
RITUAL DO PODER 

Primeira Parte 

Início do Ritual 

 

Começar numa meia noite, de Quinta para Sexta feira 

Precisa de: 

 1 pedaço de cetim vermelho, para servir de toalha 

 1 mesa para servir de altar ( pode ser uma mesa de cabeceira ) 

 1 lápis de cera preto 

 5 velas pretas 

 5 candelabros para por as velas 

 1 queimador de incenso e incenso em grão 

 Carvão para queimar o incenso 

 O seu talismã de Baphomet ( com cara de bode ) 

 1 alfinete esterilizado 

 1 gota de sangue do seu dedo anular esquerdo 

 

Na noite escolhida, desenhe um pentagrama invertido no cetim vermelho, com o lápis 

de cera. 

 

Os cornos do pentagrama devem estar orientados para Norte. 

Ponha um candelabro com uma vela preta, em cada ponta do pentagrama. 

Ponha o talismã de Baphomet no centro do pentagrama. 

Acenda os carvões e queime o incenso, à meia noite 

Recite a Invocação do Poder 

 

Invocação do Poder 



Eu ( diga o seu nome ), como filho de Deus Pai Todo-o-Poderoso, em Nome de Deus 

Filho, Todo-o-Misericordioso e em nome de Deus Espirito Santo, o Consolador, invoco-

vos ó espíritos das trevas: Mammon, Lilith, Satan, Hecate, Lúcifer e Kali. 

Escutem as minhas palavras e venham em meus auxilio, pois esta ordem vos dou, em 

Nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espirito Santo. 

Neste momento e nesta hora, Eu quero fazer um acordo convosco por ( dizer quantos 

anos, não ultrapassando os sete anos ) para que me tragam todos os tipos de riqueza, 

poder, autoridade, sorte, amor de quem eu quiser, sucesso social e sexual e tudo mais 

o que eu pedir. 

Por estas velas que ardem em vossa honra e são minhas testemunhas neste nosso 

acordo, selo este contrato que tenho convosco, com o meu próprio sangue ( derrame 

uma gota de sangue, do seu dedo anular esquerdo, sobre o talismã de Baphomet ), 

para que me sirvam e estejam sempre presentes, sempre que eu vos chamar. 

Mammon, demónio das riquezas em nome de Nosso Senhor Jesus o Cristo, traz-me 

riquezas e faz de mim uma pessoa próspera! 

Lilith, Deusa negra da Luxuria,  em nome de Nosso Senhor Jesus o Cristo, traz-me até 

mim quem eu desejar e satisfaz todos os meus desejos sexuais! 

Satan, Rei dos infernos, em nome de Nosso Senhor Jesus o Cristo, dá-me todo o poder 

de comandar quem eu quiser, seja homem, mulher ou animal! 

Hecate, Deusa dos submundos e da magia, em nome de Nosso Senhor Jesus o Cristo, 

vinga-me de todos os meus inimigos e torna-me numa pessoa poderosa! 

Lúcifer, Estrela dÁlva, em nome de Nosso Senhor Jesus o Cristo, dá-me todas as honras 

e prestígios, Faz de mim uma pessoa bem sucedida socialmente! 

Kali, Deusa negra da destruição, em nome de Nosso Senhor Jesus o Cristo, destrói 

todos os obstáculos que apareçam na minha vida! 

O nosso acordo está selado! 

 

Deixe as velas arderem por completo ( cuidado com o fogo, para não incendiar ) 

 

Segunda Parte 

 

No dia seguinte ( Sexta feira ), dirija-se a uma encruzilhada entre as 23h e a meia noite. 



Abra uma pequena cova – cerca de um palmo – e enterre o talismã de Baphomet. 

 

Terceira Parte 

 

Sempre que quiser fazer um pedido, estenda a toalha mágica e ponha as velas pretas, 

como fez na Primeira Parte. 

Acenda o carvão e queime o incenso 

No centro do pentagrama, ponha o outro pentagrama – O Talismã Pentagrama Duplo 

 

Deite uma gota de seu sangue, do dedo anular esquerdo e faça a Grande Invocação: 

 

Grande Invocação 

 

Eu invoco a ti, ó não nascido. 

