


Ao experienciar a graça divina

esforço ‑me diariamente por viver cada momento para o alto, 

entrando nessa infinita fonte de amor, sabedoria e cura, 

e em tudo o que me é transmitido pelos 

anjos e pelos reinos celestiais.

Dedico Cura Angelical 

a todos os trabalhadores da luz, aos amantes de anjos  

e aos curandeiros que estão comigo nesta viagem 

ao seio da plenitude.

Vocês são a bênção.

Kimberly 
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15

Prefácio
Anjos em Seu Auxílio

Acredita que os anjos podem intervir a seu favor? Eu tenho 
ouvido inúmeras histórias de auxílio divino que me têm in‑
fluenciado a um nível profundo. Uma dessas histórias traz ‑me 
lágrimas aos olhos sempre que penso nela.

Uma mãe relatou que estava com o seu filho de 2 anos 
a admirar um camião dos bombeiros estacionado. Atraves‑
saram a rua para irem tratar das suas coisas e, então, o im‑
pensável aconteceu: a mãe virou ‑se e viu o filho a correr para 
trás, atravessando a rua, rumo ao camião dos bombeiros, 
e um carro, a alta velocidade, vinha para cima dele. O aci‑
dente iminente era certo. Foi um interminável momento 
de angústia, de pânico e de dor, que nenhuma mãe quer 
experienciar. 

«Por favor, meu Deus, nÃo!», foi o seu único pensamento. 
Simultaneamente a esse pensamento, ela viu um anjo pre‑
cipitar ‑se das alturas e catapultar o seu filho de volta para os 
seus braços, com uma força tal que ambos caíram para trás. 
Ficaram agarrados um ao outro, chorando com um extremo 
alívio emocional, à medida que se apercebiam do verdadeiro 
impacto daquilo que tinha acontecido.
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Mais tarde, nessa noite, quando ela estava a aconchegar o 
filho na cama, ele disse:

— Mamã, viste ‑me a voar?

Histórias espetaculares como esta aquecem os nossos 
corações e inspiram a nossa fé em milagres. No entanto, 
passámos a acreditar que os poderes do Universo estão reser‑
vados para salvamentos de cortar a respiração e para outros 
feitos de proporções heroicas. Então e as necessidades meno‑
res e menos dramáticas? Poderão os anjos ser convocados 
para nos ajudarem a remediar problemas vulgares da vida 
quotidiana?

Muitas religiões dizem ‑nos que Deus está dentro de nós. 
Os talk shows matinais lembram ‑nos de nos conetarmos com 
o Espírito. Dezenas de autores de bestsellers encorajam ‑nos 
a acedermos à nossa orientação divina. Mas quantos sabem 
como invocar o poder curador dos anjos?

O livro da Kimberly Marooney mostrar ‑lhe ‑á como pedir 
e receber o auxílio dos anjos para as dificuldades da vida 
quotidiana. Acredite ou não, os nossos anjos querem ser incluí‑
dos em todos os aspetos das nossas vidas. Querem que os 
convoquemos. Estão desejosos de que saibamos que a sua 
energia amável está disponível para nós, a qualquer altura, 
em qualquer sítio ou situação. 

Precisa de ajuda com um problema de saúde? Sente ‑se 
reprimido e tenso? A sua vida está a desmoronar ‑se? Está a 
afundar ‑se em tristeza e depressão? O vício da comida está 
a arruinar ‑lhe a vida? Está ansioso por uma alma gémea?  
Quer ter uma relação mais próxima com o Divino? A tristeza 
ou o ressentimento estão a roê ‑lo por dentro? Sente ‑se enca‑
lhado? Bloqueado? Sozinho?

Os anjos virão em seu auxílio! Basta localizar neste livro o 
remédio angelical para o seu problema e descobrir o que são, 
afinal, os milagres quotidianos. 
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A ajuda celestial é uma dádiva incondicional que nos é 
oferecida por um Universo benevolente. Abra os olhos e verá 
indícios do milagroso. Você tem mesmo acesso à cura angelical 
— uma dádiva que lhe é concedida pelos Céus e que pode ser 
usada por si com grande alegria e para o maior bem de todos. 

