Decretos
Decreto do fecho de círculo
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Este círculo é, agora, fechado
Pela minha ordem e poder
Olhai o leão que é vencedor da tribo
Além disso, eu abro o livro e os selos do poder
Tenho o poder de esmagar dragões e escorpiões
Tenho o poder de esmagar, todos, os meus inimigos
Nada poderá fazer-me mal, pelo Ar, Terra, Fogo e Água,
Eu sou o Senhor e Mestre da terra e do mar
Eu sou o Poder, eu sou o Universo,
Nada poderá fazer-me mal pelos Nomes,
Eloy, Elohim, Elohá, Tzabaoth, Elion
Esarchié, Adonay, Iáh, Tetragrammaton e Shaday
Assim é e assim será.
Amén!

em

Decreto do Poder

Decreto da Intenção

Eu tenho o Poder
Eu sou o Poder
O Poder obedecerá-me
E, tudo e todos, obedecerão o poder,
Eu uso o Poder como bem quero!!!

w

w

w
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Eu tenho a Terra em ambas as mãos,
Eu ergo-me em cima da montanha e,
Tenho poder sobre a Terra,
Eu ergo-me no centro do Universo e comando-o
Eu tenho o Poder e o Poder está em mim,
Eu tenho o Poder e eu sou o Poder!!!

Decreto de Fé
Eu tenho o Poder dentro de mim,
Eu sou o Fogo, a Água, Ár e Terra,
Eu sou o Hiérofeonte, o Papa e o Imperador,
Eu sou o Mundo, Eu sou o Universo
Nada resistirá à minha Espada,
Nada resistirá à minha Taça,
Nada resistirá ao meu Pentáculo,
Nada resistirá à minha Vara do Poder,
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Nada resistirá ao meu Varão do Fogo,
Nada resistirá aos meus pensamentos,
Todos os meus desejos se realizarão,
Eu tenho o poder sobre os elementos,
Os elementos obedecerão-me!!!

Invocações

Eu conjuro o Senhor do Sul,
Eu conjuro a Senhora do Sul,
Eu conjuro o Guardião do Sul,
Eu conjuro os Poderes do Sul,
Eu conjuro os Poderes do Fogo
Que eles sejam testemunhas do meu Poder!!!
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Eu conjuro o Senhor do Leste,
Eu conjuro a Senhora do Leste,
Eu conjuro o Guardião do Leste,
Eu conjuro os Poderes do Leste,
Eu conjuro os Poderes do Ar
Que eles sejam testemunhas do meu Poder!!!

om

Invocação dos Elemantais do Poder
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Eu conjuro o Senhor do Norte,
Eu conjuro a Senhora do Norte,
Eu conjuro o Guardião do Norte,
Eu conjuro os Poderes do Norte,
Eu conjuro os Poderes da Terra.
Que eles sejam testemunhas do meu Poder!!!
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Eu conjuro o Senhor do Oeste,
Eu conjuro a Senhora do Oeste,
Eu conjuro o Guardião do Oeste,
Eu conjuro os Poderes do Oeste,
Eu conjuro os Poderes da Àgua.
Que eles sejam testemunhas do meu Poder!!!
Invocação do Poço sem fim

Eu invoco o Guardião do Poço sem fim,
Eu invoco Aggadon, o Guardião,
Eu invoco os espectros do Abismo,
Eu invoco Manes, Lemures e Ahriman,
Eu invoco Diabolus, o Pai das Mentiras,
Eu invoco os demónios da noite,
Que eles se juntem a mim
E, obedeçam aos meus comandos,
Que assim seja e assim será!!!
Invocação do demónio
Eu invoco ( nome do demónio )
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Eu conjuro-lhe para que esteja prente, aqui, JÁ!
Para que esteja presente neste lugar,
Eu conjuro-o para que obedeça-me,
Eu ordeno-o para que faça o que eu desejo,
Vem ( nome do demónio ), vem a mim,
E obedece-me!!!