Tu que criaste os Céus e a Terra. 

Tu que criaste a Noite e o Dia.. 

Tu que criaste as Trevas e a Luz. 

Tua arte Osorronophris: Cujo nenhum homem jamais viu. 

Tua arte Jäbas 

Tua arte Jäpos: 

Tu que distinguiste o Justo do Injusto. 

Tu que criaste a diferença entre Homem e Mulher.. 

Tu que produziste a semente e o fruto. 

Tu que criaste os homens para amarem uns aos outros e odiarem uns aos outros. 

Eu sou Mosheh, teu profeta, a quem podes revelar os teus mistérios, 

a Cerimônia de Ishrael: 

Tu que produziste o seco e o úmido no qual deu origem a toda a vida existente. 

Ouça me, pois eis que sou o anjo de Paphro 

Osorronophris: que é teu verdadeiro nome, tal qual transmitido aos profetas de 

Ishrael. 

Ouça me.- Ar: Thiao: Rheibet: Atheleberseth: A: Blatha: Abeu: Ebeu: Phi: Thitasoe: Ib: 

Thiao. 



Ouça-me e faça os espíritos sujeitarem-se a mim até que cada o Espírito no 

firmamento e no Éter, sob a terra e sobre a terra, nas águas ou em terra seca, no reino 

do ar e no reino do fogo estejam obedientes prontos ao meu comando. 

Eu invoco a tí, Terrível e Invisível Deus: que está presente e todo o lugar ocupado e 

todo espaço vazio. 

Arogogorobrao: Sothou: Modorio: Phalarthao: Doo: Ape, 

Não Nascido, ouça-me! 

Ouça-me :-Roubriao: Mariodam: Balbnabaoth: Assalonai: Aphniao: I: Thoteth: Abrasar: 

Aeoou: Ischure, Poderoso Não Nascido! Ouça-me!. 

Eu te invoco: -- Ma: Barraio: Joel: Kotha: Athoribalo: Abraoth: 

Ouça-me! Aoth: Abaoth: Basum: Isak: Sabaoth: Iao: 

Tu és o Senhor dos Deus. 

Tu, és o Senhor do Universo 

Tu és aquele que os ventos temem. 

Tú é aquele que criou o Verbo por sua vontade, Senhor de todas as coisas. 

Tu és aquele que rege, que governa e que ajuda. Ouça-me! 

Ieou: Pur: Iou: Pur: Iaot: Iaeo: Ioou: Abrasar: Sabriam: Do: Uu: 

Adonaie: Ede: Edu: Angelos ton Theon: Aniaia Lai: Gaia: Ape: 

Diathanna Thorun. 

Eu sou Ele! O Espírito Não nascido! Forte fogo immortal! 

Eu sou a Verdade!! 

Eu sou Ele de onde se origina todo o bem e todo o mal! 

Eu sou Ele, relâmpago e trovão. 

Eu sou Ele, de quem brota a vida na terra:: 

Eu sou Ele, de cuja a boca saem labaredas 

Eu sou Ele! Sou a maior manifestação da Luz e das Trevas! 

Eu sou Ele! A Graça do mundo! 

Estou onde está o coração com uma serpente enroscada. 

Que todos os espíritos sujeitem-se a mim até que cada o Espírito no firmamento e no 

Éter, sob a terra e sobre a terra, nas águas ou em terra seca, no reino do ar e no reino 

do fogo estejam obedientes prontos ao meu comando. 

Eu ( diga o seu nome ), como filho de Deus Pai Todo-o-Poderoso, em Nome de Deus 

Filho, Todo-o-Misericordioso e em nome de Deus Espirito Santo, o Consolador, invoco-

vos ó espíritos das trevas: Mammon, Lilith, Satan, Hecate, Lúcifer e Kali ( fazer o seu 

pedido ). 

 

Apague as velas e guarde o talismã Duplo Pentagrama, consigo por 24horas . 

E aguarde os resultados 



 

 

 

 


