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SATÃ 
Orações e litanias 

 

Em 1865, todos os sábados á noite, no Templo Luciferiano de Charleston, 
celebravam-se as missas negras. Onde se cantavam os Hinos e Litanias a 
começar pela Oração a Satã: 

  

ORAÇÃO A SATÃ 

 
Oh Satã, tu que é a sombra de Deus e de nós mesmos, digo estas palavras de 
agonia para tua glória. Tu és a dúvida e a revolta, sofisma e a impotência, 
tu vives novamente em nós, como nos séculos atribulados quando reinaste, 
manchado de sangue das torturas como um mártir obsceno no teu trono das 
trevas, brandindo em tua mão esquerda o ceptro abominável de um símbolo 
fálico. Hoje teus filhos degenerados estão espalhados e celebram teu culto 
nos seus esconderijos. Teus pontífices tradicionais são como pastores cegos, 

viciados, infames, mágicos presunçosos, envenenadores e párias. Mas teu 
povo cresceu e, Satã tu podes te orgulhar da multidão de teus fiéis, tão 
pérfidos como tu desejaste. Este mundo que te nega, tu habitas nele, tu 

chafurdas nele em rosas mortas de um monte de lixo cediço e mal cheiroso. 
Tu ganhaste, ó Satã, embora anónimo e obscuro, por mais alguns anos ainda; 

mas o século por vir irá proclamar tua vingança. Tu renascerás no Anti-
Cristo. A ciência dos mistérios subitamente fez jorrar uma onda negra para 
saciar a sede dos curiosos e ansiosos; homens e mulheres jovens viram-se 
reflectidos nestas ondas que intoxica e enlouquece. Ó fascinante Satã! 

Arranquei tua máscara de gula voluptuosa e me perdi de amor ante tua face 
coberta de lágrimas, bela como o rancor e malogrado. Ó hediondo Satã! 

Descobri tua ignomínia para revelar tua ociosidade. Se teu tormento 
involuntário parece nobre e infinito é iluminado pela honra de se tornar 

uma redenção. Ó Bode Expiatório do mundo, teu coração que bate qual de 
um homem ocioso que aspira o abismo imenso e final - tu soltas os suspiros 
de um Messias, mas tu corrompes e degradas como se fosse uma danação. 
Por seguinte, espalharei tua infâmia, e tua atracção, cantarei teu lamento 

infinito. Tua arte, último ideal do homem decaído; mas se as asas do 
querubim estão impregnadas do paraíso, se o seio da mulher goteja suave 

compaixão, tua barriga escamosa e tuas pernas de animal exudam 
ociosidade fedorenta, coragem negligente e consente nas mais vis baixezas. 
Ó sagrado herege Satã, símbolo degenerado do Universo, tu que conheces e 
sofres, tu pode vir a ser, de acordo com as palavras da Promessa Divina, o 

espírito reconciliador da Expiação! 

 

LITANIA A SATAN 
Ó Tu, o mais sábio dos Anjos e o mais belo! Ó Deus traído pela sorte, 
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não abandones teu anhelo! (*) 

 
Príncipe do desterro, com quem o senhor foi injusto, activo sempre 
venceste, ergue-te mais robusto; (*) 

Tu, oculto sabedor e rei das coisas subterrâneas, familiar curador das 
angústias momentâneas; (*) 

 
Tu que até os leprosos e os malditos párias, dás o Paraíso nostalgia 
solitárias; (*) 

Tu que da a morte, a tua velha e parca amante, suscitas a esperança, essa 
tão louca bacante; (*) 

Tu que dá aos réus esse olhar sereno e abres a cena em volta do cadafalso 
que o povo condena; (*) 

Tu que conheces as terras em cujas as fendas sinuosas o Deus zeloso oculta 
as pedras preciosas; (*) 

Tu cujo o olhar penetra nos profundos arsenais onde dorme o sumptuoso 
povo dos metais; (*) 

Tu cuja larga mão esconde terríveis precipícios, ao sonâmbulo errante, ao 
longo dos edifícios; (*) 

Tu que magicamente aligeiras os ébrios charlatães, míseros entes a quem, 
de noite, latem os cães; (*) 

Tu que consolas o fraco quando, de chofre, nos ensinas a misturar salitre 
com enxofre; (*) 

Tu que pões tua marca, ó cúmplice subtil! Sobre a dura fronte de Crésus 
torpe e vil; (*) 

Tu que das às criaturas vagas fantasias, o culto aos farrapos e o amor as 
agonias; (*) 

Bastão dos exilados, lâmpada dos inventores, confessor dos réus e dos 
conspiradores; (*) 

Pai adoptivo dos filhos que a cólera de Adonay do Paraíso terrestre os 
arranjou Deus Pai! (*) 

(*) Se recita "Satã, apieda-te de minha grande miséria!" 
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PRECE A SATAN 
Gloria e louvor a Ti, Satã, nas alturas do céu onde reinas, e nas negruras do 
Inferno onde vencido espalha clemência! Faz que minha alma um dia, sob a 
árvore da ciência ao teu lado repouse sobre tua plácida fronte como num 

templo novo resplandeces, ó Demophoonte! 

 
LITANIA NEGRA 

 
Lúcifer, miserere nobis. 
Belzebuth, miserere nobis. 
Leviathan, miserere nobis. 
Bael, príncipe dos Seraphins, ora pro nobis. 
Belfegor, príncipe dos Querubins, ora pro nobis. 
Astaroth, príncipe dos Tronos, ora pro nobis. 
Asmodeu, príncipe das Dominações, ora pro nobis. 
Anduscias, príncipe das Postestades, ora pro nobis. 
Belial, príncipe das Virtudes, ora pro nobis. 
Perriel, príncipe dos Principados, ora pro nobis. 
Eurinomo, príncipe dos Arcanjos, ora pro nobis. 
Juniel, príncipe dos Anjos, ora pro nobis. 
 
Hail Satã! 

 
LITANIA FINAL 

 
 
Em nome de Satã, Senhor das trevas, Espírito do Mal - Amen. 
Satã esteja convosco - Amen. 
E com seu espírito - Amen. 
Satã, ajudai-nos. 
Rei da luxúria, ajudai-nos. 
Príncipe das fornicacões, ajudai-nos. 
Pai do incesto, ajudai-nos. 
Satã, que fazeis com que os homens se destruam como feras, ajudai-nos. 
Serpente do Génesis, ajudai-nos. 
Satã, que armastes os braços de Caim, ajudai-nos. 
Satã, que adormecestes a Noé, ajudai-nos. 
Ânfora de peçonha, ajudai-nos. 
Protector dos ladrões e assassinos, amparai-nos. 
Mestre das ciências Malditas, velai por nós. 
Príncipe imenso dos espaços infinitos, matéria e espírito, razão e força, nós 
vos adoramos. 
Satã esteja connosco - Amen. 
E com seu espírito - Amen. 
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Invocação de Satã, conjuro de Satanás, apelo ao Diabo 

  

 

Esta é uma oração de Magia negra.  