Orações de Poder

ia

Oração de Vingança

.c

Eu ordeno as forças elementais
Eu ordeno as forças negras
Eu ordeno o demónio ( nome do demónio )
Que ele ataquem ( nome da vítima )
Que ( nome da vítima ) fique de rastos
E sobre o meu poder
Que ( nome da vítima ) venha aos meus pés,
implorando-me clemência e misericórdia,
Assim desejo e assim será!!!

om

Oração de Ataque
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Eu ordeno as forças elementais
Eu ordeno as forças negras
Eu ordeno o demónio ( nome do demónio )
Que ele ataquem ( nome da vítima )
Que ( nome da vítima ) fique de rastos
E sobre o meu poder
Que ( nome da vítima ) sofra de inúmeros sofrimentos
Que ninguém acredite em ( nome da vítima )
Que ninguém socorra ( nome da vítima )
Que ninguém tenha dó nem piedade de ( nome da vítima )
Que sofra, que sofra,
E que, os sofrimentos cessem, apenas, quando ( nome da vítima )
Arrepender-se do mal que me fez ( ou que tenta fazer-me )!
Assim desejo e assim será!!!
Oração do Dinheiro

Eu ordeno as forças elementais
Eu ordeno as forças negras
Eu ordeno o demónio ( nome do demónio )
E que satisfaçam todos os meus desejos!
Que eu tenha muito ouro e prata,
Que eu seja rico e poderoso,
Que eu tenha, tudo, o que quero,
Assim desejo e assim será!!!
Oração do Amor
Eu ordeno as forças elementais
Eu ordeno as forças negras

Oração das Amizades
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Eu ordeno as forças elementais
Eu ordeno as forças negras
Eu ordeno o demónio ( nome do demónio )
Que onde quer que eu esteja,
Por todos seja bem aceite e venerado
Façam o que eu deseje
Tratem-me como um rei
Adorem-me como um deus
E, o meu nome ao ser proferido ( seu nome )
Soe como uma melodia
Que satisfaçam todos os meus desejos,
Assim desejo e assim será!!!

om

Eu ordeno o demónio ( nome do demónio )
Que satisfaçam todos os meus desejos,
Que eu tenha o amor de quem eu quiser,
Seja homem ou mulher,
E que eu desejar,
Fique atraído com o meu olhar
E que por mim sinta tanta ternura,
E me-me com loucura,
Que satisfa-me, TODOS, os meus desejos
Assim desejo e assim será!!!

Oração de Proteção

w
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Eu ordeno as forças elementais
Eu ordeno as forças negras
Eu ordeno o demónio ( nome do demónio )
Que satisfaçam todos os meus desejos,
E que protejam-me em tudo
Protejam-me fisicamente,
Protejam-me psíquicamente,
Protejam-me materialmente,
E protejam-me espiritualmente!
E, vós, a que eu ( diga o seu nome )
Ordeno e tenho poder
Pelos Nomes Sagrados
Agla, On e Tetragrammaton
Por Jesus, O Cristo
Se permitirem-me que façam-me mal,
Amaldiçoarei-vos com os Nomes Sagrados
Com o Sangue de Jesus, acorrento-vos
E, vos atirarei, amarrados
Para o Lago de Fogo
Não ousem em traír-me!!!
Que satisfaçam todos os meus desejos,
E nada vos acontecerá.
Assim desejo e assim será!!!
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Oraçãoes de Agradecimento
Agradecimento aos Elementais

om

Eu agradeço às forças elementais
Eu agradeço ao sul e ao leste
Eu agradeço ao norte e ao oeste
Eu agradeço aos Senhores, às Senhoras e aos Guardiões
Eu agradeço aos quatro quadrantes
Por terem feito o que ordenei

.c

Agradecimento aos Demónios
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Ouvide, espectros negros,
Ouvide demónio ( nome do demónio )
Eu agradeço-vos por terem feito o que eu ordenei
Agora, Ide embora
Pois, esse é o meu desejo
Sem desobedecer-me
E realizem os meus desejos!

sd

Agradecimento aos espiritos do Poço sem fim
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Ouvide, seres da noite
Levem este sofrimento a ( nome da vítima )
E que sofra até arrepender-se
E, assim que arrepender-se
Então, cesse todo o sofrimento
Pois, esse é o meu desejo
Sem desobedecer-me
E realizem os meus desejos!

