
Fadas

Tratado sobre as Fadas, Elfos e Elementais

Na Árvore da Vida, existem 10 Sephirotes (ramos).



Os Sephirotes de 1 a 9 são os que contêm os: Serafins, Querubins, Tronos, Dominações,
Potestades, Virtudes, Principados, Arcanjos e Anjos.
Aí estão os Anjos Cabalísticos.

Na 10ª Séphirah (ramo) estão as Almas santas, Santos, Guias Espirituais, Elementais, Elfos e
Fadas.
Esse é o Reino de Malkuth.

Os Elementais regem os 4 Elementos da natureza:

Gnómos regem o elemento terra: criação de pedras preciosas e minério; petróleo; fósseis;
ambição e bens materiais.
Ondinas: regem o elemento água: marés, ondas, rios, riachos, sentimentos e amor
Sílfides: regem o elemento ar: ventos, tornados, tufões, brisas, pensamentos e poder de
discernimento e comunicação.
Salamandras: regem o elemento fogo:  incêndios,  raios,  qualquer  forma de fogo,  calor,
força, determinação e rapidez de agir.

Os Elfos ajudam à polenização das plantas, descoberta de lençois de água, cio e procriação
dos animais e muito mais.

Já  as  FADAS,  com  as  quais  vamos  trabalhar,  não  são  criaturas  dos  contos  de  fada
(Cinderela, Capitão Gancho, etc)

Elas são seres inteligentes e podem-nos ajudar em vários setores da nossa vida.

As FADAS estão divididas em quatro grupos: Fogo, Água, Terra e Ar. Entre elas, existem 
hierárquias: Rainha, Princes e Dama.

Fadas do Fogo

Rainha Paradise – Destroi os obstáculos que nos impedem de alcançar os nossos 
propósitos

Princesa Morgane – Ela dá-nos força e determinação para alcançar os nossos objectivos

Dama Glasting – Dá-nos a força e o conhecimento para alcançar o que se deseja

Cor das velas: vermelhas

Pedidos: Coisas que necessitam muita urgência. Desde que seja viável, eleas podem 
resolver o seu problema em horas ou poucos dias.

Ponto Cardeal: Sul

Oração: Salamandras



Fadas do Ar

Raínha Holda – Ela dá-nos inspiração e sussura aos nossos ouvidos a solução

Princesa Aril – Presença de espírito e bom humor

Dama Melior – Alegria, bem estar e ótimismo

Cor das velas – brancas

Pedidos – Coragem, desinibição, falar em público, entrevistas, velocidade, pensamentos 
rápidos, entrevistas de trabalho.

Ponto Cardeal – Este

Oração - Sílfos ou Sílfides

Fadas da Terra

Raínha Mab ou Titania – Traz sucesso material

Princesa Viviane – Ela guia os nossos passos em relação ao sucesso material

Dama Urgania – Ela traz-nos pensamentos positivos e determinação para atingir o sucesso 
material.

Cor das velas – castanhas marrom

Pedidos – Tudo o que tem a ver com o dinheiro e sucesso material. Venda de imóveis. 
Aquisição de bens materiais

Ponto Cardeal – Norte

Oração - Gnómos

Fadas da Água

Raínha Melusine – Traz o verdadeiro amor

Princesa Estrella – Ajuda nas relações ou traz um amor que nem se imagina

Dama Selkie – Traz amizades, paz e harmonia

Cor das velas: Azul

Pedidos: Amor, paz, harmonia, sexo, amizade



Ponto Cardeal – Oeste

Oração - Ondinas

RITUAL COM AS FADAS

Precisa de:

1 Prato branco e novo, raso

3 velas

1 taça

1 foto sua 

1 objecto seu (anel, brinco, colar, correntinha, cristal)

1 mesa pequena virada para o Ponto Cardeal

1º Ponha uma mesa virada para o Ponto Cardeal e vire-se para esse ponto cardeal

2º Ponha o prato ao centro da mesa com a taça ao centro.

3º Ponha as velas dentro do prato, em triângulo

4º Dentro da taça, ponha a sua foto e o seu objecto.

5º Acenda as velas e recite A Invocação da Tábua Esmeralda

INVOCAÇÃO DA TÁBUA ESMERALDA

É verdade, certo e muito verdadeiro.
Que o que está embaixo é semelhante ao que está em cima e o que está em cima é 
semelhante ao que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa.
E assim como todas as coisas vieram do Um, assim todas as coisas nasceram desta única 
coisa, por adaptação.
O Sol é o pai, a mãe é a Lua, o vento o embalou em seu ventre, a Terra é sua ama.
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 



superiores 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: que vencers todas as coisas sutís e 
penetrará em tudo o que é sólido.
Assim o mundo foi criado.
Esta é a fonte das admiráveis adaptações e seu mecanismo é este aqui indicado.
Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegistos, pois possuo as três partes da 
filosofia universal.
O que eu disse da Obra Solar é completo. 

Faça os seus pedidos à Raínha, Princesa e Dama.

Depois recite a Oração dos Elementais que está invocando

 SALAMANDRAS – ELEMENTAIS DO FOGO
ORAÇÃO ÀS SALAMANDRAS

Fadas do Fogo

 

“Ó imortal, eterno, inefável e incriado pai de todas as coisas, que és levado no carro sem
cessar rodante dos mundos que giram sempre;

Dominador das imensidades etéreas, onde está ereto o trono do teu poder, de cima do
qual  teus  olhos formidáveis  descobrem tudo,  e  teus  belos e  santos  ouvidos escutam
tudo,

Atende aos teus filhos, que amaste desde o nascimento dos séculos;

Porque a tua dourada, grande e eterna majestade resplandece acima do mundo e do céu
das estrelas;

Estás elevado acima delas, ó fogo faiscante; aí, tu te acendes e te conservas a ti mesmo
pelo teu próprio  Esplendor,  e  saem da tua essência  regatos  inesgotáveis  de luz,  que
nutrem teu espírito infinito.

