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Ritual do Talismã da Estrela Spica

Spica é uma estrela da constelação de Virgem. É a mais brilhante que se vê nos céus.

Fica a 260 anos luz da Terra.

Na Astrologia, é uma das mais afortunadas estrelas fixas. Dá:

• Renome

• Beleza

• Sorte

• Status

• Riquezas

• Etc... 

Quando feito o Ritual de Spica, pode obter tudo isso e muito mais, contudo, deve seguir 
os seguintes ensinamentos:

1. Trace um mapa astrológico, para a uma data escolhida, para o local onde irá fazer 
o Ritual de Spica

2. A estrela Spica deve estar, em conjunção com a cúspide da casa eleita

3. Deverá fazer o ritual durante 10 dias seguidos, sempre à mesma hora.

Casa 1 – Para sucesso pessoal e/ou acabar empreendimentos que já estão começados ou 
por começar

Casa 2 – Dinheiro e sucesso financeiro

Casa 3 – Para venda de automóveis ou promoção de excursões ( dentro do próprio país )

Casa 4 – Comprar ou vender imóveis

Casa 5 – Sorte ao jogo ou atraír um(a) amante. Namoro.

Casa 6 – Promoção no trabalho

Casa 7 – Arranjar marido ( ou mulher ) para casar. Para associações

Casa 8 – Contactos com o além. Aguçar a mediúnidade e vidência. Ter sempre sucesso na 
magia

Casa 9 – Viagens ou negócios com o estrangeiro.

Casa 10 – Sucesso profissional, status e fama

Casa 11 – Ter muitos e bons amigos e aliados

Casa 12 – Resolver problemas Kármicos

Materiais:

• 9 velas verdes esmeralda 
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• 1 vela Preta + candelabro
• 1 vela branca + candelabro
• 1 tigela com água
• Sálvia para queimar como incenso
• 1 queimador de incenso
• Carvões para queimar o sálvia
• 1 Toalha de mesa, verde esmeralda, nova 
• Tinta acrílica dourada
• Pinceis

• Canetas coloridas

• Pergaminho ( para desenhar o sigilo de Spica )

• Sal

• 1 estandarte com o símbolo de Spica, desenhada a tinta dourada ( ver no fim )

Criação e Consagração 

1) No dia e na hora escolhida, disponha o altar, como mostra na foto ( ver final ).

2) Acenda a vela negra e a branca e recite a Oração de José, o Vidente.

 Oração de José, o Vidente

Senhor, limpa a minha mente oculta, com o hissopo, pela Tua Graça, para que eu 
me possa aproximar do Santo dos santos, e tenha conhecimento parte dos teus 

mistérios. 
Lava-me de toda a minha compreensão terrena  e, possa ter uma compreensão do 

Espírito, ser misturado com a minha alma. 
Permite que eu resida na Fé, para que eu veja os Teus mistério e, para que eu 

possa perceber-Te como Tu és, e não como eu sou. 
Faz com que os meus olhos possam ver com os teus olhos, o que não posso ver com 

os meus próprios olhos. 
Faz com o que os meus olhos terrenos não vejam as imagens da minha mente, antes 

porém, veja a verdadeira realidade com os olhos do espirito, atravé dos Teus 
olhos. 

Amen. Amen. Amen.

3) Deitar uma pitada de sal consagrado, adicionado-o à água que foi, anteriormente, 
consagrada com os seguintes Salmos: 102, 54, 6 e 67

4) Acenda o carvão e recite o Exorcísmo do Fogo 

Exorcísmo do Fogo

Eu exorcizo-te, ó Criatura de Fogo, por Ele, por quem todas as coisas foram feitas, 
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de modo que todos os demónios saiam deste aposento, e não sejam capaz de 
enganar ou prejudicar ninguém,  através da invocação do Altíssimo. Amen. Amen. 

Amen.  

Bendiz, ó Senhor Todo Poderoso e Misericordioso, esta Criatura de Fogo, para que 
seja abençoada por Ti, que pode ser para a honra e glória do Santíssimo Nome, 

para que eu possa trabalhar sem impedimentos nem mal nenhum, para aqueles que 
o utilizam . Por Deus eterno e todo poderoso, e através do Seu Santíssimo Nome, 

Amen. 