Incensos

2 pitadas de enxofre
1 pitada urtiga seca
2 pitadas de pimenta preta
1 pitada de agulha de pinheiro
1 pitada de dente-de-leão - taraxacum officinalis
1 pitada de agulha de cipreste
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2
Domínio

em
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1 pitada de pétalas de rosa secas
1 pitada de sementes de anis
1 pitada de noz moscada
1 pitada de alfazema
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3
Proteção
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2 pitadas de arruda seca
2 pitadas de alecrim
1 pitada de hissopo
1 pitada de noz moscada

w

om

1
Ataque

Selos dos demónios
Astaroth

em

Satan
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Poder
Vingança
Dominio
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O mesmo que Astaroth, porém, com mais poder

Hagith
Sexo, luxuria e desejo

Sitri

Amarração

om

Zepar
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Casamento e Amizades

Riquezas
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Raum

Purson
Abertura de caminhos e sorte em todos os assuntos
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Proteção psíquica e espiritual
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Och
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Leraje
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Brigas, discórdias e separações

Preparação do Círculo Mágico
Trace o seguinte símbolo, no chão, com giz ou pemba. O diâmetro deverá ser de
1,50 a 2,30m. Poderá, também, desenhar num tecido preto, com tinta branca
( poupa-lhe tempo ).

●

As letras que estão nas pontas, são: ABDIA, BALLATER, BELLONY, HALLIY e HALLIZA
Ao centro, a palavra é SOLUZEN
No centro, deverá ficar a pessoa que invoca os espiritos.
A cabeça do pentagrama deverá ficar orientada para norte.
Ninguém poderá entrar no círculo, a não ser o Mago.
Nunca saír do círculo sem fazer a Oração de Agradecimento. Depois desta
invocação, espere 5 minutos
Apague o círculo com vinagre, sal e agua ou enrole o tecido preto
O círculo é o seu escudo. Dentro dele, nada poderá fazer-lhe mal

●
●
●
●
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Dentro do Círculo
Lêr atentamente!!!

●
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Dispa-se completamente.
Não entre dentro do círculo com nada seu ( aneis, brincos, roupas, calçado etc )
Cubra o seu corpo com um tecido ou roupão preto.
Os seus pés deves estar descalços.
Deverá levar um frasco de amoníaco consigo
Não deverão estar artigos religiosos, na sala que irá fazer a magia ( quadros,
crucifixos, imagens, etc ).
Não deverão estar presentes, fotografias ou quadros de pessoas amigas, também.
A Bíblia deverá estar, sempre, aberta no Capítulo 20, Versículo 7 do Livro
Apocalipse.
Os símbolos dos espíritos deverão ser, SEMPRE, traçados e destrídos – pelo fogo –
dentro do círculo. NUNCA trace-os fora dele, pois, será a mesma coisa que abrir
um portal para os anjos caídos!!!
Não trate os demónios e os espíritos caídos, de forma cordial e/ou peça nada a
eles. ORDENE!!!
Esses espíritos não são e nunca serão amigos da humanidade.
Eles só ajem po forma de coação.
Quando saír, enrole o roupão ou tecido e deite fora, todo rasgado.
Siga todas as instruções como foram dadas, agora, e posteriormente

.c

●

Material necessário

●
●
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●
●

1
1
1
1
1
5
5

queimador de incenso com carvão incandescente
taça com àgua
pires com sal
faca
moeda
velas brancas, novas
castiçais, novos
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Todo o material deve ser comprado para o Ritual.
A moeda não deve saír da sua carteira. Ao receber o troco, da compra de algo, receba as
moedas com a mão esquerda. Separe-as das outras e guarde-a para o Ritual.
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Todo o material deve ser deitado fora, excepto o círculo ( se optou por traçá-lo em
tecido preto ) e os castiçais.

