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Invocação dos 4 Arcanjos

Esta invocação deve ser feita, da seguinte forma:

- Começar virado Leste, se fizer desde o nascer do sol até ao meio-dia ( Leste,
Sul, Oeste e Norte )
- Começar virado para Sul, se fizer desde o meio-dia ao pôr do sol ( Sul, Oeste,
Norte e Leste )
- Começar virado para Oeste, se fizer desde o pôr do sol até á meia-noite ( Oeste,
Norte, Leste e Sul )
- Começar virado para Norte, se fizer entre a meia-noite e o nascer do sol ( Norte,
Leste, Sul e Oeste )

Nota - Tomei como exemplo, o ponto cardeal Leste, uma vez que vou fazer o ritual
entre o nascer do sol e o meio-dia.
1º Com a sua Vara Mágica erguida, para o ponto cardeal escolhido, faça uma cruz no ar,
com a mesma e diga :

Leste :
Invoco todos os poderes do bem, do Quadrante Leste ( fazer pausa de três segundos )
Á frente de mim Rafael
A minha direita Miguel
Á minha esquerda Uriel
E, atrás de mim, Gabriel

Sul :
Invoco todos os poderes do bem, do Quadrante Sul ( fazer pausa de três segundos )
Á frente de mim Miguel
A minha direita Gabriel
Á minha esquerda Rafael
E, atrás de mim, Uriel

Oeste :
Invoco todos os poderes do bem, do Quadrante Oeste ( fazer pausa de três segundos )
Á frente de mim Gabriel
A minha direita Uriel
Á minha esquerda Miguel
E, atrás de mim, Rafael

Norte :
Invoco todos os poderes do bem, do Quadrante Norte ( fazer pausa de três segundos )
Á frente de mim Uriel
A minha direita Rafael
Á minha esquerda Gabriel
E, atrás de mim, Miguel
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Ritual para cortar energias negativas

Este ritual é destinado para:

– Quando há uma terceira pessoa, na relação
– Quando alguém tenta separar o casal, por arte mágicas
– Quando existe pragas, invejas e tentarem “roubar” o companheiro
– Quando existe alguém, a tentar “fisgar” a pessoa amada
– Quando os familiares se opuserem á relação
– Quando houver intrigas
– Enfim... sempre que houver inimigos

Este ritual é Magia Branca, por isso:

– Não o use para fazer mal a ninguém
– Nunca pronuncie o nome da pessoa
– Não use este ritual, caso não se justifique

Atenção – Se fizer este ritual no mês de Junho, entre o dia 2 e o dia 30, a sua Vara do
Poder, servir-lhe-á por sete anos. Senão, terá que fazer este ritual, nos dias de mudança
de Estação ( ex: 21 de Março ). O seu efeito será, apenas, de um dia.
Precisa de:

– 1 cana de beira de rio
– 1 faca de cabo branco
– 1 Bíblia

1º Numa quinta-feira, antes do nascer do Sol, dirija-se a um sitio onde tenha canas, mas
que seja á beira de um rio ou riacho.
2º No momento, exacto, do nascer do Sol, erga a faca, em direcção ao ramo e diga:

Eu ( diga o seu nome de baptismo ) rogo-Vos
Oh Grande Adonay, Floim, Ariel e Jehova
Sejam-me propícios nesta hora
Concedendo a esta varinha que vou cortar
A força e a virtude das que possuíram Jacob, Moisés e Josué .
Eu volto a suplicar-Vos
Adonay, Elohim, Ariel e Jehova
Adornai-a com a força de Sansão, A ciência de Hiram
E a sabedoria de Salomão, para que eu possa,
Por sua intercepção, vencer os males desta vida
E todos os meus inimigos

3º Agora corte, energicamente, a cana que se chamará VARA DO PODER
4º Sempre no dia de quinta-feira, em casa, dirija-se para os quatro pontos cadeais e diga
o Salmo 91, seguido do Salmo 70 ( vêr Invocação dos 4 Arcanjos )
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Ritual para eliminar problemas financeiros

Este ritual é destinado para:

– Quando há uma pessoa, que lhe deve dinheiro
– Quando os problemas financeiros afectem a relação
– Quando existe pragas, invejas e tentarem “fechar” os seus caminhos
– Enfim... sempre que houver problemas financeiros