Através desta oração e em ritual de magia negra, pode-se proceder á 
invocação de Satanás, ao conjuro de Satã, ao apelo do Diabo.  

Para feitiços de magia negra, esta oração costuma ser imprescindível.  

  

In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi! 

Em nome de SATAN, o soberano da terra, o rei do mundo, eu comando as 
forcas das trevas para conferir o seu poder infernal sobre mim! 

 
Abram totalmente os portões do Inferno e venham adiante do abismo para 
me saudar como seu irmão (irmã) e amigo! 

Concedam-me as indulgências de que falo! 

Eu aceitei o seu nome como parte de mim!  

Eu vivo como o animal do campo, exultando na vida da matéria!  

Eu favoreço o justo e amaldiçôo o corrupto! 

 
Por todos os deuses do Inferno, eu ordeno que todas estas coisas de que falo 
venham a se realizar! 

 
Venham adiante e respondam seus nomes pela manifestação dos meus 

desejos!  
 

OH! ESCUTEM OS NOMES! 

OH! ESCUTEM OS NOMES! 

OS NOMES INFERNAIS 

 
Abaddon Adramelech Ahpuch Ahriman Amon Apollyn Asmodeus Astaroth 
Azazel Baalberith Balaam Baphomet Bast Beelzebub Behemoth Beherit Bilé 
Chemosh Cimeries Coyote Dagon Damballa Demogorgon Diabolus Dracula 
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Emma-O Euronymous Fenriz Gorgo Haborym Hecate Ishtar Kali Lilith Loki 
Mammon Mania Mantus Marduk Mastema Melek Taus Mephistopheles Metzli 
Mictian Midgard  Milcom Moloch Mormo Naamah Nergal Nihasa Nija O-Yama 
Pan Pluto Preserpine Pwcca Rimmon Sabazios Sammael Samnu Sedit Sekhmet 
Set Shaitan Shamad Shiva Supay T’an-mo Tchort Tezcatlipoca Thamuz Thoth 
Tunrida Typhon YaotzinYen-lo-Wang 
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PACTO COM LUCIFER  

 

  

PREPARAÇÃO PARA O RITUAL: 

  

O ritual deve ser realizado numa noite de Lua Cheia. 

  

  

- Planeie o pacto 1 semana antes do dia de o mesmo ser realizado. 

- Não consuma drogas e bebidas alcóolicas 3 dias antes do ritual. 

- Não pratique sexo ou masturbação 3 dias antes do ritual. 

- Escolha uma veste totalmente negra para o ritual e lave-a 1 dia antes do 
ritual. 

- No dia do ritual limpe o lugar onde o mesmo será realizado. 

- Faça algum ritual de purificação de corpo e alma da sua escolha, pode ser 
até um banho de sal grosso … (para retirar toda a negatividade). 

  

MATERIAIS: 

  

Todos os materiais indicados deverão ser virgens, ou seja, nunca antes usados. 

  

  

- 3 velas  (branca, negra, vermelha); 

- 1 folha de pergaminho; 

- 1 caneta “pena” para escrever,   

- 1 agulha virgem; 
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- 2 incensos de sândalo; 

- 1 imagem pentagrama invertido; 

- 1 copo ou taça cheia com vinho tinto; 

- 1 caneta normal cor preta ; 

- 1 sino; 

- 1 prato raso que suporte fogo; 

  

PREPARAÇÃO DE UM PEQUENO ALTAR: 

  

Tem que ser um lugar á sua altura, e não no chão. Pode ser uma mesa. 

No altar coloque a imagem do pentagrama no centro “em pé” ou coloque na 
parede em direcção ao altar, ou pode colocá-lo debaixo do prato. 

De seguida coloque as 3 velas. A branca do lado esquerdo, a negra ao centro, 
e a vermelha no lado direito do altar. As velas deverão formar um triângulo ao 
centro da mesa. Os incensos deverão ser colocados um de cada lado, ou seja 
um no lado esquerdo logo acima da vela, e o outro do lado direito. O prato 
deve ser colocado no centro da mesa, no meio das velas e incensos. O copo ou 
taça deve ser colocado, no lado direito da mesa, ao lado do prato. Não 
coloque nada dentro desse prato, porque ele será usado para colocar o 
pergaminho em chamas. 

  

Você deve estudar as invocações antes do ritual ser feito, para as decorar 
mais ou menos, para não errar no momento do ritual! Tudo deve ser feito 
correctamente. O lugar do ritual deve ser um lugar tranquilo em que não haja 
barulho nenhum, para você não ser perturbado/a durante o ritual. A 
concentração na hora do ritual é fundamental, e nada pode atrapalhar. 

  

PASSOS PARA O RITUAL: 

  

1º- Invocação a Lúcifer; 

2º- A renuncia e proclamação; 
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3º- A Oração “Pai Nosso” invertida (blasfémia); 

4º- Pacto; 

5º- Invocação da Queima do Pacto; 

6º- Encerramento do Ritual 

  

Agora prepare-se para o ritual, tenha a certeza de que é o que você 
realmente deseja fazer, depois de feito o pacto não poderá voltar atrás. 
Esteja preparado e consciente do que está a fazer. 

  

Coloque as suas vestes negras e concentre-se no objectivo. 

  

- coloque o vinho tinto no cálice; 

- Acenda as velas; 

- Acenda os incensos; 

- Pegue no sino 

  

TOQUE O SINO 9 VEZES E DIGA A SEGUINTE INVOCAÇÃO: 

  

Invocação: 

  

“Renich  Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer (repita 3 vezes seguidas) 

Ao leste Eu chamo, e no ar da iluminação. 

Eu (nome completo), 

Invoco o teu nome e o teu poder. 

Oh, Imperador do Inferno. 

Mestre de todos os Espíritos Rebeldes. 
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Lúcifer, eu te invoco, 

Lúcifer, esteja aqui presente. 

Venha a mim, Senhor Lúcifer, manifeste-se, 

Dentro deste corpo, dentro deste Templo que eu preparei. 

Venha a mim, Senhor Lúcifer, manifeste-se. 

Estou aqui para pedir a sua ajuda. 

Venha a mim, Senhor Lúcifer, manifeste-se. 

