Arcanjo Uriel
O Arcanjo Uriel é o regente da Luz Puriﬁcadora! Quem é tocado
por sua Luz é impelido à purgação imediata de suas energias
desequilibradas, pois Ele realiza a cobrança dos karmas para que
seja tomada uma posição favorável ao cumprimento das Leis
Divinas.
No coletivo esse Arcanjo atua através de instituições que criam
regras, ﬁscalizações, padronizações, boas práticas,
certiﬁcações, protocolos e autorizações, bem como as que
averiguam e punem os transgressores da paz, do progresso e
dos direitos, tanto os humanos quanto os da natureza.
Ele é o Arcanjo que ensina a grande lição do Respeito às Leis
Divinas
PROCEDIMENTOS
1.
Acender uma vela vermelha (palito ou de 7 dias) na terçafeira;
2.
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
Sagrado Arcanjo Uriel, eu clamo que Vossa Sagrada Luz
Puriﬁcadora se instale na chama desta vela e me ajude a purgar
essa situação difícil que estou sofrendo: falar qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei reequilibrado,
Amém!
3.
A seguir, colocar a vela em um altar, que pode ser feito
colocando-se uma toalha branca sobre um móvel e um prato,
prioritariamente, de cor clara;
4.
Por ﬁm, caso o pedido seja para seus familiares também,
escreva os nomes deles e suas datas de nascimento em um
papel, dobre-o bem e coloque na frente da vela, dentro do prato.
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Arcanjo Zadkiel
O Arcanjo Zadkiel é o regente da Luz Conscientizadora! Quem é
tocado por sua Luz sente-se direcionado à reforma interior, à
reeducação dos pontos de vista, reajustando suas relações
interpessoais e principalmente a consciência sobre as
consequências dos seus atos perante um contexto maior.
No coletivo esse Arcanjo atua através de instituições que
organizam estudos e pesquisas, bem como as que empreendem
para o crescimento da humanidade, sempre dentro da moral e da
ética.
Ele ensina a grande lição do Discernimento para que uma ação
beneﬁcie a todos!
PROCEDIMENTOS
1.
Acender uma vela amarela (palito ou de 7 dias) na quintafeira;
2.
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
Sagrado Arcanjo Zadkiel, eu clamo que Vossa Sagrada
Luz Conscientizadora se instale na chama desta vela e me ajude
a ter discernimento nesse momento difícil que estou passando:
falar qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei justo, Amém!
3.
A seguir, colocar a vela em um altar, que pode ser feito
colocando-se uma toalha branca sobre um móvel e um prato,
prioritariamente, de cor clara;
4.
Por ﬁm, caso o pedido seja para seus familiares também,
escreva os nomes deles e suas datas de nascimento em um
papel, dobre-o bem e coloque na frente da vela, dentro do prato.
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Arcanjo Raphael
O Arcanjo Raphael é o regente da Luz Curadora! Isso signiﬁca
que quem é tocado por sua Luz passa a ter restaurado o equilíbrio
perdido pelos comportamentos viciados e desequilibrados. A cura
virá do perdão a si, ao outro e da desistência dos
comportamentos impulsivos.
No coletivo esse Arcanjo atua através de instituições de ajuda
humanitária, tanto as de prevenção, quanto às socorristas, bem
como as de defesa dos animais.
Também apoia as Instituições que se dedicam a recuperação
psicológica de pessoas que viveram situações traumáticas.
Ele ensina a grande lição de que sempre há tempo para
Remediar!
PROCEDIMENTOS
1.
Acender uma vela verde (palito ou de 7 dias) na quartafeira;
2.
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
Sagrado Arcanjo Raphael, eu clamo que Vossa Sagrada
Luz Curadora se instale na chama desta vela e me ajude na
recuperação da minha saúde, devido à seguinte situação: falar
qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei curado, Amém!
3.
A seguir, colocar a vela em um altar, que pode ser feito
colocando-se uma toalha branca sobre um móvel e um prato,
prioritariamente, de cor clara;
4.
Por ﬁm, caso o pedido seja para seus familiares também,
escreva os nomes deles e suas datas de nascimento em um
papel, dobre-o bem e coloque na frente da vela, dentro do prato.
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Arcanjo Gabriel
O Arcanjo Gabriel é o regente da Luz Reveladora! Quem é tocado
por sua Luz passa a receber as impressões sobre as Vontades
Divinas a respeito do porvir. Assim orientado, poderá agir de uma
forma melhor, para que haja sucesso e bondade em suas ações.