Abertura do Ritual

●
●

Ponha a Bíblia aberta, conforme explicado anteriormente, no centro do círculo.
Acenda uma vela branca e diga as seguintes orações, de joelhos:
Pai Nosso
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Amém.
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O pão nosso de cada dia nos daí hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,
não nos deixei cair em tentação
mas livrai-nos de todo o mal.

om

Pai Nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome,
vem a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade
assim na terra como no céu.

+

sd

SALMO 23
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O Senhor é o meu pastor e nada me falta;
Ele me faz descansar em campos verdejantes
e me leva a águas tranquilas.
O Eterno me dá novas forças;
e me guia no caminho certo
Ainda que eu caminhe por um vale escuro
como a própria morte, nada temerei.
Pois Deus, está comigo,
Tu me proteges e me diriges.
Preparas um banquete para mim
onde meus inimigos possam ver,
Sou teu convidado de honra e
enches meu copo até a borda.
Sei que a tua bondade e o teu perdão
ficarão comigo enquanto eu viver.
E todos os dias da minha vida
morarei na tua casa.
+
Salmo 91

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do omnipotente descansará.
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Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com
as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro: a sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás espanto nocturno, nem seta que voe de dia.
Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio dia.
Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios.
Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio.
O altíssimo é a tua habitação.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos
dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.
Pisarás o leão e o áspide; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; po-lo-ei num alto retiro,
porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o
glorificarei.
Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.
Amém.

em

Conjuração dos Quatro
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Caput mortum, imperet tibi Dominus per vivum et devotum serpentem!
Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Jot-Chavah.
Áquila errans, imperet tibi Dominus per alas Tauri!
Serpens, imperet tibi Dominus tetragrammaton per angelum et leonem!
Michael... Gabriel... Raphael... Anael...
Fluat odor per spiritum Elohim.
Maneat terrae per Adam Jot-Chavah!
Fiat firmamentum per Iahuvehu-Sabaoth.
Fiat judicium per ignem in virtute Michael...
Anjo de olhos mortos, obedece ou dissipa-te com esta água santa.
Touro alado, trabalha ou volta à terra, se não queres que te aguilhoe com esta espada.
Águia acorrentada, obedece diante deste signo ou retira-te com este sopro:
Serpente móvel, arraste-te a meus pés ou serás atormentada pelo fogo sagrado e
evapora-te com os perfumes que eu queimo.
Que a água volte à agua, que o fogo arda, que o ar circule, que a terra caia sobre a
terra, pela virtude do Pentagrama, que é a Estrela Matutina, e em nome do Tetragrama
que esta escrito no centro da cruz de luz. Amen.
E, por fim
Conjuração dos Sete
Em nome de Michael, que Jeová te mande e te afaste daqui, Chavajoth.
Em nome de Gabriel, que Adonai te mande e te afaste daqui, Bael.
Em nome de Rafael, desaparece ante Elial, Samgabiel.
Por Samael Sabaoth e em nome de Elohim Gibor, afasta-te Andrameleck.
Por Zacariel e Sachiel-Meleck, obedece ante Elvah, Sanagabril.

