O LIVRO NEGRO DO SATANISMO
Este livro, secreto até agora, é o resultado final de uma compilação de dados que se
transmitiram durante séculos e séculos. Desde a sua primeira versão, ele foi escrito com
tinta verde. E o verde tornou-se uma tradição neste manual de satanismo. Tradição que
mantemos, fiel ao original.
• O Preâmbulo
Dos Ritos: É muito difícil descrever o uso dos ritos satânicos devido a uma ausência de
coordenação. Contudo, pode-se apresentar, dentre as muitas, cinco cerimônias
características oferecidas à quíntupla Satã, Lúcifer, Lusbel, Asmodeus e Belial. Em cada um
desses ritos, um dos assistentes (aquele que se pretende honrar), inteiramente nu, é untado
pela sacerdotisa (com mel, leite, óleo vegetal, gordura animal ou uma mistura de sêmen,
mênstruo, sangue, vinho e água). Depois das consagrações, cada assistente irá lamber-lhe o
corpo (não na cabeça, mãos, pés, pernas e joelhos). O “lambedor” receberá especiais
bênçãos das potestades infernais.
A unção do mel é feita nos equinócios (com a respectiva oração acrescida à do dia da
semana); a do óleo vegetal, feita nos solstícios; a do leite nos novilúnios; a da gordura
animal, nos plenilúnios; e, finalmente, cada dois meses (seis vezes ao ano) é realizada a
unção mista (sêmen, mênstruo, sangue, vinho e água) com a Oração dos Pontos Cardeais,
acrescida com a do dia da semana. Antes do cerimonial são apresentados em coro as ofertas
dos respectivos elementos. Todas as reuniões são cruentas (pelo menos, um ente vivo deve
ser sacrificado) e, em cada três anos, a história deve ser uma criança de menos de um ano,
possivelmente, não batizada.
O Credo Satânico é pronunciado às sextas-feiras e, geralmente, nesse dia há o preparo para
a confissão pública, na qual o crente, em voz baixa, anuncia os atos praticados para maior
glória das forças infernais.
A comunhão consiste em beber de um cálice comum (sangue?) e manducar uma bola de
carne crua (de animal?); há uma variante na qual um pedaço de bolo é untado com uma
mistura (fezes, urina e ovo batidos)
A persignação é imitação da católica, apresentando cinco toques no corpo. A cruz é abolida
ou apresentada invertida. A estrela de cinco pontas invertida é o seu signo.
O total das cerimônias é de treze, distintas uma das outras, com uma série de variantes. Num
culto comum os ritos se processam como são expostos e numerados de 1 a 15, na primeira
parte do Índice. Excetuado os números 8 (Confissão Pública) e 13 (Credo Satânico)
envolvem todo o cerimonial diário, que se inicia com a Oração Privada Diante do Altar até
o Encerramento, a fim de preparar a assistência para a orgia final a meia-luz. Como última
observação, durante a bênção satânica, completamente nus, os fiéis jogam-se no chão,
colocando a língua no solo.
Num sentido geral, o culto se fundamenta em solicitar a proteção de Satã e outras entidades
das trevas e incitar suas hostes à prática da malignidade contra os cristãos que os
perseguiam, levando os seus adeptos à fogueira.
Há ainda um linguajar especial no qual “Ethan!” corresponde ao significativo “Amém!” do
catolicismo: “Har Har!” indica incitação, como se dissesse “Mais Mais!”; “Escriba”
significa “copiador de textos”; “Babu” é a voz semita, determinando “ancião”, “sábio”,
“ilustre”, “mestre”, etc., e tem origem em “Bab”, significando “porta”, “entrada”,
“iniciação”.
Do Livro: O Livro Negro em si mesmo é uma coletânea de trabalhos de vários Babus e foi
escrito – segundo os informes – em diferentes épocas e os satanistas asseguram que no ano

1000 já estava completo e, desde esse tempo, nada mais foi acrescentado ou diminuído.
Representa a reação do podre, enjeitado, perseguido, injustiçado, diante de uma sociedade
egoísta manejada pelos nobres e pelo clero. O deus dos ricos não atendia aos desgraçados,
e estes buscaram, na própria fé cristã, a proteção de uma entidade poderosa que combatia a
divindade. Por esse motivo, o satanismo reage contra a Trindade, e, em particular, contra
Jesus e a Virgem Maria. Nascido no ambiente cristão da Idade Média, o satanismo, na
realidade, é o próprio catolicismo visto às avessas, esforçando-se por tornar mais
execráveis, tétricas e sexuais as idéias de pureza, esplendor e castidade preconizada pela
Igreja.
A obra nunca foi impressa, mas é copiada de congregação em congregação por escribas
especializados. Escrita em letras cursivas, redondas, em tinta verde, nenhum homem que não
seja satanista poderá vê-la e poucos são entre os adeptos que podem manuseá-la. É proibida
sua cópia nas mais ligeiras linhas por pessoas que não pactuaram com Satã. Perseguidos
pelo Santo Ofício (a Inquisição), os satanistas ocultavam seu missal para a posteridade
execranda.
Em síntese, o Livre Negro é uma cópia missal católico. Fundamenta-se no número cinco
como o cristianismo adotou o três e o sete. Por esse motivo apresenta cinco entidades
superiores: Satã, Lúcifer, Lusbel, Asmodeus e Belial.
Do Satanismo: Ignora-se a relação do satanismo com a astrologia, porém deve haver
entrelaçamento, visto ser mantida a idéia dos metais correspondentes aos planetas e dias da
semana; incluem-se neste grupo as festividades lunares (novilúnio e plenilúnio) e os
equinócios e solstícios. A magia mimética faz-se representar no culto maldito em diferentes
ritos.
A própria mitologia cristã, admitindo a luta entre os anjos bons e mais, a tentação sofrida
por Jesus, etc. dá os elementos fundamentais da seita. Em última análise, esta crença está
inserida no catolicismo e não será extinta enquanto houver fé nas Sagradas Escrituras.
Na invocação do novilúnio, Diana e Selene (da mitologia greco-romana) e Lilith (dos mitos
judaicos) estão presentes, parecendo que somente neste rito são pronunciados esses nomes.
Distingue-se da bruxaria por ser esta anterior ao cristianismo e tributar suas honrarias aos
deuses de paganismo, especialmente Diana, Luna e Vênus.
Dentre os autores que estudaram o satanismo, salientam-se Guaita, Garçon, Michelet,
Papus, Eliphas Levi, etc. O último apresenta uma gravura na qual mostra que a sombra da
mão que abençoa pode representar o Diabo. Helena Blavatsky assegura que o Diabo é o
inverso (ou ausência) de Deus como as trevas o são da luz.
Do Material: Nas cerimônias ordinárias são empregados 13 fracos (dos 33), 24 vasilhas
(das 42), um metal (dos 7), 3 bacias (das 5), uma planta, um perfume, uma tinta, a totalidade
de instrumentos musicais (11); ainda empregam uma flor, um giz colorido e um fruto em
determinados dias da semana. Nestes dias, não há flores no domingo, porém na terça-feira
empregam-se todas as cinco flores; não há giz no sábado, contudo usam-se todas as cinco
cores na quarta-feira; não há frutos na quinta-feira, todavia empregam-se os cinco frutos
nas segunda-feira.
Por motivo de repetição de materiais, usam-se 29 unidade dos 20 elementos masculinos; 21
unidades dos 20 elementos femininos; 61 unidades dos 32 elementos neutros ou andróginos;
num total de 111 em cada reunião. Há 27 ritos e orações, 37 ofertas, 49 consagrações e 8
cânticos, num total de 121, porém, em cada culto, são usadas apenas 32 orações
imprescindíveis e 3 cânticos (5 x 7).
Babu Sotito Jaideaux

•

Bem e Mal (prefácio)

Deus e o Diabo constituem uma bipolaridade natural, concebida pela religião para explicar
toda a estrutura dos fenômenos da natureza. A Deus são atribuídos todos os elementos bens,
perfeitos e felizes, concedendo-se ao Diabo a malignidade, a perversão e a imperfeição.
Contudo, ainda hoje é difícil determinar o que se poderia designar como bem e como mal,
pois que essas duas idéias se intercalam entre si e, apesar de opostas, perpetuam-se em suas
atributos, alteram seus predicados numa inconstante e eterna interdependência.
O que agora pode ser apontado como “bom e bem”, dentro de alguns dias transformar-se-á
num tremendo “mal” e, vice-versa, o que pode ser apontado por “mal e maldade”,
determinará dentro em pouco um excelso “bem”.
Quando se toma uma injeção, tem-se a dor da agulhada; o ato de injetar o liqüido é,
geralmente, doloroso; porém as conseqüências advindas deverão ser de cura, saúde, bemestar, etc. Um sorvete tomado quando se está suando é um agradável benefício que anula o
estado ressequido da garganta e nos satisfaz; todavia, essa satisfação pode trazer-nos gripe,
dor de garganta ou enfermidade pior.
Essa transposição de bem e mal e vice-versa, no setor material, tem correspondência nos
outros setores, moral e espiritual. Conforme os conceitos filosóficos, o Bem deve estar de
acordo com o dever, a perfeição, a felicidade, a virtude, a honra, a justiça, a harmonia, e a
utilidade, aos quais geralmente, são acrescidos, nem sempre corretamente, o amor, a
beneficência, a conveniência e a vantagem, enquanto o Mal determina o que prejudica,
causando pesar, aflição, calamidade, prejuízo e dor.
Todavia, perfeição e felicidade são conceitos morais inexistentes praticamente, e apenas
aceitos num sentido ideal. Virtude, honra, justiça e dever representam idéias variáveis de
acordo com a ocasião, conforme uma suposta necessidade, não existindo uma perfeita
delimitação das mesmas.
Harmonia é um indicativo excessivamente vago que varia de homem para homem e de
instante a instante. Utilidade, talvez o mais importante dos conceitos morais expostos,
igualmente transgride o seu significado, diante de uma enorme quantidade de predicados.
Os vocábulos seguintes (amor, beneficência, convivência e vantagem) são fundamentados
num alicerce egoísta, no qual os interesses próprios são inexoráveis e também possuem
variável determinação.
Num sentido geral, é preciso que algo seja encarado como “útil” para que seja um bem e
esse predicado de utilidade varia conforme afeta ou beneficia os próprios interesses.
O Bem é o objetivo mais alto para onde podem convergir os esforços reunidos da
sensibilidade, vontade e inteligência, asseguram os moralistas. Pode ser dividido em:
1) bem físico, fundamentado nos sentidos, determinando a satisfação, o prazer e o bemestar;
2) bem moral, alicerçado na vontade e no caráter, resultando uma virtude, ou hombridade;
3) bem espiritual, baseado no intelecto e na fé, pretendendo trazer à razão a alta verdade e
finalidade das coisas.
Os filósofos não estão de acordo quando à determinação do Bem. Arístipo, por exemplo,
admite que o sumo bem é o prazer imediato; Epicuro considera-o um interesse pessoal.
Aristóteles aponta-o como felicidade resultante da atividade humana; Augusto Comte
apresenta-o como altruísmo; e os estóicos declaram-no uma virtude.
Conforme Nietzsche, a idéia do Bem varia de acordo com a pessoa que emite o juízo:
"Perguntai aos escravos o que é mau e apontarão para o personagem que para a moral
aristocrata é bom, isto é, o poderoso, o dominador!. Este filósofo ainda assegura que a
expressão latina “bonus” (bom) pode ser traduzida por “guerreiro”, levando a voz à sua
antiga forma “duonus”, de “duo” (disputa), de onde se formou “duellum” (duelo), e a
palavra “bellum” (guerra) nos trouxe belo, beleza.
Afirma Nietzsche que as expressões “nobre e nobreza” são aceitas no sentido de “correto,

bom, perfeito”, e têm fundamento nos próprios vocábulos que apresentam a aristocracia
(governo dos escolhidos), as estirpes feudais, do mesmo modo que é encontrada no gaélico
celta a voz “fin-gal”, significava “cabelos ruivos”, característica dos celtas-galos, povo que
dominava os homens de cabelos negros, consequentemente, “servos, não-nobres, não-bons”.
O filósofo ainda afirma que o latim “malus” (mau) se relaciona com a voz grega
“melas” (negro), designando o homem de pele negra ou de cor morena e cabelos pretos,
sediado especialmente no Norte africano, de onde eram trazidos os escravos. Apresentou
também o vocábulo “shlicht” (plebeu, simples, labrego). Aceita este pensador que todo o
mal é justificado desde que um deus o aprove e se satisfaça contemplando-o .
Nas guerras primitivas, os nomes dos povos vencidos tornavam-se sinônimos de mal, mau,
escravo. A voz “eslavo” tem raiz trechos nos quais Deus se compraz com a morte do vencido
e, mesmo, ordena alterações ou inversão desses conceitos é encontrado na atitude do papa
Inocêncio III, que se revoltava contra o nascimento de crianças e apresentava o catálogo
das fraquezas e misérias do homem “na procriação impura, na nutrição nauseabunda no
seio da mãe, na má qualidade da substância de onde provém o humano: mau cheiro,
secreção de humores, urina, excrementos”.
Nietzche afirma categoricamente que todas as coisas tidas por boas já foram más em outros
tempos e vice-versa.
Leibnitz apresenta três classes de mal: o moral, o chamado “pecado”; o físico, origem do
sofrimento; e o metafísico, fundamentando na imperfeição inerente ao homem.
Para a teologia, o mal é a privação do bem e este é a suma benção da divindade; assim, o
mal seria a supressão da bênção divina.
Na teoria evolucionista, o mal se constitui numa fase necessária para a realização de melhor
marchar progressiva, em demanda de um “mal-menor”, visto ser impossível alcançar-se o
bem real. O monismo aceita a idéia de que o mal é naturalmente intrínseco no homem e o
bem somente pode ser manifestado por um esforço especial.
Num sentido geral, o mal é a imperfeição, por três motivos: pela impossibilidade de
alcançar o estado do bem; pela sua tentativa de adquirir alguma coisa ideal que nunca é
alcançada ou concluída; pela oposição ao conceito da perfeição, que simboliza o bem, o
qual a humanidade se interessa ou se dispõe a procurar. Se o mal não realiza, não conclui,
não aperfeiçoa, torna-se o nada, visto que aquele que não faz, não tem.
Se Stuart Mill apresenta o bem como de interesse geral, deve-se admitir que o mal age de
acordo com o interesse particular.
O fato de os primitivos personificarem as idéias determinou a simbólica existência de
entidades que representavam qualquer fator demonstrativo de desagrado, sofrimento,
derrota, doença, etc. O horror pelas coisas que determinariam temor (escuridão,
desconhecimento, abismo, serpente, etc.) e pelas que causariam ou fomentariam dores
(morte, espinhos, enfermidades, ferimentos) foi personificado em seres que se opunham aos
desígnios dos supostos deuses protetores que, aos poucos, se tornaram símbolos de fatores
benéficos (proteção, vitória, saúde, etc.)
É preciso lembrar que, quando o homem inventou as almas e os deus, descurou das suas
qualidades morais. Uma alma poderia ter pretensões simultâneas de beneficiar e de trazer o
mal aos crentes. Este pronunciado temos pelas “almas do outro mundo”, nos tempos atuais,
tem seu fundamento nesse conceito. Na realidade, a idéia ambivalente do Bem-Mal, em
todos os seus graus variáveis, somente foi separada quando se constituíram as religiões
organizadas.
Pode-se mesmo aceitar que todos os deuses possuíam maiores propensões à prática do mal
do que à do bem. Este era um prêmio raríssimo concedido a determinado grupo privilegiado
de adoradores. A primitiva adoração tem fundamento no horror e temor emanados pelos
deuses que os próprios homens inventaram (“Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo”