Abra os Portões do Inferno para que eu possa entrar e poder tornar-me como 
você. 

Abra o Portão Senhor Lúcifer para que eu possa entrar. 

Venha a mim, Senhor Lúcifer, manifeste-se. 

Desejo realizar um Pacto. 

Venha a mim, Senhor Lúcifer, manifeste-se. 

Lúcifer eu invoco o Teu nome. 

Renich Tasa Uberaca Biasa Içar Lúcifer (repita 3 vezes). 

Invoco a presença dos mestres Satan, Leviathan, Belial, Astaroth, Azazel, 
Baal-Beryth, Beelzebu, Abbadon, Asmodeus, Verrine e Flereous para 
testemunhar este pacto. 

Nas vocare tu Lúcifer, 

Parcepts es hic rictus. 

Salve Lúcifer, Senhor do Mundo.” 

  

Tome 1 gole do cálice. 

Concentre-se 30 segundos e avance para o próximo passo. 

  

RENUNCIA E PROCLAMAÇÃO 
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(Repita-a 3 vezes) 

  

“Eu (nome completo) na presença do Senhor Lúcifer, 

Renuncio á Santa Trindade, 

Renuncio a Deus, 

Renuncio a Jesus Cristo, 

Nego Jesus Cristo o enganador. 

Renuncio o Espírito Santo. 

Renuncio os Anjos e Arcanjos, 

Nego a Deus o criador da terra e do céu. 

Renuncio a Sagrada Igreja Católica e Cristã. 

Renuncio a tudo que é sagrado e tudo que é bom. 

Renuncio a todos os Deuses. 

Proclamo que Lúcifer é Senhor deste Mundo. 

Proclamo que Lúcifer é o único Deus da Terra. 

Proclamo que Lúcifer é meu Mestre.” 

  

Tome 1 gole do cálice. 

Concentre-se 30 segundos e avance para o próximo passo. 

  

A BLASFEMIA 

  

(repita 3 vezes o Pai-Nosso invertido) 

  

… este é o pai-nosso invertido na versão americana. 
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“Nema! Livee morf su revilled tub 

Noishaytpmet ootni ton suh deel 

Suh tshaiga sapsert that yeth 

Vigrawf eu za sesapsert rua suh vigrawf 

Derb ilaid rua yed sith suh vig 

Neveh ni si za thre ni 

Nud eeb liw eyth 

Muck mod-ngik eyth 

Main eyth eeb dwohlah 

Neveh ni tra chioo 

Rertharf rua!” 

  

  

Tome 1 gole do cálice. 

Concentre-se 30 segundos e avance para o próximo passo. 

  

O PACTO 

  

Pegue na caneta preta e no pergaminho. 

  

Você vai escrever o pacto no pergaminho, depois de escrever o pacto, pegue 
na agulha virgem e fure o seu dedo polegar da sua mão esquerda, com a 
caneta “pena”, pegue desse sangue e assine no pergaminho logo abaixo do 
contrato. Logo após assinar o contrato queime o pergaminho na vela central 
do seu altar. E siga o aviso que está após o texto do contrato. 
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TEXTO do contrato: 

  

“Eu (nome completo) 

No nome de Lúcifer e pelo poder de Satan, Astaroth, Beelzebu, Asmodeus, 
Abbadon, Azazel, Belial, Leviathan, Baal-Beryth, Verrine, Flereous e todos os 
demónios do inferno, 

Faço este pacto contigo Senhor Lúcifer, 

Entregando meu corpo, 

Entregando minha mente, 

Entregando minha alma, 

Para o Senhor Lúcifer, Meu eterno Mestre. 

Em troca lhe peço (coloque aqui o seu pedido) 

Aceito suas leis e suas palavras, e tenho a total consciência que serei 
castigado com uma terrível morte se eu quebrar este pacto. 

Se o senhor me der as coisas que eu desejo em sete anos, o senhor terá total 
domínio sobre a minha alma. 

Prometo lealdade, nunca quebrarei esta aliança. 

A minha carne é a sua carne. 

Meu sangue é seu sangue. 

Assim seja feito. 

  

Assine o seu nome completo com o seu sangue. 

  

Agora você vai queimar este pergaminho no fogo da vela que está no centro 
do altar (a vela negra). Mas antes de o queimar, você tem de fazer do jeito 
que manda o Aviso. 

  

INVOCAÇÃO DA QUEIMA DO PACTO 
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-repita 3 vezes antes de queimar o pergaminho. 

- repita 3 vezes enquanto o pergaminho estiver a queimar. 

- repita 3 vezes depois do pergaminho acabar de queimar. 

  

“Eu (nome completo) 

Entrego meu corpo para Lúcifer, 

Entrego minha mente para Lúcifer, 

Entrego minha alma para Lúcifer, 

A minha carne é sua carne. 

Meu sangue é seu sangue. 

  

(tome o resto do cálice e diga: 

Lúcifer aceite esta aliança, meu sacrifício” 

  

PROCESSO DE ENCERRAMENTO DO RITUAL: 

  

Você faz a oração a Lúcifer e no fim toca o sino 9 vezes para encerrar. 

  

Oração a Lúcifer: 

  

“Senhor Lúcifer, 

Mestre do Mundo, 

Senhor do Ar, 

Mestre da Terra, 
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Lúcifer, 

Agradeço pela sua gloriosa presença, 

Esteja sempre comigo, 

Obrigado por ter aceite este pacto,  

Agradeço a presença dos mestres Satan, Astaroth, Beelzebu, Asmodeus, 
Abbadon, Azazel, Belial, Leviathan, Baal-Beryth, Verrine, Flereous, 

Aqui encerro este ritual, feliz e satisfeito, Salve Lúcifer, Amem.” 

  

Toque o sino 9 vezes. 

  

  

(deixe as velas e os incensos queimarem até ao fim) 
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 Rituais para atrair “favores” sexuais  
de mulheres e de homens. 

  
 

Ritual para atrair favores sexuais de mulheres 
 

Acessórios: 
- 1 vela vermelha; 
- 1 vela negra; 
- 1 colher em prata; 
- 1 pitada de pimenta; 
- cominho em pó; 
- mel. 

  
Ritual: 

Primeiro coloque a vela vermelha á sua esquerda e acenda-a. 
Depois coloque a vela negra á sua direita, e acenda-a. 
Seguidamente, pegue na colher de prata e passe-a por cima da vela 
vermelha, e depois a preta. Ponha mel na colher, salpique com a pimenta 
e o cominho pensando muito fortemente na mulher objecto dos seus 
desejos. 
Diga em alta voz e de maneira firme: 
  

“Por Lilith e seus poderes, 
E pela força desta chama, 
Que cesse este desespero, 

E venham a mim os favores desta fulana. 
Assim seja” 

  
Coma o mel e apague a vela negra e a vermelha, com o seu dedo mindinho 
da mãe esquerda. 
O feitiço operará durante a próxima lua.  