No nome divino e humano de Schaddai e pelo signo do Pentagrama que tenho na mão
direita. Em nome do anjo Anael. Pelo poder de Adão e Eva, que são Jot-Chavah, retira-te
Lilith. Deixa-nos em paz, Nahemah.
Pelos santos Elohim e em nome dos génios Cashiel, Sehaltiel, Aphiel e Zarahiel, e ao
mandato de Orifiel, retira-te Moloch. Nos não te daremos nossos filhos para que os
devores. Amen...
Erga-se, vire-se para o sul, acenda e erga uma vela e diga:

Pouse a vela do sul. Vire-se para o oeste, acenda uma vela e erga a Taça com àgua
e diga:
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Eu conjuro o Senhor do Sul,
Eu conjuro a Senhora do Sul,
Eu conjuro o Guardião do Sul,
Eu conjuro os Poderes do Sul,
Eu conjuro os Poderes do Fogo
Que eles sejam testemunhas do meu Poder!!!
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Eu conjuro o Senhor do Leste,
Eu conjuro a Senhora do Leste,
Eu conjuro o Guardião do Leste,
Eu conjuro os Poderes do Leste,
Eu conjuro os Poderes do Ar
Que eles sejam testemunhas do meu Poder!!!

Vire-se para o norte e acenda a vela do norte, erguendo a moeda, dizendo:

Vire-se para Leste e acenda a vela do Leste. Queime o incenso apropriado e diga:
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Eu conjuro o Senhor do Norte,
Eu conjuro a Senhora do Norte,
Eu conjuro o Guardião do Norte,
Eu conjuro os Poderes do Norte,
Eu conjuro os Poderes da Terra.
Que eles sejam testemunhas do meu Poder!!!

Eu conjuro o Senhor do Oeste,
Eu conjuro a Senhora do Oeste,
Eu conjuro o Guardião do Oeste,
Eu conjuro os Poderes do Oeste,
Eu conjuro os Poderes da Àgua.
Que eles sejam testemunhas do meu Poder!!!

A abertura está pronta.
Escreva os símbolos dos demónios, em quadrados de papel, na cor que será indicada.
Coloque no Ponto Cardeal respetivo ao Ritual.
Passe, agora, ao Ritual que deseja – respeitando todos os itens.

Ritual de Proteção
Proteção espiritual
Proteção contra inimigos
Proteção contra acidentes
Proteção financeira
Símbolo do demónio: Och
Ponto Cardeal: Sul
● Cor da tinta: vermelha
● Diga os decretos de Poder, Intenção e Fé
● Agarre a faca, com ambas as mão e diga a Invocação do Poço sem fim
● Diga a invocação do demónio: Och
● Diga a Oração de Proteção
●
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“Que eu...seja protegido,
Em todas as àreas da minha vida,
Tenha proteção fisica, psiquica, menta e espiritual
Sempre!!!
E, se alguém me tentar fazer mal,
Ofereço esse maldito ou maldito, a vós, como sacrifício
Para que façam o que bem entendam
A partir desta hora, e sempre,
Pois, para isso vos ordeno
E comando em Nome do Pai, Filho – Jesus Cristo e Espírito Santo
Pelos nomes Agla, On e Tetragrammaton
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● Diga a Oração de Agradecimento
● Queime os símbolos na vela que está ao centro.
● Apague as restantes velas, no sentido contrário acendeu
● Deite os restos no lixo ( cinzas, incluzivé )

Ritual da Amizade
Ser amado por todos
Ser venerado e socialmente bem aceite
Conseguir obter favores de quem quer que seja

●
●
●
●
●
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Símbolo do demónio: Astaroth e Zepar
Ponto Cardeal: Este
Cor da tinta: rosa
Diga os decretos de Poder, Intenção e Fé
Agarre a faca, com ambas as mão e diga a Invocação do Poço sem fim
Diga a Invocação do demónio: Astaroth e Zepar ( uma vez, para cada um )
Diga a Oração de Amizade
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Diga a Oração de Agradecimento
Queime os símbolos na vela que está ao centro.
Apague as restantes velas, no sentido contrário acendeu
Deite os restos no lixo ( cinzas, incluzivé )
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“Que eu...seja amado e venerado,
Por quem quer que eu deseje
A partir desta hora, e sempre,
Pois, para isso vos ordeno
E comando em Nome do Pai, Filho – Jesus Cristo e Espírito Santo
Pelos nomes Agla, On e Tetragrammaton

