
INVOCAÇÃO DAS RIQUEZAS E HONRAS
Abre todos os seus caminhos

Nunca faça este ritual sem saber o dia e a hora (onde se encontra)
Se for feito em horas erradas, os efeitos serão contrários!!

Tome um banho e cubra-se com algo branco (pode ser uma toalha ou lençol) limpo.
No dia e hora indicados, acenda uma vela branca de cera (vela de igreja)
Pique o seu dedo anular esquerdo, com uma agulha esterilizada, e pingue um pouco
a vela com o seu sangue.
Vire-se para Leste (local onde nasce o sol) e recite:

Pai Nosso em Aramaico
do original em aramaico

Ó Fonte da Manifestação!
Alento da vida!

Pai-Mãe do Cosmo!
Faze Tua Luz brilhar dentro de nós,

para que possamos torná-la útil.
Ajuda-nos a seguir nosso caminho

movidos apenas pelo sentimento que emana de Ti.
Que nosso eu possa estar em sintonia contigo,
para que caminhemos com realeza com todos

os outros seres criados.
Estabelece Teu Reino de unidade agora.

Que Teu desejo e os nossos sejam um só,
em toda a luz, assim como em todas as formas.

Dá-nos o que precisamos cada dia, em pão e compreensão.
Desfaz os laços dos erros que nos prendem,

assim como nós soltamos as amarras que mantemos da culpa dos outros.
Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam.

Mas liberta-nos de tudo que nos aprisiona.
E não nos deixe sermos tomados pelo esquecimento

de que de ti nasce a vontade que tudo governa,
o poder e a força viva de todo movimento,

e a melodia que tudo embeleza
e de idade em idade tudo renova.

Amém.

Agora, faça uma pausa e medite sobre o que deseja.
Em seguida, recite a Invocação da Tábua Esmeralda



Invocação da Tábua de Esmeralda
A tradução da Tabula Smaragdina segue-se:

É verdade, certo e muito verdadeiro:
O que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que

está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa.
E assim como todas as coisas vieram do Um, assim todas as coisas são únicas, por

adaptação.
O Sol é o pai, a Lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a Terra é sua alma;

O Pai de toda Telesma do mundo está nisto.
Seu poder é pleno, se é convertido em Terra.

Separarás a Terra do Fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia.
Sobe da terra para o Céu e desce novamente à Terra e recolhe a força das coisas su-

periores e inferiores.
Desse modo obterás a glória do mundo.

E se afastarão de ti todas as trevas.
Nisso consiste o poder poderoso de todo poder:

Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo o que é sólido.
Assim o mundo foi criado.

Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas.
Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegistos, pois possuo as três partes da fi-

losofia universal.
O que eu disse da Obra Solar é completo.

Agora, recite as seguintes Invocações de Poder:

Invocação de Gadiel
Anjo cujo nome significa “Deus é a minha riqueza”. Desbloqueia os caminhos e traz riquezas, protegendo

contra tudo e contra todos. Ninguém fechará os seus caminhos!
Sempre que precisar, repita o seu nome por 3 vezes

Eu invoco-te GADIEL, GADIEL, GADIEL para que com o teu poder e sabedoria, ponhas
um escudo em volta de mim, para que tdo o mal, pobreza e miséria saim da minha
vida.
Que todos aqueles que queiram fazer-me mal, recaia o mal sobre eles mil vezes.
Vem e dá-me essa proteção, pelas palavras EH - YOT -EH - VAU - ARE -ZALL.
Eu estou, agora, sobre a tua proteção e nada e ninguém poderá fechar os meus ca-
minhos.
Por YESHUÁ EMANNUEL, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Seja!

Invocação de Nitika

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegistos


Génio das pedras preciosas e fortuna

Pelo Poder dos Nomes EH - EH - YÉ, YÉ - HÓ - VÁ ELOHIM e YÉ - HÓ - VÁ ELOHIM VÁ
-DAT, eu ponho essa invocação sobre ti, NITIKA, génio da riqueza.
Eu quero, requero e ordeno-te que me tragas ouro e riquezas.
Tu que tens o domínio sobre as riquezas, então, a partir deste momento começa a
preparar o meu presente, para que o meu futuro próximo seja de abundância e que
o dinheiro venha até às minhas mãos para eu guardar e me regozijar, pelo poder das
palavras sagradas acima ditas.
Rege as minhas riquezas em NOME de SHADAY EL CHAI e ADONAY HÁ - ARETZ
Por YESHUÁ EMANNUEL, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Seja!

