
Assentamento de Erzulie

Precisa de:

- 7 bocados de terra, de 7 freguesias diferentes, em dias diferentes, tais como:

● Cemitério ( não precisa ser de uma catacumba )
● Encruzilhada
● Cimento ( pode comprar )
● Praia
● Beira de rio ou riacho
● Terra de terreno abandonado ou estéril
● Terra de um terreno fértil e cultivado
● 1 panela de barro, pequena
● 7 gotas de sangue de animal ( não precisa de sacrificar o animal. Basta 

que compre no talho ou esprema um bife cheio de sangue ).
● 3 bocados de diferentes metais: aço, ferro e estanho
● 1 pitada de enxofre + sal marinho + sal de rocha
● 7 pedras semi-preciosas ( ao seu critério )
● 1 tridente, feito por si, em arame forte e soldado. Não comprar!!!
● 1 cabeça de alho, inteira e grande
● 1 garrafa de Rum

1) Junte um saco pequeno, de cada tipo de terra, em partes iguais.
2) Adicione o sangue e o Rum, até formar uma pasta consistente
3) Ponha o sal + enxofre + pedaços de metais + as 7 pedras, no fundo da 

panela.
4) Encha a panela com com a pasta de terra, e, amasse com as suas mãos.
5) Com o outro resto de terra, molde com as suas mãos uma figura de mulher, 

porém, com pénis
6) Ponha em cima da panela de barro e deixe secar por 7 dias.
7) Ao  fim  dos  7  dias,  ponha  a  cabeça  de  alho  +  o  tridente,  dentro  do 

assentamento.
8) Guarde num lugar onde ninguém entre, pois aí, será o seu lugar de culto e 

trabalho com Erzulie.
9) Aguarde o dia de Lua-Cheia  para consagrar



Consagração do assentamento de Erzulie

1) Num dia de Lua-Cheia, entre as 22h e a 1h da manhã, acender 3 velas: 1 
preta, 1 branca e 1 vermelha, em redor do assentamento.

2) Encha  meio  copo  com  Rum  e,  sem  engulir,  vaporizar  com  a  boca,  o 
assentamento, dizendo:

Mu pralê mare Loa Petro Hi Hi
Já Petro chen ki chen li kasê li

Ki dirê kod Hi Hi
Dya ralê, dya dya keke keke

dya dya ralê dya
Guéde Nibô dya keke keke dya

Baron Samedi dya keke dya
Radegnôe Baron Samedi

Engarde cemitiere u l'uvri bayê Wangô
Kulev Kulev

Dambala-Wedo Papá u kulev kulev
Mapê ralê kulev Ó
Kulev pá sá palê

Dambala Papá u se Kulev
U we Aido-Wedô

Si nu wê kulev
Si u wê Kulev

U wê Dambala
Aida-wedô se no kulev Ó

Kulev kulev Ó

3) Espetar o tridente, no assentamento, com a sua mão esquerda
4) Deixar as velas arderem, por completo



Erzulie e o seu Vêvê

Como qualquer entidade, Erzulie tem o seu símbolo mágico, também.

Para trabalhar com esta entidade, os produtos ( bonecos, talismãs, etc ) devem 
estar dentro do símbolo mágico.

Para fazê-lo é bastante simples. 

1) Prepare algumas tábuas de madeira ( 50x50 ) com o símbolo de Erzulie
2) Para  pintá-los,  pode  usar  lápis  de  cera,  tintas,  canetas  de  feltro  ou  giz 

vermelho ( amor, desejo ),  castanho ( bens materiais, sucesso ) ou preto 
( fins negativos )

3) Use, sempre, os objectos dentro do Vêvê
4) Ponha o Talismã de Erzulie, em volta do assentamento, sempre que estiver a 

trabalhar.
5) Os pagamento devem ser 3, 7 ou 21 garrafas de Rum

Atenção!!! Não use tábuas de magia negra para amarrações, por exemplo!



Trabalho de amarração

Precisa de:

● 1 boneco de pano, recheado com terra de cemitério + cabelos da pessoa 
que pede o trabalho ( pelo menos 3 )

● Alfinetes
● 7 velas pretas ou vermelhas

1) Perto  do  assentamento  de  Erzulie  e,  dentro  do  seu  Vêvê,  coloque  um 
boneco de pano

2) Acenda a vela preta e comece a recitar:

Fulano ( nome da pessoa a ser trabalhada )
Baron Samedi aprés tui

Fulana ( nome da requerente ) 
Mama Erzulie c'est per tui

Vodu Legbá luivre bayê per moi
( fazer o pedido em Português )

Erzulie, Erzulie, Erzulie
( espetar um alfinete na cabeça )

3) Repetir o processo, todo, por mais 6 vezes, espetando os alfinetes:

● Boca
● Coração
● Barriga
● Genitais

● Braços do boneco, cruzados
● Pés do boneco, cruzados

4) Repetir, tudo, durante 7 dias
5) No 7º dia, depois da vela arder, dê uma forte martelada na cabeça do 

boneco e ponha-o dentro de um frasco.
6) Encha o frasco com Rum e dê à cliente para enterrar em casa, dentro de 

um vaso ou cemitério. Nunca seja você a fazê-lo ou outra pessoa, que não 
a mandante do serviço.



