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INTRODUÇÃO 

Localize o verdadeiro Anjo que 
abençoou zodiacalmente  o seu 
nascimento e  através dele 
obtenha a realização de seus 
sonhos mais profundos! 

Tabela Angélica da 
Tradição 

Vivemos no mundo da relatividade e por esta 
razão algumas vezes encontramos uma 
informação sendo transmitida de uma maneira 
bem diferente da outra. 

As diversas formas com que nos transmitem 
uma informação depende de pontos de vista, 
significados ou a interpretação feita pelas mais 
diversas culturas influenciadas por questões 
culturais e religiosas. 
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É por esta razão que encontramos uma grande 
quantidade de horóscopos:  

 Horóscopo Ocidental: É dividido em 12 
signos e eles são representados pelo nome 
mitologia greco-romana dada para as 
estrelas. Entre os diferentes tipos de 
horóscopos do mundo este é o mais 
utilizado. 

 Horóscopo árabe: Dispõe de 12 signos com 
nomes de armas medievais. Entre os tipos de 
horóscopos mundo parece o mais guerreiro, 
mas as armas simbolizam a capacidade de 
enfrentar a vida. 

 
 Horóscopo asteca: É dividido em 12 signos 

dos quais 8 animais são da região. Na 
verdade, é uma interpretação do horóscopo 
maia feita pela cultura asteca. 

 
 Horóscopo chinês: É composto de 12 

signos  com  nomes  de  animais  comuns  na 

INTRODUÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

China antiga. Entre os tipos de horóscopos do 
mundo o chinês é caracteriza-se pelo reinado 
anual de cada signo. 
 
 Horóscopo indiano: Tem 12 sinais (rashis), 

o horóscopo indiano é sideralista, não 
zodiacal. A interpretação é feita através da 
posição real das estrelas no céu, o que o 
diferencia de todos os outros tipos de 
horóscopos do mundo. 

 
Assim como falamos acima, também existe mais 
de uma Tabela Angélica. Segundo os estudos que 
fiz esta é a mais antiga de todas as Tabelas sobre 
Anjos e visa localizar no zodíaco o Anjo que 
abençoava o planeta no dia do seu nascimento.   
 
Uso a Tabela da Tradição porque ela me revela o 
destino da humanidade e o aprendizado (missão) 
que cada alma (pessoa) escolheu ter nesta 
encarnação. 
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A Tabela da Tradição 

Assim como livros e autores diferentes possuem 
os mais diversos pontos de vista quanto a função 
do Anjo da Guarda, assim também existe 
divergência quanto a tabela dos dias 
abençoados pelos Anjos Planetários, os quais 
também são chamados de Anjos Cabalístico ou  
Gênios da Cabala. 
 
Em nosso estudo pesquisamos as mais diversas 
fontes, tendo em mente a verdade e a 
veracidade do documento encontrado. Entre as 
que encontramos, optamos pela chamada Tabela 
da Tradição ou dos Antigos Alquimista, uma 
tabela que nos indicou a “trilha da evolução das 
almas” através dos Anjos e que nos orienta sobre 
os propósitos de nossa alma a cada encarnação.  
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A TABELA DA TRADIÇÃO 

A Tabela da Tradição 
foi extraída do livro 
“Ciência Cabalística”, 
publicado em 1823 
por Lazare R. 
Lenain, com prefácio 
do Dr. Papus, Grão-
Mestre da Ordem 
Cabalística Rosa + 
Cruz. 
 

Lenain, por sua vez, baseia o seu estudo nos 
livros “Oedipus Aegyptiacus”, publicado em 1652 
pelo Padre Kircher; “Philosophie Occulte”, 
publicado em 1510 pelo médico e ocultista 
alemão Agrippa,  e o “Sepher Há-Zohar – O livro 
do Esplendor”, publicado em 1280 pelo rabino 
Moyses de Leon e, cuja autoria foi atribuída ao 
rabino Shimon Bar Yochay – que viveu no século 
II d.C. 
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A TABELA DA TRADIÇÃO 

Capa do livro “Oedipus 
Aegyptiacus” escrito por 
Kircher. Nela Kircher mostra 
a Esfinge, após ter testado o 
aprendizado de Édipo, 
admitindo que ele 
solucionou o seu enigma. 
 