– Carta aos Hebreus, 10, 31). Talvez tenham passados alguns milhares de anos antes de o
primitivo conceber a idéia de um deus justo e equânime, que premiava os seus adoradores e
castigava os que não o adoravam. Ainda hoje se encontram povos que admitem a
necessidade de prestar cultos aos deuses perversos em primeiro lugar para, em seguida,
reverenciarem os numes tidos por bons. Os iêzidas, da Turquia Asiática, adoram Satã sob a
figura de um pavão, afirmando que deus, por ser bom, não exige reverência e submissão,
mas aquele, por ser mau, obriga-os a manter uma constante adoração. O candomblé, a
umbanda, o vodu e outras linhas africanas mantêm o costume de reservar em primeiro lugar
as comidas sagradas a Exu, Legbá e demais entidades de caráter vingativo. Somente depois
de estas serem servidas, os crentes passam a reverenciar os outros orixás e lois.
Curiosamente, Satã não é apresentado, no Velho Testamento como um ser potente, mas
como um servo obediente, inteiramente sob a vontade de Deus. Nas nove citações do Livro
de Jó, sempre age de comum acordo com a divindade. As duas citações restantes (I Crôn.
21.1 e Zacarias 3: 1-2) ainda o mostram como um espírito tentador, sem demonstração da
sua futura potência, que viria a adquirir com o aparecimento do cristianismo. No Novo
Testamento sua personalidade se engrandece e seu valor se torna quase equivalente ao da
própria divindade. A voz de Satanás, doze vezes citada no Velho Testamento, tem origem no
nome Satã, de Sheitan (acusador, provocador). Alguns estudiosos acreditam que essa
entidade foi incluída nos escritos judaicos somente depois da volta do Cativeiro de
Babilônia. A Caldéia e Assíria possuíam em deus do Vento Norte que, quando assoprava,
trazia miasmas e, quiçá, febres entre os povos que o temiam. Nomeado Stanu, pelos assírios,
passou a ser chamado Satanu pelos babilônios. Deste apelativo originou-se a expressão
Satan e, posteriormente, Satanás. No Novo Testamento encontra-se como sinônimo de anjo
pervertido o nome Diabo, derivado de Diabolos (o que se opõe); a voz grega Aaimov
(Denon), significando “espírito”, como o cristianismo passou a representar Satã e seus
subalternos. Sabe-se que Asmodeu é um espírito perverso que teve origem entre os persas,
que aceitavam a existência de Ashma-Daeva, um servo de Angro-Mainyus, o espírito das
trevas ou mal. A realidade se impõe ao sustentar-se que o povo judeu, primitivamente,
desconhecia uma entidade especificamente maléfica, pois para eles, Deus era o Senhor e
poderia conceder o bem e, igualmente, o mal.
Com o advento do cristianismo, Satã alcançou imensos poderes e quase se tornou
equivalente à divindade. Com o aparecimento do islamismo, este conceito foi incorporado à
crença muçulmana e Sheitan se tornou uma entidade poderosa. A expressão alcarômica
“Iblis”, aludindo a Satã, em origem na crença pré-islâmica da existência de um espírito
maléfico com esse nome. Logo Sheitan e Iblis se fundiram, aumentando ainda mais a
potência maligna.
O cristianismo adotou os vários tipos de infernos (inferius) das diversas religiões, e o
islamismo, igualmente, aceitou essas mansões, que eram lugares de suplícios reservados aos
malvados, como o céu (paraíso) era o local dos bem-aventurados. Fruto do paganismo
egípcio-greco-romano, o inferno acabou por ser reino de Satã, o rival da Trindade, o
tentador perpétuo dos crentes. Aceita a escatologia cristã, que nas proximidades da volta de
Jesus à Terra, os anjos encetarão uma luta, na qual dominarão Satanás e seus asseclas,
acorrentando-o por mil anos.
Hoje há uma infinidade de seres diabólicos, de poderes variáveis, porém terríveis e, muitas
pessoas, temendo-os e respeitando-os, procuram evitar a sua cólera e sua vingança. Aos
poucos tornaram-se veneradores do terrível deus maléfico e deixaram para trás as crenças
nas divindades disseminadoras da luz. Estas, pela sua natural tolerância e misericórdia, não
procuram prejudicar os entes humanos; por este motivo não exigem adoração ou adulação.
Todavia, as entidades infernais não ciosas e se esforçam por serem veneradas, prometendo
colaborar com os que as bajularem. Eis, em poucas linhas, o fundamento da crença e

adoração aos espíritos maléficos.
Babu Sotito Jaideaux

Oração de Preparação
Estou em presença do meu Senhor Todo Poderoso! Estou diante do altar de Satã! Estou
descalço e nu, para apresentar ao Senhor dos Terrores a minha alma reconhecida pelos
bens que me tem concedido!
Estou de cerviz dobrada à espera de que o Senhor da Malignidade lance a sua bênção
neste servo que procura se esforçar para realizar a vontade das Potestades das Trevas!
Estou diante deste altar até que o meu Senhor derrame sua bênção sobre o meu corpo,
minha alta e minha vontade!
Porque tu Satã, és a minha fortaleza! Porque tu, Lúcifer, és a minha luz! Porque tu,
Belial, és a minha potência!
Ethan!
(é também chamada Consagração do Sacerdote)

Oração Privada Diante do Altar
Senhor das Maldades, purifica o meu coração, concedendo-lhe a graça trazida das
profundezas do Inferno!
Onipotente Senhor das Calamidades, lava os meus lábios permitindo que eles possam
anunciar o presente, revelar o futuro e historiar o passado!
Onipresente Senhor da Impiedade, concede-me estes benefícios para que eu possa louvarte neste mundo e trazer-te para sempre aninhado em meu coração!
Onisciente Senhor dos Sofrimentos, consente que os meus olhos observem tudo e
aprendam a te amar e obedecer!
Ethan!
(deve ser murmurada, de joelhos, olhos fechados e cerviz dobrada)

Consagração do Culto
Senhor das Improbidades, eu te invoco para conceder-me perdão por não ter conseguido
preencher todas as minhas obrigações e não ter podido alcançar os pontos vitais das tuas
ordens!
Fui mau servo, fui impotente, fui incapaz! Tem piedade de mim, que sou fraco, porém,
com a tua ajuda, poderei ainda realizar todo o teu desejo, fomentando o mal e destruindo o
bem!
Ouve os meus clamores, Senhor da Aflição, e dá-me mais violência, mais dureza e mais
inflexibilidade! Que o meu coração não seja sentimental, que minha vontade não amoleça,
que os meus atos não se tornem incapazes! Que o Senhor Satã esteja comigo agora e
sempre e que sua mão me ampare nesta vida e na outra que irei desfrutar!
Ethan!

(é também chamada Apresentação do Culto)

Início da Cerimônia
Em nome de Lúcifer (1), em nome de Satã (2) e em nome de Belial (3), a Suma Tríade
Negra (4) que ampara a minha alma! (5)
Ethan!
(tocar com o dedo indicador estendido as partes genitais (1), depois, o ombro esquerdo (2),
em seguida, a virilha direita (3), posteriormente, a virilha esquerda (4) e, finalmente, o
ombro direito (5), regressando ao sexo, formando um pentagrama invertido)

As Cinco Glórias
Glória a Lúcifer, o encaminhador da luz!
Glória a Satã, o acusador inexorável!
Glória a Belial, o senhor dos senhores!
Glória a Lusbel, o tentador poderoso!
Glória a Asmodeus, o dominador do Universo!
(pausa)
Em nome de Lúcifer
Em nome de Satã
Em nome de Belial
A Suma Tríade Negra
Que ampara a minha alma!
Ethan!

Consagração dos Assistentes
Digna-te, Senhor da dissensão, lançar um olhar para esta seleta assistência que veio até
este Círculo Infernal para adorar-te e cantar os teus louvores! Derrama sobre ela a tua
bênção e concede-lhe a proteção ideal que somente tu podes trazer! Asperge com teu amor
estes servos que te são afeiçoados e se preparam para realizar o teu santo rito com o ardor
de entusiasmo próprio daqueles que conhecem o teu poder, a tua sabedoria e o teu perdão!
Que Satã a proteja! Que Lúcifer lhe seja o seu inspirador! Que Belial lhe dê forças
inexpugnáveis!
Ethan!
(depois do banho individual, cada assistente não deve tocar em coisas profanas, dirigindo-se
ao círculo ou à sala de espera, sempre de mãos fechadas. Os músicos encontrarão seus
instrumentos nos respectivos lugares; os sacrificadores também encontrarão seus utensílios
na bacia do segundo círculo)

Oração Coletiva
Nós te rogamos, ó Senhor das Maldições, pelos méritos das tuas cortes infernais, cujos
poderes se estendem pela terra, que nos concedas o perdão de todas as nossas falhas! Que
o incenso deste turíbulo seja agradável ao teu olfato, como é agradável o calor que emana
da tua presença!
Exultemos porque temos conosco a sombra do Senhor das Desgraçadas, que veio receber
nossa adoração!
Adoramos-te, ó Satã, Senhor das Angústias, porque és o nosso auxílio! Adoramos-te, ó
Lúcifer, Senhor das Chamas, porque és a luz que guia a viandante na vida e na morte!
Adoramos-te, ó Belial, Senhor da Devastação, porque és o nosso amparo nas vicissitudes
da existência!
Glória a Satã no orbe terrestre: que a paz e a harmonia reinem no coração dos teus
adoradores! Glória a Lúcifer na nossa vida; que o entendimento e o conhecimento reinem
no corpo dos teus servos!
Nós te bendizemos, nós te louvaremos, Satã, porque só tu és realmente o Senhor de tudo
aqui na terra e em outras paragens! Tua onipotência se estende no espaço do Norte ao
Sul, de Leste a Oeste, do Nadir ao Zênite! Tua mão benéfica não tarda para abençoarnos! Teu olhar carinhoso não titubeia a contemplar-nos para nos envolver do sumo prazer
que somente as Potestades dos temporais podem conceder!
Ethan!

Intróito de Confissão
Eu, humilde terrestre, um dos filhos da amantíssima Eva e irmão do injustiçado Caim,
confesso-me a Satã, o Senhor Todo Indômito, apresentando as falhas que tive durante a
passada Lua, os erros por omissão na atuação da sua vontade e as culpas conseqüentes da
minha incapacidade de realizar perfeitamente as suas ordens!
Assim, rogo às Potestades das Desgraças que me concedam indulto pelas minhas faltas e
me dêem ânimo e forças para melhor executar o sumo ideal do meu Senhor!
Ethan!
(esta oração é sempre privativa e é recitada em voz alta; em seguida em voz baixa,
relacionar suas faltas)

Apresentação do Cálice
Nós te oferecemos, Satã, Senhor das Hostes Infernais, o Cálice bendito do teu poder! Em
seu bojo, estão reunidos os nossos erros, nossas falhas e nossas omissões, cobertos com o
líqüido sacro alcançado pela mistura dos três elementos mágicos: a Água da Terra, o
Vinho da Planta e o Sêmen do Homem! Absorve com a tua vontade a essência desse triplo
líquido e com ele sejam lavados os erros, as falhas e as omissões que neste Cálice
depositamos! Dá a tua bênção ao líquido do Cálice, de modo tal que todos aquele que
tomar com seus lábios receba a tua bênção e seja purificado pela tua graça infinita!

Ethan!

Preparo para o Cântico
Contaremos os louvores do Senhor da Depravação porque é a alegria do nosso espírito!
Cantaremos as glórias do Senhor Indiscernível porque ele é a proteção que desce sobre
seus adoradores! Cantaremos a fama impoluta do Senhor da Obscenidade porque ele nos
guarda das intempéries da vida e dos atritos das leis! Cataremos o amor incansável do
Senhor Esbraseado porque ele nos ampara contra as agressões advindas dos nossos
inimigos que ousam desrespeitar a sacrossanta lei de Satã! Cantaremos a vitória próxima
das Hostes da Desonra que imporão a lei severa da Negra Verdade! Dá-nos, Senhor das
Injúrias, a bênção do amor, da paz e do direito da vingança e do ódio! Tudo isso nós te
pedimos em nome de ti mesmo, agora e para sempre!
Ethan!
(é também chamada Apresentação do Cântico)

Oração da Unção
Senhor dos Infelizes, Pai das Conspurcações! Aqui estamos reunidos para dar-te glórias e
demonstrar nossa gratidão pela muita ajuda que nos dás! Agora, Senhor, abençoa este rito
de unção e faze com que seja bendito aquele que se untar diante do teu altar! Concede aos
seus companheiros, que irão degustar esse elemento no próprio corpo do operador, os
poderes ocultos emanados da vontade satânica. Dá-lhes forças para realizarem todos os
seus planos! Concede-lhes apoio em todas as ações que almejarem! Isto te pedimos em teu
próprio nome, Senhor Incontestável!
Ethan!