  
 
  

Ritual para atrair favores sexuais de homens 
  

Acessórios: 
- 1 vela vermelha; 
- 1 vela negra; 
- 1 colher em prata; 
- 1 pitada de pimenta; 
- cominho em pó; 
- mel. 
  

Ritual:   
Primeiro coloque a vela vermelha á sua esquerda e acenda-a. 
Depois coloque a vela negra á sua direita, e acenda-a. 
Seguidamente, pegue na colher de prata e passe-a por cima da vela 
vermelha, e depois a preta. Ponha mel na colher, salpique com a pimenta 
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e o cominho pensando muito fortemente no homem objecto dos seus 
desejos. 
Diga em alta voz e de maneira firme: 
  

“Por Deméter e seus poderes, 
E pela força desta chama, 

Quero que F… caia sob o meu encanto e me dê seus favores,. 
De mim ele não possa mais fugir, 

É todo o seu corpo que eu quero ter, 
É do seu corpo que quero usufruir. 

Assim seja.” 
  

Coma o mel e apague a vela negra e a vermelha, com o seu dedo mindinho 
da mãe esquerda. 
O feitiço operará durante a próxima lua.  
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Poderoso ritual de magia negra 
O ritual da “teia de aranha” 

  
  
 

  
Ingredientes: 
- 1 vela negra; 
- incenso; 
- 1 folha de papiro virgem; 
- tinta preta; 
- 1 teia de aranha; 
- 1 agulha esterilizada; 
-  bagas de murta. 
- 1 caixa negra. 
  
Ritual: 
(Ritual indicado para amarração e domínio). 

Faça este ritual em noite de lua negra ou no primeiro dia da lua 
minguante. 

Acenda a vela e o incenso, que oferecerá ao demónio que escolheu 
invocar. 
Numa folha de papiro virgem escreva a tinta negra o nome e a data de 
nascimento da pessoa a enfeitiçar. Se souber o nome da mãe da pessoa, 
escreva-o também ( F… filho de …-nome da mãe). 
Na folha de papiro, faça igualmente o sigilo do demónio que quer invocar, 
de acordo com o feitiço que quer lançar (veja no dicionário de demónios). 
E escreva o seu pedido. 

A teia de aranha tem de ser fresca (acabada de apanhar) afim de ter todas 
as energias ainda vivas aquando da realização do ritual. 

Pegue na folha de papiro já preparada como acima indicado, ponha-lhe as 
bagas de murta em cima, esmagando-as. 

Cubra a folha de papiro com a teia de aranha enquanto visualiza 
fortemente a pessoa e diz em voz alta: 

“Face á teia tu serás fraco/a, 

Nos teus passos ás cegas agirás, 

Mas sempre avançarás, 

Preso nesta teia a mim te submeterás, 

E do poder do meu mestre (diga o nome do demónio que escolheu invocar) 
não escaparás, 

Afim de ….. (pedido), 

Que a minha vontade seja feita!” 
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Pique com a agulha esterilizada o dedo mindinho da mão esquerda, e 
deixe escorrer uma gota de sangue, e ponha o dedo em cima do papiro 
(impressão digital). 

Agradeça ao demónio que invocou. 

Apague a vela e o incenso. 

Arrume tudo dentro da caixa negra, e guarde-a em local escuro e somente 
de si conhecido. Nunca ninguém a poderá ver ou descobrir. 

Nos dias seguintes, na fase da lua decrescente (e somente nestes), repita o 
feitiço, sempre á mesma hora (usando a mesma vela). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Invocação de Lilith-  
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Um Rito de Sexualidade Negra 

 

*ADVERTÊNCIA*: 

Lilith é a egrégora primária do animal negro. Ela é poder de domínio 
sexual libertos. Esta invocação não deve ser tentada por aqueles que 
têm pouca prática em magia cerimonial, nem por aqueles que 
possuem problemas psicológicos não resolvidos relativos à 
sexualidade. Relativamente ao sangue para ser bebido, ou ás 
actividades sexuais seguintes, todas as precauções pertinentes à 
prevenção de doenças carregadas pelo sangue ou por fluídos sexuais 
devem ser corretamente  observadas. Pode ser sensato apontar um 
"guardião" que irá "observar" o rito enquanto este prossegue de um 
destacado ponto de observação e intervir se os participantes, em seus 
excessos, estão a ponto de cometer actos perigosos. O guardião deve 
banir seu próprio círculo de protecção sobre si mesmo. O guardião só 
deve intervir se houver uma séria ameaça de dano corporal; senão, os 
eventos devem ser aprovados para transcorrer segundo suas vontades. 
Qualquer um [que esteja] temeroso dos possíveis efeitos psicológicos 
deste rito em primeiro lugar faria bem em não participar. Isto não é 
para os tímidos. Com estes embargos, toda discrição pertinente a 
essas acções é deixada aos participantes. Os autores não assumem 
nenhuma responsabilidade pela irresponsabilidade dos participantes 
no desempenho deste rito. Você foi advertido! 

Materiais:  

 
- Velas pretas e/ou púrpuras 

- Incenso de almíscar  

- Um cálice de prata 

- Um chicote (tipo "cat-o-nine-tails") 

- Capa preta, preferivelmente de setim (para o/a Operador Principal) 

- Vinho tinto  

- Um bisturi (esterilizado) ou x-acto faca (para drenar sangue) 

- Um sistema de playback razoavelmente bom, e uma nefasta e 
sensual seleção musical.  

(Diamanda Galas, "Deliver Me From My Enemies" ou This Mortal Coil, 
"Filigree and Shadow" são excelentes escolhas, mas isto é deixado 
para os participantes).  

Preparação:  
Lilith é o aspecto feminino primal da sexualidade negra [dark 
sexuality]. Por esta razão os autores são de opinião que a invocação 
será mais provavelmente [bem] sucedida se o Operador Principal for 
fêmea. Isto não descarta a possibilidade de sucesso com um homem, 
mas ele deve estar habilitado para contactar fortemente sua natureza 
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feminina primal para suceder e invocar Ela que é o mais fundamental 
de todos os demónios femininos. Os participantes podem ser tanto 
machos quanto fémeas ou uma mistura de ambos em qualquer 
proporção.  