Ora, isso é magia!

Jean Slatter, autora do bestseller Hiring the Heavens:  

A Practical Guide to Developing Working Relationships  

with the Spirits of Creation
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Um Convite Divino

5

Estamos convidados para o enlace dos anjos. 
Quem poderia resistir a um convite tão divino?
Isso reduz ‑nos as opções.
Podemos responder alegremente ao chamamento,
celebrando cada passo do trajeto,
ou sermos levados numa maca
para os reinos celestiais da recuperação. 
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UM CONVITE DIVINO

Certa manhã, há não muito tempo, S. Rafael Arcanjo entrou 
na minha meditação, em resposta à minha oração. 

— Diz ‑me, simplesmente, o que fazer! — implorei ‑lhe.
Eu andava a debater ‑me com um problema de saúde persis‑

tente e estava cansada. A presença dele não era surpreendente. 
Eu sou abençoada pela presença contínua e pela orientação 
dos anjos. A surpresa foi a mensagem que Rafael me transmi‑
tiu e ao que a energia contida nas suas palavras me conduziu.

Com a sua mensagem consegui ver, ouvir, sentir e rece‑
ber a bênção que as palavras descreviam de um modo mais 
profundo do que era habitual. Eu encontrava ‑me numa clí‑
nica de recuperação divina, rodeada por seres luminosos que 
injetavam o meu corpo luminoso no meu corpo e na minha 
vida física. Passado um momento achava ‑me profundamente 
curada e elevada, em termos de consciência. Essa experiência 
foi o meu chamamento para a ação de concriar este Cura 

Angelical com S. Rafael Arcanjo, o mestre curador. A clínica 
onde fui tratada é a mesma que lhe é proposta nestas páginas. 
Está sempre aberta para si.

Você é um de nós? Os desafios da vida podem ser esma‑
gadores. Não devíamos viver sem apoio celestial. A tensão 
e o esmagamento ocorrem quando julgamos que temos de 
descobrir tudo sozinhos. 

SOCORRISTAS CELESTIAIS

Nós temos acesso à cura divina e os anjos são os nossos socor‑
ristas. Independentemente daquilo com que se esteja a depa‑
rar na vida, você pode ser recuperado e rejuvenescido através 
de experiências pessoais com anjos.
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Os anjos apoiam as mudanças que estão a ter lugar a todos 
os níveis da vida. A intervenção angelical ativa a aprendiza‑
gem e a consciência superior necessárias à revitalização da 
vida no nosso planeta, nestes tempos extraordinariamente 
desafiantes. 

Você recebeu «um convite divino». Pode aderir, alegre‑
mente, a experiências angelicais nalgumas áreas da vida e, 
noutras, ser levado de maca para os reinos celestiais. O que 
prova o quão bem ‑amado você é!

Como é que os anjos alcançam resultados  
tão espantosos?
Uma visita guiada à Clínica de Recuperação de S. Rafael 
Arcanjo, o remédio primordial, puxa ‑o para o reino celestial 
onde encontra a sua equipa de anjos. Aprenderá a ativar a sua 
divindade, descobrirá o facto de ser a bênção e alinhar ‑se ‑á 
com o seu Eu Superior de modo a aceder à energia curadora. 
Aqui exploramos a pergunta: «O que é possível agora?»

Ao identificar os problemas da vida que requerem atenção, 
ou os «sintomas», e depois tomar medidas sistemáticas, sob a 
forma de práticas espirituais específicas reveladas nos Trinta 
Remédios Curadores Pessoais dos Anjos, você pode recuperar 
a saúde, o equilíbrio, o amor e a abundância através da sua 
divindade.