5) Deite uma pitada de sálvia e recite o Exorcísmo do Incenso

Exorcísmo do Incenso

Adonai, Lazai, Dalmai, AIMA, Elohi, O Santo Padre, concede-me, pela Tua Graça, 
mediante a invocação do Teu Santo Nome, para que esta sálvia e o seu perfume 

possam servir-me para obter ajuda, em tudo o que quero realizar, e que tenham o 
poder de fechar-me os olhos a todos os enganos e, que, possam ser abençoados e 

santificados através do Teu Nome. Amen. Amen. Amen.

Eu exorcizo-te, ó Espírito impuro e imundo, tu que és um fantasma hóstil, em nome 
de Deus, que tu te afastes, pelo poder deste perfume, tu e todas as tuas mentiras e 

ilusões pois, foram consagrados e santificados em nome de Deus Todo Poderoso.

Que o Espírito Santo de Deus conceda protecção e virtude, a todos aqueles que 
utilizam perfumes e, que, nunca o espirito mau e hóstil, nunca seja capaz de entrar 
neste espaço, através do inefável Nome de Deus Todo Poderoso. Amen. Amen. Amen

Ó Senhor, designa-Te a abençoar e santificar esta Criatura de Perfume, para que 
este possa ser remédio aos homens, para a saúde do corpo e da alma, mediante 

esta invocação.

 Que todas as criaturas, que recebam o odor deste incenso, gozem de boa saúde do 
corpo e da alma, através d'Ele, por quem tudo foi feito, através dos séculos dos 

séculos. Amen. Amen. Amen 

6) Deite um pouco de sal, dentro da tigela com água e diga a Consagração do Sal

Consagração do Sal

Tzabaoth, Messiach, Emanuel, Elohim, Gibor, Yod He Vav He; Ó Deus, Vós que sois a 
Verdade e a Vida, designa-Te a abençoar e santificar esta criatura de sal, para que 
me sirva de ajuda, protecção e assistência, nesta Operação Mágica, e que me sirva 

de socorro.

7) Borrife um pouco de água, sobre os pinceis e canetas, e diga a Consagração dos 
Pinceis e das canetas:
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Consagração dos Pinceis e das canetas

Adrai, Hahlii, Tamaii, Tilonas, Athamas, Zianor, Adonai, afasta destes pinceis todos 
os demónios, erros e enganos, para que possuam a virtude de pintar sagradamente, 

aquilo que eu desejo. Amen. Amen. Amen. 

8) Deite 3 gotas de água, dentro da tinta dourada, e diga a Consagração das Tintas:

Consagração das Tintas

Eu exorciso-te, ó Criatura de Tinta, por Anaireton, por Simulator e pelo nome de 
Adonai,  e pelo Nome do Criador, pelo qual foram criadas todas as coisas, para que 

sejas benéfica a mim,k em tudo o que eu desenhar e desejar. Amen. 

9) Deite uma gotas de água, sobre o estandarte, e diga a Consagração do Pano:

Consagração do Pano

Ordeno-vos que estejam, aqui presentes, para virem em meu auxilio e 
acompanharam-me, nesta operação mágica, ó anjos: ZAZAII, ZALMAII, DALMAII, 

ADONAI, ANAPHAXETON, CEDRION, CRIPON, PRION, ANAIRETON, ELION, OCTINOMON, 
ZEVANION, ALAZAION, ZIDEON, AGLA, ON, YOD HE VAU HE, ARTOR, DINOTOR; 

Estejam presentes e depositem a vossa virtude neste pano, para que tenha o poder, 
através dos desenhos e caracteres, que ao serem escritos e desenhados, sejam 
poderosos e afastem todos os males misérias, tristezas, abandono, solidão e 

doenças. Por Deus misericordioso e gracioso, que vive e reina por todos os séculos 
dos séculos. Amen. Amen. Amen. 

