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ABRE CAMINHOS E LIMPEZAS 
DE ENERGIAS DENSAS 
ARCANJO MGUEL / ISABEL ANGÉLICA 

O QUE É? 
Isabel Angélica disponibiliza este serviço, à distância, com a Guia do Bem Amado Arcanjo 

Miguel, ser que trabalha com as manifestações amorosas da Espada de Luz que Abre 

Caminhos em Justiça, Verdade e Alinhamento com a energia divina disponível para a 

Humanidade a partir do Coração da Criação. 

Estes trabalhos são transformadores, alinhando a manifestação terrena e divina do Ser para 

uma maior clareza e verdade. 

O Guia e Mentor destes trabalhos é Arcanjo Miguel, Comandante do 1º Raio Azul da 

Verdade e Justiça Divinas, cuja responsabilidade é a abertura de caminhos para a 

manifestação da essência de Luz e Amor em cada ser humano encarnado na Terra. É Ele 

que, através de Isabel Angélica, dirige os trabalhos de Abertura de Caminhos para a 

manifestação e aplicação da Justiça Divina nas situações onde esta não se apresenta. 

O objectivo é o de permitir que todos tenham acesso às possibilidades de evolução, 

transmutação e elevação espiritual disponibilizadas Aqui e Agora no momento de salto 

quântico que a Mãe Terra regista e todos os seres que nela habitam em qualquer um dos 

seus planos energéticos. 

Objectivos do Abre Caminhos e Limpeza de Energias Densas: 

- Limpar e clarificar qualquer quadro de energias densas como magias negras, 

vampirismo, obsessão ou outro tipo de acção que condicione o fluxo livre da energia 

e do livre-arbítrio; 
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- Repor harmonia e verdade em situações familiares ou relacionais, removendo 

energias invasoras ou de contratos, pactos e acordos que não sirvam mais ao 

acordado pela Alma Divina e a Alma Humana; 

- Remoção de energias densas que possam agravar quadros de saúde psíquica, 

mental, física e emocional; 

- Limpeza de maldições hereditárias e/ou familiares; 

- Harmonização de casas e/ou negócios (em parceria com Liliana Guerreiro); 

- Remoção de entidades obsessoras ou elevação de entes queridos que já partiram; 

etc. 

 

Todos estes pontos são autorizados pela pessoa que pede o Abre Caminhos para cura e 

harmonização com o consentimento de Arcanjo Miguel, a Alma Divina e as Equipas 

espirituais de quem desejar usufruir desta Limpeza, sendo que são sempre respeitadas os 

desígnios do Eu Superior de cada interveniente em prol de um Bem Maior que pede limpeza, 

justiça e verdade em Amor.  

Cada intervenção é efectuada no pressuposto da responsabilidade de quem usufrui da 

Limpeza, sendo que existem directrizes e sugestões para a continuidade dos trabalhos que 

serão essenciais para o assumir das repercussões destas aberturas de caminho 

dispensadas amorosamente por Arcanjo Miguel. 

Um trabalho sério, responsável, a decorrer em 28 dias a partir do momento em que é 

solicitado para a limpeza de energias mais densas com a Espada do Arcanjo Miguel e Abre 

Caminhos que actuam ao nível mental, emocional, físico e espiritual da pessoa que 

necessita desta limpeza profunda, com remoção e limpeza de magias negras, entidades 

obsessoras, etc. 

Um Abre Caminhos e Limpeza de Energias Densas não é um milagre e não irá “livrar-te” de 

todos os males! São realizados ajustes que equilibram o campo energético e astral da 

pessoa repondo a sua energia original, libertando-a de elementos estranhos. Isso reflecte-
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se na vida física através de vários aspectos: diminuição dos obstáculos no dia-a-dia; 

aumento da energia vital; abertura de caminhos para novos ciclos no trabalho, na saúde, na 

vida afectiva, etc. Ocorrem ajustes desde o plano energético até ao plano físico e estes 

são algumas das vezes imperceptíveis, mas em nada invalidam a seriedade e eficácia de 

acção de Arcanjo Miguel através de Isabel Angélica. 

 

Podes ter acesso a mais instrução aqui: https://youtu.be/srAQj6JcEzY 

 

COMO SE PROCESSA? 
O trabalho completo demora 28 dias a ser feito: 7 a 10 dias de rituais (entre a Lua 

Minguante e a Lua Nova) + 18 dias de sustentação, oração e acção dos guias sobre o 

campo energético da pessoa (como é explicado no vídeo acima). 