Devekuth: a mística mais 
elevada do “Sepher-Há-
Zohar”; através dela 
entende-se a União do 
Homem com Deus, a 
adesão entre o Divino e o 
Humano. 
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A TABELA DA TRADIÇÃO 

A Tabela da Tradição nos possibilita localizar a 
exata posição zodiacal do Anjo Planetário no 
momento do nosso nascimento, o que nos coloca 
sob o mesmo fio de luz daquela Grande Energia 
Angélica que nos abençoou. O fato de estarmos 
sob a mesma luz que o nosso Anjo Padrinho nos 
possibilita contatá-lo a qualquer hora do dia ou da 
noite. 
 

“Os livros e os manuscritos servem 
apenas como ponto de partida. A 

meditação e a assistência do plano 
invisível podem fazer o resto.  

 
Não seria demais repetir que, sem a 

assistência do plano invisível, nenhum 
progresso real pode ser alcançado nesses 

estudos”. 
 

Dr. Papus Grão-Mestre  
da Ordem Cabalística da  

Rosa + Cruz 
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A TABELA DA TRADIÇÃO 

Há várias ordens entre os Anjos e é importante  
destacar que eles não são iguais.  
 
Apesar de não haver a distinção entre o 
Superior (aquele que está mais próximo do 
Criador) e o Inferior (aquele que está mais 
próximo da matéria) pois todos são importantes 
e necessários no Caminho da Luz, eles diferem 
no poder e na ordem.  
 
Sua luz e amor ultrapassam a capacidade que 
temos de concebê-los através de nossas 
mentes e pensamentos, eles são pérolas muito 
preciosas que atuam em suas respectivas 
categorias. 
 
Cada ordem de acordo com os desígnios 
divinos recebe a luz, a ciência, o bem, o 
perfeito, o puro, o amor e os transmite ativando 
um processo de purificação, iluminação e 
perfeição.  
 
 



11| ANGELLUZ   

Os 72 Anjos 
Planetários 

Os 72 Anjos Planetários representam as 72 
Manifestações da Divindade; o que quer dizer 
que eles representam as 72 Emanações ou 
Aspectos do Criador. 
 
Cada uma destas emanações é personificada 
por Grandes Seres Angelicais, os quais 
possuem um atributo e uma virtude 
determinada. 
 
Segundo a Tradição oculta, os Grandes Anjos 
Planetários também estão encarregados de 
ouvir as preces e as súplicas dos seres 
humanos e, quando o pedido for feito no tempo 
apropriado e tiver como objetivo um dos seus 
atributos ou virtudes, encaminhá-los a eterna 
Fonte de Amor e Bondade. 
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Os 72 Anjos Planetários 

O mais importante, porém, não são os favores, 
os privilégios ou vantagens que poderemos 
obter através de nossos pedidos aos Anjos 
Planetários, mas sim a absorção das virtudes 
que cada um destes Anjos possui. 
 
Se a cada manhã, ao levantarmos, dirigirmos 
nossas vibrações para o Anjo do Dia, sem 
nenhuma intenção específica, a não ser 
recebermos as suas bênçãos, começaremos, 
aos poucos, a notá-las refletidas em nosso 
comportamento. 
 
Se cada dia é presidido por um Grande Anjo 
Planetário e este Anjo está disposto a 
compartilhar as suas virtudes e a sua sabedoria 
com a Humanidade, por quê então não 
buscarmos estarmos em sintonia com a sua 
energia? 
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Os 72 Anjos Planetários 

O contato puro e simples com 
os Anjos Planetários nos 
possibilitará o aprendizado de 
coisas que seriam impossíveis 
de serem aprendidas de outro 
modo.  

O aprendizado obtido através do Anjo do Dia não é 
restrito somente às coisas espirituais, mas, também, 
aos mais diversos aspectos da vida prática. 
 
Pratique. Procure diariamente expressar através de 
seus pensamentos e ações as virtudes do Anjo do 
Dia.  
 
Deseje ardentemente que as virtudes e os 
conhecimentos do Anjo sejam direcionados para você 
e para o mundo; e, pouco a pouco, você notará 
modificações fantásticas em sua vida. 
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Os 72 Anjos Planetários 

Com este trabalho você estará contribuindo, não 
só para melhorar a qualidade de sua vida, como 
também para transformar o seu dia em um 
constante aprendizado. 