Este espírito infinito alimenta todas as coisas e faz tesouro inesgotável  de substância
pronta à geração que elabora e que se apropria das formas de que a impregnaste desde o
princípio.

Deste espírito tiram também sua origem estes reis mui santos que estão ao redor do teu
trono e que compõem a tua corte,

Ó pai universal! ó único! ó pai dos felizes mortais e imortais.



Criaste, em particular, potências que são maravilhosamente semelhantes ao teu eterno
pensamento e à tua essência adorável;

Tu as estabeleceste superiores aos anjos, que anunciam ao mundo as tuas vontades;

Enfim, nos criaste na terceira ordem no nosso império elementar.

Aqui, o nosso contínuo exercício é louvar e adorar os teu desejos;

Aqui, ardemos incessantemente aspirando a possuir-te.

Ó pai! ó mãe! ó mais terna das mães! ó arquétipo admirável da maternidade e do puro
amor! ó filho, flor dos filhos! ó forma de todas as formas, alma, espírito, harmonia e
número de todas as coisas! Amém.” 

SILFOS ou SÍLFIDES – ELEMENTAIS DO AR

ORAÇÃO AOS SILFOS

Fadas do Ar

“Espírito de sabedoria, cujo sopro dá e retoma a forma de todas as coisas;

tu, diante de quem a vida dos seres é uma sombra que muda e um vapor que passa;

tu, que sobes às nuvens e que caminhas nas asas dos ventos;

tu, que expiras, e os espaços sem fim são povoados;

tu, que aspiras, e tudo o que de ti vem a ti volta: movimento sem fim da estabilidade
eterna,

sê eternamente bendito.  Nós te louvamos e te bendizemos no império móvel  da luz
criada,  das sombras,  dos  reflexos e das imagens,  e  aspiramos incessantemente à  tua
imutável e imperecível claridade.

Deixa penetrar até nós o raio da tua inteligência e calor do teu amor:

então o que é móvel ficará fixo, a sombra será um corpo, o espírito do ar será uma alma,
o sonho será um pensamento.

E nós não seremos mais arrastados pela tempestade, porém seguraremos as rédeas dos
cavalos alados da manhã e dirigiremos o curso dos ventos da tarde, para voarmos diante
de ti.

Ó espírito dos espíritos, ó alma eterna das almas,

ó sopro imperecível de vida, ó suspiro criador,



ó boca que aspiras e expiras a existência de todos os entes, no fluxo e refluxo da tua
eterna palavra, que é o oceano divino do movimento e da verdade. Amém.”

GNOMOS – ELEMENTAIS DA TERRA

ORAÇÃO AOS GNOMOS

Fadas da Terra

“Rei invisível, que tomaste a terra para apoio e que cavaste os seus abismos para enchê-
los com a vossa onipotência;

Vós, cujo nome faz tremer as abóbadas do mundo,

Vós  que  fazeis  correr  os  sete  metais  nas  veias  das  pedras,  monarca  das  sete  luzes,
remunerador dos operários subterrâneos,

Levai-nos ao ar desejável e ao reino da claridade.

Velamos e trabalhamos sem descanso, procuramos e esperamos, pelas doze pedras da
cidade santa, pelos talismãs que estão escondidos, pelo cravo de imã que atravessa o
centro do mundo.

Senhor,  Senhor,  Senhor,  tende  piedade  dos  que  sofrem,  desabafai  nossos  peitos,
desembaraçai e elevai nossas cabeças, engrandecei-nos.

Ó estabilidade e movimento, ó dia envolto na noite, ó obscuridade coberta de luz!

Ó senhor, que nunca retendes convosco o salário dos vossos trabalhadores!

Ó brancura argentina, ó esplendor dourado! Ó coroa de diamantes vivos e melodiosos!

Vós que levais o céu no vosso dedo, como um anel de safira,

Vós que escondeis em baixo da terra, no reino das pedrarias, a semente maravilhosa das
estrelas,

Vivei, reinai e sede eterno dispensador das riquezas de que nos fizestes guardas. Amém.”

ONDINAS – ELEMENTAIS DA ÁGUA

ORAÇÃO DAS ONDINAS

Fadas da Água

 



“Rei terrível do mar, vós que tendes as chaves das cataratas do céu e que encerrais as
águas subterrâneas nas cavernas da terra;

Rei do dilúvio e das chuvas da primavera,

A vós que abris as nascentes dos rios e das fontes,

A vós que ordenais à umidade, que é como o sangue da terra, de tornar-se seiva das
plantas, nós vos adoramos e vos invocamos.

A nós,  vossas móveis  e  variáveis  criaturas,  falai-nos nas grandes comoções do mar e
tremeremos diante de vós;

Falai-nos também no murmúrio das límpidas águas, e desejaremos o vosso amor.

Ó imensidade na qual vão perder-se todos os rios do ser, que sempre renascem em vós!

Ó oceano das perfeições infinitas!

Altura que vos mirais na profundidade; profundidade que exalais na altura, levai-nos à
verdadeira vida pela inteligência e pelo amor!

Levai-nos à imortalidade pelo sacrifício, a fim de que sejamos considerados dignos de vos
oferecer, um dia, a água, o sangue e as lágrimas, para remissão dos erros. Amém.”

Deixe as velas arderem por completo!