Preparo para Dança
Senhor da Lascívia, nós estamos reunidos diante do teu sacrossanto altar, no interior do
Círculo Mágico, completamente nus, para acompanharmos o ritmo da dança que será
encetada pela tua serva, a sacerdotisa do impudor! Esta dança que iremos executar tem
figuras simbólicas que lembram o teu absoluto domínio sobre o mundo! Fazes com que os
teus adoradores recebam por este ato a tua bênção e tua proteção agora e para todo o
sempre! Senhor da Represália, ampara-nos e concede-nos as mais puras emanações do
santíssimo hálito ardente de Satã!
Ethan!
(a dança realizada em círculo, em direção invertida à dos ponteiros do relógio; os
figurantes estarão nus e poderão tocar no corpo do seus companheiros)

Credo Satânico
Eu creio em Satã, onipotente, onipresente e onisciente Senhor, dominador da terra e de
todas as coisas visíveis e invisíveis! Eu creio em Lúcifer, o disseminador da luz, que será o
meu guia em todos os meus passos nesta vida e na outra! Creio em Belial, Senhor
vivificante, que inspira os pensamentos trevosos em toda a terra! Creio na Congregação
Satânica, constituída por todos os seres livres, lúcidos e vitoriosos, que virá a dominar todo
o orbe terrestre! Creio na felicidade infernal da vida futura, que obterei como prêmio pela
minha fidelidade às hostes do Inferno! Creio na recompensa que me foi prometida, que
consistirá nos sumos prazeres da vida no Além!
Ethan!

Lançamento da Bênção
Que Satã esteja convosco e com a vossa alma agora e para sempre!
Que Lúcifer vos guie na vida e vos conceda todas as vontades!
Que Belial vos ampare com suas fascinantes asas, fazendo-vos sentir as delícias das
reuniões Satanistas!
Que Lusbel vos acaricie num supremo gozo espiritual e físico!
Que Asmodeus vos proteja contra os inimigos terrestres e celestes, fazendo desgraçar todos
os seus empreendimentos!
Ethan!
(é também chamada Bênção Satânica)

Encerramento e Despedida
Ó Senhor das Chamas Ardentes, pelo qual todas as coisas foram libertadas, livra-nos das
malignidades terrestres! Ó Satã, que sabes consolar os seres, dá-nos a tua consolação! Ó
Lúcifer, que elucidas os que te agradam, ampara-nos e ajuda-nos nos problemas da vida!
Ó Belial, grande provador de bens, livra-nos dos perigos que, porventura, possam atacarnos! Senhor Apoquentador, trazes sobre a nossa cerviz a tua bênção e ajuda-nos para que
possamos realizar inteiramente o culto que te prestamos neste dia! Que o poder de Satã se
mantenha conosco! Que a inteligência de Lúcifer nos circunde para sempre! Que o amor
de Belial nos acaricie agora e para sempre! Que os Espíritos das Trevas nos penetrem e
suas emanações conosco permaneçam desde este momento em que encerramos nossos
serviços litúrgicos até o nosso próximo encontro em Satã!
Ethan!
(poderá, em seguida, realizar-se um banquete ou uma orgia, de acordo com o dia)

Oferta das Velas
Senhor das Trevas! Em teu altar se erguem estas cinco velas coloridas para que sejam

acesas em tua honra! Digna-te estender a tua mão para consagrá-las e conceder-lhes o
poder de dar-nos o conhecimento transcendental, a sabedoria eternal, reservados apenas
aos teus fiéis adoradores!
Senhor da Incerteza! Acendemos estas cinco velas para com o seu fogo incendiares a terra
e tudo quanto nela há!
Senhor dos Espectros! Acendemos estas cinco velas para com o seu calor penetrares na
alma e nos corações da humanidade, forçando-a rejeitar outros deuses além de ti!
Senhor dos Cemitérios! Acendemos estas cinco velas para clarear o caminho por onde a
Morte irá ceifar a planta humana dos que ignoram o teu poder!
Senhor da Iniqüidade! Acendemos estas cinco velas para que a tua maldita influência
desça sobre os povos que, por ignorância, insistem em não te adorar!
Que o lugar onde estas velas se derretem seja para sempre consagrado e possa transmitir a
outras velas aqui acesas todos os seus predicados!
Ethan!

Oferta do Fogo
Senhor das Labaredas! Nós te imploramos que nos concedas a oportunidade de
recebermos a tua sacrossanta bênção através das flamas deste fogo!
Este ardoroso elemento, símbolo dos lugares infernais, aqui está para servir e apoiar o teu
sempiterno culto!
Oferecemos-te o seu brilho, tão amado por Lúcifer!
Oferecemos-te a sua chama, tão querida pelas tuas Potestades Infernais!
Que a bênção do Senhor Satã desça sobre este fogo para aumentar o poder e sobre nós
para alcançarmos os bens prometidos pelo Senhor que não falha!
Ethan!
(o fogo sagrado é obtido pela percussão de duas pedras)

Oferta do Sal
Senhor das Rebeldias! Receba de nossas mãos este punhado de sal, símbolo dos imensos
oceanos que te pertencem, para abençoá-lo e torná-lo poderoso elemento contra as
doenças e males que afligem a humanidade!
Por seu intermédio, dá-nos a capacidade de alterar as coisas visíveis e invisíveis.
Concede-nos o privilégio de tocarmos com os lábios e este sal, que irá purificar-nos
concedendo-nos uma incorruptibilidade satânica!
Que em todas as cerimônias iniciadas em teu louvor, possa este sal servir de ligação entre
os teus desígnios e a nossa vontade de obedecer-te e honrar-te!
Ethan!
(este elemento é colocado ao norte, junto do altar)

Oferta da Água

Senhor dos Malditos! Trazemos à tua presença esta água que deverá ser por ti abençoada!
Dá-lhe o toque especial que a tornará poderosa e digna de permanecer junto do teu altar!
Consagra-a para todos os misteres da Feitiçaria e do Satanismo e torna-a benta, de tal
modo que uma só gota deste líqüido desencadeie no mundo todos os estigmas que
preveniam da tua malévola intenção. Em qualquer lugar onde venha a ser lançada, torne
tudo propenso a aceitar-te, produzindo a verdadeira realização da tua sacra vontade!
Ethan!
(este elemento é colocado do lado sul)

Oferta do Vinho
Digna-te, Senhor dos Espíritos Rebeldes, consagrar este vinho que te é ofertado pelos teus
fiéis adoradores! Que este líqüido, saído do fruto da planta, conceda a embriaguez dos
sentidos e seja 666 vezes abençoado pelas tuas palavras santas!
Põe-no, Senhor dos Prejuízos, como selo na minha boca, para conceder-me a graça de
poder enunciar a tua glória!
Põe-no, Senhor dos Males, como instrumento de gozo nos meus órgãos genitais, para
perpetuar o prazer nos atos que te são consagrados!
Concede-nos, Senhor dos Túmulos, que este vinho se torne realmente poderoso, para
trazer-nos o sumo bem que somente Satã poderá dar-nos!
Ethan!

Oferta do Sêmen
Senhor das Potestades malditas, digna-te contemplar-nos neste rito de roda, no qual todos
os homens irão lançar de si os insubstituíveis elementos vitais! Este ato conjunto é um
tributo à tua excelsa personalidade, porque somente tu nos dás os prazeres sensuais da
vida!
Que o nosso sêmen forneça o necessário fator de vitalidade para ser mesclado no teu sacro
vinho no bendito cálice bafejado pelo amor que nos tens!
Concede-nos que nossos lábios se tornem santos para poderem tocar neste líqüido
enaltecido pela tua vontade!
Concede-nos a perpetuação dos gozos terrestres e dá-nos ainda mais oportunidade de
receber, por este rito, a bênção e os poderes das Potestades Negras!
Ethan!
(o sêmen é misturado no vinho para a comunhão)

Oferta do Mênstruo
Ó Senhor da Impureza! Apresentamos-te este elemento nesta vasilha para que seja
abençoado! Senhor da Transgressão, fazes com que o mesmo seja um acepipe agradável

para as Hostes do Inferno que se alimentam deste sangue adulterado e concede à mulher
que o expeliu a glória de ser tocada pelas tuas benditas mãos! Fazes com que sua
existência melhore e seu poder se multiplique! Todos os presentes que vão tocar com os
seus lábios este elemento, igualmente receberão as tuas glórias e o teu poder! A restante
parte será queimada no braseiro para que as Lâmias e outros seres das sombras possam
aspirar o odor desse elemento exaltado pela tua vontade!
Ethan!

Oferta do Incenso
Digna-te, Lúcifer, abençoar este perfume que será queimado em teu louvor!
Digna-te, Satã, benzer este incenso que será cremado em tua honra!
Digna-te, Belial, santificar este olor que será abrasado em tua glória!
Assim como o fumo sobe deste turíbulo, desça sobre nós a vossa compaixão, o vosso
amparo e a vossa bênção!
Bendito seja o nome de Satã! Louvado para sempre seja o nome de Belial! Glorificado
seja o nome de Lúcifer!
Ethan!

Oferta das Brasas
Senhor das Pedras! Nós te receamos e pedimos que abençoes estas brasas aquecidas pelo
fogo que relembra a tua ardorosa habitação!
Senhor dos Pervertidos! Nós te rogamos que cubras com as tuas mãos estas brasas, a fim
de torná-las excessivamente potentes e poderem servir de veículo às emanações satânicas!
Que todos os elementos lançados sobre estas brasas culminem na aceitação passiva da tua
vontade! Que nós possamos glorificar a tua presença neste altar, fazendo balançar estas
brasas do Poder!
Ethan!

Oferta dos Perfumes
Digna-te, Senhor dos Fantasmas, abençoar este vaso com perfumes que servirão para
deleitar-nos com o seu aroma e conceder-nos potências espirituais!
Senhor da Fome Canina! Aumenta-lhe a sua força mágica e, quando for empregado, que
sua virtude atraia os Espíritos Infernais e as Malignas Potestades, a fim de executarem
todos os nossos desejos!
Ethan!

Oferta do Bolo
Senhor da Morte! Digna-te abençoar este alimento que será ingerido pelos teus fiéis

adoradores numa secreta e elevadíssima comunhão com as Forças das Potestades
Maléficas, para que seus eflúvios desçam até nós e nos circundem de amor, alegria, paz,
saúde e bem-estar!
Senhor da Opressão! Desce sobre nós a tua imorredoura bênção e fazes com que os teus
comungantes possam exercer, agora e sempre, os poderes emanados dos Espíritos
Incestuosos.
Isto te pedimos em nome de ti mesmo, a única Entidade merecedora de uma profunda e
terna adoração!
Ethan!
(o pão azedo pode substituir o bolo)

Oferta do Álcool
Senhor Incandescente! Digna-te abençoar este álcool, cujo principal mister é auxiliar a
incendiar as fornalhas que vão aninhar o teu glorioso fogo! Borrifamos este elemento no
carvão, no braseiro, no turíbulo, no fogareiro, enfim, em toda a parte que pretendemos
fazer aparecer a bendita chama representante do Inferno! Que a tua mão nos ampare
quando as flamas deste álcool se fizerem anunciar! Que teu olhar nos acaricie quando for
aceso este elemento abençoado!
Ethan!
(o vocábulo “álcool” pode ser substituído por “aguardente”, quando este elemento é
empregado)

Oferta do Ovo
Senhor da Impulsividade! Apresentamos-te este ovo que representa a quintessência do
poder criador! Quebrada a sua casca, ele nos apresenta a gema de máxima pureza e a
clara que será mesclada com o semên humano e ofertada a Satã! Separada da clara, a
gema será engolida pela mulher bendita que te serve de altar! Ainda sem a mistura, a
clara será levada até ela para besuntar os sete lugares santos do seu corpo: os mamilos, o
clitóris, o umbigo, o ânus e os grossos artelhos! Em seguida, misturada com o sêmen de
três dos fiéis adoradores, a restante clara será lançada ao braseiro para que seu odor se
eleve até os lugares de onde assistem as Hostes Inclementes! Que a força criadora deste
ovo, acumulada também na casca, ao ser queimada no braseiro, seja aproveitada pelas
Hostes Negras, que, por sua vez, nos retribuirão todos os poderes que almejamos
secretamente neste sagrado rito, concedendo-nos riquezas, amores e saúde.
Ethan!

Oferta das Flores
Senhor da Imperfeição! Oferecemos-te estas flores, que serão colocadas no teu altar
durante a cerimônia que estamos a realizar! Findo este trabalho, recolheremos as tuas

flores para servirem de combustível à próxima reunião, de modo a fazer uma ligação entre
as cerimônias passadas, presentes e futuras, num infinito colar reservado apenas a Satã!
Senhor da Brutalidade! Que estas flores ofertadas sejam um testemunho de amor e
adoração! Que estas flores sejam uma demonstração de gratidão pelos muitos bens que
somente o Nosso Senhor pode conceder!
Ethan!
(há sempre cinco diferentes flores: quando secas, serão lançadas no braseiro)

Oferta dos Frutos
Senhor da Imortalidade! Aqui estamos para saborear estes frutos depois que sua essência
for absorvida pelas Forças Satânicas!
Senhor do Desamor! Aqui permanecemos a ofertar-te estes frutos, cuja essência será
aproveitada por ti e pelas tuas Hostes!
Senhor da Imprecação! Concede que estes frutos nos tragam o bem-estar, a felicidade e
todos os atributos que desejamos!
Senhor da Aversão, que estes frutos sejam um bálsamo para os nossos corações e um
alimento para a nossa alma!
Ethan!
(devem existir cinco espécies de frutos; quando murchos, serão lançados ao braseiro)

Oferta das Plantas
Senhor da Inveja! Aqui estamos para apresentar-te estas benditas plantas, cuja queima
neste braseiro fará levantar um odor que agradará o teu refinado olfato! Assim como estas
plantas são queimadas às brasas, igualmente recebemos a tua bênção! Assim como sobe
para o alto essa fumaça sagrada, também obteremos maiores pendores para disseminar
pelo mundo a tua vontade e a tua vingança! Que as Hostes Infecciosas nos protejam e nos
concedam a perfeita e completa realização dos nossos desejos!
Ethan!
(há sempre sete espécies de plantas que, quando secas, serão lançadas ao braseiro)

Oferta de Um Ser Vivo
Aqui estamos para apresentar-te; Senhor das Necessidades, este ser vivo que receberá o
golpe do Santo Cutelo para que seja aproveitado o seu sangue, a fim de que cada uma das
suas gotas seja um estímulo para apressar a tua absoluta vitória no orbe terrestre!
Senhor das Dores, digna-te abençoar esta criatura que nos fornece o necessário sangue
para os serviços do nosso ritual. Que a Suprema Maldição estenda a sua sombra sobre este
ato e derrame sobre ele os sacros eflúvios da Verdade Infernal! Que nada se disperse desta
vítima inocente e todas as energias profundas existentes neste ser vivo sejam aproveitadas

para o desenvolvimento e realização dos nossos interesses!
Ethan!
(também é chamada Oração pelas Ofertas. O ser vivo pode ser uma ave, um quadrúpede ou
uma criança)

Oferta de Sangue
Senhor dos Amaldiçoados! Oferecemos-te este rubro humor, extraído de uma criatura no
instante em que cedia sua vida para que fôssemos felizes nos nossos intentos!
Senhor das Tormentas! Pedimos-te abençoares este sangue, símbolo da vida terrestre!
Absorve-o e sente a alegria que concede aos que o bebem, porque representa uma vivência
que se esvai por toda a eternidade!
Senhor dos Desgraçados! Abençoa também a nossa congregação, onde os fiéis cantam
teus louvores e enaltecem teu poder no tempo e no espaço! Ampara-nos mais e mais, para
que possamos, por milhares de vezes, repetir este amantíssimo rito para a tua glória!
Ethan!