  

As aplicações deste rito variam consideravelmente. Desde de que é 
uma combinação de trabalho Lunar/Saturnino, pode ser aproximado 
como um ritual dividido de sexo e morte - assim como a invocação de 
Carroll Thanateros do Liber Kaos. 

Como apresentado aqui, é um ritual de liberação e também é usado 
para trazer adiante uma Palavra de Poder [Word Of Power] da 
egrégora para uso subsequente dos participantes; consequentemente 
a Indicação da Intenção reflete esta intenção.  

A indicação deve ser talhada para expressar propriamente  as 
intenções de um trabalho particular.  

O RITUAL: 

Grandes velas pretas são arrumadas em círculo em torno do espaço do 
templo e  acesas, assim como copiosas quantidades de incenso. O 
quarto deve ser bem defumado.  

1-O Banimento [pode se feito] por LBRP, GPR, Vortex ou outro 
procedimento, a escolha. 

  
2-A operadora principal , despida por baixo da veste preta, toma 
posição no centro do círculo. Ela segura o açoite em sua mão direita. 
Outros participantes sentam em um círculo em torno da M.O. A 
música começa.  

3-A Indicação (ver advertência) do Intento é declarado pelo M.O. e 
ecoada por todos os participantes: "É nossa vontade invocar a 
egrégora de Lilith, de modo que através de seu espírito nós 
experimentemos o poder do Sexo e Morte e obtenhamos sua Palavra 
de Poder!"  

 
4. A seguinte passagem (veja notas) é recitada pelo M.O. para invocar 
a identidade de Lilith para ocupar seu corpo e mente: "Eu sou a filha 
da Força e violo cada hora de minha juventude.  

Para contemplação, Eu sou Entendimento, e a ciência habita em mim; 
os celestes me oprimem. Eles cobiçam e desejam-me com infinito 
apetite; nenhum dos que são terrenos tem me abraçado, porque Eu 
estou sombreada com o Círculo das Estrelas, e coberta com as nuvens 
da manhã. Meus pés são mais rápidos que os ventos, e minhas mãos 
são mais doces do que o orvalho da manhã. Minhas vestes são do 
princípio, e meu lugar de descanso está em mim mesma. O Leão não 
sabe onde eu ando, nem as bestas do campo compreende-me.  

Eu sou deflorada, mas virgem;  

Eu santifico e não sou santificada.  
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Feliz é aquele que me abraça: para à noite Sou doce, e de dia prazer 
total.  

Minha companhia é uma harmonia de muitos símbolos, e meus lábios 
mais doces do que a própria saúde. Sou uma prostituta para alguns 
que violam-me, e uma virgem para aqueles que não me conhecem.  

Purguem suas estradas, Vocês, filhos dos homens, e lavem suas casas 
limpas; façam-se santos, e ponham-se na rectidão. Expulsem suas 
velhas prostitutas, e queimem suas roupas e então eu irei, trarei 
crianças diante de ti e eles serão os Filhos do Conforto no Tempo do 
porvir."  

 
5. Então os participantes começam a cantar o mantra de Lilith. 
Enquanto eles cantam, a Operadora Principal deve cair em um 
profundo transe gnóstico e invocar o espírito de Lilith em seu corpo. 
"Carne ela comerá, sangue ela beberá!" (repita) 

 
6. Enquanto o cântico continua, um participante (o Segundo 
Operador) recita o seguinte: "Negra ela é, mas brilhante! Negras são 
suas asas, preto sobre preto! Seus lábios são vermelhos como a rosa, 
beijando todo o Universo! Ela é Lilith, que elevou as hordas do 
abismo, e levou homens à ruína! Ela é a irresistível realizadora de 
toda luxúria, profeta do desejo. A primeira de todas as mulheres foi 
ela - Lilith, Eva não foi a primeira! Suas mãos  trazem a revolução da 
Vontade e a verdadeira liberdade da mente!  

Ela é KI-SI-KIL-LIL-LA-KE, Rainha do Círculo Mágico! Olhe dentro dela 
a luxúria e o desespero!"  

 
7. Os participantes começam o cântico "Lilith! Lilith! Lilith!" 
repetidamente até o M.O. invocar a egrégora de Lilith [Lilithian 
egregore]. Um por um eles passam em torno do bisturi e cortam seu 
polegar esquerdo e marcam suas testas com sangue. Então eles em 
torno do cálice (que é enchido com o vinho vermelho) e tocam suas 
testas um por um.  Depois que todos fizerem assim, ele é tomado 
pelo M.O. que o drena num único trago. Este é o clímax da invocação. 

 
8. Se a invocação tiver sucesso, todos os participantes sentirão 
simultaneamente emoções de medo, luxúria e o impulso de 
submissão. Força, sobressalto ou outra variação de Postura de Morte 
devem ser usadas para aprofundar o nível de gnose de cada 
participante até que estejam a ponto de desmaiar. Assim que tiverem 
superado suas emoções, eles devem cair à terra e prostrarem-se ante 
Lilith.  

9. O que prossegue em seguida não é especifico, mas deixe sobrepor-
se a vontade da egrégora. Ela pode escolher açoitar os participantes, 
caçoar deles, atenta-los ou seduzi-los. Ela pode forçá-los a cometer 
vários indescritíveis actos de luxúria sobre ela ou qualquer outro. 
Todos os participantes devem submeter-se à vontade dela, o que quer 
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que seja, pode ser - seria extremamente perigoso fazer de outra 
forma; não arrisque a fúria de Lilith! 

10. Eventualmente a energia do grupo começará a diminuir. Neste 
ponto, o S.O. (alertado pelo guardião, se necessário) irá levantar e 
defrontar-se com a M.O. e recitar o seguinte em uma voz de 
comando:  

"Lua Negra, Lilith, irmã nigérrima, 

Cujas mãos formam a lama infernal, 

Na minha fraqueza, na minha força, 

Moldando-me como a argila no fogo. 

Lua Negra, Lilith, Égua da Noite, 

Você lançou sua desgraça à terra 

Proferiu o nome e saiu voando 

Profira agora o som secreto!" 

11. A M.O. nas profundidades do  transe de Lilith [Lilith-trance], 
chamará um nome, assim como a Lilith lendária chamou o inalterável 
nome de Deus para levantar [vôo] sobre o Éden nos céus. Não se sabe 
antecipadamente o que esta palavra será, mas será mais certamente 
uma Palavra de Poder para ser usada posteriormente pelos 
participantes em trabalhos mágicos posteriores.  

