Magia Invocatória

Com este tipo de magia, deverá ter o máximo do cuidado de seguir os seguintes
requisitos:

-

Quatro dias antes da operação, não pode comer carne vermelha
Não pode comer sangue ( cabidela, por exemplo )
Não comer pão com fermento
Evitar alimentos de origem animal, no dia da operação, comendo apenas, comida
vegetariana e sem fermento

No dia da operação mágica, deverá:

-

Ter carvão ou giz exorcizado.
Traçar, no chão ou outro sitio indicado, um circulo com uns trinta centimetros de
diâmetro. ( não se meta dentro do circulo ).
Ter velas de cera e castiçais de barro
Antes de fazer a Invocação do Espirito, faça a Invocação de Permissão
Depois de fazer a Invocação do espirito, nunca se esqueça de fazer a Invocação
de Despedida ( caso contrário, ele fica consigo )
Faça os pedidos de maneira rápida, breve e objectiva
Não se ajoelhe perante os espíritos
Faça as invocações, de voz firme e altiva
Somente, a Invocação de Permissão, deverá ser feita de joelhos

Invocação de Permissão
( feita de joelhos )

Oh Grande e Eterna Virtude do Altíssimo, que através da Vossa permissão, possa eu
( diga o seu nome de baptismo ) chamar á minha presença os espíritos que eu quiser,
pelos Santíssimos Nomes: Vaicheon, Stimulamaton, Esphares, Tetragrammaton,
Olioram, Cryon, Esytion, Existion, Eriona, Onela, Brasim, Noym, Messias, Soter,
Emanuel, Sabaoth, Adonay, eu Vos louvo, invoco-vos e imploro-Vos, com toda a força
da minha alma, com esta invocação, consagração e conjuração e, peço para que seja-me
permitida(o) a comunicação com os espiritos, bons ou maus, onde quer que se
encontrem, venham até mim, obedientes e satisfaçam os meus pedidos.
Pela Virtude dos Vossos Nomes. Fiat ! Fiat ! Fiat ! Amén.

Invocação de Despedida
( obrigatória e feita de pé )

Ide-vos, agora, espirito ( nome ) para o lugar que vos foi destinado e donde vieram !!!
Ide-vos, sem fazerem estragos nem mal a ninguém, porém, venham sem demora,
sempre que eu vos chamar, pelos nomes Divinos, ou condenarei-vos, através dos
mesmos, ao tanque de fogo eterno, com dor e maldições, até ao dia do Juízo Final.
IDE-VOS !!!
( dizer em voz firme e alta )
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Invocação aos espíritos da Riqueza
Com este Invocação, nunca mais terá problemas a nível material, contudo, siga estas
normas :
- Dar 10% dos seus negócios, ( aplicações, lucros, etc ) todos os meses, aos mais
carenciados ( pobres, instituições de crianças, cegos, lares, etc ).
–
–
–
–

Não fazer este ritual, nunca mais que uma vez, sem terem decorrido sete anos.
Não fazer mau uso do dinheiro nem enganar ninguém, nos seus negócios.
Não mostre, dê ou perca, a moeda.
Se assim não o fizer, sete anos de miséria, esperar-lhe-á. Cuidado !!!
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Precisa de:
- Giz
- 1 mesa
- 3 castiçais de barro
- 3 velas de cera
- 1 taça com vinho, nova
- 1 moeda corrente
( começar na noite após a lua cheia )