A Cura Angelical não tem que ver com o alívio de sinto‑
mas, com a descoberta de soluções alternativas e nem sequer 
com pensamento criativo. Tal como experienciará na sua 
visita à Clínica de Recuperação, uma cura angelical é uma 
experiência pessoal da divindade. Ao experienciar a energia 
celestial, o seu sintoma é colocado em alinhamento com 
a vocação da sua alma, segundo as orientações do seu Eu 
Superior. 
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Os resultados são uma saúde ótima, a abundância,  
a realização, relacionamentos divinamente  

amorosos e a paz eterna. 

A Cura Angelical devolve ‑o a um estado sagrado de uni‑
dade com o seu Eu Superior. 

REMÉDIOS DA CURA ANGELICAL

Uma tradição hebraica diz que pouco depois de Adão 
ter sido expulso do Jardim do Éden experienciou uma 
doença. O Anjo Raziel deu a Adão um livro que elencava 
todas as ervas medicinais que poderiam curar todas  
as doenças possíveis. Veem quão amados somos? A cura 
foi criada mesmo antes de a doença se manifestar.

Kimberly marooney, Angel Blessings:  

Cards of Sacred Guidance and Inspiration

Se você soubesse o quanto os anjos têm para lhe dar ficaria 
espantado! Tudo aquilo de que precisamos está disponível 
mesmo antes de reconhecermos essa necessidade. Explore‑
mos os Remédios da Cura Angelical para que saiba como 
aceder a esse tesouro de abundância.

Cada remédio da Cura Angelical conta uma história com 
a qual você se poderá identificar. Os anjos apresentam a his‑
tória, trazendo sabedoria, orientação e meios. A Receita dos 
Anjos descreve ações que você pode efetuar para expandir a 
sua perspetiva desse sintoma ou desse tópico. Ao entrar nu‑
ma consciência superior abrem ‑se ‑lhe novas possibilidades. 
Passa a ter a capacidade de ver os seus sintomas como uma 
oportunidade para deixar para trás velhos hábitos e crenças. 
Estará a despertar a essência do seu Eu Superior.
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Para usar os seus remédios da Cura Angelical pessoais:

1.  Identifique o seu sintoma ou a situação de vida 
que requer atenção;

2.  Descubra o remédio da Cura Angelical que melhor 
se adapte à sua necessidade;

3.  Leia a Receita dos Anjos, e todo o tratamento, e faça 
o exercício;

4.  Permaneça na energia da Bênção Angelical para 
completar a cura.

É tão simples quanto isto. Pense neste livro como a sua 
sessão de cura pessoal com os anjos. Leia ‑o para experienciar a 
evolução da cura, ou escolha o remédio de que mais necessita.

SINTOMAS

Os sintomas são desafios da vida real que nos guiam rumo a 
qualidades que queremos incrementar em nós próprios, bem 
como a situações que temos de contrariar ou de abandonar. 

Na medicina, os sintomas são definidos como indícios sub‑
jetivos de doença ou perturbação, como sejam uma dor de 
cabeça ou uma febre. Em vez de se focar num diagnóstico da 
doença, a Cura Angelical foca ‑se naquilo que carece de alívio 
e em situações que são problemáticas. Os sintomas também 
podem ser convites para um bem maior.

Um sintoma, para os nossos fins, aponta para a existência 
de outra coisa qualquer:

		Os problemas de saúde podem ser um sintoma 
de que uma antiga crença precisa ser abandonada, 
para que adotemos uma verdade mais profunda; 
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		Uma mudança indesejada, em casa ou no trabalho, 
indicia que é possível uma nova oportunidade melhor 
alinhada com o seu coração e com a sua alma; 

		Uma aflição financeira pode estar a forçá ‑lo a transformar 
falsas crenças de escassez em abundância; 

		O seu coração pode estar ansioso pela sua alma gémea, 
um sintoma de que o anseio mais profundo é pelo amor 
divino; 

		A sua alma está a chamá ‑lo para partilhar os seus dons  
e a sua sabedoria de uma forma muito superior.

