
Mark L.Prophet e Elizabeth C.Prophet 

http://www.summit.org.br/website/index.php


Os anjos vivem no mundo do Espírito, no mundo celestial,  

e nós vivemos no mundo da matéria.  

Eles circulam naturalmente e descem do espírito para a matéria e, 

retornam ao seu lar. 
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Os anjos desejam fazer parte de sua vida. Estão sempre prontos a 

ajudá-lo a resolver problemas grandes ou pequenos – e a conhecer 

melhor o seu Eu Superior, a sua parte mais elevada. 

http://www.summit.org.br/website/index.php


Sempre que se sentir 

irritado ou envolvido em 

alguma situação de baixa 

vibração,  desagradável, os 

anjos não podem se 

aproximar. Tente controlar 

os seus sentimentos. 

Procure um local sossegado. Imagine então um anjo (imagens podem 

ajudá-lo) e tente entrar em comunhão  com ele. Conte-lhe os seus 

problemas como se estivesse falando com seu melhor amigo. 

Prepare-se para ouvir a resposta. Fique em silêncio e aguarde os 

pensamentos que os anjos colocarão na sua mente. 
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Com a prática e constância o seu 

relacionamento com eles vai tornar-se 

profundo.  

 

Os anjos vão ajudá-lo a sentir-se mais 

confiante e este sentimento vai 

aproximá-los ainda mais. 

Os anjos costumam responder a muitas preces silenciosas e a 

desejos profundos do coração. 

Mas você poderá obter uma resposta muito mais rápida se fizer 

seu pedido em voz alta. 

Faça suas orações em voz alta. 
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Existe poder na sua voz: o poder de criar ou destruir. Deus usou 

este poder quando disse: “Haja Luz”. Ao usar o dom da palavra 

falada você produz mudanças na sua vida.   

 

A oração falada pode assumir várias formas: canções e hinos que 

têm sido usados para invocar os anjos. 
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Faça sua oração em voz alta, em frente ao seu altar, a caminho 

do ponto de ônibus, no carro ou em qualquer  outro lugar e, 

principalmente, em situações de emergência. Veja como as 

comportas do céu se abrirão para você.  

Lembre-se cada vez que você diz EU SOU está, na realidade, 

dizendo: “Deus em mim é...” 



Os anjos procuram pessoas que 

invocam regularmente a luz de 

Deus para atuarem como seus 

parceiros na cura do planeta. 

 

Quando encontram estes 

parceiros, enviam luz através 

deles para ajudar os que estão 

em perigo e livrá-los de doenças, 

crimes ou desastres naturais.  
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Os anjos respeitam o seu livre 

arbítrio. Eles não atuarão sem 

que você peça. 

 

Quando fazemos o chamado: 

“Em nome do EU SOU O 

QUE EU SOU ou em nome 

do Santo Cristo Pessoal, peço 

que os anjos me ajudem a 

fazer isto ou resolver isto, e 

pronto!  

As coisas se resolvem. 
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Faça um chamado específico. 

 

Os anjos têm diferentes tarefas e possuem diferentes 

frequências ou vibrações de energia.  Existem vários Arcanjos 

e anjos que podemos chamar de acordo com as várias 

situações. 

 

Você pode invocar o arcanjo e suas legiões de anjos que 

comandam aquele assunto ou situação. 

 

Quanto mais específico for o seu pedido, mais rápida será a 

resposta.  

 

Quando você lutar para manter a harmonia em sua vida e 

dedicar a sua energia também a ajudar os outros, as hostes 

angélicas o ajudarão em todos os detalhes de sua vida, quando 

você  fizer o chamado. 



A visualização aumenta o poder 

da sua oração. Mantendo uma 

imagem mental nítida do que 

deseja. 