O livre arbítrio não é retirado, porém não seguir a orientação
resultará em atrasos ou até erros.
No coletivo esse Arcanjo atua através de instituições de previsão
de catástrofes, bem como todos as Instituições MísticoReligiosas que se prontiﬁcam a trazer as Vontades Divinas à tona.
Ele é o Arcanjo que ensina a grande lição de que Deus nos envia
seus Sinais!
PROCEDIMENTOS
1.
Acender uma vela azul-clara (palito ou de 7 dias) na
segunda-feira;
2.
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
Sagrado Arcanjo Gabriel, eu clamo que Vossa Sagrada
Luz Reveladora se instale na chama desta vela e me ajude a
perceber o que está oculto nessa situação difícil que estou
passando: falar qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei guiado, Amém!
3.
A seguir, colocar a vela em um altar, que pode ser feito
colocando-se uma toalha branca sobre um móvel e um prato,
prioritariamente, de cor clara;
4.
Por ﬁm, caso o pedido seja para seus familiares também,
escreva os nomes deles e suas datas de nascimento em um
papel, dobre-o bem e coloque na frente da vela, dentro do prato.
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Arcanjo Miguel
Ele é o regente da Luz Redentora! Isso signiﬁca que quem é
tocado por sua Luz, por sua energia, é impelido a se redimir de
suas falhas, enfrentando os fantasmas do passado, reajustando
o que foi deixado para trás, sempre com o objetivo de que os
bloqueios do passado sejam rompidos e os limites sejam
ampliados.
No coletivo o Arcanjo Miguel atua através de instituições
terapêuticas, que promovam o autoconhecimento, bem como os
caminhos para transformar os erros em experiência de vida, a
serviço do coletivo.
Ele é o Arcanjo que ensina a grande lição da Superação!
PROCEDIMENTOS:
1.
Acender uma vela azul-escura (palito ou de 7 dias) no
domingo;
2.
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
Sagrado Arcanjo Miguel, eu clamo que Vossa Sagrada Luz
Redentora se instale na chama desta vela e me ajude a superar
esse momento difícil que estou passando: falar qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei vitorioso, Amém
3.
A seguir, colocar a vela em um altar, que pode ser feito
colocando-se uma toalha branca sobre um móvel e um prato,
prioritariamente, de cor clara;
4.
Por ﬁm, caso o pedido seja para seus familiares também,
escreva os nomes deles e suas datas de nascimento em um
papel, dobre-o bem e coloque na frente da vela, dentro do prato.
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Arcanjo Ezequiel
O Arcanjo Ezequiel é o regente da Luz Amparadora! Quem é
tocado por sua Luz passa a ser protegido, sendo que a velocidade
dos acontecimentos são retardadas, para que os envolvidos
tenham condições de reﬂetir sobre suas atitudes, reacomodar
cada questão no seu lugar, para então tomar decisões e realizar
ações mais equilibradas.
No coletivo esse Arcanjo atua através de instituições de
defensoria, direitos humanos e da natureza, proteção a minorias,
exílio, acolhimento de refugiados, etc.
Ele ensina a grande lição do Cuidado conosco e com tudo o que
nos rodeia.
PROCEDIMENTOS
1.
Acender uma vela violeta (palito ou de 7 dias) no sábado;
2.
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
Sagrado Arcanjo Ezequiel, eu clamo que Vossa Sagrada
Luz Amparadora se instale na chama desta vela e me acolha
nesse momento difícil que estou passando: falar qual é a
situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei protegido,
Amém!
3.
A seguir, colocar a vela em um altar, que pode ser feito
colocando-se uma toalha branca sobre um móvel e um prato,
prioritariamente, de cor clara;
4.
Por ﬁm, caso o pedido seja para seus familiares também,
escreva os nomes deles e suas datas de nascimento em um
papel, dobre-o bem e coloque na frente da vela, dentro do prato.
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Arcanjo Haniel
O Arcanjo Haniel é o regente da Luz Inspiradora! Isso signiﬁca
que quem é tocado por sua Luz é tomado por uma motivação
imediata para criar, inovar e viver de uma maneira mais leve. Ele
incentiva os envolvidos a realizar aquilo que é belo e grandioso,
como é o Divino Criador.