As circunstâncias da sua vida, associadas ao anseio pro‑
fundo da sua alma, revelam quando vai acolher o Espírito 
ou ser levado numa padiola para os reinos celestiais da  
cura. 

Os anjos são a via rápida. Quando os anjos tocam na sua 
vida, você é restituído à completude. Depois de ter estabele‑
cido a conexão os anjos vão à sua frente, preparando o caminho 

para uma vida de alegria, afetuosa, vibrante, abundante, criativa 

e gratificante. 
Como é que estabelece essa conexão?
Curar ‑se significa tornar ‑se completo. Pense numa Receita 

dos Anjos como uns primeiros socorros que usam as intera‑
ções, a sabedoria e as práticas espirituais dos anjos para lhe 
restituírem a sua completude. 

RECEITAS DOS ANJOS

Uma receita é definida como uma instrução escrita por um 
clínico, autorizando o paciente a receber medicamentos ou 
tratamentos. As Receitas dos Anjos focam ‑se na realização 
de tratamentos espirituais para restaurarem a integridade.
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Enquanto seres humanos, fomos formados para procurar 
sintomas. Estamos bastante conscientes das forças que estão 
em jogo nas nossas vidas. Então, o que se passa? Muitas vezes 
ficamos presos nisso, ou falta ‑nos um enquadramento siste‑
matizado para respondermos a esses problemas recorrentes, 
ou para tratá ‑los. 

Ao longo dos meus trinta e tal anos enquanto sacerdo‑
tisa, conselheira espiritual e especialista em angelologia, ouvi 
histórias de milhares de pessoas de todo o mundo. A partir 
dessas histórias compilei as nossas situações mais comuns. 
Digo «nossas» porque estive, pessoalmente, em todas as situa‑
ções que se seguem. Elas foram cuidadosamente selecionadas 
como as nossas maiores prioridades coletivas na vida. São 
alguns dos desafios e prioridades que moldaram as minhas 
experiências espirituais e a mim! Os meus problemas mais 
difíceis e mais persistentes tornaram ‑se nas minhas maiores 
bênçãos, exigindo que eu reforçasse as qualidades da minha 
alma necessárias para dar ‑lhes resposta e melhorando, efeti‑
vamente, a minha vida.

Percorra os seus remédios da Cura Angelical pessoais, pro‑
curando a história que melhor se adeque à sua necessidade. 
Enquanto mística angelical Kimberly, partilhei a sabedoria 
dos anjos. Enquanto Dra. Kimberly sou a clínica que passa a 
receita dos anjos. E enquanto reverenda Kimberly acrescentei 
uma bênção a cada uma das histórias. 

BÊNÇÃOS DOS ANJOS

A Bênção dos Anjos orienta ‑o rumo a uma experiência pessoal 
de quanto os anjos gostam de si. Ao ler a Bênção dos Anjos 
com o coração aberto você «saberá» que os anjos estão sempre 
presentes, concedendo oportunidades de intervenção divina. 
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Cada remédio dos anjos é a sua chamada à ação, orien‑
tando ‑o para experiências diretas e pessoais com os anjos 
e com o seu Eu Superior, as quais restauram a paz, rejuve‑
nescem o corpo dando ‑lhe saúde, corrigem os conflitos e os 
mal ‑entendidos nos relacionamentos, fornecem substância 
criativa, aliviam situações problemáticas e oferecem soluções 
que nunca lhe teriam ocorrido. Esses resultados são a Cura 
Angelical.

Continue a ler e terá a sua primeira experiência pessoal da 
Clínica de Recuperação de S. Rafael Arcanjo.
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A Clínica  
de Recuperação  

de S. Rafael Arcanjo

Digam ‑me, simplesmente, o que fazer!

Quantas vezes é que já se sentiu assim? Tem um problema 
e só quer saber o que fazer para que ele melhore ou desa‑
pareça. 

Faça esta viagem com os seus anjos ao interior  
da Clínica de Recuperação de S. Rafael Arcanjo. 