Invocação de Labezerin
Génio do sucesso e sorte

Eu conjuro-te e invoco-te poderozo LABEZERIN, que tens o poder de trazer fortunas,
sucesso e sorte a que invocar-te.
Eu ordeno-te para que sejas o meu mentor e estejas ao meu lado para me guiares
para o caminho do sucesso, riquezas e sorte.
Fica sabendo, Génio LABEZERIN, que eu ordeno-te que satisfaças os meus dejesos
através destas palavras SKI - MÁ - ÁH - MÁ - TI - UH que Josué pronunciou e o sol de-
teve-se do seu curso (Josué 10 12 a 14)
Por YESHUÁ EMANNUEL, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Seja!

Invocação de Gamaliel
Anjo cujo nome quer dizer “recompensa de Deus”

Ele é o Anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera.
É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao Trono de Deus, como está na Bíblia em Gênesis

28:12

Anjo GAMALIEL, tu que és o dispensador de graças e que levas os nossos pedidos ao
Trono de Deus, como mostras-te em sonhos a Jacó.
Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus (faça o seu pedido) e
que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam da
realização do meu Poder dos Nomes: AVENUH MAKKENUH, MELEK ÁH MELEK e YA-
VÉ NISSI.
Por YESHUÁ EMANNUEL, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Seja!

Invocação de Barakiel
Anjo muito antigo.

É o regente da Ordem dos Serafins
O seu nome significa “Benção de Deus”

Ele remove a falta de fé e os maus pensamentos



Anjo BARAKIEL, abre o meu coração e a minha alma às bençãos que Deus tem para
me dar.
Não permitas que maus pensamentos, dúvidas, ou pessoas negativas roubem a mi-
nha FÉ e as minhas bençãos: Vida, Saúde, Prosperidade, Harmonia e Proteção.
Pelo Poder destes Nomes Sagrados: BORÉH, KADOSH YSRAEL e TZUR YSRAEL.
Por YESHUÁ EMANNUEL, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Seja!

Invocação de Pathiel
Anjo cujo nome significa “abridor”

Ele abre todos os seus caminhos, mesmo que tenham sido fechados.
Elimina inveja, feitiçarias que fecharam os seus caminhos

Anjo PATHIEL, abre todos os meus caminhos que me levem ao sucesso e à abundân-
cia.
Se alguém fechou os meus caminhos, seja por inveja, maus olhados, pensamentos,
pragas ou feitiçarias, Anjo PATHIEL remove todos os males e abre os meus caminhos.
PATHIEL, remove os meus pensamentos negativos que estejam a impedir o meu su-
cesso pessoal, profissional, social e financeiro.
Pelos Nomes de Poder: RO’EH YSRAEL, ELOHÁ GUIBOR e AVINU MALKEINU.
Por YESHUÁ EMANNUEL, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Seja!

Agora, diga estes Nomes de Poder:

Abac, Achides, Achilla, Adam, Adonai, Agios, Agia, Agnon, Aldal, Alpha, Asmoedeas,
Aumgn, Beroth, Buseeognation, Cados, Craton, Delgaliel, Derisor, Destatur, Diaton,
Ehyeh, El, El Oristan, Eloa, Elohim, Emmanuel, Gabriel, Gomeh, Guthae, Guthor,
Hain, Havayoth, Helim, Hilay, Hudac, lat, Ischyros, Isis, Jehovah, Laaval, Ledieha, Len-
diction, Lon, Mach, Maton, Melekh, Messias, Metatron, Michael, Milia, Monachiel,
Muriton, Noth, Ob, Omega, Panthon, Pentessaron, Radisha, Raphael, Ruach, Sa-
baoth, Sadai, Sechiel, Shaddai, Sibylla, Sifton, Sorthie, Sorthios, Sorthis, Tegra, Tetra-
grammaton, Tistator, Uriel, Venibbeth, Yah e Yod He Vau He.