No coletivo esse Arcanjo atua através de instituições que
promovem a pintura, artes plásticas, escultura, música, dança,
artes cênicas, teatro, literatura, bem como a criação de
tecnologias, a comunicação e eventos futuristas.
Ele é o Arcanjo que ensina a grande lição de que caminhar sob
Inspiração Divina nos torna muito mais felizes e produtivos!
PROCEDIMENTOS
1.
Acender uma vela rosa (palito ou de 7 dias) na sexta-feira;
2.
Segurar a vela com a mão direita e elevá-la acima da
própria cabeça, para então dizer estas palavras:
Sagrado Arcanjo Haniel, eu clamo que Vossa Sagrada Luz
Inspiradora se instale na chama desta vela e me ajude a gerar
soluções para esse momento difícil que estou passando: falar
qual é a situação.
Estou certo de que sob a Vossa intercessão eu terei forças,
aprenderei o que a vida tem a me ensinar e serei feliz novamente,
Amém!
3.
A seguir, colocar a vela em um altar, que pode ser feito
colocando-se uma toalha branca sobre um móvel e um prato,
prioritariamente, de cor clara;
4.
Por ﬁm, caso o pedido seja para seus familiares também,
escreva os nomes deles e suas datas de nascimento em um
papel, dobre-o bem e coloque na frente da vela, dentro do prato.
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Os Anjos Guardiões
Agora que está compreendido como funciona a hierarquia das
Esferas Celestiais e das Humanas, vamos ﬁnalizar falando mais
sobre nossos Anjos-Guardiões.
Eles são as entidades que sabem tudo sobre a “sua missão”
como encarnado, pois nosso Anjo da Guarda muda a cada
encarnação.
Ele é o zelador da sua missão e atua o tempo todo buscando te
direcionar para que você não passe pelo que não tem que passar,
mas sim apenas que viva aquilo que deve realmente aprender.
Mas se não tivermos uma conexão forte com ele, não
conseguiremos compreender suas intuições, bem como nos
planejar para cumprir o que devemos e acordamos antes de
reencarnar.
Por esse motivo, é comum em várias religiões solicitar que seus
adeptos acendam velas para seus Anjos da Guarda, como vamos
demonstrar agora:
PROCEDIMENTOS
1. Vela palito branca (a qualquer dia);
2. Segurar com a mão direita acima da própria cabeça e dizer
estas palavras:
Sagrado Anjo Guardião, eu clamo que Vossa Sagrada Luz
Guardiã se instale na chama desta vela e ajude a me sintonizar
com a “minha missão”.
Eu clamo que me guie através de meus sonhos ou pela intuição,
para que eu perceba as oportunidades que a vida me
proporcionará para uma vida ﬂuída e luminosa, Amém!
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3. A seguir, colocar a vela em um altar.
Observação:
Pode-se acender uma vela branca para o Anjo Guardião da
Família, da mesma maneira explicada acima.
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Os 2 Fundamentos e os
7 Princípios Éticos Arcangélicos
O Arcangelismo é a ferramenta que os Mestres Espirituais estão
utilizando para nos alinhar com os próximos passos de nossa
evolução.
Assim, devemos compreender quais são os fundamentos e
princípios que devem nos nortear para que possamos ascender
às Esferas Positivas de níveis cada vez mais elevados.
Estes fundamentos e princípios são como um plano de metas a
serem alcançadas, pois na realidade, somos falhos em vários
deles e à mesma medida que formos melhorando neles,
ascenderemos na direção das Esferas Celestes.
2 Fundamentos
Capacidade individual: “Cada um de nós foi criado com uma
missão.”
Isso quer dizer que nós podemos e devemos desenvolver
as capacidades individuais necessárias para nos conectarmos ao
Plano Superior. Quanto mais desenvolvidas forem nossas
capacidades, maior compreensão teremos a respeito de nossa
missão espiritual, bem como dos acontecimentos quotidianos,
bons ou ruins, sabendo como lidar melhor com eles.
Ressonância coletiva: “Somos centelhas individuais
provenientes de um grande foco de luz coletivo.”
Pode parecer paradoxal, mas apesar de termos que
desenvolver nossas capacidades individuais, também fazemos
parte desde a nossa origem de um todo psiquico-energético
humano, ao qual devemos respeitar e contribuir, já que tudo o que
fazemos ressona no nosso universo individual e ao mesmo tempo
no universo coletivo humano.