Este ritual é Magia Branca, por isso:

– Não o use para manipular ninguém
– Nunca pronuncie o nome de pessoas ( mesmo que estas devam-lhe dinheiro )
– Não faça este ritual por ganância
– Não use este ritual, caso não se justifique

Atenção – Se fizer este ritual no mês de Junho, entre o dia 2 e o dia 30, num a sua Vara
do Poder, servir-lhe-á por sete anos. Senão, terá que fazer este ritual, nos dias de
mudança de Estação ( ex: 21 de Março ). O seu efeito será, apenas, de um dia.
Precisa de:

– 1 cana de beira de rio
– 1 faca de cabo branco
– 1 Bíblia

1º Num Domingo, antes do nascer do Sol, dirija-se a um sitio onde tenha canas, mas que
seja á beira de um rio ou riacho.
2º No momento, exacto, do nascer do Sol, erga a faca, em direcção ao ramo e diga:

Eu ( diga o seu nome de baptismo ) rogo-Vos
Oh Grande Adonay, Floim, Ariel e Jehova

Sejam-me propícios nesta hora
Concedendo a esta varinha que vou cortar

A força e a virtude das que possuíram Jacob, Moisés e Josué .
Eu volto a suplicar-Vos

Adonay, Elohim, Ariel e Jehova
Adornai-a com a força de Sansão, A ciência de Hiram

E a sabedoria de Salomão, para que eu possa,
Por sua intercepção , adquirir bens materiais para resolver os meus problemas

3º Agora corte, energicamente, a cana que se chamará VARA DA PROSPERIDADE
4º Sempre no dia deDomingo, em casa, dirija-se para os quatro pontos cadeais e diga o
Salmo 91, seguido do Salmo 4 ( vêr Invocação dos 4 Arcanjos )
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Ritual para conseguir namorado/a 

 
Precisa de: 
- 1 frasco de Sangue de Dragão 
- 3 gotas do seu sangue, extraído do dedo anular esquerdo 
- 1 pergaminho A4 ou A5 
- 1 caneta de aparo 
 
Atenção ! Se tiver alguém ( namorado ou namorada ) na sua vida, não faça 
este ritual. 
 
- 1º Acabe a relação, cordialmente 
- 2º Permaneça três semanas, sem têr relações sexuais 
- 3º Não coma carne vermelha, durante estas três semanas 
- Abstenha-se de álcool e de lugares muito ruidosos e com muitas pessoas ( 
bares, 
discotecas, etc ) para que o ritual que é, destinado a si, não se disperse 
 
FASE 1 
 
1º Retire três gotas de sangue, do seu dedo anular esquerdo, com uma agulha 
ou 
alfinete, novos, esterilizados, para dentro do tinteiro de Sangue de Dragão. 
2º Escreva com a tinta, no pergaminho, o seguinte: 
 
« Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Jah, Jah, Jah, Enam, Jah, Jah, Jah, 
Kether, 
Chokmah, Binah, Tedulah, Teburah, Tipheret, Netzah, Hod, Jesod, Malkuth, 
Abraham, 
Isaac, Jacob, Schadrac, Meschach, Adonay, Vinde todos em meu auxilio para 
que eu 
consiga um namorado.» 
 
3º Durante sete dias ( a contar do dia que começar ), reze o Pai-Nosso e, em 
seguida, 
recite a Oração, tanto ao acordar, como ao deitar. 
 
FASE 2 
 
1º No dia que começar o ritual, vá á missa e no momento do padre erguer o 
Cálice e a 
Hóstia, diga: 
 
« Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Jah, Jah, Jah, Enam, Jah, Jah, Jah, 
Kether, 
Chokmah, Binah, Tedulah, Teburah, Tipheret, Netzah, Hod, Jesod, Malkuth, 
Abraham, 
Isaac, Jacob, Schadrac, Meschach, Abednego, Vinde todos em meu auxilio 
para que eu 



w
w

w
.c

urs
osd

em
agia

.c
om





consiga um namorado.» 
 
2º Faça um voto com Deus, prometendo algo ( ex: ajudar crianças 
necessitadas ) e em 
pouquíssimo tempo, terá o que quer, sem ter que ir á procura da pessoa. 