Agora, recite o PAI NOSSO

PAI NOSSO

Pai Nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome,

vem a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade

assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos daí hoje,



perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,

não nos deixei cair em tentação
mas livrai-nos do mal.

Amém.

Este ritual é de muito poder.
Não dê mau uso sobre ele.
Não deixe que a ganância ou a avareza entre no seu coração.
Creia e receberá.
Nunca duvide!



( continuação)

Depois de fazer as Invocações da Riqueza, nos dias certos, poderá fazer a Invocação para qualquer 
Anjo, sempre, no dia em que você nasceu.

Imagine: você nasceu em um Domingo. Pois será nesse dia que você invocará esse anjo.

COMO FAZER UM CRISTAL DA RIQUEZA

Precisa de:
Uma saladeira de vidro, nova
Um cristal ou outra pedra*
Água Mineral
Velas flutuantes
Um borrifador (daqueles que se usam para passar a ferro)

1º Use tantas velas flutuantes, da cor do dia em que você nasceu

Domingo – Douradas ou laranjas
Segunda – Prateada, branca ou cinza claro
Terça- Vermelho
Quarta – Amarelas
Quinta – Azuis claras ou lilás
Sexta – Verde ou azul marinho
Sábado – Azul escuro 

2º Ponha o cristal, dentro da saladeira de vidro, Encha com água mineral, até dois terços de altura.

3º Ponha tantas velas flutuantes, assim como sejam os anjos que irá invocar (não invoque génios, 
mas somente anjos!)

4º Quando as velas se apagarem, guarde o resto da cera (em um local só conhecido por si)

5º Retire o seu cristal e guarde-o. Ninguém poderá ver ou tocar!

6º A Água Magnétizada (a que ficou dentro da saladeira), você deverá por dentro de um 
borrificador de água (daqueles que nós borrifamos a roupa, quando passamos a roupa a ferro.

7º Use essa água para borrifar a sua casa; borrifar a si (antes de saír de casa): o seu escritório ou o 
seu negócio; antes de entregar o boleto de Loteria; antes de ir a um Casino ou antes de ir ao Banco
pedir um empréstimo.

8º Ao se borrifar, faça a Conjuração Angélica. Onde estiverem as reticências (…), diga o nome do 
anjo, sempre!

VELAS FLUTUANTES



BORRIFADOR

SALADEIRA





Conjuração Angélica para invocar qualquer anjo

Eu  conjuro-te  em  nome  dos  24  anciãos,  em  nome  dos  9  Coros  dos  quais  tu
pertenceis, Anjo...

Eu conjuro-te... em nome dos  Serafins, Querubins, Tronos, Dominações, Virtudes,
Potestades, Principados, Arcanjos e Anjos; em nome dos Quatro Misteriosos Poderes
que carregam o Trono do Altíssimo e que têm olhos à frente e a trás; em nome de
tudo que contribui para a nossa Salvação.

Eu conjuro-te, Espíritos da Luz, em Nome do Deus Verdadeiro e Deus da Vida; em
nome dos sete Misteriosos Candelabros que estão na mão direita de Deus.
Eu conjuro-vos em nome das Sete Igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardes, Filadélfia e Laodiceia.

Eu conjuro-te pelo Céu e a Terra, pelo Sol e a Lua, pelo Dia e a Noite e por tudo que
existe e por todas as Virtudes que encerram; pelos Quatro Elementos Primordiais,
por  tudo  que  possa  ser  dito  ou  pensado  pelo  Criador  Soberano,  que  pela  sua
Suprema Vontade e pela Corte Celestial na qual Ele reina, que criou o Tudo do nada;
pelas  Gloriosas Falanges às quais tu pertences.

Eu conjuro-te... por todos os Santos, que noite e dia gritam, incessantemente: Santo,
Santo,  Santo,  Senhor  Deus dos  Exércitos,  os  Céus  e  a  Terra  estão cheios  da Tua
Glória! Bendito sejas ó Senhor Altíssimo!