Caso decidas avançar, deverás preencher este formulário respondendo aos dados 

solicitados. 

Todos os dados que forem transmitidos são confidenciais. 

Todos os envolvidos no Abre Caminhos e Limpeza de Energias Densas devem ter 

conhecimento da harmonização que irão receber. 

Isabel Angélica não se responsabiliza por alterações feitas pela própria pessoa aos 

procedimentos e indicações recebidas. As mensagens do que é necessário fazer 

posteriormente (caso haja algo a fazer) são para ser cumpridas à risca sem alteração ou 

substituição de nenhum elemento. 

O resultado do trabalho pode não vir no formato idealizado pela pessoa. Há que respeitar a 

acção de um propósito maior, sempre em favor de um bem maior. 

Com um trabalho de Abre Caminhos e Limpeza de Energias Densas o campo energético da 

pessoa fica harmonizado pelo que a manutenção da higiene espiritual da pessoa é única e 
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exclusivamente sua, sendo que Isabel Angélica não se responsabiliza pela conduta e 

escolhas pessoais de quem recebe esta profunda intervenção. 

Passado os 28 dias de Abre Caminhos, Isabel Angélica irá realizar um retorno por escrito 

para passar alguma informação ou anunciar a renovação de um ciclo, caso Arcanjo Miguel 

assim o indique que é necessário, o processo é repetido sem qualquer novo pagamento.  

Quando preencheres o formulário mencionado acima, deverás fazer o upload da(s) 

fotografia(s) do(s) interveniente(s). 

 

QUAL O VALOR DE TROCA? 
Um Abre Caminhos e Limpeza de Energias Densas implica energia, tempo, conhecimento e 

conexão por parte de Isabel Angélica durante um período de 28 dias.  

Este Serviço tem um valor monetário de troca de 250,00 e os pagamentos podem ser 

realizados pelos seguintes meios: 

Por transferência bancária ou depósito directo 

PT50 0035 0083 0004 8154 1304 6 da CGD (Isabel A. Costa) 

Ou por Paypal para o email isabelangelica.contact@gmail.com (acresce 2,50) por 

causa das despesas administrativas por cada transacção) 

Ou por MBWay para 968181368 

Deverás partilhar evidência de pagamento para isabelangelica.contact@gmail.com 

juntamente com o envio do formulário acima mencionado. 

Em caso de necessidade, é possível o pagamento em duas fases - a primeira, de 150€, 
antes do início da intervenção e a segunda, 100€, duas semanas após o início da 

intervenção. 
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O QUE ENVOLVE? 
Cada Abre Caminhos e Limpeza de Magias Negras é um trabalho individual, cuja autorização 

dos envolvidos é imprescindível. Reservo-me no direito de negar fazer um ritual a pedido de 

terceiros sem o consentimento da pessoa a tratar. 

O resultado do trabalho pode não vir no formato idealizado pela pessoa, muitas vezes o 

que achamos melhor para nós, não é de facto o melhor para nós. Há que respeitar a acção 

de um propósito maior, sempre em favor de um bem maior. 

Não faço qualquer tipo de trabalho que manipule energeticamente alguém. 

 

O QUE É NECESSÁRIO DA TUA PARTE? 
É-te pedido que a partir do dia em que se procede à abertura do Altar para o teu Abre 

Caminhos, e durante 28 dias consecutivos, mantenhas activo um Altar em tua casa para 

ancoramento do teu pedido onde deverá estar acesa uma vela (acender uma vela t-light 

por dia durante 28 dias). Neste Altar poderás colocar os elementos que sentires de acordo 

com a tua preferência de conexão espiritual. 

O resultado dos trabalhos vai sendo lentamente materializado no plano físico. Pode 

acontecer ainda durante os dias do trabalho ou meses depois!  

Durante estes 28 dias, NÃO FAZER OUTROS TRABALHOS NESTE PERÍODO COMO MESAS 

RADIÓNICAS, TERAPIAS DIMENSIONAIS, REIKIS, ETC. No decorrer do trabalho, Isabel 

Angélica estará a trabalhar com a tua energia e qualquer interferência poderá ter um 

resultado negativo e reduzir a eficácia. 

No final da intervenção, poderão ser transmitidas linhas guias de desenvolvimento pessoal 

e espiritual que a pessoa pode ou não seguir, conforme a sua escolha pessoal. Contudo, o 

objectivo será sempre potenciar o Abre Caminhos e Limpeza de Energias Densas. 