Ritual de Amarração
Ser amado por uma pessoa
Ser desejado por um homem ou mulhere
Acabar com a solidão da sua vida
Sexo

●
●
●
●
●

Símbolo do demónio: Sitri, Zepar e Astaroth
Ponto Cardeal: Este
Cor da tinta: verde marinho
Diga os decretos de Poder, Intenção e Fé
Agarre a faca, com ambas as mão e diga a Invocação do Poço sem fim
Diga a Invocação do demónio: Sitri, Zepar e Astaroth ( uma vez, para cada um )
Diga a Oração de Amor
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“Que eu...seja amado e venerado,
Por ( nome da pessoa amada )
Para satisfazer os meus desejos
e acabar com a minha solidão
Que submeta-se a mim
Com os 5 sentidos da natureza
A partir desta hora, e sempre,
Pois, para isso vos ordeno
E comando em Nome do Pai, Filho – Jesus Cristo e Espírito Santo
Pelos nomes Agla, On e Tetragrammaton
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Diga a Oração de Agradecimento
Queime os símbolos na vela que está ao centro.
Apague as restantes velas, no sentido contrário acendeu
Deite os restos no lixo ( cinzas, incluzivé )

ur
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Ritual da Sorte
Sorte em tudo na vida
Abertura de Caminhos
Fortuna
Emprego e carreira
Testes
Ajuda de pessoas influentes
Poder

Símbolo do demónio: Astaroth, Purson e Raum
Ponto Cardeal: Norte
● Cor da tinta: Laranja, verde e Azul
● Diga os decretos de Poder, Intenção e Fé
● Agarre a faca, com ambas as mão e diga a Invocação do Poço sem fim
● Diga a invocação do demónio: Astaroth, Purson e Raum
● Diga a Oração de: Dinheiro, Amizades e Proteção
●
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“Que eu ( nome )
A partir desta hora, e sempre,
Tenha sorte e sucesso em tudo que empreender
E que nada e ninguém me possa deter
Quero sucesso, dinheiro, poder e
Tudo a que tenho direito
Por que EU EXIJO
Pois, para isso vos ordeno
E comando em Nome do Pai, Filho – Jesus Cristo e Espírito Santo
Pelos nomes Agla, On e Tetragrammaton

● Diga a Oração de Agradecimento
● Queime os símbolos na vela que está ao centro.
● Apague as restantes velas, no sentido contrário acendeu
● Deite os restos no lixo ( cinzas, incluzivé )

Ritual da Solidão
Ser amado por todos
Ser desejado por homem ou mulheres
Acabar com a solidão da sua vida
Sexo

●
●
●
●

ia

●

Símbolo do demónio: Purson, Zepar e Astaroth
Ponto Cardeal: Este
Cor da tinta: verde marinho
Diga os decretos de Poder, Intenção e Fé
Agarre a faca, com ambas as mão e diga a Invocação do Poço sem fim
Diga a Invocação do demónio: Purson, Zepar e Astaroth ( uma vez, para cada
um )
Diga a Oração de Amor

om

●

.c

●

●
●

w

w

w

.c

ur

●

Diga a Oração de Agradecimento
Queime os símbolos na vela que está ao centro.
Apague as restantes velas, no sentido contrário acendeu
Deite os restos no lixo ( cinzas, incluzivé )

so

●

sd

em

ag

“Que eu...seja amado e venerado,
Por quem quer que eu deseje
Para satisfazer os meus desejos
e Acabar com a minha solidão
A partir desta hora, e sempre,
Pois, para isso vos ordeno
E comando em Nome do Pai, Filho – Jesus Cristo e Espírito Santo
Pelos nomes Agla, On e Tetragrammaton