10) Em seguida, faça a Consagração do Pergaminho

Consagração do Pergaminho

Ordeno-vos que estejam, aqui presentes, para virem em meu auxilio e 
acompanharam-me, nesta operação mágica, ó anjos: ZAZAII, ZALMAII, DALMAII, 

ADONAI, ANAPHAXETON, CEDRION, CRIPON, PRION, ANAIRETON, ELION, OCTINOMON, 
ZEVANION, ALAZAION, ZIDEON, AGLA, ON, YOD HE VAU HE, ARTOR, DINOTOR; 

Estejam presentes e depositem a vossa virtude neste pergaminho, para que tenha o 
poder, através dos desenhos e caracteres, que ao serem escritos e desenhados, 

sejam poderosos e afastem todos os males misérias, tristezas, abandono, solidão e 
doenças. Por Deus misericordioso e gracioso, que vive e reina por todos os séculos 

dos séculos. Amen. Amen. Amen.

11) Desenhe, a tinta dourada, o Estandarte de Spica ( ver no fim )

12) Desenhe o talismã de Spica ( ver no fim )

13) Recite  os  Salmos  72,  117,  134  e  o  Benedicte  Omnia  Opera,  sobre  o 
estandarte e o talismã e diga:

 Eu conjuro-vos ó estandarte e talismã de SpicaI, por todos os Nomes 
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Sagrados, que sejam eficazes para mim, naquilo que eu pedir e desejar; por 
isso foram conjurados e exorcisados com palavras do Livro da Verdade. 

Amen. 

14)Acenda as nove velas verdes e diga a Invocação de Spica ( ver no final )

15) Apague as velas e os incensos.

16) Repita,  por  mais  nove  dias,  a  Invocação  de  Spica  (  com  as  velas  e  o 
incenso ). Não necessita de Rituais de Consagração.

17) No último dia ( décimo dia ), deixe as velas arderem por completo.

18) Guarde o Talismã de Spica dentro de um cofre ou caixa ( comprada para o 
propósito ).

Salmos para consagração do sal

Salmo 102

1 Ó Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor.
2 Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia; inclina para mim os teus 

ouvidos; no dia em que eu clamar, ouve-me depressa.
3 Pois os meus dias se desvanecem como fumaça, e os meus ossos ardem como um 

tição.
4 O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer 

o meu pão.
5 Por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne.

6 Sou semelhante ao pelicano no deserto; cheguei a ser como a coruja das ruínas.
7 Vigio, e tornei-me como um passarinho solitário no telhado.

8 Os meus inimigos me afrontam todo o dia; os que contra mim se enfurecem, me 
amaldiçoam.

9 Pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida,
10 por causa da tua indignação e da tua ira; pois tu me levantaste e me arrojaste de 

ti.
11 Os meus dias são como a sombra que declina, e eu, como a erva, me vou secando.
12 Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por 

todas as gerações.
13 Tu te lenvantarás e terás piedade de Sião; pois é o tempo de te compadeceres 

dela, sim, o tempo determinado já chegou.
14 Porque os teus servos têm prazer nas pedras dela, e se compadecem do seu pó.
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15 As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória,
16 quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar,

17 atendendo à oração do desamparado, e não desprezando a sua súplica.
18 Escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao 

Senhor.
19 Pois olhou do alto do seu santuário; dos céus olhou o Senhor para a terra,

20 para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte;
21 a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, e o seu louvor em 

Jerusalém,
22 quando se congregarem os povos, e os reinos, para servirem ao Senhor.

23 Ele abateu a minha força no caminho; abreviou os meus dias.
24 Eu clamo: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos 

alcançam todas as gerações.
25 Desde a antigüidade fundaste a terra; e os céus são obra das tuas mãos.

26 Eles perecerão, mas tu permanecerás; todos eles, como um vestido, envelhecerão; 
como roupa os mundarás, e ficarão mudados.

27 Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão.
28 Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada 

diante de ti.

Salmo 54

 1 Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder.
 2 Ó Deus, ouve a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca.

 3 Porque homens insolentes se levantam contra mim, e violentos
   procuram a minha vida; eles não põem a Deus diante de si.

 4 Eis que Deus é o meu ajudador; o Senhor é quem sustenta a minha
   vida.

 5 Faze recair o mal sobre os meus inimigos; destrói-os por tua
   verdade.

 6 De livre vontade te oferecerei sacrifícios; louvarei o teu nome, ó
   Senhor, porque é bom.

 7 Porque tu me livraste de toda a angústia; e os meus olhos viram
   a ruína dos meus inimigos.

Salmo 6

 1 Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu
   furor.