APROVEITE AS BÊNÇÃOS DOS ANJOS 

PLANETÁRIOS 

 
A cada dia, assim que você tiver um tempo (de 
preferência pela manhã), eleve o seu 
pensamento à Jesus, ou ao Ser de Luz de sua 
devoção, e através do seu Anjo da Guarda peça 
bênçãos e proteção.  

Faça uma oração que for do seu agrado.  

Após, pronuncie, três vezes em seguida, em voz 
alta o nome do Anjo Planetário; leia o Salmo 
mencionado na tabela e, de uma maneira 
simples e sincera, peça bênçãos.  

Agradeça acendendo uma vela (deixe-a queimar 
até o fim) ou ofereça ao Anjo do Dia uma flor na 
cor indicada (deixe-a no vaso até murchar,  
depois jogue-a no lixo). 
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Os 9 Coros (Ordens) 
de Anjos  

A Hierarquia Angélica tem como função da 
distribuição da energia divina por todo o 
universo, através da canalização, da triagem, da 
retransmissão e da ampliação da Luz. 
 
Dentro  da  Angelologia  tradicional,  o  Reino  
Angélico   tem   sua atuação  nos  três  planos da  

existência ou 
mundos (o 
superior, o 
intermediário 
e o inferior) e 
pode ser 
dividido em 
nove (9) 
Famílias ou 
Coros 
Angelicais. 

Gustave Doré - 
Hierarquia 
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 

Plano Superior 
 

ANJOS DE PURA 
CONTEMPLAÇÃO: 

 
Encarregados de redistribuir os Princípios 

da Vida para todo o Universo. 
 

Governa toda a Criação: 
 

Serafins 
 

Querubins 
 

Tronos 
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 

Plano Intermediário 
 

ANJOS DO COSMOS: 
 

Encarregados de redistribuir a Energia 
Divina para o Sistema Solar. 

 

Governa todo o Cosmos: 
 

Domínios 
 

Potências 
 

Virtudes  
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 

Plano Inferior  
 

ANJOS DO MUNDO: 
 

Encarregados de redistribuir a Energia 
Divina para o Planeta. 

 

Governa todo o Mundo: 
 

Principados 
 

Arcanjos  
 

Anjos  
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 

Características de cada Família ou Coro 

Angélico 

Família dos SERAFINS 

São os responsáveis pela transmissão da 

Vontade Divina, manifestando a Sua Glória 

através da iluminação e da purificação. 

Os Serafins são coordenados pelo Príncipe 

Metatron - o Príncipe das Faces ou o Rei 

dos Anjos. Sua função  é distribuir as 

energias divinas para todos os seres de 

menor potência e coordenar as atividades 

dos seres angelicais ligados ao planeta 

Netuno.  

O Arcanjo Metatron representa a 

supremacia divina em todo o seu esplendor 

e é auxiliado, em suas tarefas, por 8 

grandes assistentes (algo semelhante ao 

Assistente do Presidente de uma empresa). 
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 

Família dos QUERUBINS 

 

São responsáveis pela transmissão do 

Amor/Sabedoria do Criador, são os 

guardiães do conhecimento supremo e 

transmitem-nos a alegria do viver. 

Os Querubins são coordenados pelo 

Príncipe Raziel - O Mensageiro de Deus ou 

A Visão Amorosa de Deus. Sua função é 

distribuir energias amorosas por todo o 

Universo, transmitir o conhecimento mais 

puro e coordenar as atividades dos seres 

angelicais ligados ao planeta Urano.  

O Arcanjo Raziel atua como o guardião da 

originalidade e do conhecimento maior e é 

auxiliado, em sua função, por 8 grandes 

assistentes. 
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 

Família dos TRONOS 

 

São responsáveis pela distribuição da 

energia da inteligência ativa do Criador, 

representam a grandeza divina e 

manifestam a união de todas as coisas 

com Deus. 

Os Tronos são coordenados pelo Príncipe 

Tzaphkiel - Deus Oculto ou a Verdade de 

Deus . Sua função é transmitir a 

verdadeira inteligência por todo Universo, 

promover a ordem e a organização e 

coordenar as atividades dos seres 

angelicais ligados ao planeta Saturno.  

