Novo altar
Altar Virtual dos Anjos.
Fonte de milagres incríveis!
Por um momento, mentalize o seu pedido
urgente e fixe seus olhos na cor da vela
que mais representa a sua necessidade e
acredite,
coisas
maravilhosas
vão
acontecer!
Volte todos os dias, persista no seu desejo e veja
a mudança acontecer.

Altar milagroso dos 3 Arcanjos.
Deixe os anjos te ajudar!

Acenda a sua vela de fé!
PEDIDO AOS 3 ARCANJOS

Escolha a vela que você quer acender pela cor.
Pode se acender mais de uma vela, mas não é aconselhado. Faça
um pedido hoje, outro amanhã e assim por diante.
Para pedidos mais complexos, volte durante 7 dias e refaça o
pedido com fé.
Vela Verde: Despertar força e vitalidade. Usar quando quer se
atingir uma meta, conquistar um sonho! Saúde!
Vela Branca: Para proteção de partos, doenças das mulheres,
inspiração para espiritualidade. Obter respostas.
Vela Amarela. Para pedidos urgentes referente ao Dinheiro,
prosperidade, quitação de dívidas.
Vela Azul: Na luta contra o desconhecido, contra o medo,
depressão, pânico. para tomar decisões difíceis.
Vela Rosa: Para relacionamentos conturbados, famílias em
atrito, brigas entre amigos ou casais. Separações.
Vela Vermelha: Conquistas ligadas a paixão, busca da verdade,
emocional e sentimental.
Vela roxa: Busca do espiritual. Proteção espiritual. Proteção
do Lar. Remover sentimentos de perda, dor do luto.
Acenda a vela e prencha o formulário com o seu pedido!

Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

Seu pedido mais urgente
Enviar

A oração abre caminhos onde nem imaginamos. Se uma porta se
fechou, Deus pode abrir várias janelas e basta uma para você
sair vitorioso(a)!

Feche os olhos, pense na sua vitória. Não é mais um pedido, é
uma certeza. Acredite no seu merecimento, na sua conquista, na
vitória do bem sobre o mal!

Se você inseriu seu email correto vai receber uma oração e o
modo de fazer no seu email.
Caso não receba imediatamente a mensagem, inscreva-se de novo!