Durante esta viagem você encontrará os seus anjos, apren‑
derá a ativar a sua divindade, descobrirá o facto de ser a bênção 
e alinhar ‑se ‑á com o seu Eu Superior para ativar a energia 
curadora. Leia lentamente, imaginando o que está a ser des‑
crito. Perca algum tempo a visualizar e a sentir. Abra ‑se a si 
mesmo, para receber o fluxo de energia celestial e curadora. 
Saboreie esta experiência e regresse para realizar esta viagem 
com frequência. 
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OS ANJOS ESTÃO CONSIGO

Os anjos estão aqui para si, sempre. Você nunca está sozi‑
nho. Não está esquecido nem abandonado. É profundamente 
amado e valorizado. 

Precisa de ajuda relativamente a quê? A Clínica de Recu‑
peração está aberta!

Entre. Traga os seus problemas, os seus medos e a sua in‑
tranquilidade. Os Anjos Curadores estão à sua espera. Precisa 
de ajuda relativamente a quê? Inspire e perca um momento 
a sentir o seu corpo. O que é que está carente de tranquilida‑
de, de alinhamento, de alegria ou de conforto? Você acha ‑se 
emocionalmente desafiado por um conflito? Está a sofrer de 
tristeza, de desgosto, de depressão ou de raiva? É torturado 
por pensamentos recorrentes de autocrítica ou de culpa? Tem 
uma situação na vida que precise da sua atenção? 

O que quer que seja deixe ‑o vir à tona, para ser curado. 
Foque ‑se no tópico mais importante e mantenha ‑o, com leveza, 
no seu coração. Nada há que precise de saber ou fazer, porque 
se acha no enlace dos anjos. 

Esta Clínica de Recuperação situa ‑se dentro dos Templos 
da Cura, tal como um posto de saúde sem consultas marcadas 
pode situar ‑se ao lado de um hospital. Cada templo de cura é 
único nos seus propósitos, impressionantemente belo, com 
pessoal qualificado e material abundante. Os seus anjos levam‑
‑no para o templo que dá melhor assistência à sua necessidade. 

VIAGEM AO INTERIOR DA CLÍNICA  
DE RECUPERAÇÃO DE S. RAFAEL ARCANJO

Ao entrar lá, a tranquilidade é surpreendente! Parece um filme 
de ficção científica, em que a personagem passa pelo pórtico 
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de um mundo e dá por si noutro. A surpresa mais imediata 
é aquilo que lá não está — o ruído! Há um silêncio reverente. 
Em vez de ouvir, você sente a vibração harmoniosa da mais 
suave música. A música provém de em redor de si, acalmando 
instantaneamente o corpo, a mente e a alma. A própria música 
tem uma riqueza sagrada e uma profundidade que você nunca 
experienciou com a música terrena. É como se todo o seu ser 
estivesse a cantar também essa antiga canção de amor. Num 
segundo, você sente ‑se em paz, seguro. 

À medida que se relaxa, serenando, começa a olhar à sua 
volta. A área da receção é impressionantemente bela. Não 
existe qualquer secretária onde lhe façam o check ‑in, nem 
impressos a preencher, nem quaisquer avisos, nem desinfe‑
tante, nem máscaras faciais ou luvas, nem cadeiras de rodas, 
nem cadeiras, nem espera! 

A própria sala parece viva, com energia e amor. As pare‑
des emitem um brilho suave, iluminando a sala. O chão está 
quente e radiante. Você sente ‑se bem ‑vindo, como se chegasse 
a casa num lugar sagrado pelo qual uma parte profunda de 
si ansiou ao longo de toda a eternidade. 

