Ritual da Sorte
Precisa de:

om

3 castiçais
3 velas*
1 taça de cristal
2 pedras imã
21 grão de trigo grandes
1 mesa com uma toalha branca
1 bolsinha de cetim amarelo-sol ou dourada
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Dias que se devem começar: 1 de janeiro ou 7 dias que antecedem o seu aniversário
( sendo o sétimo dia, o dia do seu aniversário ).
Duração: 7 dias
*Ver em que dia da semana calha o seu aniverário ou o 7 de Janeiro. Se fôr:
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2ª Feira – Use velas brancas
3ª Feira – velas vermelhas
4ª Feira – velas amarelas
5ª Feira – velas azuis
6ª Feira – velas verdes
Sábado – velas pretas
Domingo – velas laranja
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1. No primeiro dia, pegue em 3 grãos de trigo. Coloque-os num canto da sua casa e
diga a oração correspondente ao dia da semana.
2. No segundo dia, faça o mesmo, porém, noutro canto da casa e com a oração
correspondente ao dia, sempre! Faça o mesmo até ao sétimo dia.
3. No sétimo dia ( que deverá ser 7 de Janeiro ou dia do seu aniversário ), depois de
ter feito a oração do dia, pegue na taça e colha os grão de trigo, no sentido que
os colocou.
4. Dentro da taça, ponha as duas pedras imã, juntamente com o trigo.
5. Coloque a taça no altar
6. Disponha as velas em triângulo, ficando a taça no centro do mesmo.
7. Acenda as velas e recite, por sete vezes, a seguinte reza:

•
•
•

Misteriosa pedra imã,
Mineral encantador,
Que atrais a Fortuna, a Sorte e o Amor,
E afugentas a dor,
A inveja e todo mal,
Eu peço-te por Zalmud,
Que aumente o meu capital,
Meus prazeres e meus bens,
Por toda a minha vida, amen.

Ponha os grãos de trigo e as pedras imã, dentro da bolsinha, e cosa-a.
Ande, sempre, com a bolsinha
Se precisar, recite a mesma invocação ( com as mesmas velas e taça )
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s Sete Orações Misteriosas do Enchiridião
DOMINGO
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Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o
vosso reino, etc., mas livrai-nos do mal. Assim seja. Livrai-me, Senhor, eu vo-lo
peço, a mim que sou vossa criatura, (nome da pessoa), de todos os males
passados, presentes e futuros, tanto da alma como do corpo; dai-me pela
vossa bondade a paz e a saúde e sede-me propício, a mim que sou vossa
criatura, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos vossos
apóstolos S. Pedro, S. Paulo e Santo André e de todos os santos. Dai a paz à
vossa criatura e a saúde durante minha vida, a fim de que, sendo assistido pela
ajuda de vossa misericórdia, nunca fique escravo do pecado, nem do temor de
qualquer perturbação, pelo mesmo Jesus Cristo vosso Filho, Nosso Senhor,
que sendo Deus, vive e reina na unidade do Espírito Santo em todos os
séculos dos séculos. Assim seja. Que a paz do Senhor esteja sempre comigo.
Assim seja.
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Que esta paz celeste, Senhor, que deixastes aos vossos discípulos, habite
sempre no meu coração e esteja sempre entre mim e meus inimigos, tanto
visíveis como invisíveis. Assim seja. Que a paz do Senhor, sua fonte, seu
corpo, seu sangue, me ajude, me console e me proteja, a mim que sou vossa
criatura, (nome da pessoa), tanto à minha alma como ao meu corpo. Assim
seja. Cordeiro de Deus, que vos dignaste nascer da Virgem Maria; que, na sua
cruz, lavastes o mundo dos seus pecados, tende piedade da minha alma e do
meu corpo. Cristo, cordeiro de Deus imolado para a salvação do mundo, tende
piedade da minha alma e do meu corpo. Cordeiro de Deus, pelo qual todos os
fiéis são salvos, dai-me vossa paz, que deve durar sempre, tanto nesta como
na outra vida. Assim seja.