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7 Princípios
A Responsabilidade está ligada ao Arcanjo Uriel, que nos ensina
que tudo o que um indivíduo faz está energeticamente ligado a
ele, portanto, é de sua responsabilidade. Assim, tanto o “ônus”
quanto o “bônus” por suas ações e intenções recaem sobre si,
sempre. Por consequência, cada indivíduo deve compreender
profundamente que é o único responsável por tudo o que atrai
para sua vida, mesmo que outros sejam as causas aparentes.
A Instrução é necessária para a evolução. Este princípio está
ligado ao Arcanjo Zadkiel e demonstra que aprender é o principal
mecanismo para se obter bom-senso. O discernimento vem
através do exercício daquilo que se conhece e sabe. Além disso
aprender e ensinar faz parte da evolução, pois quem sabe menos,
sempre sofre mais por não saber e quem sabe mais e não ensina,
entra em um processo de paralisia e sua evolução é bloqueada.
A Solidariedade é um princípio regido pelo Arcanjo Raphael e
trata da capacidade de perceber o sofrimento dos outros e criar
mecanismos para auxiliar. Sem dúvidas sabemos que cada um
“colhe o que plantou”, mas também faz parte do nosso
crescimento consciencial aprender a ajudar, sem se prejudicar.
Seja para uma pessoa ou grupo social, diminuir a vulnerabilidade
e criar uma atmosfera que favoreça a superação das
adversidades é papel fundamental do arcangelista.
O Universalismo é regido pelo Arcanjo Gabriel. Ele nos mostra
que aprender a conviver com as diferentes visões místicas,
ﬁlosóﬁcas e religiosas nos mantém sob uma perspectiva humilde,
reconhecendo que ainda não conhecemos toda a verdade, nos
direcionando ao crescimento contínuo. Além disso, o
universalismo é uma linguagem espiritual que remove as
fronteiras, nos permitindo compartilhar e receber uns com os
outros.
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A Honra é o princípio do Arcanjo Miguel que se faz muito
necessário em momentos como este, onde a mentira e a
corrupção dominam parte da humanidade. Não adianta haver
uma ética, moral ou lei escrita, se ela não for praticada. Honrar
sua palavra e seus compromissos assumidos é extremamente
necessário para que haja evolução. Sem honra e utilizando-se de
subterfúgios inescrupulosos no dia-a-dia, o indivíduo certamente
está fora da condição ética mínima deste novo milênio.
A Fraternidade, regida pelo Arcanjo Ezequiel, já demonstrou ser
a porta para o crescimento da humanidade, pois quando as
pessoas se reconhecem como iguais em direitos, mesmo que
diferentes em características e experiências, naturalmente
surgem harmonia, respeito e equidade de tratamento.
Discriminações por raça, credo, condição sexual, condição
social, sexismo, dentre outros, demonstram o atraso evolutivo ao
qual um indivíduo pode se encontrar.
A Liberdade promovida pelo Arcanjo Haniel nos conscientiza
sobre a condição nata de todo ser humano de ter independência
física, psicológica e espiritual, ou seja, para fazer uso do seu livrearbítrio. Quando o indivíduo atinge a compreensão de que, dentro
da esfera humana, sempre poderá escolher e criar o seu
caminho, passa automaticamente a se ver livre das amarras
sociais e psicológicas que o doutrinaram à servidão. Cada um
pode e deve buscar suas próprias resposta.
Estude, reﬂita e procure identiﬁcar em que nível de execução
você está dentro dos ideais desses fundamentos e princípios.
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O
ARCANGELISMO

Ética espiritual do novo milênio
O Arcangelismo não é religião e não é ocultismo. O
Arcangelismo pode ser definido como a ética espiritual do novo
milênio.
Ele é uma filosofia de vida, um jeito de ser e de estar no mundo.
Uma forma de definir um propósito pessoal e ao mesmo tempo
coletivo, de entender os princípios energéticos e espirituais que
regem nossas vidas, nossas relações interpessoais, nossas
relações com a natureza e com o planeta, independentemente
da religião que sigamos.

Nesta obra o médium e mestre arcangelista Daniel Souza
explica as revelações canalizada do plano espiritual, ditadas
pelo Mestre Espiritual Kamir Arzbuj, que tem por objetivo auxiliar
a humanidade neste momento de transição planetária, e a
atuação intensa que o Arcanjo Miguel tem feito sobre todos,
para que alcancemos um novo patamar em nossa evolução.

