RITUAL DO ARCANJO URIEL

O Arcanjo Uriel (que em hebraico significa Fogo de Deus), é um dos grandes
Arcanjos que, muitas vezes, passa despercebido e é desconhecido (visto retirarem
vário livros da Bíblia, por serem considerados apócrifos).
Na antiga Magia e Astrologia, Uriel estava associado a Saturno. Hoje em dia, Uriel está
associado ao planeta Úrano.
A maneira rápida de Uriel agir está para além da nossa compreensão, porém, no fim de
tudo, os resultados são bem visíveis.
Ao fazer os pedidos seja objetivo(a) e especifico e não diga ao anjo como agir. Deixe
isso por conta dele.
Uriel não é um anjinho com cara de criança, como a gente vê nas pinturas. Ele é muito
forte, grande e poderoso.
Segundo o Livro de Enoque, Uriel esteve presente durante a expulsão de Adão e Eva
do Jardim do Éden; esteve presente durante o dilúvio (ajudando Noé); esteve presente
nas pragas do Egipto; e no Apocalipse, Uriel abrirá o sétimo selo e será o Arcanjo do
Arrependimento, agindo como se fosse um Promotor Público.
Uriel está nas mais altas esferas, na presença e ao serviço de Deus, por isso não peça
nada que seja injusto com ninguém. Assim como ele ajuda, ele também castiga!
Ele é muito poderoso e rápido, por isso, não o invoque para coisas fúteis ou que você
consegue resolver ou peça algo injusto.
Uriel é um Arcanjo com muito poder e muito rápido a resolver muitas situações - que
podem ir de poucas horas a uma semana – tais como:
Mudar antigos padrões de vida
Remover vícios
Mudar uma vida de pasmaceira para uma vida ativa
Trazer clientes e dinheiro
Encontrar um amor
Acabar com a solidão (seja por falta de amor ou por falta de amigos)
Encontrar verdadeiros amigos
Calar a boca dos caluniadores
Acabar com as injustiças
Resolver questões de justiça (se você estiver inocente)
Reconciliações de amantes ou amigos

Acabar com intrigas
Punir e afastar inimigos poderosos
Resolver problemas profissionais
Encontrar um emprego
Ajuda a resolver problemas que parecem impossíveis e sem solução
E tudo que precise de uma solução rápida. Por isso, não invoque Uriel por
coisas que você pode resolver. Somente para problemas graves.
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