 
12. Se tudo for feito correctamente, o espírito de Lilith sairá da M.O. 
à pronuncia do Nome, e a vontade dele(a) provavelmente cairá à 
terra, esgotada. O guardião ou o S.O. devem então desenhar um 
pentagrama erecto sobre a M.O., uma generosa lustração facial de 
água fria será administrada por ele, e ele/ela é chamado por seu 
nome ordinário até que ele/ela responda.  

 
13. O templo é banido e fechado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rituais de Magia Negra para amarrar e dominar 
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Ritual de Amarração & Domínio 1 
 

Feitiço chamado de “encantamento de Lilith”. 
  
  Material necessário: 
- 3 cabelos do/a seu/sua parceiro/a 
- 3 cabelos seus 
- 1 maçã vermelha 
- 1 saco com fecho 
- 1 corda de juta 
1- folha de papiro 
- tinta vermelha 
  
 Como fazer o ritual: 
Escreva na folha de papiro, a vermelho, o seu nome completo 
bem como o da pessoa a enfeitiçar. Junte os seus 3 cabelos com 
os 3 cabelos da pessoa em questão. Dobre o papiro. 
Corte a maça em 2, retire os caroços. No seu lugar coloque o 
papiro dobrado. 
Junte as duas metades da maçã e ligue-a com a corda de juta. 
Coloque dentro do saco, e ponha este debaixo da almofada do/a 
seu/sua parceiro/a. 
Repita este encantamento todos os meses. 
  

Ritual de Amarração & Domínio 2 
  

Feitiço para submeter alguém ao seu domínio. 
  
 Material necessário: 
- um coração de papel vermelho; 
- uma vela negra; 
- pétalas de rosa; 
- uma agulha esterilizada (passe-a no lume); 
- incenso. 
  
 Como fazer o ritual: 
- Quando: fazer este feitiço uma sexta-feira á noite, de 
preferência numa noite sem lua. 
- Como: 
Escreva o nome da pessoa a amarrar no coração de papel. Acenda 
a vela e o incenso, e diga: 
  

“LILITH, 
Grande Mãe e Rainha, 

Tu que reinas sobre a paixão, 
Tu que reinas sobre o desejo e a luxúria, 

Estende-me a tua mão. 
Dirige-me o teu eterno olhar, 
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E ajuda-me a F… dominar. 
Digna-te a minha prece atender: 

Desejo e quero (Fulano…), 
Quero-o aos meus pés a rastejar, 

Que ele seja o meu escravo submisso. 
Concede-me este favor. 

Pelo meu sangue a ti me ligo.” 
  
Pique o seu polegar esquerdo com a agulha, e deixe cair 3 gotas 
de sangue sobre o coração de papel.  
Ponha este por cima da chama da vela e diga 3 vezes: 
  

“Pelo poder do sangue, 
Pelo poder do fogo, 

Que a magia surta seu efeito.” 
“F… vais sentir atracção,  

F… vais sentir tesão, 
Vais sentir o gosto do meu leito. 

 Não terás outra opção, 
Senão ficar na minha mão. 

Assim seja feito.” 
  

Queime o coração de papel e as pétalas de rosas, colocando-os 
num incensório. 
Concentre a sua atenção nas chamas e repita: 
  

“Bate por mim, coração mortal, 
Vem para mim, a bem ou a mal. 
Deseja-me com toda a tua alma, 

Sonha comigo quando a noite desce, 
Vem para mim, quero-te na minha palma, 

Pois estou á tua espera. 
Que nada te retenha,  
Pois a mim pertences. 

Assim seja.”  
Continue a concentrar-se mais alguns minutos, e deixe a vela e o 

incenso consumir completamente. 
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Filtro de amor proibido  
  

Acessórios: 
- 1 vela negra; 

- 1 vela vermelha; 
- 1 pauzinho de incenso sangue de dragão; 

- 750 ml de água mineral; 

- 1 pitada de alecrim; 

- 10 ml (2 colh. café) de chá preto; 
- 3 pitadas de tomilho; 

- 3 folhas de hortelã fresca; 
- 6 petalas de rosa fresca; 

- 5 ml (1 colher de café) de sumo de limão; 
- 3 gotas do seu sangue. 

 
Ritual: 

Este ritual deverá ser feito 3 sextas-feiras consecutivas, sendo que o 1º dia 
para começar, deverá ser numa sexta-feira de noite de lua cheia. 

Acenda as velas e o incenso. Pique um dedo e ponha uma gota de sangue 
em cada uma das velas. 

Faça ferver a água mineral, na qual fará ferver todas as ervas, rosas e 
sumo de limão. Deixe em infusão durante 15 mn. 

Beba um gole e diga: 
“Á luz da lua, 

Eu bebo esta poção, 
Para que (F... ) me deseje.” 
Beba outros goles, e diga: 

  
“Deusa da noite, que reinas sobre a paixão, 

Ouve a minha prece, esta minha oração, 
Fazei com que F... me deseje. 

Que ele rejeite a (o) outra(o) e venha a mim, 
Que a/o deixe, para vir para mim, 

Que assim seja.” 
  

Recomece este feitiço (de igual forma) nas 2 sextas-feiras seguintes 
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Poderoso ritual de magia negra 
  

Para provocar infidelidade num casal 
  
 

  
Ingredientes: 
- 1 pauzinho de incenso de rosas; 
-1 vela vermelha; 
- 1 vela preta; 
- 1 vela branca; 
- óleo essencial de rosa; 
- uma boneca de tecido representando um homem; 
- uma boneca de tecido representando uma mulher; 
- tinta preta; 
- 1 quadrado de tecido preto; 
- 1 caixa vermelho sangue. 
  
Ritual: 
  
Queime o pauzinho de incenso, e invoque os espíritos de luxúria: 
  

“Espíritos de luxúria,  
Espíritos da tentação  

Espíritos da infidelidade, 
Espíritos da depravação, 

Nesta hora aqui vos invoco, 
Para que atendeis o meu pedido: 

Para que F… e F… sejam infiéis um ao outro. 
Para que encontrem o prazer com outras pessoas” 

  
Coloque a vela preta á sua frente e acenda-a (tenha em conta que 
precisa de espaço suficiente para poder realizar o ritual…). 
Coloque a vela vermelha á sua esquerda. 
Coloque a vela branca á sua direita. 
Acenda agora a vela vermelha e a branca. Acenda as velas com fósforos 
e com a sua mão esquerda. 
Pegue no tecido preto e ponha-o á sua frente, deixe-lhe cair em cima 
gotas de óleo essencial de rosas, até ficar bem embebido. Passe o tecido 
preto por cima da chama da vela vermelha e depois por cima da chama 
da vela branca, e coloque-o no centro do triângulo formado pelas velas. 
Pegue nas bonecas e escreva nelas com a tinta preta, o seu nome e data 
de nascimento, se a souber. 
  
