
Ritual de Sheva I

Preparação

Precisa de:

• 1 ovo cru
• 1 picador
• 1 vaso com terra
• Terra
• Sementes de uma planta que não dê flor ( piri-piri, pimenteiro, etc )
• 1 gota de sangue do seu dedo anular esquerdo
• 1 caneta de feltro

1. Com un picador,  esburaque  o  ovo  dos  dois  lados  sem partir.  Os  buracos  devem ter  1 
cêntimentro de diâmetro, cada.

2. Esvazie o ovo. Agora, insira a terra e ponha a semente e a gota de sangue, dentro do ovo.
3. Do lado de fora, desenhe com a caneta de feltro, os seguites caracteres:

4. Ponha o ovo dentro de um vaso e cubra-o com terra.
5. Recite a Invocação Principal:
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INVOCAÇÃO PRINCIPAL

« Conjuro-te e invoco-te Sheva, que por Deus foste criada para minha satisfação e protecção. Volto 
a conjurar-te e a invocar-te pelos nomes: Gabamiah, Adonai e Agla, para que me sirvas em tudo o 
que te pedir.
Conjuro-te e volto a invocar-te pelos nomes: Osurmy, Delmusan e Melany para que tragas toda a 
sorte do mundo para mim.
Conjuro-te e invoco-te pelos nomes: Baniel, Vermias e Noelma para que me tragas sucesso nas 
minhas finanças e bens materiais.
Conjuro-te e invoco-te pelos nomes: Serugeath, Agla, On, Tetragramatton e Casily, para que afastes 
os meus inimigos de mim.
Conjuro-te e invoco-te pelos nomes: Adonai, Dalmay, Lauday e Hanael, para que me dês sucesso 
no amor e no sexo e para que eu seduza e domine quem quiser.
E por fim, conjuro-te e invoco-te pelos nomes: Adonai Melech, Yeshua Emmanuel e Shekinah para 
que me tragas paz e saúde, todos os dias da minha vida.
Por todos os nomes sagrados, vem Sheva e satisfaz os meus desejos!»

6. Recite esta invocação, diariamente, em frente do vaso
7. Quando as folhas começarem a brotar ( cerca de um mês ), então poderá começar a fazer 

os seus rituais.

Atenção! Nunca dê estas folhas a ninguém, sem antes ter passado o dia 24 de Junho
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Ritual de Sheva 2

Atracção sexo e desejo

Precisa de:

• 1 caneta de feltro vermelha
• 1 papel 15x15
• 1 folha de Sheva
• 1 espelho redondo de bolsa

1. Escreva num papel, a caneta vermelha os seguintes caracteres:

HBBNN
RHBNR
BRHBN
NBHRB

2. Na parte de trás do papel, escreva o seu nome e o da pessoa amada.
3. Junte a folha de Sheva e, com o papel, faça um  embrulho.
4. Com o “embrulho” nas suas mãos, olhe-se ao espelho e faça a Invocação Principal
5. Guarde o embrulho dentro do vaso de Sheva, de preferência
6. Olhe-se, regularmente, no espelho e diga: Fulano(a), por Sheva já és meu!
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Ritual de Sheva 3

Brigas e separação

Fazer numa 3ª Feira ou Sábado, às 21h e terminar às 24h

Precisa de:
1 vela preta ou lamparina acesa
1 papel 15x15
1 caneta preta
1 folha de sheva

1. Às 21h do dia escolhido, acenda uma vela preta ou lamparina
2. Escreva os seguintes caracteres num papel.

HDHDH
I D I D I
DHDHD
DI D I D

3. Na parte de trás do papel, escreva os nomes das pessoas a separar.
4. Faça um embrulho com a folha de Sheva.
5. Faça a Invocação Principal de Sheva.
6. Às 24h, diga: «Por Sheva e Roudmo ( nomes das pessoas ) lutem, lutem, até se separarem!»
7. Queime o papel na chama e aguarde os resultados.

Atenção! Este ritual é muito forte. Não use para prejudicar ninguém!
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Ritual de Sheva 4

Protecção em todos os aspectos

Este ritual protege contra:

• Acidentes
• Doenças
• Maus espíritos
• Encostos
• Feitiçaria
• Inimigos

Precisa de:

• 1 caneta azul
• 1 papel 15x15
• 1 folha de Sheva

1. Escreva os seguintes caracteres no papel, a tinta azul:

SD DDC
H T LTB
SD DDC
HTL T B

2. Faça a Invocação Principal de Sheva
3. Faça um embrulho com a folha de Sheva e guarde-a consigo, sempre!www.cu
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Ritual de Sheva 5

Anular os efeitos da inveja e mau olhado

Precisa de:

1 caneta azul
1 papel 15x15
1 folha de Sheva
1 Espelho pequeno
1 pano preto

1. Escolha um dia de Segunda feira para executar este ritual.
2. Escreva, a tinta azul, os seguintes caracteres:

6  66  848  938
8  11  544  839
1  11  383  839
2  73  774  447

3. Faça a Invocação Principal de Sheva.
4. Faça um embrulho com o papel e a folha de Sheva
5. Olhe-se ao espelho e faça, novamente, a Invocação Principal de Sheva.
6. Agora, tape o espelho com o pano preto e adicione o papel. Contudo, faça isso sem que a 

sua imagem reflicta no espelho.
7. Faça uma trouxa com o pano e pise-a até partir o espelho
8. Deite a trouxa no lixo ( na rua ).
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Ritual de Sheva 6

Para atraír dinheiro e sorte

Precisa de:

1 caneta verde
1 papel 15x15
1 folha de Sheva
1 moeda corrente do seu país ( ou do país onde vive )

1. Prepare numa 5ª ou 6ª feira
2. Escreva no papel os seguintes caracteres:

1 5 8 A O
7 9 1 O A
1 8 5 O O
8 5 1 O A

3. Adicione a folha de sheva e a moeda.
4. Faça a Invocação Principal de Sheva
5. Faça um embrulho, com o papel
6. Guarde na sua carteira

www.cu
rso

sd
em

ag
ia.

co
m



Ritual de Sheva 7

Para ser bravo e corajoso

Precisa de:

1 lençol que nunca tenha sido usado
1 marcador vermelho
5 folhas de Sheva

1. Fazer este ritual num dia de Terça feira.
2. No lençol, com o marcador vermelho, desenhe os seguintes caracteres:

23 23 23 23
58 85 88 55
25 28 28 25
52 82 82 52

3. Durma embrulhado(a) no lençol, sem nenhuma roupa.
4. Antes de deitar-se, ponha as 5 folhas de Sheva, debaixo da sua almofada.
5. Faça a Invocação Principal de Sheva, por 5 vezes.
6. Durma e não coma nada nas 6 horas seguintes.
7. Na manhã seguinte, ferva as folhas de Sheva num litro de àgua.
8. Quando a àgua ficar morna, lave a sua cara com essa água.
9. Faça a Invocação Principal de Sheva.
10. Deite as folhas e o lençol para o lixo
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