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QUERIDO LEITOR... 

 

Depois de conhecer os diferentes passos para o 
caminho da Iniciação e de ter compreendido a 
necessidade de ajudar-nos com a MAGIA PRÁTICA, 
te entregamos este folheto com alguns conhecimentos 
que te podem ser úteis.  

 

Sabido é que a música clássica, os perfumes 
naturais, as defumações, a leitura dos livros do V. M. 
Samael, da Pistis Sophia e da Santa Bíblia emanam 
vibrações que se transformam em nós em fontes de 
inspiração e em notas superiores.  

 

Como vocês sabem, os perfumes e a 
música clássica têm muito a ver com nosso 
estado anímico; está claro que é necessário 
aprender a produzir desde nosso interior, 
estados de inspiração para que através destes 
possamos aproveitar a magia da Natureza. 
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CAPÍTULO I ORIENTAÇÃO 
GERAL 

 

* O extrato de rosa, aplicado na coroa da cabeça, entre as 
sobrancelhas, coração e plexo solar, nos ajuda a inspirar-nos e é 
melhor se combinado com defumação de incenso. 

 

* O extrato de Nardo, Sândalo e Heliotrópio, misturados 
em partes iguais, colocado entre as mãos e aspirando-o, acaba 
com os pesadelos e nos dá alegria. 

 

* Colocando em água florida três ramos de Arruda, três 
de Losna, três de Artemísia e agregando-lhe: 

 

 1 onça (28g ou 28ml) de Citronela  
 1 onça de Canela  
 1 onça de Pinho  
 1 onça de Babosa 
  

Se untam nos joelhos, nas mãos, na testa e no plexo solar. 
Isso nos ajuda quando estamos em lugares de ambiente pesado.  

 

* Misturando partes iguais de:  

 Extrato de Canela  
 Extrato de Pinho  
 Extrato de Sândalo  
 Extrato de Azahar  
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Nos ajuda a harmonizar o ambiente e a pessoa que o 
utilize. 

 

* O V. M. Samael aconselha limpar todo o corpo para o 
manejo da Magia Prática. Para isso é conveniente banhar-se 
com o seguinte preparo: 

 Folhas de Embaúba. 
 Sálvia. 
 Losna. 
 Arruda. 
 Salgueiro-chorão 
 

Todas essas plantas se cozinham ou simplesmente se 
trituram em um morteiro. Depois se agrega essência de Canela, 
essência de Rosa e essência de Citronela. Com toda essa 
combinação a pessoa deve tomar um banho a cada sete dias, até 
completar sete. 

 

* As defumações de Benjoim, Incenso e Noz-moscada, 
em partes iguais, são maravilhosas para melhorar o ambiente 
nas meditações. 

 

As pessoas que são amantes da meditação, da 
contemplação e da oração devem utilizar perfumes muito 
suaves, como as essências de Rosas, Azahar, Murta, Jasmim, 
Lilás, Sândalo, Heliotrópio, etc., e as defumações de Incenso, 
Benjoim e Noz-moscada. 

 

* Existe uma classe de entidades negativas que se 
apoderam das casas e das pessoas, causando depressões, 
inconformidades, deixando pesado o ambiente. Estas entidades 
atacam desde as crianças até os adultos. Isto é terrível quando 
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se sente e não é questão de culpar ninguém. É necessário e 
importante não se deixar desequilibrar e proceder da seguinte 
maneira: 

 

 Fazer uma defumação de Sálvia, Arruda, 
Losna, Noz-moscada e Açúcar. 

 Conjuração dos Quatro Elementos. 
 Conjuração dos Sete Gênios. 
 Cadeia de Irradiar Amor. 

 

Invoca-se ao “Senhor Jeová” e a seus exércitos de “Anjos 
Celestiais”, para que nos deem proteção, nos limpem, nos deem 
amor e sua força. 