Oferta de Carne
Digna-te, Senhor Inabalável, abençoar esta carne que te oferecemos para te glorificar!
Fazes com que ela seja por ti abençoada e, quando dela provarem, os teus fiéis adoradores
recebam as emanações do teu amor! Separada do ser vivo que anteriormente te
oferecemos, reservamo-la como oferta especial para ti e tuas Hostes Imundas!
Que desçam sobre este elemento as bênçãos satânicas de modo a torná-lo pejado das
influências das Potestades Nefastas e, quando nós o absorvermos, recebemos esses
eflúvios em nosso ser para que tenham o poder e a força necessários para a conquista de
todos os nossos desejos!
Ethan!

Consagração do Templo
Senhor Indestrutível! Nesta casa lavarei as minhas mãos entre aqueles que vivem na
perpétua adoração os louvores reservados exclusivamente ao Senhor Satã! Nesta casa irão
palmilhar os meus pés em perene contato com o solo dignificado com a presença do meu
Senhor!
Senhor da Imortalidade! Senhor da Humilhação! Senhor da Intriga! Invoco-te para
abençoares esta casa onde irei, com meus companheiros, exteriorizar a minha adoração a
Satã, o bem-amado, a Lúcifer, o bom guia, e a Belial, o todo poderoso! Dá-nos, Senhor, a
possibilidade de cantar a tua glória numa casa consagrada pela tua vontade! Dá-nos,
Senhor, a oportunidade de amarmos, dançarmos e cantarmos sob o teu olhar ardoroso e
confortador! Nesta casa, transformada num Templo de Satã, eu adorarei ao meu Senhor,
cantarei os seus louvores, dançarei em sua honra e farei amores para melhor glorificar o
Senhor da Violação!

Que as Forças Malignas nos ajudem nestes trabalhos! Que as Hostes da Infâmia auxiliem
nestes ritos! Que as Almas Malditas apóiem nosso intento para maior disseminação das
glórias de Satã!
Ethan!
(qualquer casa pode ser transformada num templo, desde que possua um salão, mantendo ao
lado um quarto para os sacerdotes, uma pequena sala de espera e um banheiro. Todos os
assistentes devem tomar banho antes de penetrar no círculo mágico)

Consagração do Altar
Senhor da Corrupção! Senhor da Irreflexão! Senhor da Malquerência! Nós te
apresentamos um singelo altar para nele seres venerado como o único Senhor da Terra e
único merecedor das demonstrações de gratidão! Diante deste altar, pronunciaremos em
voz alta nossas confissões, apregoaremos o nosso credo e glorificaremos todas as Hostes
Negras do Inferno! Digna-te, Senhor, abençoar este altar, tornando-o um instrumento
sagrado onde as tuas bênçãos cairão e serão multiplicadas! Lembra-te, Senhor da
Indecência, destes teus adoradores que tudo fazem para satisfazer a tua vontade,
distribuindo a tua maldição entre os homens ingratos que não reconhecem o teu domínio
no mundo! Que sejam atraídas a este altar as emanações oriundas das coortes satânicas!
Que se reúnem neste altar os fluidos das Hostes das Traições e das Potestades do Fogo, do
Ar, da Água e da Terra, teus servidores fiéis! Tudo isso te imploramos, em nome de Satã, o
maravilhoso, de Lúcifer, o grandioso, e de Belial, o poderoso!
Ethan!
(o altar é dividido em três partes; na do centro, deita-se a mulher nua, deixando pender as
pernas. O rito é todo executado sobre seu corpo: o cálice no seu ventre; o Livro Negro sobre
seus seios)

Consagração do Livro Negro
Senhor Irresistível! Apresento-o este Livro Negro, copiado secretamente pelas minhas
próprias mãos, cujo teor foi tirado de uma obra que não pode ser vista senão pelos teus
fiéis adoradores! Nele estão encerradas toda a Liturgia Satânica e todas as Consagrações
reservadas, exclusivamente para glorificar-te agora e sempre!
Senhor da Libertinagem! Concede que este instrumento seja manuseável apenas pelos que
te são caros, pelos fiéis crentes que te adoram e amam o teu proceder! Que cada página,
escrita pelas próprias mãos do teus adoradores, derrame sobre o leitor e os ouvintes as
mais doces e sacrossantas bênçãos oriundas do Senhor Implacável! Que, ao serem
pronunciadas as palavras nele contidas, façam reunir neste Templo as mais poderosas
Potestades Intolerantes! Que cada oração, cada cântico, cada consagração, cada oferta,
sirva de mais outros degraus para alcançarmos a tua glória nesta Terra e no mundo do
além!
Ethan!
(durante a cerimônia, este livro deverá permanecer sobre os seios da mulher-altar, sendo

utilizado somente nas leituras de invocações)

Consagração do Banho
Senhor Intimorato! Asperge-me este hissope e serei purificado no corpo, na alma e no
espírito! Lava-me, Senhor Nocivo, com esta água e estarei mais límpido do que os raios de
sol! Toca-me com teu fogo, Senhor das Brasas, e ficarei mais puro do que o ouro no
crisol! Satã, tem piedade de mim, conforme a tua imensa misericórdia, concedida somente
aos que te amam e te obedecem! Lúcifer, tem compaixão de mim, conforme a tua grande
inteligência, disseminada entre os teus adoradores! Belial, tem pena de mim, conforme o
teu desmesurado poder q eu distribuis aos que são teus escravos! Dá-nos, Senhor Hostil, a
oportunidade de, inteiramente purificado, realizar um culto em tua presença e dentro do
teu Círculo Mágico!
Ethan!
(o banho é obrigatório antes de penetrar no Círculo Mágico)

Consagração das Vestes Sacerdotais
Digna-te, Senhor da Malevolência, a abençoar estas vestes que cobrem o corpo do teu fiel
servidor (servidora) por alguns instantes! Digna-te, Senhor Agressivo, torná-las santas,
como é o santo corpo que cobrem pela vontade do meu amantíssimo Senhor dos
Desviados! Quando, durante o culto, o teu servo se despojar destas vestes e apresentar-se
inteiramente nu perante o altar do Senhor Inflamado, é certo que Satã o guardará de
todos os males oriundos de qualquer fonte e criará verdade de melhor concluir os ritos que
glorificam Sua Majestade Infernal! Bendize, Senhor Dissoluto, a minha alma, o meu
corpo, o meu espírito e as vestes deste teu servo humilde!
Ethan!
(há duas vestes: a do sacerdote e a da sacerdotisa; em ocasião oportuna, abandonam-nas
em sua nudez)

Consagração do Capuz
Senhor da Insubordinação, aqui estamos para apresentar-te este capuz negro que,
simultaneamente, serve de diadema e esconde a face da sacerdotisa (do sacerdote)!
Pregado no tecido há um aro de metal que imita três chifres, simbolizando a bênção de
Satã, o Ínclito, Lúcifer, o Instrutor, e Belial, o Poderoso! Abençoa esta indumentária
porque representa a presença do triplo poder do Inferno neste Templo cheio de emanações
oriundas das Potestades! Abençoa este complemento das vestes da sacerdotisa (sacerdote)
porque determina o firme propósito de melhor acabamento do teu culto! Abençoa este
capuz, porquanto envolve a face do teu (tua) servidor (servidora) neste Templo! Que as
tuas emanações envolvam a cabeça do teu (tua) servo (a) e concedam-lhe os pendores

necessários para uma perfeita realização do ritual!
Etahn!

Consagração da Terra (chão)
Senhor Intolerante! Rogo-te abençoares esta terra que é pisada pelos meus pés nus!
Concede-lhe o poder de transmitir-nos a sua potência e envolver-nos com emanações
infernais! Dá-nos, Senhor da Afronta, a paz enaltecida oriunda das tuas mãos!
Contempla-nos neste momento a consagrar-nos para exercermos a liturgia nos
embriaguem para adaptar-nos aos carinhos da tua doce e amantíssima vontade! Que Satã
nos proteja! Que Belial nos ampare! E Lúcifer nos guie durante o nosso trânsito neste
vida terrestre até recebermos o prêmio imortal das carícias emanadas das mãos de Senhor
da Mortalha!
Ethan!
(esta consagração se refere ao solo onde se ergue o recinto do templo)

Consagração da Mulher-Altar
Em presença deste Altar santíssimo e abençoado pela benemerência do Senhor da
Malvadez, eu, humilde servo da Tríade Infernal, representando como sacerdote e mestre
todos os fiéis adoradores presentes, imploro-te Satã que te dignes enaltecer, abençoar e
glorificar esta mulher, cujo corpo nu serve de toalha para cobrir o teu Altar, o teu local
consagrado! Deitada sobre este sacro utensílio, ela espera pelas tuas bênçãos que a
envolverão inteiramente em perfeita harmonia emanada do teu coração! Receberei
igualmente estas bênçãos quando meus lábios tocarem a vulva desta mulher, e à voz de
“Ahar Ethan!” disseminá-la-ei por toda assistência! Este Templo e este Círculo Mágico
estão cheios do inebriante afago ministrado por Lúcifer! Esta mulher que nos serve de
Altar para consumar o excelso ato de culto à tua entidade, emite de sua alma os eflúvios de
alegria, por ter a oportunidade de servir-te! Portanto, que desça sobre o seu corpo o
inesquecível amor que somente tu nos podes conceder! (Beija a vulta). Senhor
Imprevisível, sinto em meus lábios a radiação do teu poder! (novo beijo). Senhor
Horrendo, sinto em minha boca a emanação do teu amor! (terceiro beijo). Senhor
Inebriante, sinto em minha língua toda energia em que foi envolvida esta sublime mulher,
verdadeira imagem de Eva, a mãe do augusto Caim! Que o nosso culto, realizado sobre
seu ventre, seja aceito integralmente pelas Potestades Perniciosas!
Ethan!
(a mulher estará nua, deitada no terço central do altar, com as pernas pendentes e abertas)

Consagração do Giz
Digna-te, Senhor Insuportável, abençoar este elemento que será empregado nos diferentes
ritos pelos teus adoradores, no recinto deste Templo ou em outros lugares em que houver

sobre este giz (lápis), de modo que se torne um instrumento de ataque e de defesa de toda a
tua congregação! À medida que este elemento se vai gastando durante os ritos e outros
serviços, nossa proteção será mais e mais assegurada! Que as Potestades Perversas nos
amparem! Que os Espectros Rebeldes nos protejam! Que as Hostes Nefandas do Inferno
nos guardem!
Ethan!
(Há cinco cores de giz utilizadas de acordo com a cerimônia: branco (geral), vermelho
(vingança), verde (doenças em geral), azul (proteção), amarelo (peste geral)

Consagração do Círculo Mágico
Senhor Insensível! Aqui estamos para realizar mais um culto em tua glória! Digna-te
abençoar este Círculo que envolve o ponto mais sagrado da sala onde se reúnem os teus
fiéis adoradores! Que ele represente o Círculo Zodiacal percorrido pelo Sol durante os
365 dias do ano e nos conceda, durante este mesmo tempo, todos os poderes que somente
Satã nos poderá dar! Riscando no solo abençoado, com o giz por ti consagrado, ele tem o
poder de conter as forças contrárias dos nossos inimigos! Como uma fortaleza ele nos
preserva de qualquer ataque físico, anímico ou espiritual! Todo elemento que venha a
chocar contra o nosso Círculo será devolvido com a maior violência possível para arrasar
nossos adversários! Que Satã nos escute! Que Lúcifer nos ampare! Que Belial nos
proteja!
Ethan!
(o círculo, feito a giz, será rodeado por outro de corda preparada)

Consagração dos Frascos
Senhor Inalterável! Aqui te apresentamos estes frascos a fim de serem utilizados nos teus
serviços ocultos e desvelados! Neles estarão os elementos a serem ofertados às Hostes
Intransigentes e, principalmente, a Satã, o benigno, a Lúcifer, o Iluminado, e a Belial, o
poderoso! Dá-nos, Senhor Atormentador, a tua bênção para que os teus eflúvios envolvam
estes frascos, agora vazios! Dá-lhes o poder de influenciar as espécie que neles serão
depositadas! Que estes treze frascos sejam o depósito das tuas forças e das tua glórias!
Ethan!
(nos frascos são guardados água, álcool, leite, mel, mênstruo, óleo, pólvora, perfumes,
sangue, sêmen, urina e vinho, para a apresentação no altar em dias convenientes)

Consagração das Vasilhas
Que estes utensílios sejam abençoados pelo Senhor Infalível, a fim de que se tornem
instrumentos dignos de serem apresentados perante o santíssimo Altar, mantendo em seu
bojo os elementos, vivos ou não, que trarão a energia necessária para a perfeita realização

da vontade das Hostes Rebeldes, em benefícios dos nossos interesses. Aqui serão
depositadas as coisas que o Senhor da Desdita reúne no seu interior para multiplicar o
nosso poder, o nosso bem-estar e a nossa reivindicação!
O Senhor Deus dos Infernos nos ouve e concorda com a nossa vontade! O Senhor Deus
dos Impropérios nos escuta e aceita o nosso oferecimento! O Senhor Deus da Execração
nos atende e nos abençoa para sempre todas as vezes que empregamos estes utensílios
diante do sacratíssimo Altar do Senhor Satã!
Ethan!
(Há 42 bacias de diferentes tamanhos)