Trabalho de separação

Precisa de:

● 2 bonecos de pano, recheados com lama, pimenta caiêna, enxofre, larvas 
ou minhocas

● 1 frasco limpo com tampa
● Urina da pessoa que pede o trabalho e pimenta caiêna
● Alfinetes q.b
● 1 martelo
● 7 velas pretas

1) Este trabalho é para ser feito em 7 horas, consecutivas. Deverá começar às 
23h de Segunda feira.

2) Com os bonecos recheados, ponha os bonecos espetados com alfinetes, 
dizendo a cada alfinete ( um total de 7, por hora )

Fulano e Fulana
Eh! Eh! Bomba Hen Hen

Erzulie, Erzulie, Erzulie
Canga Cafio Ti

Canga Moun Delê
Baron Samedi Kevu Kevu cemitiere

Fulano e Fulana
Canga Li

3) Na 7ª hora (  5h da manhã ), dê 7 marteladas nos bonecos e diga a mesma 
ladaínha, acima, citada.

4) Ponha os bonecos, de cabeça para baixo, dentro do frasco, e encha-o 
com urina e pimenta caiêna

5) Cerre  o  frasco  e  dê  à  pessoa  que  enterre-o,  no  espaço  de  24h,  num 
cemitério ou solo àrido.

Este trabalho causa muito mal e, as pessoas em questão, não conseguirão estar 
juntas por muito tempo.
Se enterrar no cemitério, o mandante do trabalho pode reavêr a pessoa amada. 
Contudo, se enterrar num terreno baldio ou solo àrido, a pessoa trabalhada não 
conseguirá  têr  mais  ninguém  na  sua  vida  (  incluíndo  a  pessoa  que  pediu  o 
trabalho ).
Se o mandante do trabalho tem esperanças de reavêr a pessoa amada, então, 
nunca  enterre  em  terreno  baldio.  E,  também,  não  adianta  ir  desenterrar  o 
trabalho. O feitiço voltaria-se contra ela.



Trabalho de Potencia e Desejo

Precisa de:

● 7 Velas em forma de pénis ou vagina, vermelhas
● 7 pimentas malagueta

1) Comece este trabalho, numa 6ª feira e durante 7 dias
2) Ponha uma das velas, dentro do Vêvê vermelho
3) Unte com a malagueta, ligeiramente aberta
4) Recite 27 vezes, a seguinte ladaínha:

Fulano ( nome da pessoa a ser trabalhada )
Dambalah aprés tui

Mama Erzulie c'est per tui
Vodu Legbá luivre bayê per moi

Dambalah, Agwê, Ogun
Erzulie, Erzulie, Erzulie

( fazer o pedido em Português )
Erzulie, Erzulie, Erzulie

( Acender a vela na última invocação )

Para despertar o desejo sexual, a pedido de alguém

1) Fazer a mesma coisa, porém, dizer:

Fulano ( nome da pessoa a ser trabalhada )
Dambalah aprés tui

Fulana ( nome da pessoa que pediu o trabalho )
Mama Erzulie c'est per tui

Vodu Legbá luivre bayê per moi
Dambalah, Agwê, Ogun

Erzulie, Erzulie, Erzulie
( fazer o pedido em Português )

Erzulie, Erzulie, Erzulie
( Acender a vela na última invocação )

Este trabalho é muito forte e, além disto, não é preciso fazer mais nada ( a não ser 
o pagamento, claro ).

Este trabalho dá para:

● Heterossexuais
● Bissexuiais
● Homossexuais



Trabalho da Sorte e Proteção

Este é um dos melhores trabalhos, a meu vêr, visto que pode trazer sorte, sucesso 
e proteção, a qualquer pessoa, utilizando coisas comuns, tais como:

● Perfumes
● Aneis
● Fios
● Bolsinhas gris-gris
● Talismãs
● Etc

1) Para ter sorte no sexo, amor, use a tábua vermelha. Para outros fins, use a 
tábua castanha.

2) Durante 7 dias, use uma vela de acordo com a tábua Vêvê
3) Comece, sempre, à 6ª feira a partir das 18h e antes das 23h 
4) Ponha o objecto, dentro do Vêvê e acenda a vela e diga 7 vezes:

Mu pralê mare Loa Petro Hi Hi
Já Petro chen ki chen li kasê li

Ki dirê kod Hi Hi
Dya ralê, dya dya keke keke

dya dya ralê dya
Guéde Nibô dya keke keke dya

Baron Samedi dya keke dya
Radegnôe Baron Samedi

Engarde cemitiere u l'uvri bayê Wangô
Kulev Kulev

Dambala-Wedo Papá u kulev kulev
Mapê ralê kulev Ó
Kulev pá sá palê

Dambala Papá u se Kulev
U we Aido-Wedô

Si nu wê kulev
Si u wê Kulev

U wê Dambala
Aida-wedô se no kulev Ó

Kulev kulev Ó

Fulano, Erzulie
Fulano, Erzulie
Fulano, Erzulie

 ( Fazer o pedido e a promessa )

 3  Garrafas de Rum = +/- 6 mêses
 7  Garrafas de Rum = +/- 1 ano
21 Garrafas de Rum = +/- 3 anos