Terminada a invocação, o operador realizará passes aos 
que compõem a cadeia com um raminho de arruda. Logo todos 
soltam a cadeia, se perfumam com essência de rosa e alecrim 
misturados. Asperge-se a casa, de dentro para fora, com o 
extrato de Artemísia, arruda, sálvia e verbena. A tudo isso se 
agrega essências de canela, pinho e citronela. Isso desaloja as 
entidades que produzem estados negativos. 

Não esqueça querido leitor, que neste folheto estamos 
dando chaves para que nos ajudem, porém, cada pessoa tem que 
se preocupar em eliminar de seu interior as entidades que nos 
causam dano, como a ira, o amor-próprio, a má vontade, o ódio, 
os ciúmes, etc. O dia que eliminemos o “Ego”, despertaremos 
“Consciência” e nunca as forças negativas poderão nos 
desequilibrar. 

 

É costume de muitas famílias ter em seus lares um quarto 
para guardar quinquilharias, esses quartos sempre mostram 
desordem e não deveriam estar na mesma casa em que se está 
morando, porque estes lugares são alojamentos de larvas; o 
mesmo acontece nos lugares onde é jogado o lixo. Pois, mesmo 
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que pareça exagerado, estes ambientes indesejáveis nos 
obrigam a conviver com entidades negativas, como larvas e 
demônios que frequentam estes lugares. É necessário eliminar 
de nossos lares todos estes focos negativos e defumar por nove 
dias com Enxofre e nove dias com Açúcar. Logo espargir com 
extrato de Artemísia, Sálvia e Arruda. 

 

* Sente que o ambiente de sua casa está denso ou pesado 
sem saber porque? 

 

Recomendamos fazer uma cadeia com o “Senhor Jeová” 
e seus “Exércitos de Anjos Celestiais”, pedindo que derramem 
em sua casa e nas pessoas que ali se encontram Paz, Amor e 
Proteção. Ao mesmo tempo queimar em carvões acesos o 
seguinte composto previamente preparado: 

 

 Canela. 
 Noz-moscada. 
 Cravo-da-índia. 
 Açúcar. 
 Café. 
 Estoraque. 

 

Defumando toda a casa e as pessoas, se repete esta 
prática quantas vezes for necessário. 

  



7 
 

* Está sua casa (ou Santuário) ameaçada por forças 
negativas ou ataques tenebrosos? 

 

Recomendamos o seguinte trabalho: 

 

 Conjuração dos Quatro Elementos. 
 Conjuração dos Sete Gênios. 
 Defumações de sálvia, arruda e losna em 

todo o recinto, igualmente em todas as pessoas que 
habitam o lugar. 

 Invocar o V. M. Samael e pedir-lhe que com 
o poder ígneo de sua espada, desintegre todo trabalho de 
magia negra ou de feitiçaria e que com seus Coros de 
“Anjos de Marte”, derrotem as hostes tenebrosas que 
estão causando dano. 

 

Isto se repete até que o ambiente esteja leve. 

 

* Quando uma pessoa se encontra com fortes depressões 
nervosas, procure conseguir flores de Cravos e Rosas que 
tenham sido utilizadas em Altares e em Rituais. Com suficiente 
quantidade de ambas prepara-se uma infusão, a qual se tomará 
um copinho a cada seis horas e também banhará o corpo, não se 
secará. Essa prática poderá ser repetida quantas vezes seja 
necessário. Este procedimento tão simples serve para qualquer 
pessoa, fazendo-a sentir-se muito bem 
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* Para as pessoas que com frequência têm pesadelos, 
sonhos agitados (podem ser crianças) que são perturbadas nas 
noites, devem proceder da seguinte maneira: 

 

 Colocar debaixo do travesseiro raminhos de 
Arruda e Verbena previamente ritualizados  

 Untar no plexo solar e na coroa da cabeça 
essências de Rosas e Canela, onde, previamente, se tenha 
agregado uns grãos de Incenso (tudo isto misturado 
forma um perfume de grande poder).  

 

* Às crianças que com frequência tenham mau-olhado ou 
qualquer dano por influências negativas, proceder da seguinte 
forma: 

 

 Consegue-se uma mata de babosa que 
esteja bem formada e sadia. 