Consagração da Bacia
Senhor Imperturbável! Aqui estamos para pedir-te que consagres esta bacia que servirá
para conter o corpo do ser vivo que será sacrificado em frente do teu Altar! Concede-lhe
que se torne um foco de poderes satânicos que poderão ser aproveitados pelos teus fiéis!
Cada vida extinguida dentro deste utensílio será uma glória confirmando a tua vitória no
domínio deste mundo! Cada ser que venha a morrer nesta bacia proclamará o aumento
dos poderes que Satã tem sobre a Terra e sobre a humanidade! Nela se centralizam o
temor da vítima, o ódio de Satã e a abnegação dos teus fiéis adoradores! Que a bênção de
Belial desça sobre nós! Que o amor de Satã os acolha! Que a inteligência de Lúcifer nos
habite!
Ethan!
(a bacia, é de metal, preferivelmente de cobre)

Consagração do Prato
Senhor Nefasto! Neste prato iremos apresentar à tua sacrossanta boca os alimentos que
pretendemos ofertar-te! Assim, pedimos-te para abençoá-lo e torná-lo um perfeito
instrumento para atrair os teus poderes sobre os que o manejam e os que assistem aos ritos
nos quais é empregado! Que neste prato se concentrem as forças da desgraça! Que neste
prato se reúnem bênçãos luciferinas!
Ethan!
(Há cinco pratos onde são expostas as vísceras, carne, etc. da vítima, até serem cremadas)

Consagração da Colher
Senhor Incorrigível! Digna-te abençoar este utensílio que nos servirá para medir,
transportar ou mexer os elementos reservados à prática do teu culto!
Senhor da Desventura, que está colher seja santa como é santo, perfeito e amoroso Satã!
Senhor Infando, que este instrumento seja perfeitamente puro a fim de servir de ligação
entre os mundos físicos, anímicos e espirituais! Que as Hostes da Ira sintam imenso

prazer quando esta colher for utilizada diante do teu Altar!
Ethan!
(Há duas colheres: uma pequena e outra sob a forma de concha: ambas de prata)

Consagração do Garfo
Senhor da Desarmonia, consagramos-te este garfo de três (duas) pontas porque ele
representa o tridente que serve de cetro a Satã! Fazes com que ele se torne uma arma
poderosa e diante do teu altar cheio de pureza e bênção! Que ele seja uma defesa contra os
nossos inimigos! Que ele seja um escudo contra os adversários da sacratíssima lei de Satã!
Ethan!
(Há dois garfos: o de duas pontas é instrumento de defesa e o de três é arma de ataque.
Ambos são utilizados durante a cerimônia do sacrifício)
Consagração do Cutelo
Digna-te, Senhor Impenetrável, preparar este Cutelo para que porra servir de intercessor
entre a criatura que vai ceder a sua vida e seu sangue para a maior glória de Satã! Dignate receber estes tributos no teu Altar sacrossanto, com alegria e triunfo! Digna-te, Senhor
da Calúnia, aceitar esta vítima que te é oferecida pelos teus fiéis adoradores, a fim de
glorificar mais e mais o teu excelso poder na terra e em toda parte! Digna-te, Senhor
Impudente, receber quaisquer vidas, sangue ou corpos que forem obtidos pelo gume deste
cutelo! Que estes elementos gratos ao teu espírito sirvam de alicerces onde se erguerão os
suntuosos e malditos Templos de Satã! Que o meu Senhor nos ampare, nos abençoe e nos
ame!
Ethan!

Consagração do Punhal
Que esta poderosa arma, feita de pesado e duro metal, represente diante dos teus olhos a
sacra defesa daqueles que te amam e te adoram! Senhor Intrépido, tendo às mãos esta
arma, contamos com o infalível amparo das Potestades Imorredouras! Tendo às mãos esta
arma, reputamos o Poder advindo do Senhor Instigador! Tendo às mãos esta arma,
consideramos possuir todas as forças das Trevas do Flagelo oriundas do Sumo Poder de
Satã! Que ela fure a alma dos que nos aborrecem! Que ela rasgue o coração dos que são
nossos adversários! Todas as vezes que elevarmos a ponta desta arma, tantas vezes a
desgraça, a devastação e a calamidade descerão sobre os lares dos nossos inimigos!
Ethan!
(o sacerdote possui o punhal principal (de bainha e cabo de prata); os sacrificadores
possuem cada qual uma faca ou punhal de diferentes tipos)

Consagração da Espada
Senhor dos Despojados, apresento-te esta espada e sua bainha! Ela é uma arma de longo
alcance e pode ferir os teus inimigos por mais ocultos que estejam! Ela é uma arma que
pode atacar os adversários da tua lei e destruí-los nos seus covis! Senhor da Ferocidade,
que cada golpe desta espada no ar seja um certeiro ataque ao coração dos nossos
inimigos! Que cada pontaço represente um ferimento mortal em nossos adversários!
Abençoa, pois, esta arma e concede-lhe todos os predicados da vitória das Potestades da
Ira! Isto te pedimos em nome de ti mesmo!
Ethan!
(a espada deve ter no máximo três palmos e meio (0,77m) de lâmina)

Consagração do Azorrague
Digna-te, Senhor do Erro, consagrar este utensílio para servir de método disciplinar entre
os teus fiéis adoradores! Reconhecemos que, apesar da nossa boa vontade, algumas vezes
erramos e não praticamos os atos que deveríamos fazer para alegria das Potestades
Insolentes! Castigamo-nos mutuamente com este azorrague para revigorar nossa fé, para
rememorar nossas omissões e para corrigir nossos erros! Fazes, Senhor dos Defeitos, que
cada vergastada deste chicote seja também uma bênção para conceder-nos maiores
empenhos na concretização do Reino de Satã em toda a Terra!
Ethan!
(a azorrague deve ter dez fios independentes e serve para disciplinar os desatentos ou
quando um dos assistentes solicita determinado número de vergastadas)

Consagração da Vara (cetro)
Digna-te, Senhor dos Venenos, abençoar este instrumento por ser a insígnia do Mestre,
Senhor e Sacerdote! Concede-lhe a pujança necessária para governar a Congregação,
conforme a rijeza da vara! Peço-te que a envolvas com amor e carinho e, também, com
justiça e disciplina! Cada varada aplicada por este instrumento, leva ao fiel relapso uma
observação simbólica! É uma advertência feita indiretamente por Satã àqueles que não
querem ou não têm capacidade de realizar o ideal maldito, que consiste na disseminação
da lei do Inferno! Que o Senhor da Amotinação abençoe esta vara, signo do poder, cetro
do sacerdócio!
Ethan!

Consagração do Cálice
Digna-te, Senhor Infausto, receber este Cálice que será uma das pelas consagradas
utilizadas no teu Altar! Fazes, pelo excelso poder, que ele seja um instrumento de

disseminação dos teus desígnios em todo o mundo! Concede-lhe o poder de dar o supremo
gozo àqueles que beberem por este Cálice! Que os poderes satânicos envolvam-no de modo
tal que tua influência domine a alma daqueles que tocarem os lábios neste Cálice!
Ethan!

Consagração do Fogareiro
Senhor da Traição! Rendemos-te graças por sermos constantemente atendidos diante do
teu Altar! Louvamos-te, Senhor dos Inditosos, porque neste utensílio estão figurados os
ardores da tua santíssima habitação! Glorificamos-te, porque neste instrumento erguer-seá o bom fogo, símbolo da chama imorredoura do amantíssimo Inferno! Pedimos-te que o
abençoes e o tornes um veículo ardoroso pelo qual iremos alcançar a tua proteção neste
mundo e no além!
Ethan!
(o fogareiro é de ferro)

Consagração do Braseiro
Digna-te, Senhor da Infidelidade, receber este braseiro onde serão depositados vários
elementos durante os diferentes ritos deste ano! Digna-te, Senhor do Egoísmo, abençoá-lo
e torná-lo um utensílio pelo qual poderemos servir-te agora e sempre! Lança sobre a grei
dos teus fiéis adoradores a tua bênção e fazes permanecer a tua proteção para sempre
neste Templo! Tudo isso te pedimos em nome de ti mesmo, por seres o único e verdadeiro
terrestre!
Ethan!
(o braseiro é de ferro)

Consagração do Turíbulo
Senhor Impudor, digna-te abençoar este turíbulo que dissemina o fumo especial para
deleitar as Hostes Fatídicas do Fel infernal! Digna-te amparar a pessoa que o maneja,
concedendo-lhe a bênção reservada aos teus mais fiéis adoradores! Que o fumo que se
evola deste turíbulo alcance as terríveis regiões das Almas Desgraçadas e seja um bálsamo
para todos os Espectros Injustiçados e Malignos! Peço-te, Senhor Infestador, que aspires
com prazer o odor deste fumo que enaltece o teu culto e proclama a tua vitória sobre os
nossos inimigos!
Ethan!
(o turíbulo pode ser de bronze, cobre, prata ou ferro)

Consagração do Perfumador
Satã, Senhor Inacreditável, Pai dos Sofrimentos e do Desespero! Reunidos neste Círculo
Mágico, oferecemos-te este perfumador, para que seja abençoado pelas tuas amoráveis
mãos! Por este instrumento, consagrado pela tua vontade, iremos espargir os olores que te
serão gratos, em todo o Altar, em todo o Templo! Concede, Senhor Indecifrável que, com
este odor, possamos receber a tua proteção e a tua graça! Isto te pedimos para todo o
sempre!
Ethan!

Consagração das Tenazes
Digna-te, Senhor Corrompedor, abençoar estes instrumentos, cuja utilidade é encontrada
na remoção ou colocação das brasas que te são ofertadas! Estas tenazes são elementos que
asseguram o sustento do calor trazido pelo teu braseiro! Concede-lhes que tenham poderes
para manejar as forças do Inferno aqui na Terra e em toda parte do Universo! Dá-nos,
Senhor dos Esbulhados, forças para alcançarmos o teu bem-estar e o teu incansável
poder!
Ethan!

Consagração do Acendedor
Com este aparelho, Senhor Incansável, podemos fazer o aparecimento das flamas, da luz e
do calor, pálidas imagens do resplendor da tua eterna e feliz morada! Concede, Senhor da
Esterilidade, que este acendedor seja abençoado e consagrado para fazer surgir o fogo em
qualquer lugar que seja abençoado e consagrado para fazer surgir o fogo em qualquer
lugar que seja da nossa vontade, de acordo com o pacto de bem servir-te e adorar-te para
todo o sempre!
Ethan!
(o acendedor compreende uma pedra negra, a qual é batida com outra pedra dura para dar
fagulha necessária para acender o pavio – isca -)

Consagração da Lanterna
Senhor do Vexame! Aqui apresentamos esta lanterna, com todos os seus acessórios, para
que a abençoes! Que a sua luz nos traga maior entendimento e melhor fusão com as
forças de Lúcifer! Senhor da Exasperação! Com tua mão benigna ampara aquele que
maneja este objeto, concedendo-lhe os maiores resplendores! Dá aos teus fiéis adoradores
a sabedoria oriunda da luz luciferiana e concede-lhes o violento poder oriundo das garras
de Satã! Que este instrumento, por ti abençoado, seja um elemento para melhor
cultuarmos a tua glória e o teu amor!
Ethan!

(a lanterna pode ser de qualquer metal)

Consagração do Bastão (bengala)
Ainda que as tormentas arrasem estes lugares, apoiado neste bordão, resistirei às suas
impetuosidades! Ainda que as desgraças se espalhem pelo mundo, eu manterei plácida
minha alma, confiante na força concentrada neste cajado! Ainda que as misérias varram
estas regiões, eu me conservarei tranqüilo, mantendo à mão a bengala abençoada pelo
Senhor da Miséria! Porque foi a pesada e negra mão de Satã que desceu sobre este báculo
e lhe concedeu esses poderes! Porque foi a ofuscante luz de Lúcifer que lhe doou as
centelhas da inteligência! Porque foi a trovejante energia de Belial que lhe forneceu os
meios para ser uma bengala invencível!
Ethan!
(o bastão deve ter um castão de prata. Pode ser uma bengala, bordão ou báculo episcopal)

Consagração dos Instrumentos Musicais
Senhor Lúbrico, digna-te lançar um olhar carinhoso para estes instrumentos musicais,
que irão ser manejados pelos teus fiéis adoradores, quando entoarem os cânticos de louvor
a Satã, o poderoso, a Lúcifer, o luminoso, e a Belial, o vingador! Concede-lhes a tua
bênção de modo que, ao serem percutidos ou assoprados, as Hostes da Maldição se
reúnam ao nosso lado para conosco entoarem os louvores que somente a onipotência do
Senhor Satã merece! Estes instrumentos emitem um som, cuja vibração atrai as Forças da
Terra e do Inferno para manterem por todo o sempre as glórias a Lúcifer! Que a mão do
Senhor Impugnador nos apoie em nosso propósito! Isto te pedimos em nome de ti mesmo,
sublime e temeroso Satã!
Ethan!
(chocalho, corneta, timbale, flauta, pandeiro, castanhola, sineta e tambor. É vedado
qualquer instrumento não consagrado. Os instrumentos de corda não devem ser
consagrados, nem utilizados, consequentemente)

Consagração do Pentagrama
Senhor do Opróbio, apresento-te este Pentagrama, que simboliza o teu poder na Terra, no
Ar, no Mar, no Fogo e no Inferno! Cada ponta desta estrela é assessorada por uma das
grandes Entidades Infernais: Satã rege a ponta de baixo, Belial e Lusbel as pontas do lado
esquerdo e Lúcifer e Asmodeus são os senhores das pontas do lado direito! Satã é o
monarca do Inferno, como Belial é o governador do Ar! Lúcifer é o rei do Fogo, como
Lusbel é o regente do Mar, e Asmodeus, o soberano da Terra! Senhor Ignominioso, dignate abençoar esta estrela de cinco pontas, sempre na posição investida, porque é o emblema
do Bode Negro, o animal predileto de Satã. Senhor dos Desertos, digna-te proteger o teu
fiel adorador que irá usar este Pentagrama em constante contato com seu corpo! Concede-

lhe os poderes do inferno e aumenta-lhe os desejos e multiplica-lhe os eflúvios da sedução
e do domínio!
Ethan!