Ritual de Abandono
Contra quem lhe traíu
Fugiu com outra
Abandono

Símbolo do demónio: Satan
Ponto Cardeal: Sul
● Cor da tinta: Preta e verde marinho
● Diga os decretos de Poder, Intenção e Fé
● Agarre a faca, com ambas as mão e diga a Invocação do Poço sem fim
● Diga a invocação do demónio: Satan
● Diga a Oração de: Ataque e Vingança
●

.c

om

●

ur

so

sd

em

ag

ia

“Que (nome do malfeitor ) seja amaldiçoado,
E por todos seja odiado,
Quer seja por homens ou mulheres
Fique impotente ( ou frígida )
Não consiga mais ninguém para sexo
Nem ninguém para lhe acariciar
Até arrepender-se e parar
E, se ( nome ) me tentar fazer mal,
Ofereço esse maldito ou maldito, a vós, como sacrifício
Para que façam o que bem entendam
A partir desta hora, e sempre,
Pois, para isso vos ordeno
E comando em Nome do Pai, Filho – Jesus Cristo e Espírito Santo
Pelos nomes Agla, On e Tetragrammaton

w

w

w

.c

● Diga a Oração de Agradecimento
● Queime os símbolos na vela que está ao centro.
● Apague as restantes velas, no sentido contrário acendeu
● Deite os restos no lixo ( cinzas, incluzivé )

Ritual de Ataque
Contra inimigos espirituais
Contra que lhe processa e persegue
Contra quem faz da sua vida “um inferno”
Símbolo do demónio: Satan e Astaroth
● Ponto Cardeal: Sul
● Cor da tinta: Preta
● Diga os decretos de Poder, Intenção e Fé
● Agarre a faca, com ambas as mão e diga a Invocação do Poço sem fim
● Diga a invocação do demónio: Satan e Astaroth
● Diga a Oração de: Ataque

.c

om

●

so

sd

em

ag

ia

“Que (nome do malfeitor ) seja amaldiçoado,
Em todas as àreas da sua vida,
Tenha não proteção fisica, psiquica, menta e espiritual
Enquanto não deixar-me de perseguir-me ( ou fazer-me mal )
Até arrepender-se e parar
E, se ( nome ) me tentar fazer mal,
Ofereço esse maldito ou maldito, a vós, como sacrifício
Para que façam o que bem entendam
A partir desta hora, e sempre,
Pois, para isso vos ordeno
E comando em Nome do Pai, Filho – Jesus Cristo e Espírito Santo
Pelos nomes Agla, On e Tetragrammaton

w

w

w

.c

ur

● Diga a Oração de Agradecimento
● Queime os símbolos na vela que está ao centro.
● Apague as restantes velas, no sentido contrário acendeu
● Deite os restos no lixo ( cinzas, incluzivé )

Ritual de Separação
Separar inimigos
Separar amantes
Criar brigas
Rupturas

●
●
●
●
●

.c

●

Símbolo do demónio: Astaroth, Satan e Laraje
Ponto Cardeal: Oeste
Cor da tinta: vermelha
Diga os decretos de Poder, Intenção e Fé
Agarre a faca, com ambas as mão e diga a Invocação do Poço sem fim
Diga a invocação do demónio: Astaroth, Satan e Laraje
Diga a Oração de Ataque e Vingança ( dizer uma vez, por cada um deles )

om

●

Diga a Oração de Agradecimento

w

w

w
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“Que ( nomes das pessoas )
A partir de hoje
Odeiem-se, briguem e nem tão pouco
Possam permanecer no mesmo lugar
Que a separação entre ( nome e nome ) seja tão rápida
e, para sempre separados estarão,
Assim como o Céu e o Inferno
A àgua e o azeite
Ofereço-vos os meus inimigos
Como sacrifício
Para vós fazerem com eles, o que bem entenderem