SEGUNDA-FEIRA
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O’ grande Deus pelo qual todas as coisas foram libertadas! livrai-me também
de todo mal. O’ grande Deus que destes vossa consolação a todos os seres!
Dai-me também, O’ grande Deus que socorrestes e assististes a todas as
coisas! ajudai-me e socorrei-me em todas as minhas necessidades, minhas
misérias, minhas empresas, meus perigos; livrai-me de todas as oposições e
laços dos meus inimigos, tanto visíveis como invisíveis, em nome do Pai que
criou o mundo inteiro (sinal da cruz), em nome do Filho que o resgatou (sinal
da cruz), em nome do Espírito Santo que realizou a lei em toda sua perfeição.
Lanço-me totalmente em vossos braços e ponho-me inteiramente debaixo de
vossa proteção. Assim seja. Que a benção de Deus, o Pai Todo-poderoso, do
Filho e do Espírito Santo, esteja sempre comigo. Assim seja (sinal da cruz).
Que a bênção de Deus Pai, que só por sua palavra fez todas as coisas, esteja
sempre comigo (sinal da cruz). Que a bênção de Nosso Senhor Jesus Cristo,
filho do grande Deus vivo, esteja sempre comigo (sinal da cruz). Assim seja.
Que a bênção do Espírito Santo, com seus sete dons, esteja sempre comigo

(sinal da cruz), Assim seja. Que a bênção da Virgem Maria, com seu Filho
esteja sempre comigo. Assim seja.
TERÇA-FEIRA
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Que a bênção e a consagração do pão e do vinho que Nosso Senhor Jesus
Cristo fez quando os deu aos seus apóstolos, dizendo-lhes: “Tomai e comei
isto; este é o meu corpo que será entregue por vós, em memória minha e para
remissão de todos os pecados”, esteja sempre comigo (sinal da cruz). Que a
bênção dos santos, anjos, arcanjos, virtudes, potências, tronos, dominações,
querubins, serafins, sempre esteja comigo (sinal da cruz). Assim seja. Que a
bênção dos patriarcas e profetas, apóstolos. mártires, confessores, virgens e
de todos os santos de Deus, esteja sempre comigo (sinal da cruz). Assim seja.
Que a bênção de todos os céus de Deus esteja sempre comigo (sinal da cruz).
Assim seja. Que a Majestade de Deus Todo poderoso me ampare e me
proteja; que a sua bondade eterna me guie; que a sua caridade sem limites me
inflame; que a sua divindade suprema me dirija; que o poder do Pai me
conserve; que a sabedoria do Filho me vivifique; que a virtude do Espírito
Santo esteja sempre entre mim e meus inimigos tanto visíveis como invisíveis.
Poder do Pai, fortificai-me; Sabedoria do Filho, iluminai-me; Consolação do
Espírito Santo, consolai-me. O Pai é a paz. O Filho é e a vida. O Espírito Santo
é o remédio da consolação e da salvação. Assim seja. Que a divindade de
Deus me abençoe. Assim seja. Que a sua piedade me anime; que seu amor
me conserve. O’ Jesus Cristo, Filho do grande Deus vivo! tende piedade de
mim, pobre pecador!
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O’ Emanuel! defendei-me contra o inimigo maligno e contra todos os meus
inimigos visíveis e invisíveis, e livrai-me do mal. Jesus Cristo veio em paz,
Deus feito homem, que sofreu com paciência por nós. Que Jesus Cristo, rei
clemente, esteja sempre entre mim e meus inimigos para defender-me. Assim
seja. Jesus Cristo triunfa, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo manda. Que Jesus
Cristo me livre continuamente do mal. Assim seja. Que Jesus Cristo se digne
dar-me a graça de triunfar de todos os meus adversários. Assim seja. Eis a
cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fugi à sua vista, inimigos meus; o leão da
tribu de Judá triunfou. Raça de Davi, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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Salvador do mundo, salvai-me e socorrei-me. Vós que me resgatastes pela
vossa cruz e vosso preciosíssimo sangue, socorrei-me, conjuro-vos para isso,
meu Deus, ó Agios! óTheos!Agios Ischyros, Agios Athanatos, Eleison Himas,
Deus santo, Deus forte, Deus misericordioso e imortal, tende piedade de mim,
vossa criatura (nome da pessoa), sede meu amparo, Senhor; não me
abandoneis, não rejeiteis minhas súplicas, Deus da minha salvação; sede meu
auxílio, Deus da minha salvação.
QUINTA-FEIRA