Consagração dos Chifres
Senhor da Destruição, apresento estes chifres extraídos de um animal! É um grandioso
símbolo do teu poder e, especialmente, do valor das Hostes Dissolutas! Asseguram os
nossos desafetos que Satã possui chifres, todavia não sabem que estes ornamentos são o
público reconhecimento do Poder, Sabedoria, Vigor e Animosidade! Eis a razão por que o
Nosso Senhor prefere apresentar-se com estas insígnias! Possuir um par de chifres é
manter a recordação do valor emanado por Satã! Assim, os chifres são um glorioso
apanágio, característico das Potestades Sensuais! Digna-te, Senhor dos Flagelos,
abençoar estes cornos para que dimanem em nosso Templo os eflúvios benditos de Satã!
Ethan!
(os chifres compreendem um par, ligados pelo frontal ou por meio crânio de um animal)

Consagração da Pedra
Digna-te, Senhor Impassível, abençoar esta pedra que representa a rijeza da tua vontade e
a dureza da tua mão quando castiga o desafeto! Esta pedra contém as pútridas emanações
infernais e serve de tropeço aos nossos inimigos! Que os nossos adversários tropecem
nesta pedra e caiam para não mais se erguerem! Que esta pedra seja lançada à cabeça dos
nossos inimigos, partindo-as e esmagando o corpo daqueles que nos são desafetos!
Abençoa, Senhor das Derrotas, esta pedra e todos os fiéis presentes para enaltecerem o teu
poder e glorificarem tua lei!
Ethan!
(a pedra deve ter cinco faces. Há mais duas pedras para acenderem o fogo com suas
fagulhas)

Consagração do Crânio
Senhor Inqualificável! Neste crânio que te apresentamos houve um cérebro, como teve um
coração o peito do esqueleto ao qual pertenceram estes ossos! Este crânio, cujos ossos
agrupados constituem uma tampa no alto do mesmo, lembra uma taça pela qual em certas
solenidades são sorvidas diferentes bebidas! Senhor da Rejeição, fazes com que todo
aquele que beber em tua glória pela tampa deste crânio, após assinar o pacto no teu
sacrossanto pergaminho com o seu próprio sangue, receba a tua proteção e tua bênção!
Que as gotas absorvidas desta taça óssea sirvam de amparo ao novel companheiro que,
renegando suas primitivas crenças, aceitou o teu juro brando e delicioso! Consagra para
sempre este precioso crânio e dá-lhe a vitalidade necessária para que o fiel que dele beber
possa perpetuar a tua lei em todo o mundo!

Ethan!
(a calota do crânio é cortada para servir de taça em determinados ritos)

Consagração da Concha
Senhor da Penúria, esta concha na praia do mar é o símbolo da amplidão das águas que
banham o mundo! Pedimos-te, Senhor Insuperável, que a abençoes, pois representa o
domínio aquático dos valores infernais! Pedimos-te, Senhor da Agitação, que nesta
concha se acumulem as potências satânicas para dominarem o mundo! Que as forças do
mal nela se reúnam e a transformem num acumulador poderoso! Que as Hostes Funestas
estejam sempre prontas a agir quando os teus fiéis adoradores entornarem o líquido desta
concha, fazendo invadir o mundo com a desgraça, a fome, a seca, a enfermidade e a
miséria!
Ethan!

Consagração do Espelho
Senhor Destruidor! Apresentamos-te este utensílio que reproduz a imagem de qualquer
corpo! Nele se reflete a parte física, porém conserva em oculto a moral e a espiritual, que
somente tu podes vislumbrar! O espelho é o conservador da alma porque nele é guardado
o poder anímido! O espelho que pedimos para consagrar, ficará junto do teu altar, para
que os videntes possam, por seu intermédio, ver as manobras do teu poder oculto e
vislumbrar as imagens das Potestades Inclementes! Pedimos-te, Senhor da Sublevação,
que o abençoes para que se torne mais e mais fecundo nos seus reflexos e possamos
vislumbrar as augustas faces negras de Satã! Pedimos, Senhor Invencível, que o fortaleças
para que se torne um poderoso instrumento nas mãos dos teus videntes adoradores!
Ethan!

Preparo para o Culto do Novilúnio
Meiga e adorável Lilith, cuja densificação é apresentada pela Lua Nova, nós te adoramos
através da imagem desse astro noturno, portador das graças enviadas pelo Inferno! Tua
meiga face, oculta pela penumbra no espaço, concentra o seu olhar tenebroso sobre a
Terra e sobre a humanidade! Entregamo-nos a ti, ó Diana! Oferecemo-nos a ti, ó Selene!
Ilumina o nosso coração e ampara-nos contra os rancores dos homens que se recusam a
observar a tua santa lei! Dissemina na humanidade ingrata a guerra, a fome, o ódio, a
prostituição e o assassínio! Castiga-a mais e mais, porém concede aos que te veneram um
espírito lúcido e amoroso emanado da tua ternura e da tua compaixão! Tudo isso te
pedimos em nome de Satã, o Senhor da Pestilência e da Impudência!
Ethan!
(Também chamada Oração para a Bênção do Novilúnio)

Preparo para o Culto de Plenilúnio
A mão esquerda de Satã mostrou a sua força e deu provas de sua infinita graça e amor! A
mão direita de Lúcifer trouxe-nos a iluminação espiritual e a disseminou em nossos
corações! As mãos do Belial nos ergueram da fossa das maldades onde fomos precipitados
por nossa incúria! A mão esquerda de Asmodeus nos aqueceu neste deslumbrante
Plenilúnio, envolvendo nossa alma na fria luz da pejada Lua! A mão direita de Lusbel nos
cobriu para dar-nos maiores ímpetos da lascívia emanada pelo claro luar! Senhor dos
Maltrapilhos, concede-nos nesta semana de Plenilúnio a excitação da luxúria e da
vingança! Senhor Irretratável, dá-nos nesta semana as bênçãos do Inferno e a vitória na
luta contra nossos desafetos! Senhor da Avidez, envolve-nos com teu amorável sorriso,
consentindo que recebamos teu amparo e tua bênção!
Ethan!
(é também chamada Oração Para a Bênção do Plenilúnio)

Consagração dos Pontos Cardeais
Voltando-nos para o lado sul, nós te invocamos, Senhor da Prevaricação, para que nos
tragas o sumo calor do bem terrestre! Voltando-nos para o lado norte, nós te invocamos,
Senhor do Desprazer, para que nos envies o teu imenso amor! Voltando-nos para o lado
leste, nós te invocamos, Senhor da Indignidade, para que sejamos envolvidos, pela luz do
conhecimento! Voltando-nos para o lado oeste, nós te invocamos, Senhor Vilíssimo, para
que possamos obter o amparo de que necessitamos! Voltando-nos para o Zênite, nós te
invocamos, Senhor da Repugnância, par que sejamos recebidos pelas tuas Hostes
Invencíveis! Voltando-nos para o Nadir, nós te invocamos, Senhor Monstruoso, para que
tenhamos os carinhos do nosso amantíssimo Pai e Juiz! Que Satã nos ajude nesta
consagração dos seis pontos e nos conceda o prêmio de sermos os seus filhos!
Ethan!
(é também chamada Oração Para a Bênção dos Pontos Cardeais)

Preparo para o Culto do Equinócio
Assim como as horas do dia são, em número, iguais às da noite, também a
magnanimidade do Senhor dos Mistérios permanece igual para sempre! Digna-te, Senhor
Intransigente, conceder-nos a bênção e a proteção! Assim como nos reunimos neste
Círculo Mágico, para saudar este fenômeno astronômicos, também esperamos receber o
amparo e o carinho de Satã, o Senhor Obstinado! Pela igualdade dos tempos que assina-la
o círculo infinito manejado pelas tuas beneméritas mãos, nós te invocamos para abençoar
nossa Congregação!
Ethan!
(é também chamada de Oração para a Bênção do Equinócio)

Preparo para o Culto do Solstício
Pelos caminhos do Sol a noite se torna pequena ou cresce na vastidão do tempo!
Conhecemos neste fenômeno uma das miríades de bênçãos que o Senhor dos Perseguidos
concede à ingrata humanidade! Nas longas noites trevosas, nós te bendizemos por termos,
por mais alguns instantes, a oportunidade de bendizer-te! Nas breves noites sem lua, nós
te glorificamos nos poucos momentos em que te adoramos dentro do teu Círculo Mágico!
Senhor das Ruínas, digna-te abençoar este grupo de teus filhos e dá-lhes o poder da
vingança e a força da destruição! Senhor da Malícia, digna-te amparar-nos contra as
misérias da vida e fazes-nos desfrutar o sumo gozo oriundo das profundezas infernais!
Ethan!
(é também chamada Oração para Bênção de Solstício)

Oração do Domingo
Livra-nos, Satã, Senhor da Astúcia, a nós que somos teus servos, de todos os males do
presente, do passo e do porvir! Senhor da Felonia, limpa o nosso corpo dos infortúnios e
concede perene gozo à nossa alma! Hoje é o teu dia, porque é o “Dia do Senhor”,
Domingo, e não há outro Senhor senão tu! Lança a tua bênção, neste dia, para que nosso
serviço espiritual possa alcançar a sua meta que é engrandecer o teu nome e tua
personalidade! Senhor Imputador, fazes com que todos os nossos desejos sejam realizados
aqui, ali e lá adiante! Senhor Danoso, concede-nos que sejamos amparados pelas tuas
beneméritas Hostes Implacáveis agora e para sempre!
Ethan!

Oração da Segunda-feira
No dia de hoje, diante de Lilith, a deusa amorável da Lua Negra, preparamo-nos para
realizar mais um culto em louvor das Potestades Danosas! Com os nossos pés nus sobre
esta denegrida terra, preparamo-nos para gozar extasiados o supremo amor em que nos
envolve Belial! Voltemos nossos pensamentos para a Lua, o bendito astro da noite, que
nos embriaga pelos eflúvios que derrama sobre os terrestres! Que a bênção do Senhor dos
Desafortunados, secundado pelas enaltecidas Forças Negras, nos conceda o perfeito
acabamento dos nossos ritos neste dia!
Ethan!

Oração da Terça-feira
Que a bênção e a majestade do benigno Satã, o Senhor Corrupto, se derramem sobre nós!
Que a sublime paz de espírito nos envolva e nos mantenha na serenidade daqueles que

confiam somente na proteção do Senhor dos Saques! Que a desgraça e a guerra avassalem
o mundo e a ninguém perdoem, porém que passem por sobre nós sem nos tocar,
reservando-nos para que possamos prosseguir a louvar o Supremo Senhor das Hostes
Angustiosas! Que o culto de hoje eleve nossos corações em virtude da nossa profunda
adoração a Satã e às Potestades da Cólera!
Ethan!

Oração da Quarta-feira
Que as notícias trazidas através dos Espectros Infamantes proclamem que somos os
prediletos adoradores de Satã! Que as mensagens do dor, prejuízo e de desespero sejam
disseminadas por todo o mundo e nos deixem permanecer na poderosa virtude do Senhor
dos Tumultos! Que este dia glorioso nos traga a bênção da suma Tríade Maldita, que
domina a vastidão do espaço com todos os seus mundos e seus habitantes! Pelo dia de
hoje, pedimos-te, Lusbel, Senhor da Mentira, que nos concedas todos os métodos de nos
comunicarmos e permutar entre nós os altíssimos bens que somente Satã nos poderá
trazer!
Ethan!

Oração da Quinta-feira
Senhor dos Turbulentos, defende-nos dos nossos inimigos visíveis e invisíveis! Livra-nos
dos poderes que são contrários ao teu bendito domínio na Terra e em outros lugares!
Digna-te, Satã, Senhor Nefando, dar-nos a graça de poder triunfar dos que nos
desagradam! Lança-lhes um raio que os ofusque e os maltrate! Anula-lhes essa vontade
de que são possuídos de impedir que possamos te louvar e cantar as glórias da única e vera
entidade espiritual! Abençoa, Senhor Intangível, o dia de hoje e concede-nos a serenidade
para concretizarmos vitoriosamente o teu culto hoje e sempre!
Ethan!

Oração da Sexta-feira
Senhor dos Insurgentes, no dia de hoje estamos te glorificando para enaltecer-te! No dia
de hoje estamos te invocando para que sejamos abençoados! Neste dia de amor e
profanação, reunimo-nos a fim de louvar-te e, pela sensualidade multiplicada, podermos
adquirir poderes para melhor anunciar o teu império na terra, no mar, no ar, no inferno e
no tempo! Desça sobre nós a excitação diabólica para que possamos gozar das delícias da
carne da maneira especial que nos tem ensinado! Vivifica-nos, Senhor dos Abandonados,
e enaltece os nossos pendores sexuais, para que todas as fibras do nosso corpo sintam os
supremo bem emanado do teu hálito sensual! Fazes com que este culto especial porra
embriagar-nos de gozo e nossa excitação centuplicada alcance planos de orgasmos até
então desconhecidos pelos humanos!
Ethan!

Oração do Sábado
Senhor dos Desorientados! Digna-te contemplar-nos e conceder-nos no dia de hoje uma
oportunidade de bem realizar este culto especial à tua sagrada entidade! Aqui estamos,
Senhor dos Enjeitados, para que nos dê uma longa vida, a fim de podermos por muito
tempo adorar-te nesta existência! Mesmo que um dia tenhamos nossos membros flácidos e
nossos olhos turvos pela velhice, queremos prosseguir na tua adoração! Cantaremos as
glórias de Satã por toda eternidade, porque somente ele nos concede o prazer perene
reservado apenas aos que são seus adoradores! Encerrando hoje a semana mágica,
anunciamos a toda humanidade os milhares de beneficência que temos recebido de Satã, o
Deus Cruel! Dá-nos forças e vivência para podermos adorar-te na próxima semana e em
outras muitas, porque estamos sedentos de desejo de proclamar as muitas bênçãos que
recebemos do Senhor do Martírio!
Ethan!