 Faz-se um círculo ao redor da planta, 
ficando dentro do mesmo a criança e a pessoa que vai 
realizar o trabalho. 

 Pedir ao Pai Interno que ordene ao nosso 
Intercessor Elemental que ordene ao Elemental da 
Babosa proteger a criança ou a pessoa que necessitamos 
ajudar. 

 Essa petição deverá ser realizada três vezes 
com força. 

 Prosseguirá com três Credos Gnósticos e 
orará o Pai Nosso três vezes. 

 Logo se perfumará a pessoa com 
defumação de Arruda, Sálvia e Guiné. 

 Por último esfregue a pessoa com essências 
de Rosas e Canela misturados. 
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Tudo se repetirá por três dias seguidos. Esse trabalho 
serve para muitos casos onde as forças negativas causam danos. 

 

* As pessoas que sentem tribulações, sugerimos escutar 
música clássica, conferências do V. M. Samael, fazer 
defumações de Benjoim, aspirar perfumes de Azahar e estudar 
o Ritual de Consagração de Neófitos, se é estudante gnóstico.  

 

* Se te sentes deprimido e com muitas preocupações, 
realize estes exercícios:  

 

 Faça saídas ao campo ou a um lugar 
tranquilo  

 Faça quinze minutos de respiração 
profunda, enchendo todo o organismo de Prana puro  

 Senta-te, relaxa-te física e mentalmente 
 Sinta o ar, as montanhas e a água  
 Encha-te com o espaço, pedindo, rogando, 

suplicando à sua Divina Mãe a Inspiração, na grandeza 
de teu Deus Interno;  

 Se tens como, escuta música clássica, 
seleta, aspire extrato de Pinho, Rosas e Azahar.  
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É de aclarar que nos estudos Esotéricos 
Gnósticos, sabemos que não existe causa sem efeito e 
efeito sem causa, e que cada um dos processos de nossa 
vida está regido pela Lei do Karma. Por tal motivo, não 
se poderia modificar nenhum efeito de nosso destino 
sem fazer uma transformação em nossa 
personalidade, em nossa pessoa, em nossa mente e em 
nossa psique. 
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CAPÍTULO II 

A PERSONALIDADE 
 

A Personalidade é um corpo energético e atômico que se 
forma nos primeiros sete anos da pessoa e daí em diante vai se 
fortalecendo com as experiências da vida. 

Tudo que rodeia a criança cumpre sua função na 
formação e fortalecimento de sua Falsa Personalidade. Se a 
criança é bonita e dizem isso a cada momento, cresce nela o 
orgulho, o amor-próprio.  

Se é inteligente e dizem “veja como você é superior aos 
demais”, estimulam nela o orgulho e a vaidade.  

Se é um pouco fraco nos estudos e desprezam-no, o 
instinto de ódio para com os demais cresce nele, gerando Eus 
criminosos e complexos de inferioridade.  

Se a criança, porque é de família rica, é proibida de 
juntar-se com crianças de famílias humildes, estimulam nela 
Eus cruéis, orgulhosos e egoístas.  

Diante das crianças, os pais não devem discutir, nem 
fazer-se desagravos, porque eles consideram essas coisas como 
o normal da vida que mais tarde têm que enfrentar. 

Este tema da Personalidade é necessário vê-lo à luz da 
Gnosis, porque justamente um dos primeiros passos que 
devemos dar nos estudos Gnósticos é começar a desintegrar 
todos os conceitos que temos de nós mesmos: “que somos muito 
preparados”, “que temos feito grandes coisas“, “que minha 
mulher é muito linda”, “que é um homem muito admirado por 
todos” ou, pelo contrário, “que somos feios”, “que somos 
pobres”, “que somos ignorantes”. Tudo isso são complexos que 
não nos servem senão de barreiras psicológicas em nosso 
caminho, todos estes conceitos são do eu e nada mais 
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O V. M. Samael nos diz que nos primeiros sete anos de 
vida formamos nossa Personalidade aqui no mundo e é uma 
Personalidade que mostra todos os nossos eus, egos de preguiça, 
orgulho, ciúmes, cobiça, ira, inveja, gula, egoísmo, etc. 