lluminai meus olhos com a verdadeira luz, afim de que não fiquem fechados
com um sono eterno, para que meu inimigo não diga que o ultrapassei.
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Enquanto o Senhor estiver comigo não temerei a malícia dos meus inimigos. O’
dulcíssimo Jesus! conservai-me, ajudai-me, salvai-me; que só com a
pronunciação do nome de Jesus todo joelho se dobre, tanto celeste, como
terrestre e infernal, e que toda língua publique que Nosso Senhor .Jesus Cristo
goza da glória de seu Pai. Assim seja. Sei, sem nunca pôr em dúvida, que
apenas invoque o Senhor em qualquer dia ou hora que seja, serei salvo.
Dulcíssimo Senhor Jesus Cristo, Filho do grande Deus vivo, que fizestes tão
grandes milagres pela única força do vosso preciosíssimo nome e
enriquecestes tão abundantemente os indigentes, pois que pela sua força os
demônios fugiam, os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos andavam direito,
os mudos falavam, os leprosos eram lavados, os doentes curados, os mortos
ressuscitados; porque apenas pronunciavam o dulcíssimo nome de Jesus o
ouvido ficava extasiado e a boca cheia do que há de mais agradável; a esta só
pronunciação os demônios fugiam, todo joelho se dobrava, todas as tentações,
mesmo as piores, desapareciam, todas as enfermidades eram curadas, todas
as disputas e combates que existem e existiam entre o mundo, a carne e o
diabo eram dissipadas, e todos ficavam cheios de bens celestes; quem quer
que invocava ou invocar este santo nome de Deus era e será salvo; este santo
nome revelado pelo Anjo, ainda antes de ser concebido no seio da Santa
Virgem.
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O’ doce nome! nome que fortifica o coração do homem, nome de vida, de
salvação, de alegria, nome precioso, irradiante, glorioso e agradável, nome que
fortifica o pecador nome que salva, guia, conserva e governa tudo, fazei, pois,
preciosíssimo Jesus, pela força deste mesmo .Jesus, que o demônio se afaste
de mim; iluminai-me, Senhor, a mim que sou cego, tirai minha surdez,
endireitai-me, a mim que sou coxo; dai-me a palavra, a mim que sou mudo;
curai minha lepra, dai-me a saúde, a mim que sou doente e ressuscitai-me, a
mim que sou morto; dai-me a vida e rodeai-me em toda parte, tanto por dentro
como por fora, a fim de que, estando munido e fortificado com este santo
nome, viva sempre em vós e louvando-vos, honrando-vos, porque tudo vos é
devido, porque sois o mais digno de glória, o Senhor e o Filho eterno de Deus
pelo qual todas as coisas estão em alegria e são governadas. Louvor, honra e
glória vos sejam dadas para sempre, para todos os séculos dos séculos. Assim
seja. Que Jesus sempre esteja em meu coração, nas minhas entranhas. Assim
seja. Que Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre dentro de mim, que Ele
me cure; que sempre esteja ao redor de mim, que me conserve; que esteja
adiante de mim, que me guie; que esteja atrás de mim para guardar-me; que
esteja sobre mim para abençoar-me; que esteja em mim para vivificar-me; que
esteja junto a mim para governar-me; que esteja em cima de mim para
fortificar-me; que sempre esteja comigo para libertar-me de todas as penas da
morte eterna, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Assim
seja.
SÁBADO
Jesus, filho de Maria, salvador, do mundo, que o Senhor me seja favorável,
bondoso e propicio, que me conceda um espírito são e voluntário para lhe dar a
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honra e o respeito que lhe são devidos a Ele que é o libertador do mundo.
Ninguém pode pôr a mão Nele porque a sua hora ainda não tinha chegado, Ele
que é, que era e será sempre, foi Deus e homem, começo e fim. Que esta
oração que lhe faço me garanta eternamente contra meus inimigos. Assim seja.
Jesus de Nazaré, rei dos Judeus, título honroso, Filho da Virgem Maria, tende
piedade de mim, pobre pecador, e guiai-me conforme a vossa doçura no
caminho da salvação eterna. Assim seja. Ora, Jesus sabendo as coisas que
deviam acontecer-lhe, adiantou-se e lhes disse: — A quem buscais? Eles
responderam-lhe: — A Jesus de Nazaré. Jesus lhes disse: — Sou eu. Ora,
Judas, que devia entregá-lo, estava com eles. Apenas lhes disse que era Ele,
caíram por terra. Ora, Jesus lhes perguntou de novo: — A quem buscais? Eles
disseram ainda: -- A Jesus de Nazaré. Jesus lhes respondeu: — Já vos disse
que Sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai que estes se vão (falando de
seus discípulos). Á lança, os cravos, a cruz (sinal da cruz), os espinhos, a
morte que sofrestes provam que apagastes e expiastes os crimes dos
miseráveis; preservai-me, Senhor Jesus Cristo, de todas as chagas da pobreza
e dos laços de meus inimigos; que as cinco chagas de Nosso Senhor me
sirvam continuamente de remédio. Jesus é o caminho (sinal da cruz), Jesus é a
vida (sinal da cruz), Jesus é a Verdade (sinal da cruz), Jesus sofreu (sinal da
cruz), Jesus foi crucificado(sinal da cruz). Jesus filho de Deus, tende piedade
de mim (sinal da cruz). Ora, Jesus passou pelo meio deles, e ninguém pôs sua
mão ímpia sobre Jesus, porque sua hora ainda não tinha chegado.