 2 Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco; sara-me, Senhor,
   porque os meus ossos estão perturbados.

 3 Também a minha alma está muito perturbada; mas tu, Senhor, até
   quando?...

 4 Volta-te, Senhor, livra a minha alma; salva-me por tua
   misericórdia.

 5 Pois na morte não há lembrança de ti; no Seol quem te louvará?
 6 Estou cansado do meu gemido; toda noite faço nadar em lágrimas a
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   minha cama, inundo com elas o meu leito.
 7 Os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e enfraquecem por causa

   de todos os meus inimigos.
 8 Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade; porque o

   Senhor já ouviu a voz do meu pranto.
 9 O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceita a minha oração.

10 Serão envergonhados e grandemente perturbados todos os meus
   inimigos; tornarão atrás e subitamente serão envergonhados.

Salmo 67

1 Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós,
2 para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a sua salvação.

3 Louvem-te, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos.
4 Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com eqüidade, e guias as 

nações sobre a terra.
5 Louvem-te, ó Deus, os povos; louvem os povos todos.

6 A terra tem produzido o seu fruto; e Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado.
7 Deus nos tem abençoado; temam-no todas as extremidades da terra! 

Salmos e Invocações para consagração do estandarte e do sigilo de 
Spica

Salmo 72

1 Oh, como Deus é bom para os corações retos, e o Senhor para com aqueles que 
têm o coração puro! 

2 Contudo, meus pés iam resvalar, por pouco não escorreguei, 
3 porque me indignava contra os ímpios, vendo o bem-estar dos maus: 
4 não existe sofrimento para eles, seus corpos são robustos e sadios. 

5 Dos sofrimentos dos mortais não participam, não são atormentados como os 
outros homens. 

6 Eles se adornam com um colar de orgulho, e se cobrem com um manto de 
arrogância. 

7 Da gordura que os incha sai a iniqüidade, e transborda a temeridade. 
8 Zombam e falam com malícia, discursam, altivamente, em tom ameaçador. 

9 Com seus propósitos afrontam o céu e suas línguas ferem toda a terra. 
10 Por isso se volta para eles o meu povo, e bebe com avidez das suas águas. 

11 E dizem então: Porventura Deus o sabe? Tem o Altíssimo conhecimento disto? 
12 Assim são os pecadores que, tranqüilamente, aumentam suas riquezas. 

13 Então foi em vão que conservei o coração puro e na inocência lavei as minhas 
mãos? 

14 Pois tenho sofrido muito e sido castigado cada dia. 
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15 .Se eu pensasse: Também vou falar como eles, seria infiel à raça de vossos 
filhos. 

16 Reflito para compreender este problema, mui penosa me pareceu esta tarefa, 
17 até o momento em que entrei no vosso santuário e em que me dei conta da 

sorte que os espera. 
18 Sim, vós os colocais num terreno escorregadio, à ruína vós os conduzis. 
19 Eis que subitamente se arruinaram, sumiram, destruídos por catástrofe 

medonha. 
20 Como de um sonho ao se despertar, Senhor, levantando-vos, desprezais a 

sombra deles. 
21 Quando eu me exasperava e se me atormentava o coração, 

22 eu ignorava, não entendia, como um animal qualquer. 
23 Mas estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão. 

24 Vossos desígnios me conduzirão, e, por fim, na glória me acolhereis. 
25 Afora vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na 

terra. 
26 Meu coração e minha carne podem já desfalecer, a rocha de meu coração e 

minha herança eterna é Deus. 
27 Sim, perecem aqueles que de vós se apartam, destruís os que procuram 

satisfação fora de vós. 
28 Mas, para mim, a felicidade é me aproximar de Deus, é pôr minha confiança 
no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha 

de Sião. 