Pegue numa das bonecas com a sua mão esquerda, passe-a por cima da 
chama da vela vermelha e depois por cima da chama da vela branca, e 
diga 2 vezes o seguinte feitiço: 

  
“F… estás possuído, 

Pelos espíritos da luxúria e da depravação,  
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Pelos espíritos da infidelidade e da tentação, 
A eles não podes, nem queres resistir, 

Da fidelidade tens de desistir, 
E enquanto viveres com F…, 

A vossa vida  será uma constante traição. 
Que assim seja.” 

  
Coloque a boneca no centro do pano. 
  
Repita agora este feitiço com a outra boneca, de igual forma. 
  
Apague com os dedos (nunca apague uma vela com um sopro!) as velas 
vermelha seguida da branca. 
  
Agora repita o ritual pegando nas duas bonecas ao mesmo tempo, e 
passe-as pela chama da vela preta. 
  
Tenha sempre presente a imagem das pessoas que está a enfeitiçar. 
  
Apague a vela negra. 
  
Agradeça aos espíritos a sua presença e peça-lhes brevidade na 
realização da missão que lhes pediu. 
  
Enrole as bonecas no tecido, mas de forma a que fiquem separadas, e 
guarde tudo na caixa, em local secreto. 
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Ritual de magia negra 
 para fabricar “a garrafa dos demónios” 

  
 
  

  
  
  
Quanto á garrafinha dos demónios : 
  
É uma garrafa que conterá os seus desejos, mesmo os mais secretos, e que 
você colocará sob a diligência de 3 demónios, para que eles o/a ajudem 
realizá-los. 
(veja as notas no final) 
  
Ingredientes: 
  
- 3 velas negras; 
- incenso de sangue de dragão; 
- 1 garrafinha de vidro escuro; 
- 28 ml de alcool; 
- alguma folhas de papiro virgem (se não encontrar use folha de papel 
normal); 
- tinta mágica vermelha (ou, se não arranjar, use uma caneta de tinta 
vermelha); 
- uma pitada de raiz de mandrágora. 
  
Ritual:  
  

Este ritual deverá ser feito numa noite sem lua. 

Acenda as velas e o incenso, e diga o seguinte : 

« Demónios da noite, 

Neste momento aqui vos invoco. 

Vede os meus pedidos. » 

  

Escreva nas folhas de papiro, com a tinta vermelha, todos os seus desejos, 
sendo que, escreverá um desejo por cada folha de papiro. Coloque então as 

folhas dentro da garrafa. Pique então o seu dedo com uma agulha 
esterilizada, e deixe pingar para dentro da garrafa, 3 gotas do seu sangue, 

e diga : 

  

« Demónios da noite, 

Recebei a minha energia, 

para concretizar os meus pedidos. » 
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Base o alcool para dentro da garrafa, e diga :  

« Demónios da noite aqui presentes, 

Faço-vos esta oferenda, 

Vinde prová-la. » 

  

  

Espere uns momentos, mas logo que as folhas de papiro parem de mexer, 
deverá imediatamente colocar dentro da garrafa a raiz de mandrágora. Se 
não o fizer rápidamente, eles não vão ficar á sua espera… e diga o 
seguinte : 

  

« Pelo poder desta garrafa, 

Estais ao meu serviço, 

Pelo tempo necessário á concretização dos meus desejos, 

Realizem-nos, e sereis libertados. 

Assim seja. » 

  

Feche a garrafa com cuidado, lacre-a com a cera da vela. Guarde-a em 
local seguro e não dê conhecimento a ninguém. 

Quando os seus desejos se tiverem cumprido, liberte as entidades da 
garrafa e não se esqueça de lhes agradecer. 

  

NOTAS: 
  
Acerca do ritual: 
Não se esqueça que a eficácia do ritual depende também da qualidade do 
material utilizado, e da sua fé e respeito no que está a fazer. Um ritual 
feito na “brincadeira”, para ver como é que a coisa se desenrola, pode é 
desenrolar mal para o seu lado... 
  
  
Acerca das garrafinhas mágicas: 
Apesar de o comum das pessoa ter perdido a noção da existência de feitiços 
através das garrafinhas mágicas, estas no entanto sempre continuaram a ser 
usadas por quem nestes assuntos é entendido, pois são muito eficázes. 
Permitem preservar a energia do feitiço por um longo período. 

  
O uso das garrafinhas mágicas foi muito difundido em épocas mais remotas. 
As bruxas e os bruxos usavam garrafas ou outros recipientes em terra 
cozida. 
  
As garrafinhas mágicas tanto podem ser usadas em magia branca, como em 
magia negra, tudo depende do feitiço que se quer realizar, da sua 
finalidade.  



 5 

  
Em magia branca as garrafinhas mágicas servem esencialmente a atrair a 
sorte, a atrair dinheiro e prosperidade, livrar-se de maleficios, proteger a 
casa... 
  
As garrafinhas mágicas usadas em magia negra, por norma têm sempre uma 
invocação que é dirigida a um demónio, e tem em vista o interesse 
exclusivo de quem as faz, ou as encomenda. 
  
As garrafinhas têm sempre de ser postas em contacto ou com a pessoa ou 
com o local a que se destina. 
  
Para realizar estes rituais será sempre necessário ou uma garrafa de vidro 
com uma rolha de rosca, ou com uma rolha de cortiça, que será lacrada 
com a cera negra (ou com a que for indicada no feitiço.) 
  
Lave a garrafinha e deixe secar bem, após o que deverá enchê-la a ¾ com o 
óleo base.  
Se fizer por si mesmo os rituais, siga as instruções, sendo que no fim a 
garrafinha deverá ficar bem fechada. Agite para que os óleos se misturem 
bem, e veja como deve ser usada. 
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Rituais para se vingar dos seus inimigos. 
  

Ritual de vingança 1 
Este feitiço é chamado de: “o toque de Lúcifer” 

  
Acessórios: 

  
- 3 velas negras 

  
Ritual: 

Acenda as 3 velas pretas á meia-noite, e repita 3 vezes o 
encantamento que segue: 
  

“Invoco a poderosa luz de Lúcifer, 
Espíritos, elementos, escutem-me, 

Os meus pensamentos ecoam no universo, 
Indicam agora o inimigo que não gosta de mim. 
Que este golpe violento o quebre e enfraqueça, 

Das profundidades da noite, do mais fundo do abismo, 
 Tudo é devolvido e retornado para cima de meu inimigo, 

Potências etéreas, vossa obscuridade invada a mente do meu 
inimigo, 

Lúcifer, estrela da manhã, estrela brilhante, 
 Toca o meu inimigo neste mesmo instante, 

Que o meu inimigo seja invadido com o seu próprio mal, 
Pela lei do justo retorno. 