Oferta das Penas
Senhor da Inimizade! Oferecemos-te estas penas de ave para que, ao serem queimadas,
seu odor se espalhe pelo mundo, disseminando a tua vontade e os teus pendores! Fazes
com que, à medida que o fogo devore estes elementos, possamos ser abençoados pelas tuas
mãos e, deste modo, conseguiremos as virtudes que almejamos, que são o poder, a
satisfação dos nossos desejos, a riqueza e a oportunidade de vingança!
Ethan!
(as penas são tiradas das aves em sacrifício)

Oferta dos Cabelos (Pêlos)
Senhor Insubmisso! Oferecemos-te estes cabelos para serem queimados em tua honra!
Que o odor surgido dessa queima alcance as Hostes Nefastas, excitando-as a estender os
seus poderes sobre o mundo e sobre os homens pecadores! Que esse cheiro faça recordar a
Satã que os seus fiéis adoradores aqui estão para receberem as bênçãos que somente os
poderes do inferno podem dar! Dá-nos, Lúcifer, o poder da sabedoria! Dá-nos, Belial, a
força na conquista do mundo! Dá-nos, Satã, a energia necessária para vencermos nas
lutas pela vida terrestre, anímica e espiritual!
Ethan!
(os pêlos dos animais vítimas podem ser aproveitados em cremação no braseiro)

Oferta da Criança
Senhor do Inferno! Benditas sejam as crianças porque desconhecem a razão! Abençoados

sejam os infantes porque ignoram as agruras da vida!
Nós te invocamos, Senhor das Injustiças, para que desças até a presença desta criança,
cujo sangue servirá para alicerçar o teu domínio sobre a terra!
Antes de toca-la com o Santo Cutelo, nós imploramos o teu apoio para que todas as gotas
deste rubro humor sejam aproveitadas para o bem da tua comunidade! Colocada
inconsciente nesta bacia, preparamo-la para que não sofra, mas nos conceda o necessário
elemento que nos dará maiores poderes e, principalmente, nos fornecerá energia para
prosseguirmos na anunciação da salvação da humanidade pela vontade de Satã!
Glorifiquemos o Nosso Senhor das Almas Penadas e proclamemos às Potestades
Famélicas que vai ser consumado mais um ato ritual, gratamente aceito pela Tríade
Negra, Satã, Lúcifer e Belial!
Ethan!
(são recitadas as Cinco Glórias ininterruptamente enquanto durar a consumação do
sacrifício)

Oferta do Óleo
Senhor do Infortúnio! Recebe neste momento este frasco de óleo para que seja consagrado
pela tua onipotente vontade! Concede-lhe os poderes satânicos para agir de modo que
possa satisfazer os desejos dos teus fiéis adoradores! Impregna a tua bênção de tal modo
neste óleo que uma das suas minúsculas gotas seja suficiente para esparramar todas as
desgraças no mundo inteiro!
Isto nós te imploramos em nome da Sagrada Tríade Satã, o Senhor Onipotente, Lúcifer, o
Senhor Onisciente, e Belial, o Senhor Onipresente!
Ethan!

Oferta do Mel
Senhor das Sombras! Na matéria, nada é mais doce do que o mel, porém, no espírito, nada
é mais dulcificante do que o amorável olhar do meu Deus, o Senhor das Potestades
Loucas!
Digna-te, Senhor da Vida e da Morte, abençoar este elemento doce para torná-lo
apetecível ao sabor de todos os fiéis. Fazes, Senhor das Tempestades, que o rito da unção
no ventre e nos órgãos genitais destes teus servos seja fator que os cubra de felicidades
neste mundo e no outro! Concede também aos outros teus adoradores presentes que
recebam pela sua língua a dulcificante bênção emanada das tuas mãos neste grandioso
rito especial!
Com a boca adoçada pelo mel bendito, cantaremos teus louvores, certos de que estaremos
sempre a receber teus carinhos e tua proteção!
Ethan!

Oferta do Leite

Digna-te, Senhor da Ira, abençoar este alimento cuja alvura agrada os olhos cujo gosto
deleita a alma!
Nos vários ritos nos quais é apresentado, o leite nos serve de nutrição material e espiritual,
porque nele se encontra a bendita emanação oriunda do Senhor da Vindita!
Que Satã abençoe este leite e o torne digno de ser bebido pelos seus fiéis adoradores! Que
Lusbel, o Senhor do Leite de Amêndoas, conceda os eflúvios espirituais a este alimento
precioso que oferecemos às Potestades Impiedosas! Que as emanações destas Potestades
nos fortifiquem e nos tornem poderosos para a realização dos nossos desejos!
Ethan!

Oferta da Urina
Digna-te, Senhor da Imundícia, reunir-te com os teus fiéis adoradores, para abençoar este
elemento emitido pelos órgãos do nosso corpo e que se destina a diferentes ritos!
Fazes, Senhor do Ressentimento, que esta urina, obtida de todos os assistentes presentes,
seja um bálsamo salutar às nossas vivências físicas e espirituais. Neste líquido estão
elementos oriundos do nosso corpo físico e também outros, derivados do nosso corpo
anímico! Por este motivo, o líquido representa as forças exauridas dos nossos órgãos,
misturadas perfeitamente e recebidas pela tua magnânima bondade!
Senhor Impenitente, concede-nos neste rito as bênçãos emanadas pelas tuas mãos e o
amor que podemos desfrutar do teu olhar!
Ethan!

Oferta da Gordura
Senhor da Imensidade! Oferecemos-te esta gordura como penhor de amor e adoração!
Assim como esta gordura é derretida ao santo fogo deste braseiro, também são destruídos
todos os empecilhos que se atravancam em nossas vidas! Com as tuas narinas, aspira o
odor desta gordura e recebe com ele as nossas glorificações! Fazes, Senhor Avernal, que
este elemento animal, ao ser derretido, nos conceda um meio fácil para a conquista do
poder!
Ethan!

Oferta das Fezes
Digna-te, Senhor Imperscrutável, abençoar estas fezes que foram expelidas por três dos
nossos companheiros a fim de apresentar-te o produto dos nossos intestinos! Á medida que
queimamos nestas brasas estes elementos, as Hostes Medonhas irão desprendendo dos
seus poderes os necessários fatores para a nossa perfeita realização dos afazeres satânicos
que nos foram ordenados pela própria vontade das Forças do Inferno!
Que os Anjos de Asas de Morcego nos rodeiem nesta vida e nos concedam a vitória nas
nossas lutas contra os nossos inimigos!
Ethan!

Oferta das Unhas
Senhor da Inclemência! Ofertamos-te estas aparas de unhas, oriundas de vários dedos de
diferentes companheiros, que querem reverenciar-te com os elementos do seu corpo físico!
Senhor Abominável! Fazes com que a queima destes fragmentos nos conceda a paz de
espíritos, o poder anímico e a potência física! Abençoa-nos, Senhor Imprescindível, e
concede-nos a completa realização dos nossos desejos neste mundo e no outro!
Ethan!
(um assistente é previamente avisado de que deverá cortar suas unhas e oferecê-las, ou
arrancá-las das vítimas)

Oferta dos Ossos
Apresentamos-te, Senhor do Insolência, estes fragmentos de ossos, que serão lançados ao
braseiro santo, a fim de emanar o seu odor! Sabemos que esse cheiro atrai as Lâmias e
todas as Hostes dos Infelizes, que se comprazem ao sentir esse agradável perfume! Fazes,
Senhor Contaminados, que nós também sejamos amparados pelas tuas valorosas mãos e
possamos concluir todos os nossos intentos, todas as nossas aspirações! Que Satã nos
escute! Que Lúcifer nos atenda! Que Belial nos aprove!
Ethan!
(os ossos são apresentados secos e em fragmentos. È preferível ossos das vítimas, secos
previamente)

Oferta da Cera
Senhor Insaciável, aqui estamos para ofertar-te esta cera, para que a abençoes e
concedas-lhes o poder de transmitir todos os miasmas da Malignidade às pessoas que
devem ser molestadas por seu intermédio! Dá-lhe os meios de não falhar nos nossos
propósitos e leva às pessoas que designamos neste trabalho, a tua desgraça, a tua
enfermidade, a tua miséria e a tua morte! Envolve essas pessoas nos miasmas dos
Cemitérios! Transporta as suas almas às profundezas do Inferno! Senhor da Impunidade,
ampara-nos e concede-nos o que te estamos implorando!
Ethan!

Oferta da Pólvora
Digna-te, Senhor Incendiário, abençoar este pó negro que irá pegar fogo em teu louvor! A
fumaça que vai desprender da sua chama se elevará toldando o ar e honrando as Hostes
Horripilantes! Assim como este fumo vai, aos poucos, clareando, também nossos desígnios
irão se consolidando mais e mais! Nossos desejos serão completamente realizados à

medida que esta fumaça vai se desprendendo!
Belial, que tua força esteja conosco quando queimarmos esta pólvora!
Lúcifer, que tua luz esteja conosco quando queimarmos este elemento!
Satã, que tuas garras atinjam as pessoas que designamos nas nossas mentes, levando-lhes
a desgraça, a doença, a miséria e a morte!
Ethan!

Oferta do Enxofre
Digna-te, Senhor Indomável, conceder-nos a tua bênção à medida que iremos queimar
nestas brasas estes fragmentos poderosos, cujo odor dará prazer a todas as Hostes da
Imundícia!
Senhor da Atrocidade! Que tua mão se estenda num gesto protetor por sobre os teus
adoradores! Que a tua palavra bendita seja enunciada pela tua sacrossanta boca, quando
o fumo que se evola deste enxofre perfumar esta sala e alcançar as tuas narinas!
Bendito seja para sempre o Senhor Inexorável, porque ele nos ampara e nos concede os
meios para realizarmos todos os nossos desejos de amor e de ódio!
Ethan!
(este elemento é colocado no lado oeste)

Oferta das Sementes
Senhor Impiedoso! Oferecemos-te estas santas sementes como demonstração de afeto e
submissão! Cada um destes grãos encerra em seu bojo os elementos de uma planta, e nós
te oferecemos na esperança de que tua bondade faça germinar em nossos corações os
benditos fundamentos do teu amor, do teu amparo, da tua bênção! Que estas plantas
benditas germinem em nossos corações para que possamos disseminar as sementes da sua
fé por todos os representantes da humanidade! Que estas sementes lançadas ao braseiro,
se tornem completamente queimadas como nossas almas se queimam de gratidão pelos
muitos benefícios que recebemos de ti!
Ethan!

Oferta da Madeira
Senhor da Ignomínia! Apresentamos-te diante do teu altar estas lascas de madeira
odorífera, que serão queimadas em tua honra! Fazes, Senhor das Cavilações, com que, à
medida que esses fragmentos sejam cremados, maiores sejam as nossas potências sexuais,
os nossos poderes espirituais e as nossas forças anímicas! Dá-nos a tua aprovação e
concede-nos o apoio integral de todas as Hostes do Impudor, que nos irão ajudar a
conquistar nossos ideais!
Que a paciência de Satã esteja conosco! Que a potência de Lúcifer nos envolva! Que o
valor de Belial nos apoie!
Ethan!

(a madeira é apresentada em fragmentos para serem lançados, futuramente, ao braseiro)

Consagração dos Panos
Estes tecidos que te apresentamos, Senhor dos Desfavorecidos, serão utilizados na limpeza
dos teus objetos consagrados e em outros usos que poderão surgir durante a realização dos
ritos! Se for da tua vontade, estes panos serão abençoados para torná-los santos como
tudo que é teu é santo! Senhor Incrível, abençoa, pois estes elementos e dá-lhes forças
para imantar os objetos que com eles forem esfregados, enxutos ou cobertos! Concedelhes o poder de emanar os miasmas de Satã e permite que os mesmos sejam portadores do
poder infernal!
Ethan!
(os panos são utilizados para limpar, enxugar ou friccionar os elementos usados)

Consagração da Areia
Senhor da Feitiçaria! Nós espalhamos esta areia no solo deste Templo, para que seus
grãos toquem nas solas dos nossos pés, lembrando-nos as miríades de almas Desgraçadas,
que estão sedentas de sangue, de ódio e de vingança! Fazes, Senhor da Arrogância, que ao
palmilharmos esta areia junto do teu Círculo Mágico, também tenhamos estas mesmas
conjeturas e possamos levar para diante a disseminação da vontade imperativa de Satã!
Que a bênção do Inferno desça sobre nós e nos envolva para todo o sempre!
Ethan!
(a areia é conservada numa vasilha. A verdadeira areia utilizada compõe-se de cem
elementos convenientemente misturados e conservados 1.001 dias num frasco que será
enterrado num monte de esterco compreendendo fezes de cavalo, boi, porco e homem)

Consagração das Moedas
Senhor do Desespero, cada um dos teu fiéis adoradores forneceu uma moeda que deverá
ser recolhida numa vasilha e colocada junto do teu Altar! Estas moedas representam
fortunas incalculáveis que podes ofertar a cada um dos teus servos veneradores! Senhor
Agourento! Como te demos dinheiro, dá-nos também milhões de vezes multiplicados os
valores destas moedas! Concede-nos a riqueza que é uma das modalidades da conquista do
mundo e fazes com que ela se multiplique em nossas mãos para melhor disseminarmos a
dor, a desgraça, a miséria e a fome entre os homens que ainda não tiveram a oportunidade
de melhor conhecer-te! Abençoa, Senhor Inexprimível, esta vasilha de moedas,
concentrando nelas todos o teu rancor, toda a tua vingança! Isto te pedimos em nome de ti
mesmo, Senhor da Crueldade!
Ethan!

(cada assistente deve colocar na vasilha, no mínimo, uma moeda, preferivelmente antiga (em
desuso))

Consagração do Talismã
Senhor da Contenda, apresento-te este instrumento que serve de acumulador das forças
satânicas! Este talismã contém os poderes infernais multiplicados porque é abençoado por
Satã! A pessoa que vier a usar este instrumento, possuirá em si todas as potências
espirituais e poderá manejá-las e modo a beneficiar-se e a beneficiar a terceiros que lhe
sejam simpáticos! Este talismã é um escudo que defende seu possuidor de quaisquer
forças emanadas pelos nossos inimigos! Este talismã é uma fortaleza que protege seu
possuidor contra os ataques dos inimigos! Este talismã é um concentrador de forças que
tornam poderoso seu dono, levando-o a ser vencedor de todas as lutas! Que Satã o
abençoe! Que Lúcifer o ilumine! Que Belial o torne mais e mais poderoso!
Ethan!
(é indeterminado o número de talismã, que podem ser vendidos, emprestados, doados, etc.)