so

sd

1º No centro da mesa, desenhe um triângulo, com o giz.
2º No centro do mesmo, disponha as velas ( uma em cada vértice do triângulo, porém,
dentro do mesmo ) e ao centro das velas, ponha uma taça com vinho, com uma moeda
dentro.
3º Acenda as velas e diga:
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“ Espíritos da terra, céu e mar,
nesta noite de segunda lua cheia
Eu ( nome ) invoco-vos para que venham intervir
em meu auxilio.
Que nenhum mal físico ou espiritual, possa atacar-me
Tanto nesta noite, nesta hora e sempre
eu conjuro e requero o vosso poder !
Em nome de Bael, Paimom e Agares
Quero que o meu pedido, seja atendido,
a partir desta noite !
Que o sofrimento do espirito da miséria
Jamais, esvazie o meu cofre!
Sobre penas e preceitos superiores,
Eu ( nome ) conjuro-vos e as vossas legiões
para o que é meu por direito
e, por vós ou por outros espíritos,
foi-me retirado ou roubado
e ainda, por qualquer ser vivente
todo o meu bem estar material
tenha sido desviado
Venha até mim, agora, a minha riqueza material !!!
Pois, vós estais sob o meu comando
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E por penas e preceitos superiores do Altíssimo
Assim como, Bael, Paimom e Agares
E com o Sangue e Nome de nosso Senhor Jesus, O Cristo
Estão obrigados a satisfazer-me
Porque vós sabeis, como são duras as punições

Invocação de Zepar
Para obrigar alguém a fazer o que nós quisermos, com amor e carinho, amarrações,
amizades, fazer uma pessoa tornar-se dependente de nós, etc.
Não se pode fazer “ gato e sapato” da pessoa, apenas por despeito. Se o fizer, ficará
você ( e não a outra pessoa ) amarrada e subjugada aos caprichos da outra pessoa.
Estes espiritos, apesar de serem de “esquerda” não gostam de ser incomodados por
brincadeiras ou frivolidades. Cuidado !
1º Trace um circulo, no chão, com cerca de trinta centímetros de diâmetro.
2º Acenda uma vela de cera, dentro do circulo, e diga alto:
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“ Orimoth, Belimoth, Limocke”
( em seguida, continue )
Eu ( nome ) conjuro-vos, pelos nomes dos anjos Satur e Azimor, que vós atendam-me
nesta hora e local e, mandem-me o espirito que se chama Zepar, Duque e líder de 26
legiões de espíritos caídos , que este venha á minha presença, com a destreza de um
soldado e obedeça aos meus comandos e desejos, no mais curto espaço de tempo, e
satisfaça-me, com toda a pompa e circunstancia, como serve o chefe dos anjos caídos.
Se não satisfizer a minha ordem, então, condeno-vos Orimoth, Belimoth e Limocke e
Zepar, ao lago do fogo eterno, com as piores excomunhões e maldições e , com o
sangue de Nosso Senhor Jesus, O Cristo, amarro-vos.
Espirito Zepar ( fazer o seu pedido e Invocação de Despedida )

Invocação aos Espíritos da Fortuna
( por seis meses )

Este tipo de invocação refere-se mais a :
• Adquirir clientes, rápido
• Conseguir empréstimos e sorte ao jogo ( o que não recomendo, visto ser
dinheiro sem subsistência
• Conseguir o seu negócio próprio
• Conseguir o “aval” para uma hipoteca
• Ser bem sucedido nos negócios
• Sucesso seguro, por seis meses
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1º No pergaminho, desenhe este sigilo mágico

ia

caneta de feltro, verde ou dourada
pedaço de pergaminho 4x4 cm
vela de cera
candelabro de barro
giz
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Precisa de:

2º A qualquer dia ou hora ( excepto o dia 13 de cada mês ), trace um circulo no chão.
3º Dentro do circulo, ponha o pergaminho e a vela. Acenda-a e diga:
“ Espíritos da Sorte e da Fortuna
Que a minha voz seja ouvida por vós
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E venham , rápido, ao meu encontro.
Que, jamais, os espíritos da pobreza
Sejam meus companheiros
ou da minha vida financeira
Conduzam os passos deste Invocador
( diga o seu nome de baptismo )
em direcção á Glória, Fama, Sucesso e Riqueza
Pelo poder do Sol e da Lua
E dos doze Signos do Zodíaco
Mesmo que estes estivessem mal aspectados
na altura do meu nascimento
Afastem, agora, os maus espíritos que tentam criar-me barreiras
na minha vida Material e Social
e que, os espíritos da miséria e pobreza
sejam banidos da minha vida, porque,
o mandato que vos faço, agora, é
Em nome de Agla, On, Adonay e Tetragrammaton
E pelo Sangue, Morte, Ressureição, Glória e Nome
Do messias, Nosso Senhor Jesus, O Cristo.
Amén.