Assim seja.” 
  
Durante todo o tempo do ritual, visualize a energia negativa que a 
outra pessoa lhe lançou, a sair de si, e voltar para ela. Veja este 
ritual como um justo retorno. 
Quando o ritual estiver concluído, deixe queimar as velas até ao fim, 
mas as sobras que ficarem, enterre-as em local onde você não passe 
por perto. 
  

  
  

  
Ritual de vingança 2 

  
  

Acessórios: 
  

- ossos de galinha 
  

Ritual: 
  

Arranje ossos de galinha e faça-os secar ao sol durante alguns dias. 
Quando tiverem tido tempo de secar e você estiver preparado/a, 
concentre-se na pessoa que o/a prejudicou, segurando os ossos com 
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toda a  sua força na sua mão esquerda. Pense em todo o mal que ela 
lhe fez, e afaste essa energia negativa dizendo 3 vezes o seguinte: 
  

“Invoco os Grandes Antigos do grande abismo, 
Para agir no karma de F... (dizer o nome da pessoa), 

Invoco Cthulhu, Deus do abismo aquático, Senhor dos sonhos. 
Ossos do mal, ossos de F..., sente a tua própria dor, 

A tua cólera recai sobre ti, os teus ossos ressentem a tua própria 
fúria, 

O teu mal a ti regressa, pela lei do karma. 
Assim seja.” 

  
Após ponha os ossos num saco e vá ao sitio onde mora a pessoa em 
questão. Uma vez aí chegado/a, despeje os ossos e o pó dos mesmos 
na propriedade da pessoa sua inimiga, e á volta de sua casa. 
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Ritual de magia negra 
 para criar uma pedra maléfica 

  
 
  
  
  

Ingredientes: 
  
- 1 pedra de lua, que será oferecida de presente á pessoa que você quer 

prejudicar; 
- 1 vela amarela; 

- 1 pauzinho de incenso de sândalo; 
  
Ritual: 
  
Ritual a realizar numa noite sem lua. 
Acenda a vela e o incenso. 
Pegue a pedra nas suas mãos, e passe-a por cima da fumaça do incenso. 
Levante-a em direcção ao céu e diga em voz alta o seguinte feitiço: 
  

“Poderosa e magnifica Lilith, 
Que reinas sobre a noite, 
E o mundo subterrâneo, 

Verte o teu poder nesta pedra, 
Preenche-a com malícia, 

Com tormento e preocupação, 
Com luxúria e tentação, 
Para que eu a possa usar, 
Sem o seu poder acabar, 

Afim de F… eu prejudicar. 
Que assim seja feito.” 

  
Deixe queimar a vela e o incenso por inteiro. 
Dê esta pedra a uma pessoa de que você não gosta, afim que lhe 
aconteçam desgraças e infelicidades. 
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Rituais de magia negra para causar sofrimento aos seus inimigos. 
 

 
  

Ritual para causar sofrimento nos inimigos 1 
  

 Este ritual é chamado de “Ritual da serpente” 
  

 Acessórios: 
  

- 3 velas pretas; 
- Incenso sangue de dragão; 
- 1 folha de papel branca; 

- 1 caneta tinta preta; 
- 1 agulha esterilizada. 

  
Ritual: 

 
Ritual a efectua r numa noite sem lua. 
Acenda as velas e coloque-as á frente da folha de papel. Queime o 
incenso. 
Desenhe a forma de uma serpente na folha de papel, e nos 4 quantos da 
folha desenhe espadas cujas as pontas fiquem a apontar para o exterior da 
folha. 
Passe a folha pelo fuma do incenso e diga: 
  

“Pelo poder da espada, 
Pelo poder da serpente, 

Que os meus inimigos sejam desfeitos, 
Que os meus inimigos sejam aniquilados, 

Que o meu poder aumente.” 
  
De seguida escreva o nome do(s) seu(s) inimigo(s) nos 4 quantos da folha, 
debaixo das espadas, e passe de novo a folha pelo fumo do incenso, e 
diga: 
  
  

“Grande serpente mágica,  
Envolve os meus inimigos nos teus poderosos anéis, 

Que eles sejam pulverizados e não me possam prejudicar, 
Que as espadas os trespassem, os façam sofrer e recuar, 

Que eles não me possam mais prejudicar.” 
  

Queime a folha e espalhe as cinzas á entrada de sua casa. 
  

  
 

 
Ritual para causar sofrimento aos inimigos 2  
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Este ritual chama-se “3 noites de redenção”. 
  

Acessórios: 
  

- 1 vela negra; 
- 1 fotografia da pessoa que lhe quer mal. 

  
Ritual: 

  
Este ritual tem por efeito infligir á pessoa em questão toda a dor que ela 
lhe desejou, seja dor física, seja dor moral, durante um período de 3 dias. 
Depois desses 3 dias, tudo voltará ao normal. 
  
Pegue na vela negra e coloque-a sobre a fotografia.  
Se não tiver fotografia, então escreva o nome da pessoa e sua data de 
nascimento numa folha de papiro virgem. 
  
Disponha a vela sobre a fotografia ou a folha de papiro, numa posição um 
pouco inclinada de forma a que, quando ela arder a cera caia em cima da 
fotografia. Vizualise as feridas de queimadela da cera ardente no corpo do 
seu inimigo. 
  
Ao mesmo tempo que faz tudo isto, diga 3 vezes: 
  
  

“Por este encantamento de vela e cera, 
Que seja durante 3 noites levado a F..., 

todo o mal que me deseja. 
Vela negra, vela negra como a noite, 
Levai a F... as dores que me deseja, 

Que assim seja. 
Levai a F... lesões na pele e na mente, 

Lesões a toda a parte em que me quis mal. 
F... lanço para cima de ti a lei do karma, 

E por 3 vezes receberás, o teu proprio ódio e o teu mal! 
Que assim seja.” 

  
  

Depois de ter reenviado o mal para cima de quem lho enviou, deixe o 
lugar onde realizou o ritual, e deixe a vela a arder. 

Quando as 3 noites tiverem passado, volte ao local onde fez o ritual, 
rasgue a fotografia e queime-a, dizendo: 

  
“Três noites se passaram, 

O teu karma já passou que chegue. 
Dissolvo o teu próprio mal neste mesmo instante, 

Que te sirva de lição de hoje em diante.” 
  
  

Concluir o ritual e sair, não olhando para trás. 



 6 

 