O Arcanjo Tzaphkiel representa todo o 

trabalho das forças criativas em ação e é 

auxiliado por  8 assistentes. 
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 

Família dos DOMÍNIOS 
 
São responsáveis pela distribuição do 

Poder Divino através do Sistema Solar, 

representam a clemência e a bondade do 

Criador. 

 

Os Domínios são coordenados pelo 

Príncipe Tzadkiel -  Sabedoria e união de 

Deus. Sua função é administrar o mundo de 

Deus, cuidando para que as leis universais 

sejam atuantes, e coordenar as atividades 

das inteligências angelicais ligadas ao 

planeta Júpiter.  

 

O Arcanjo Tzadkiel representa o fogo 

purificador, a justiça divina sábia e 

benevolente e é auxiliado por 8 assistentes. 
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 

Família das POTÊNCIAS 
 
São responsáveis pela distribuição da 

energia do Amor Divino através do Sistema 

Solar, protegem as leis do mundo físico e 

moral; manifestam a potências e a força da 

Luz e são considerados como “o exército de 

Deus”.  

 

As Potências são coordenadas pelo 

Príncipe Kamael - Fogo de Deus ou Auxílio e 

força de Deus. Sua função é manter o 

equilíbrio das energias, manter a ordem e a 

organização do todo criado, estabelecendo 

limites entre os diversos planos e cuidando 

de sua preservação. Kamael atua também 

como coordenador das inteligências 

angelicais ligadas ao planeta Marte. 

Arcanjo Kamael protege o relacionamento 

entre os seres humanos, coordena a 

procriação e a perpetuação entre as 

espécies e é auxiliado em seu trabalho por 

8 assistentes. 
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 
Família das VIRTUDES 
 
São responsáveis pela distribuição da energia 

da Inteligência Divina e da Iluminação por todo 

o sistema solar, atuam na criação e 

manutenção do reino mineral e sobretudo dos 

metais, manifestam a beleza e esplendor da 

criação divina.  

 

As Virtudes são coordenadas pelo Príncipe 

Raphael - Casa de Deus ou A Cura de Deus ou 

A Verdade de Deus. /sua função é manter o 

equilíbrio de todas as coisas, inclusive dos 

cinco ( éter, ar, fogo, água, terra) elementos, 

auxiliar e promover a cura dos seres humanos 

nos níveis: físico, energético, emocional e 

espiritual e também coordenar as inteligências 

angélicas ligadas ao Sol. Arcanjo Raphael 

representa o esplendor do Criador em sua 

criação, derramando bênçãos para que haja a 

verdadeira perfeição e harmonia em nosso 

mundo e que a humanidade cumpra os 

propósitos para os quais foi divinamente 

destinada; é auxiliado em sua missão por 8 

assistentes. 
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 

Família dos PRINCIPADOS 
 
São responsáveis pela manutenção da 

justiça e da ordem no planeta, atuam 

diretamente sobre o reino vegetal, 

promovendo a força, a vitalidade e a energia 

dentro do reino vegetal. 

 

Os Principados são coordenados pelo 

Príncipe Haniel - Amor e graça de Deus, sua 

função é cuidar para que haja uma evolução 

no conceito e significado da energia do Amor. 

Arcanjo Haniel por meio da energia da justiça 

amorosa distribui bênçãos para o 

crescimento do amor crístico no coração dos 

homens, protege-os  do desamor através de 

suas irradiações de puro amor, a única e 

verdadeira energia que tudo dissolve e 

apazigua; coordena as inteligências 

angélicas ligadas ao planeta Vênus e possui 

também 8 grandes assistentes angélicos 

para auxiliá-lo em sua missão. 
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 

Família dos ARCANJOS 
 
São responsáveis pela distribuição de todas as 

energias superiores para os planos inferiores e 

pela sutilização das energias mais densas. Os 

Arcanjos coordenam as atividades de todas as 

legiões de Anjos e Devas que atuam no planeta, 

são responsáveis pela evolução planetária e 

dos seres humanos, angélicos e elementais; 

promovem a evolução e o desenvolvimento do 

reino animal. 

 

Os Arcanjos são coordenados pelo Príncipe 

Mikael - Aquele que é semelhante a Deus ou a 

Virtude de Deus, a sua função é proteger, 

conceder energia, vitalidade, coragem, força, 

vontade, determinação aos seres humanos. 

Arcanjo Mikael ou São Miguel Arcanjo ( como é 

conhecido) irradia bênçãos de proteção divina, 

determina limites, incentiva a disciplina e o 

relacionamento fraternal e cooperativo. 