Se ao entrarmos nos estudos Gnósticos não nos 
preocupamos em fazer uma mudança de nossa vida pois, dita 
personalidade, continuará tal como se formou e não de outro 
modo. Necessitamos matar essa velha e antiquada 
Personalidade para que nasça outra nova revestida com os 
Atributos do Ser. 

Isto deve ser feito nos primeiros sete anos nos estudos 
Gnósticos, por isso o V. M. Samael diz que há sete anos de 
Aprendiz, porque é quando estamos realizando esta 
metamorfose, saindo de um cascão podre, de uma falsa 
personalidade, formando outra muito diferente, que nos sirva 
no caminho da Iniciação, que não seja guarida de eus brigões, 
gritões, egoístas e orgulhosos. Este é o fundamento do trabalho 
em uma pessoa que leve as coisas a sério. 

Porque assim como necessitamos um tempo para formar 
uma personalidade mecânica, negativa e fria, assim também 
necessitamos do mesmo tempo para desintegrar essa e formar 
outra, porém este já não é um trabalho mecânico senão 
consciente, com sacrifício, com amor e compreensão. 

Vimos o caso de muitas pessoas que dizem querer fazer 
uma mudança em suas vidas, porém não querem resolver-se a 
desintegrar sua muito querida e Falsa Personalidade e, assim, 
não se pode originar em nós uma mudança radical. 
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CAPÍTULO III 

A PESSOA 
 

Cada um de nós temos um corpo físico que consta de um 
funcionalismo demasiadamente complicado, que em um 
capítulo não poderíamos detalhar, somente citarei, para os 
inquietos investigadores, alguns casos que consideramos de 
importância e que correspondem à integração da pessoa 
humana. 

Primeiro: é necessário conhecer sob que regência 
astrológica está nosso corpo físico. Qual é a relação com o 
Zodíaco. A que signo pertencemos. 

Segundo: dentro da Lei do Sete (7), a que Regente ou 
Cosmocrator pertencemos. 

Terceiro: como está funcionando nosso corpo ou 
organismo com as exigências da obra que devemos realizar. Por 
exemplo: funcionamos normalmente no aspecto sexual? Ou 
temos traumas, tabus que estão obstruindo nossa obra? Como 
nos responde o fígado, o cérebro, rins e próstata (nos homens) 
ou útero (nas damas)? Enfim, compreender que o corpo físico é 
um laboratório que produz e transforma energias as quais 
necessitamos para realizar a Grande Obra. 

Um corpo enfermo não dá nenhum rendimento e por 
lógica nossa obra se atrasa. Vimos casos de irmãos que é como 
se não se interessassem, não sentem fogo para transmutar, e 
não se indagam se é um caso psicológico, para corrigi-lo. Não 
esqueçam que nos lares onde os casais brigam, onde se 
insultam, onde se maltratam, o resultado é que não dá desejo de 
transmutarem como casados, perde-se o estímulo, o afeto, e isso 
é gravíssimo, porque se perde tempo e os lares se acabam, com 
as já conhecidas consequências. 
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Se o caso é por doenças, pois consultemos as obras do V. 
M. Samael Aun Weor e curemos nosso corpo, porém não 
percamos tempo. Se temos o corpo enfermo busquemos 
informação onde e como curá-lo, para que nos sirva na Grande 
Obra. 

Outro caso é que nós humanos vivemos, ainda que pareça 
incrível, nos extremos. Claro, existem exceções. Alguns 
submetem seus corpos a esforços muito grandes, em tarefas 
muito cansativas, sem saber que estão se matando, queimando 
todas suas energias. Outros irmãos submergem-se dentro de 
uma vida sedentária terrível, não percebem que o corpo 
necessita de certa atividade que ajude seu coração em suas 
funções, que ajude em sua digestão, permitindo que o oxigênio 
se expanda por todo o organismo, ou seja, aquele que realiza 
grandes esforços em tarefas pesadas queima suas energias 
estupidamente e aquele que leva uma vida sedentária se 
envenena com suas próprias toxinas. Deve haver muito 
equilíbrio em todo o funcionalismo físico. 