Eu conjuro-te... Inteligencia Iluminada, Mensageiro da Luz!
Eu conjuro-te...em nome de Uriel, Guardião do Norte! Eu conjuro-te em nome de
Rafael, Guardião do Leste! Eu conjuro-te en nome de Miguel, Guardião do Sul e em
nome de Gabriel, Guardião do Oeste.

Eu conjuro-te...Ó Divino Mensageiro, pelos Sete Candelabros de Ouro que ardem em
frente ao Altar de Deus; pela Companhia dos que seguiram as pegadas do Imaculado
Cordeiro!  Eu  conjuro-te,  ó  Celestial...  em  nome  de  todos  os  Santos  que  Deus
escolheu  antes  e  depois  da  Criação  do  Mundo,  porque  os  seus  méritos  eram
agradaveis  a  Deus.  Eu  conjuro-te...ó  Invisivel  mas  Imanente  Poder;  e  volto  a
conjurar-te pelos Temiveis Poderes do Nome do Senhor, pela Glória do Divino Nome
manifestou no Mundo os mais lindos atributos que Deus pode exprimir.

Anjo...em nome desses Atributos, vinde da Celestial Abóboda à chamada das sílabas.
Designa-te, ó Poder Iluminante, que quando as sílabas divinas sejam pronúnciadas,
vinde até mim, para ajudares e instruires o teu Servo (diga o seu nome)



Eu conjuro-te...em nome de Adonai Meleck, Mestre do Reino da Criação!
Eu conjuro-te...em nome de Shaddai, Espelho da Verdade!
Eu conjuro-te...em nome de Hod, Senhor e Mestre das Palavras Divinas!
Eu conjuro-te...em nome de Netzah, Soberana Essência da Beleza!
Eu conjuro-te...em nome de Tipheretm, Principio do Reino da Glória!
Eu conjuro-te...em nome de Gueburah, Principio do Reino da Justiça!
Eu conjuro-te...em nome de Chesed, a Divina Misericórdia!
Eu conjuro-te...em nome de Binah, a Sabedoria não criada!
Eu conjuro-te...em nome de Kether, o Horizonte da Eternidade!

Eu conjuro-te...ó Professor Celestial, em Nome de Tetragrammaton!
Eu conjuro-te...em nome de Eheieh!
Eu conjuro-te...em nome de Elohim!
Eu conjuro-te...em nome de Eloha!
Que assim seja no Nome Abençoado de Deus!!!

Eu imploro-te, ó Celestial..., em memória do Arco-Iris que apareceu no céu, como
prova da Aliança entre Deus e Noé, o patriarca!
Eu conjuro-te...em memória da Nuvem Luminosa que cobriu a Arca da Aliança, como
prova da Aliança entre O Eterno e os Filhos de Abrãao!
Eu conjuro-te...ó Poder Celestial, em memória dos sinais que apareceram no céu,
pouco antes da destruição do Templo!
Eu  conjuro-te...ó  Espirito  de  Luz  e  Verdade,  em  memória  dos  sinais  que
acompanharam o nascimento do nosso Salvador, Jesus o Messias!
Eu conjuro-te...em memória das Aléluias no Vale de Belém!
Eu conjuro-te...em memória da vossa mensagem aos pastores!
Eu conjuro-te...em memória da Estrela Reluzente que guiou os três Reis Magos!

Que os teus sinais sejam um símbolo de proteção, a qual vos designa para garantir
este Trabalho de Teúrgia!
Eu imploro-te, ó Celestial...em memória dos sinais que tu designaste transmitir aos
teus Apóstolos!
Designa-te, ó Espirito de Luz...mostrares a tua concórdia e a tua ajuda a mim (diga o
seu nome).

Anjo...(faça os seus pedidos e depois de um minuto de silêncio, diga a Oração de
Agradecimento)

Oração de Agradecimento

Anjo de Luz e Paz, Mensageiro da Divina Glória; Iluminado e Glorioso Poder; que os
fumos deste incenso, que são queimados em tua intenção, sejam um compromisso



entre nós e a minha gratidão.
Ó Espirito de Luz e Sabedoria, para que me garantas a este teu servo as maravilhosas
inspirações, a tua assistencia e ajuda.
Que, doravante, a Paz Divina estejam entre nós. Amén!