Consagração da Cinza
Senhor Inevitável, peço-te perdão por teu em presença do teu Altar um elemento que ainda
não te for consagrado! Trata-se desta cinza obtida pela combustão destas brasas
consagradas! Agora oferecemo-la para que nela se reúnam todos os nossos males,
dificuldades e necessidades, de modo que no final deste culto possam ser retirados
lançados à água corrente, juntamente, afastando-se de nós, também estes males,
dificuldades e necessidades se afastarão para sempre dos teus fiéis adoradores! Senhor
Assolar, concentra nesta cinza todo o poder satânico, a fim de que essas águas o arrastem
por todo o mundo, levando a desgraça aos que ainda não te conhecem ou se recusam a
aceitar a tua lei!
Ethan!
(após o culto, as cinzas e as brasas apagadas serão lançadas à água corrente)

Consagração do Cordão
Digna-te, Senhor Intocável, abençoar este cordão (ou corda) que será utilizado no
decorrer do culto que te é oferecido! Digna-te, Senhor do Ultraje, conceder-lhe a graça
que o torne poderoso instrumento nas mãos dos teus fiéis adoradores! O que eles
amarrarem na mente será amarrado fisicamente! O que eles desamarrarem mentalmente
será desamarrado no mundo físico! Este cordão é santo porque Satã o abençoou! Este
cordão é poderoso porque Belial tomou em sua proteção! Este cordão é luminoso porque
Lúcifer o envolveu no seu amor! Trabalhando nos três planos, material, anímico e
espiritual, este cordão age de acordo com a vontade das Potestades Indignas e com os
interesses dos adoradores das Hostes do Mal!

Ethan!
(o cordão serve para amarrar a vítima até o seu oferecimento. A corda serva para demarcar
o círculo mágico, etc. )

Consagração do Pavio
Senhor Contagiante, digna-te abençoar este pavio (ou mecha) que servirá para iluminar o
teu sacrossanto caminho! Digna-te, Senhor da Inquietude, protegê-lo durante os
trabalhos, para que sirva de veículo ao fogo que esbraseará e iluminará o teu Templo,
Senhor! Fazes deste pavio um meio que leve o teu poderoso fogo à pólvora e por meio dele
possamos incendiar, destruir e maleficiar as posses dos nossos inimigos! O pavio na
lanterna, o pavio na pólvora, o pavio nas velas, são outras tantas manifestações da
utilidade deste instrumento por ti abençoado!
Ethan!
(Há duas espécies de pavios: o primeiro é para levar o fogo à pólvora; o derradeiro, para
dar melhor luz à lanterna, acender o fogo, etc.)

Consagração dos Metais
Senhor Incestuoso, apresentamos-te os sete metais utilizados no teu sacrossanto culto!
Fazes com que este chumbo se orne mais pesado por efeito das Forças Sinistras! Fazes
com que este cobre se torne mais vermelho por efeito das chamas infernais! Fazes com
que este estanho seja mais maleável por efeito do calor oriundo do Inferno! Fazes com
que este mercúrio seja mais volúvel por efeito dos venenos emitidos pelos poços malditos
da tua negra infanda morada! Fazes com que este ferro seja mais duro por efeito da
crueza da tua vingança! Fazes com que esta prata seja mais pura por efeito da cristalina
vontade de Satã! Fazes com que este ouro seja mais brilhante por efeito da luz
fosforescente emanada dos teus endurecidos cornos! Senhor da Discórdia! Abençoa estes
metais e se, porventura, fizermos algum trabalho com qualquer deles, fazes descer sobre o
mesmo toda a aprovação das Forças Horríveis do Inferno! Que cada um destes metais
sirva de acumulador dos poderes infernais emanados diretamente da vontade de Satã!
Ethan!
(os metais são: chumbo, cobre, estanho, ferro, mercúrio, ouro e prata. Cada qual é
apresentado de acordo com o dia, junto da pedra: sábado (chumbo), sexta-feira (cobre),
quinta-feira (estanho), quarta-feira (mercúrio), terça-feira (ferro), segunda-feira (prata) e
domingo (ouro). São expostas sob a forma de pequenos tijolos)

Consagração do Pergaminho
Senhor das Ciladas, temos em nossas mãos um pedaço de pelo (couro) tirado do ventre de
um cabrito recém0nascido! Limpo, rasgando e esticado, curtimos este couro a fim de

fazermos um pergaminho, no qual serão escritos com nosso sangue os itens do pacto que
este noviço teu adorador fará com Satã, Senhor da Desforra. Em pergaminhos iguais
prometemos dar às Potestades das Sevícias nossas almas, nossos espíritos, nossos corpos e
nossas vidas em troca de uma parte do Reino do Inferno! Ligados a Lúcifer, obteremos a
inteligência, a glória do saber, as honrarias da cultura! Unidos a Belial, teremos o poder a
humanidade, o domínio sobre a riqueza e a regência sobre a sociedade terrestre!
Emparelhados com Satã, estaremos sempre prontos para disseminar o Mal, a Desgraça, a
Miséria, a Enfermidade e a Fome a toda humanidade que se recusar a reconhecer e
adorar as Potestades dos Flagelos! Que os eflúvios das bênçãos de Satã! Que o noviço
adorador receba pessoalmente do Senhor Fatal as primícias da proteção das benditas
mãos de Satã!
Ethan!
(os pergaminhos são usados e assinados pelos noviços antes de conhecerem o recinto do
templo)

Consagração do Papel
Digna-te, Senhor da Infamação, abençoar este papel onde serão escritos os nomes dos
nossos desafetos, para que o peso das garras de Satã os esmague! Digna-te, Senhor da
Demência, abençoar este papel onde poderão ser escritos os nomes das pessoas que nos
são caras, para que as auxilies e as ampares para solucionarem os seus problemas
favoravelmente! Digna-te, Senhor da Confusão, abençoar este papel onde poderemos
registrar nossas dificuldades, nossos dissabores e nossas queixas para que o teu onipotente
poder solucione estas questões e nos favoreça em todas as nossas exposições! Tudo isso
nós te imploramos em nome de ti mesmo, visto que és a única Entidade que pode e sabe
amparar um fiel adorador!
Ethan!

Consagração da Tinta
Senhor das Sevícias! Eu te invoco para que abençoes esta tinta, tornando-a ativa e
poderosa quando for empregada nos teus sacros trabalhos! Em nome de Satã, o Senhor
Funesto, eu te consagro, criatura tinta, diante deste altar sacrossanto e na presença dos
fiéis adoradores das Coortes do Rancor, para que possas cumprir e terminar todos os
trabalhos nos quais necessitamos da tua força! Isto nós conjuramos, em nome da Tríade
Infernal, Satã, o vingativo, Belial, o esmagador, e Lúcifer, o incendiário!
Ethan!
(as tintas podem ter sete diferentes cores, todavia cada qual deve ser consagrada em
separado)

Consagração da Pena (caneta, pincel)

Senhor da Desonra, aqui apresentamos esta caneta com que iremos escrever em papel
consagrado, no teu pergaminho ou em outro lugar, as coisas que são do interesse da tua
comunidade e do teu Templo! Senhor Inalienável, abençoa este(s) objeto(s) para que fique
(m) consagrado(s) e possa(m) registrar muitas idéias cuja solução favorável nós te
pedimos! Fazes, Senhor da Revolta, que tudo o que for escrito com esta caneta (pena)
possa trazer-nos bens, fortunas, poder, saúde e proteção!
Ethan!
(pode-se substituir a caneta por pincel ou pena de ganso, como era empregado na Idade
Média)

Hino a Satã
Satã, desperta e chama
Humanos mais e mais,
Tua vingança clama
Por servos mais leais,
Que levem tua fama
Por todos os mortais,
Ao mundo que se inflama
Ao grito dos chacais...
Permite que a desgraça,
Que só te dá prazer,
Na terra caia e faça
Todo homem bom morrer;
Que do cristão a raça
Não mais venha a nascer:
Fomenta-lhe a trapaça
Fazendo a fé perder...
Trazes uma paz mortiça,
No coração cristão
Aumenta mais cobiça
E o torne num dragão...
À grei cristã submissa
Provoca-lhe à cisão,
Negando-se ir à missa
E esquecendo a oração...
Este meu canto escuta,
Ó meu Senhor das Trevas:
Começa a tua luta
Contra os tais filhos de Eva...
Dá-lhes mais fé corrupta,
A maldição primeva,
Uma razão poluta
Que só à desgraça leva!...

Salmo a Satã
Satã, me guarda pelo teu poder,
Deste modo, valido com cuidado,
As hostes de Jesus hei de vencer
Para mais aumentar o teu reinado.
Trazes no mundo mais pesar e dor:
Cada cristão se afunde em seu pecado,
Que o torne mais perverso e malfeitor,
Que se afaste do Cristo perdurado...
É preciso, para a tua vitória,
Que o filho de Deus seja rejeitado
E domine no mundo a tua escória
E o valor cristão seja eliminado...
És do deus Supremo Rei Primaz,
Desce à terra e conserva-te ao meu lado
E fundarei um reino a Satanás,
sem Deus, sem crença e sem amor frustado.
Trazes a desgraça no mundo iludido,
Pela religião prejudicado,
Que prega a fé num Cristo fementido,
Que prediz remissão ao desgraçado.
Maldito seja o Deus mentiroso
Que promete salvar o injustiçado
Se aceitar um judeu abominoso,
O funesto Jesus crucificado.
É preciso acabar com a Trindade,
Destruir a fé e todo o Apostolado!...
É preciso elevar nossa maldade
E conquistar o mundo e nosso fado...
Combatamos o Filho de Maria
E o Espírito de Deus tão execrado!...
Acabemos com essa idolatria
E adoremos Satã, o Mestre amado!...

Pentacróstico

Sempre solícito e adorável
Amplidão de carinho e altor;
Ternura e afago incomparável
Atestam teu grande valor
Na tua graça fascinável.
Senhor do mundo e da matéria,
Atende o cântico de amor:
Todo o mal e toda a miséria
Afasta de nós, por favor,
No clarão da luz actinéria.
Somos fiéis adoradores!
Agora somos teus escravos,
Também teus simples servidores...
Ainda que pobres ignavos,
Não temos mais outros senhores!...
Sofram feroz perseguição
Aqueles que querem honrar
Trindade, Cristo e Salvação!...
Ao rito maldito do altar
Nunca ofereças teu perdão!...
Sopra a aflição na humanidade,
Atiça o mal, loucura e guerra,
Trazes o rancor, a enfermidade,
Afasta a fé de toda a Terra,
Nega-lhe o bem, dá-lhe a maldade!...

Invocação
Vem, ó Todo Poderoso,
Adorável Corruptor!
Belial, ó Caprichoso,
Trazes agora o teu terror!
Ante o altar da virulência
Nos prostramos com fervor;
Abençoa esta assistência,
Ó Sublime Sedutor!
Vem, contempla a grei fiel,
Ó Senhor da Maldição!
Erga o nosso bom Lusbel
A bandeira do Dragão!
Vem, Senhor da Enfermidade,
Espalhar tua aflição!
Senhor da Calamidades,

Trazes a tua danação!
Vem e desce neste altar
Erigido em teu louvor!
Consagrar este lugar,
Vem, Satã, ó Perversor!
Esclarece nossas mentes
Concedendo mais furor!
E sejamos todos crentes
Sob a bênção do Senhor!

Cântico
De Lúcifer eu vislumbrei
As prédicas do vero amor,
Que aponta a sua grande lei,
Que salva qualquer pecador!
Não tenho mais pecado algum,
Por ter-me entregue a Satanás...
Castigos, não tenho nenhum
E vivo agora em boa paz...
Desgraça alguma deste mundo
Não me fere, não me desvia...
Promessas de Jesus imundo
Lancei-as longe sem porfia...
Almejo a pureza do Inferno,
Não quero aceitar mais Jesus:
Desejo o poder sempiterno
Que sempre me traz maior luz!
Cantaremos o resplandecer
Do Inferno e das Almas malditas,
Que agora vão prevalecer
As suas tardias vinditas!
Cantaremos a grande vitória
Do Báratro, o deus poderoso!...
Satã, supremo deus da glória,
Satã, o deus libidinoso!...

Campeões
Nós somos os campeões,

Combatemos com fervor,
Esmaguemos com tacões
Todo o nosso opositor!...
Combatemos o inimigo
Nesta luta por Satã!...
Não fugimos do perigo
Elevando a fé pagã!...
Aos combatentes vencidos
Não concedamos perdão!...
Só livramos convertidos
Que veneram o Dragão!...
Nós somos os campeões,
Soldados do Rei do Mal!...
Não tenhamos compaixões
Dos que negam Belial!...
Nós somos os campeões,
Com Satã por general:
Vençamos os intrujões
Nesta batalha final!...

A Bandeira
Levantai a bandeira da dor!
Alvorai o pendão da desgraça,
Pois Satã desde mundo é o Senhor,
A inspirar toda vida devassa!
Potestades nefastas das noites!
Infamantes espectros danados,
Merecemos os vossos açoites
A excitar todos atos malvados!
(coro)
levantai, levantai a bandeira!
Alvorai, alvorai o pendão
Que será para nós a maneira
De louvarmos a atroz perdição!
Levantai a bandeira da dor!
Alvorai o pendão da desgraça,
Pois Satã deste mundo é o Senhor
A inspirar toda vida devassa!
Potestades nefastas das noites!
Infamantes espectros danados,
Merecemos os vossos açoites

A excitar todos atos malvados!...
(coro)
invocai a Falange do Mal!
Implorai proteção dos Infernos
Mais vingança ou desdita fatal,
Danação ou castigos eternos!
Concedei maldição aos humanos
Que não querem gozar os pecados,
Não sabendo os verazes arcanos
Que redimem do mal os culpados!
(coro)

Invocação a Lusbel
Guia-nos os passos Lusbel,
Trazes-nos a felicidade
E dá-nos a taça do fel,
Mais doce que mel em verdade...
Trazes o prazer do teu açoite,
O gozo eterno do sofrer.
Na tua força, pela noite,
Dá-nos agora o padecer!...
Guia-nos os passos Lusbel,
Trazes-nos os bens dos infernos!
Vê neste pobre menestrel
O vigor dos versos eternos!
Dá-nos o amor dos imortais
Qual messe pela rebeldia!
Guia-nos os passos Lusbel,
Trazes-nos tua maldição!
Fere com teu dardo cruel
Meu corpo na depravação!
No sofrimento, no amargor,
Fere-nos com teu tridente...
Deste castigo surge o amor...
Trazes-nos o tu fogo ardente!...