 

Mas, lembre-se a resposta e 

eficiência com que os anjos 

respondem às nossas orações 

está diretamente relacionada 

com os  efeitos da acumulação 

de carma, ou seja, de nossas 

ações passadas – boas e más 

obras desta vida e de vidas 

anteriores.   
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As preces feitas aos anjos 

precisam se ajustar a três 

requisitos: 

 

1. Não podem interferir o 

plano de Deus para sua alma 

e nem ter interferência com 

seu carma; 

2. Não podem causar prejuízo 

a você ou a qualquer outra 

pessoa ;  

3. Precisamos aguardar o 

momento apropriado para 

que nosso pedido se realize. 
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Cor: azul 

 

Arcanjo: Miguel 

 

Dons: Libertação do medo e da 

dúvida, fortalecimento da fé.  

 

Ajuda prática: Proteção contra os 

perigos físicos e espirituais, acidentes 

de tráfego, roubos e agressões, 

exorcismo de demônios. 

Aperfeiçoamento dos governos e dos 

líderes políticos. 
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Cor: amarela 

 

Arcanjo: Jofiel 

 

Dons: Sabedoria, iluminação, compreensão e inspiração, 

conhecimento e visão clara e relacionamento com o Eu Superior. 

 

Ajuda pratica: Absorver informações, estudar para passar em exames, 

libertação de vícios, dissolução da ignorância, orgulho e limitações da 

mente. 

Revelações de erros do governo e luta contra a poluição e limpeza do 

planeta. 
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Cor: rosa 

Arcanjo: Chamuel 

 

Dons:  Desenvolvimento do amor, compaixão, misericórdia, criatividade e 

perdão, dissolução do egoísmo, autocondenação e preparação para receber o 

Espírito Santo.  

 

Ajuda prática: Proteção contra o despeito, calúnia, mal entendidos, fazer 

novos amigos e novos relacionamentos para sua vida, relacionamento 

difíceis, ajudar as pessoas a se entenderem, obter trabalho, vaga para 

estacionar, encontrar objetos perdidos. 

Cura da tensão mundial e racial.  



Cor: branco 

 

Arcanjo: Gabriel 

 

Dons:  Diretriz para sua vida 

espiritual, que revelem o plano e o 

propósito da vontade de Deus. 

 

Ajuda prática: Estabelecimento da 

ordem e da disciplina na sua vida, 

organização do ambiente físico e 

mental, compras da casa, 

relacionamento de educação e carreira. 

Paz mundial e consolo em desastres 

ambientais. 
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Cor: verde 

 

Arcanjo: Rafael 

 

Dons:  Integridade, visão espiritual, inspiração da 

verdade. 

 

 Ajuda prática: Cura do corpo, mente e alma, 

inspiração para a prática e estudo da música, 

matemática, ciência e medicina tradicional e 

alternativa, suprimento de necessidades físicas, 

como alimento, vestuário, abrigo e instrumentos de 

trabalho. Reparação das divisões entre nações, cura 

de feridos em campos de batalha e inspiração para 

cura de doenças. 
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Cor: Púrpura com reflexos rubi 

 

Arcanjo:  Uriel 

 

Dons:  Paz interior, tranquilidade de 

espírito, destruição de ódio e medo na sua 

psique, renovação da esperança. 

 

Ajuda prática: Resolução de problemas de 

relacionamento pessoal e social, ajuda na 

criação de um ambiente harmonioso para 

desenvolver a criatividade e crescimento, 

inspiração e ajuda aos enfermeiros, 

médicos, conselheiros, professores, juízes, 

funcionários públicos e todos que prestam 

serviço aos outros. 

Promoção da Paz mundial. 
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Cor: Violeta 

 

Arcanjo: Zadkiel 

 

Dons:  Liberdade da alma, 

felicidade, alegria, perdão, justiça, 

misericórdia, dissolução de 

memórias dolorosas e dos traços 

negativos da personalidade. 

 

Ajuda prática: Tolerância, 

diplomacia, inspiração para os 

cientistas, engenheiros, arquitetos, 

atores. 

Soluções de paz mundial, criação de 

leis e regulamentos políticos e 

fiscais. 



visite nosso site: 

www.summit.org.br 

Tel.: (35) 33271226 

E para um maior aprofundamento consulte:  
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