Salmo 117

1 Aleluia. Louvai ao Senhor, porque ele é bom; porque eterna é a sua 
misericórdia. 

2 Diga a casa de Israel: Eterna é sua misericórdia. 
3 Proclame a casa de Aarão: Eterna é sua misericórdia. 

4 E vós, que temeis o Senhor, repeti: Eterna é sua misericórdia. 
5 Na tribulação invoquei o Senhor; ouviu-me o Senhor e me livrou. 

6 Comigo está o Senhor, nada temo; que mal me poderia ainda fazer um 
homem? 7 Comigo está o Senhor, meu amparo; verei logo a ruína dos meus 

inimigos. 
8 Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar no homem. 

9 Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar nos grandes da terra.  
10 Ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome 

do Senhor. 
11 Ainda que me assediassem de todos os lados, eu as esmagaria em nome do 

Senhor.
12 Ainda que me envolvessem como um enxame de abelhas, como um 

braseiro de espinhos, eu as esmagaria em nome do Senhor. 
13 Forçaram-me violentamente para eu cair, mas o Senhor veio em meu 
auxílio. 14 O Senhor é minha força, minha coragem; ele é meu Salvador. 

15 Brados de alegria e de vitória ressoam nas tendas dos justos: 
16 a destra do Senhor fez prodígios, levantou-me a destra do Senhor; fez 

maravilhas a destra do Senhor. 
17 Não hei de morrer; viverei para narrar as obras do Senhor.  
18 O Senhor castigou-me duramente, mas poupou-me à morte. 
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19 Abri-me as portas santas, a fim de que eu entre para agradecer ao Senhor. 
20 Esta é a porta do Senhor: só os justos por ela podem passar. 

21 Graças vos dou porque me ouvistes, e vos fizestes meu Salvador. 
22 A pedra rejeitada pelos arquitetos tornou-se a pedra angular.  

23 Isto foi obra do Senhor, é um prodígio aos nossos olhos. 
24 Este é o dia que o Senhor fez: seja para nós dia de alegria e de felicidade. 

25 Senhor, dai-nos a salvação; dai-nos a prosperidade, ó Senhor! 
26 Bendito seja o que vem em nome do Senhor! Da casa do Senhor nós vos 

bendizemos. 
27 O Senhor é nosso Deus, ele fez brilhar sobre nós a sua luz. Organizai uma 

festa com profusão de coroas. E cheguem até os ângulos do altar. 
28 Sois o meu Deus, venho agradecer-vos. Venho glorificar-vos, sois o meu 

Deus.  
29 Dai graças ao Senhor porque ele é bom, eterna é sua misericórdia. 

Salmo 134

1 Eis aqui, bendizei ao SENHOR todos vós, servos do SENHOR, que assistis na 
casa do SENHOR todas as noites. 

2 Levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao SENHOR. 
3 O SENHOR que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. 

BENEDICITE OMNIA OPERA 

1. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, * 
louvai-O e exaltai-O para sempre. 

2. Céus, bendizei o Senhor, * 
louvai-O e exaltai-O para sempre. 

3. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, * 
louvai-O e exaltai-O para sempre. 

4. Filhos dos homens, bendizei o Senhor, * 
cantai-Lhe louvores, e exaltai-O para sempre. 

5. Povo de Deus, bendiz o Senhor, * 
bendizei o Senhor, sacerdotes do Senhor. 

Invocação de Spica

Em cada grão de trigo, se encontra escondido a alma de uma estrela. 
Ó belo anjo Hameliel 

Vestidos de verde esmeralda e alado com trevos e espigas douradas
Que trilhas os imortais campos celestiais 

No meio do amadurecimento pomares das estrelas 
Que transportas as brilhantes espigas  de trigo, na tua mão 

Que o génio da Estrela Spica ouve estas palavras 
E que olhes por este ritual, favorecendo-o 
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Confere-me as riquezas que necessito, 
Permite-me superar os conflitos e contendas 

Afasta de mim as aflições de escassez e as misérias. 

Deixa os espantosos raios da estrela Spica brilhar sobre este talismã 
Enchendo-o com poder e virtude

Para que possa atingir o que eu desejos 

Ó Pássaro de esmeralda da Estrela Spica 
Descei pois, assim oro, a animar este Talismã. 

Amen.

Estandarte de Spica
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Talismã de Spica

Altar de Spica
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