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“Neste livro, traduzi em palavras 

as maravilhas que observei no 

mundo espiritual com o intuito de 

alimentar a fé dos meus leitores 

e reafi rmar que existe, de fato, 

a chamada ‘comunhão dos santos’, 

ou seja, o convívio real entre 

os que estão na glória de Deus 

e nós, que estamos vivos aqui na 

terra. Não estamos sozinhos. Eles 

nos auxiliam, para que nossa vida 

e nosso mundo sejam melhores.

A qualquer tempo, podemos 

reatar nossa comunicação com o 

Criador e aprimorá-la. São a nossa 

falta de prática e a nossa pouca 

fé que nos distanciam do Criador, 

prejudicando a habilidade de 

sentirmos sua presença.

O objetivo deste livro é que vocês, 

meus queridos leitores, percebam 

que, como fi lhos muito amados do 

Pai Celestial, podemos ter contato 

íntimo com a Santíssima Trindade, 

com a Mãe de Deus, com os 

grandes homens e mulheres que 

estão no Reino dos Céus (a quem 

chamamos de santos), bem como 

seus mensageiros, os anjos.

Acredite: Deus não decepciona 

aqueles que têm fé!”

— Pedro Siqueira

Minhas experiências 
com anjos e santos 
em peregrinações 
pelo mundo

Autor de TODO MUNDO TEM UM ANJO DA GUARDA

AUTOR RENOMADO de Todo mundo tem um anjo da 

guarda e Você pode falar com Deus, Pedro Siqueira visitou, ao 

longo de mais de vinte anos, alguns dos lugares mais sagra-

dos do mundo: Medjugorje, Lourdes, Fátima e a Terra Santa. 

Neste livro, ele reúne relatos emocionantes dessas viagens e 

conta em detalhes os milagres e experiências místicas que vi-

venciou. São fatos extraordinários que compartilhou com os 

pere grinos junto à Virgem Maria, aos anjos e aos santos.

O autor mostra que os eventos sobrenaturais não estão reser-

vados apenas a algumas poucas pessoas privilegiadas, mas que 

todos podem ter esse contato íntimo com os seres celestiais.

Levando o leitor por uma jornada espiritual, Pedro fortalece a 

fé dos seus leitores e reafi rma a maior certeza de todas: Deus 

tudo pode.
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longo de mais de vinte anos, alguns dos lugares mais sagra-

dos do mundo: Medjugorje, Lourdes, Fátima e a Terra Santa. 

“Não sei se, no seu coração, você já teve vontade de se tornar 

um peregrino, mas espero que, em algum momento, decida 

passar por essa experiência. A peregrinação é um combustível 

que alimenta a vontade de conhecer mais a Deus. 

É um grande alento poder contar com uma pausa na nossa 

luta diária, para nos afastarmos dos problemas cotidianos e 

darmos ênfase à nossa saúde mental e espiritual.”

— Pedro Siqueira
PEDRO SIQUEIRA é 

escritor, advogado e professor 

de direito. Ele conduz um grupo 

de orações católico centrado 

na devoção mariana do rosário, 

em que transmite revelações 

do Espírito Santo, mensagens 

de Nossa Senhora e de santos 

e anjos. Em 2008, numa visita 

ao Santuário de Fátima, em 

Portugal, recebeu uma mensagem 

de Nossa Senhora. Ela dizia que 

Pedro deveria escrever sobre suas 

experiências místicas como uma 

forma de ajudar as pessoas no 

caminho da espiritualidade.

Com mais de 450 mil exemplares 

vendidos, ele é autor de Você 

pode falar com Deus e Todo 

mundo tem um anjo da guarda, 

além da série de fi cção 

composta por Senhora das águas, 

Senhora dos ares e Senhora do sol, 

todos da Editora Sextante.
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