ANJO DO BEM ‑ESTAR

Estão à sua espera. Um Anjo do Bem ‑Estar encontra ‑se con‑
sigo e põe os seus braços de amor à sua volta. Acaricia ‑lhe as 
costas e qualquer ansiedade, medo ou preocupação desapa‑
recem imediatamente. Só existe paz, bem ‑estar e amor. Você 
relaxa como uma criança no enlace de Nossa Senhora. O seu 
coração conhece este local de amor profundo. A sua alma 
recorda ‑se de se afundar na paz eterna. Instantaneamente 
está tudo bem, à medida que você é transportado, dentro do 
seu Eu, para a verdade superior. Está tudo bem.
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A SALA DE RECUPERAÇÃO

O Anjo do Bem ‑Estar acompanha ‑o até à sala de recuperação, 
que foi meticulosamente preparada para si. É tão bonita que 
você chora lágrimas de gratidão ao largar o fardo que tem 
andado a carregar. Pode nem sequer saber que ele está lá 
até senti ‑lo cair para longe de si. A sala contém tudo aquilo 
de que precisa, e você pode levar o que quiser. Não falta nada. 
Mais parece uma combinação de museu e arca do tesouro do 
que uma sala de tratamentos. 

O seu anjo faz ‑lhe sinal para que se deite. A cama é tão 
convidativa e confortável que você afunda ‑se nela. Parece‑
‑lhe estar a flutuar num universo de amor autêntico e de 
paz. Ao aventurar ‑se muito para lá do seu corpo humano, 
numa expansão da consciência, todos os cuidados e preocu‑
pações desaparecem. Você dissolve ‑se no seio dessa experiên‑
cia de amor incondicional e de paz eterna. Não existe mais  
nada.

Um a um, seres amáveis e radiantes começam a entrar na 
sala. Rodeiam ‑no delicadamente para colocarem as mãos no 
seu corpo, em áreas que estão desequilibradas ou que expe‑
rienciam intranquilidade. 

SERES LUMINOSOS TRANSMITEM  
ENERGIA REGENERADORA

Através das mãos dos seres luminosos, você sente uma trans‑
missão de energia que está viva e pulsa de saúde, vitalidade 
e equilíbrio; com tranquilidade; com amor e alegria; com 
paz, prazer, doçura, força, coragem, êxtase, deleite, empodera‑
mento e possibilidades. Receba, profundamente, essa bênção 
vinda diretamente da Origem.
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Intuitivamente, você sabe que está a ser alinhado energe‑
ticamente com a completude e a verdade do seu Eu Superior. 
Na verdade, você é tão radiante, poderoso, afável, compassivo 
e sábio como os seres que o rodeiam. 

Você está em casa. Os seres luminosos estão, simples‑
mente, a ajudá ‑lo a lembrar ‑se de quem é. Nessa experiência 
de unidade e conexão, tudo o que difere dessa beleza, dessa 
paz, dessa verdade é, instantaneamente, transfigurado em 
mais amor. A energia da sua vida que é contrária a essa expe‑
riência de deleite, a essa integridade, é reconfigurada. Essa 
energia é reorganizada, tornando ‑se na substância de que você 
precisa para cumprir a vocação da sua alma. Essa substância 
divina faz agora parte da sua arca do tesouro e deve ser usada, 
dado que é uma bênção. 

A sua consciência é restabelecida ao experienciar a uni‑
dade com o seu Eu Superior. O seu corpo é rejuvenescido ao 
abandonar o desequilíbrio dos equívocos e da intranquilidade.  
As suas emoções são renovadas, adquirindo toda a gama 
da sua expressão, devidamente percecionada. A sua vida é 
remodelada para promover a vocação da sua alma, com tudo 
aquilo de que necessita. Você fica pleno de gratidão por essa 
experiência do seu Eu Superior e do lar. 

Está tudo bem. Convide a energia do amor e da paz a inun‑
dar todas as células e todos os átomos do seu corpo. Imagine 
o seu ADN a ser reconfigurado, adquirindo esse padrão de 
perfeição, eliminando instantaneamente todos os problemas 
físicos e restituindo a completude, o funcionamento e a beleza 
ao precioso templo que é o seu corpo. 

Está tudo bem. Desfrute dessa presença do amor divino 
e da paz eterna. 
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