Arcanjo Mikael coordena as inteligências 

angélicas ligadas ao planeta Mercúrio e conta 

com 8 grandes assistentes para auxiliá-lo em 

seu trabalho. 
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Os 9 Coros (Ordens) de Anjos 

Família dos ANJOS 
 
São responsáveis pela distribuição de todas 

as virtudes e qualidades do Criador nas 

atividades cotidianas, promovem a 

disseminação do verdadeiro conhecimento e 

dos valores mais puros. Os Anjos tem como 

função assegurar uma assistência constante 

aos seres humanos, cuidando para que 

tenham a segurança necessário para 

cumprirem os seus propósitos divinos. 

 

Presidem os nascimentos dentro da raça 

humana, irradiam bênçãos para facilitar-lhes 

a iluminação a harmonia. Os Anjos são 

coordenados pelo Príncipe Gabriel - Deus é 

a minha força ou O Anjo da Anunciação, sua 

função é distribuir energias de purificação e 

incentivar a humanidade a ressaltar na vida 

cotidiana, o brilho da Luz interior. Arcanjo 

Gabriel coordena as inteligências angélicas 

ligadas ao nosso satélite - a Lua e possui 8 

assistentes, que o auxiliam em sua missão: 
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Localize, através 
da Tabela da 

Tradição, o Anjo 
Planetário que 

abençoou o seu 
nascimento. 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 
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Encontre o Anjo do seu nascimento 

Nota:  

 

As datas 15/3 a 19/3 pertencem às pessoas que têm o  

direito de escolher seu Anjo Padrinho e  como 

consequência seu Arcanjo.  

 

São pessoas que possuem a necessidade de trabalhar 

com o poder da escolha e da determinação. A escolha é 

feita de acordo com suas necessidades ou o seu 

objetivo. Uma vez escolhido seu Anjo Padrinho e  o 

Arcanjo da família a qual Ele pertence, é aconselhável 

conservá-los para sempre.  
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Encontre o Anjo do seu nascimento 

 

Nota:  

 
Segundo a tradição cabalista os dias 15 a 18/3 são 
dedicados ao Arcanjo Sandalphon – O Grande Anjo dos 
Destinos da Humanidade - e o dia 19/3 é dedicado ao 
Criador; portanto as pessoas nascidas: 

 
 em 15/3 devem escolher o seu Anjo Padrinho 

entre os Anjos de número 1 ao 18,  
 

 em 16/3 devem escolher entre os Anjos  de 
número 19 ao 36,  

 
 os de 17/3 devem escolher entre 37 ao 56,  

 
 os de 18/3 escolhem entre 57 a 72 e  

 
 os de 19/3 devem escolher entre os Anjos 1 a 72. 

 
 As pessoas nascidas no dia 29/2 devem 

proceder, na escolha de seu Anjo Padrinho, do 
mesmo modo que os nascidos em 19/3. 
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Gustave 
Doré –  
A Luz 
Central e 
Anjos por 
todo o 
universo. 
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ANGELLUZ 
Angelluz tem como objetivo auxiliar na reconstrução da 
ponte de ligação existente entre os Anjos e os Homens 
através da informação, do desenvolvimento de hábitos que 
contribuam para a expansão da sua consciência e ligação 
com os níveis mais sutis da energia superior.  
 
Temos como meta atingir esse objetivo, através de: 
 
 Exercícios que promovem o desenvolvimento da 

visualização positiva, voltada para o bem e para a paz, 
 O incentivo para a valorização do cotidiano como a 

grande oportunidade de aprendizado e crescimento 
espiritual, 

 Desenvolvimento de uma visão superior sobre os fatos 
dos dia-a-dia.  

 O desenvolvimento da visão angélica, a qual vê, 
apesar das aparências, o belo, o perfeito, o mágico, o 
luminoso e o sagrado em todas as coisas. 

 O incentivo da auto-observação e do auto 
aprimoramento. 

 
Angelluz divulga gratuitamente a existência e trabalho dos 
Anjos segundo a Angelologia através de e-books, 
infográficos, vídeos para reflexão e interiorização em seu 
canal YouTube e comercialmente através de cursos, Cds e 
livros no formato impresso ou virtual. 
 

Moacyr Martins 