As funções devem ser por uma reação natural, não por 
desejos provocados. Ou seja, temos que educar a mente para que 
não pense nesses aspectos, nem que viva recordando cenas 
morbosas, porque seria um desejo provocado e não natural. 

O estudante Gnóstico deve banhar-se todos os dias, em 
horas da manhã, com água em temperatura ambiente, nunca 
com água quente, pois produz febre interna, que é a causa de 
muitas doenças. 

O estudante Gnóstico tomará em jejum um copo com 
suco de laranja ou de mamão, com três colheres de farelo de 
trigo. Isto limpa o organismo de toxinas e melhora a digestão. 

O estudante Gnóstico deve abster-se das bebidas que 
contenham gás, pois estas eliminam o oxigênio do fígado e do 
sangue. Não se esqueçam, queridos irmãos, que da 
alimentação depende sua saúde e sua Semente. 

Realizar diariamente o seguinte exercício: 
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Posição: de pé, de frente para o Oriente, fazer respirações 
profundas enquanto sobe e abaixa os braços, por trinta minutos, 
sem deixar um só dia de fazê-lo. Inspirando o ar pelo nariz e 
expirando pela boca. 

Este exercício permite ao estudante Gnóstico encher seus 
pulmões, seu sangue, seu coração, seu cérebro, etc., de oxigênio, 
dando dinamismo e saúde. 

Meditar pelo menos uma hora diária. Sentado sozinho, 
colocar a mente em branco e concentrar-se em seu coração. 
Sinta palpitar seu coração e adormeça. Isto o ensinará a 
conhecer seu SER, a senti-lo. Querido irmão, decida-te a 
conquistar teu SER, não dependa do que as demais 
pessoas façam ou deixem de fazer, faça a tua parte. 
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CAPÍTULO IV 
A MENTE 

 

Como é sabido de todos, a Mente é um dos corpos que o 
ser humano possui, que faz parte de sua constituição interna, 
porém devido a que o ser humano está invadido pela pluralidade 
do eu, cada eu maneja, em determinado momento, certa fração 
da mente. 

Se nós estamos em auto-observação sobre nós mesmos e 
sobre nossos estados psicológicos e mentais (pois assim o eu não 
pode fracionar nem nossos sentimentos, nem nossa mente) 
temos como consequência que o eu não pode gastar nenhum 
potencial de energia, nem psíquica nem mental. 

Se deixamos que o eu gaste esta energia mental ou 
psíquica, então ele está nos deixando sem material para a 
criação dos Corpos Existenciais do Ser. O eu gasta nossa energia 
psíquica em emoções desordenadas como o ódio, ciúmes, 
inveja, murmurações, egoísmos, paixões, etc., etc. 

O Ego gasta nossa energia mental com pensamentos 
negativos e suas correspondentes consequências. Pode ser que 
uma pessoa transmute muito e muito bem, porém não se dedica 
ao estudo, controle e transformação de seus pensamentos e suas 
emoções então, lamentavelmente, está gastando em seus 
pensamentos negativos e em suas emoções negativas a energia 
que serviria para sua regeneração e criação de seus Corpos 
Solares. 

Quando a mente começa a ser controlada e dominada 
pela vontade pela compreensão e pela auto-observação, não 
somente deixa de gastar tanta energia, senão que vai se 
integrando como um corpo sólido, que vai se tornando apto para 
transmitir as mensagens do Ser. 
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Quando a mente deixa de ser sensual e instintiva, vai 
humanizando-se, ou seja, vai perdendo essa força animalesca 
que possui por sua maldade e forma de reagir negativamente 
frente a todos os eventos da vida. A mente de um discípulo da 
Gnosis deve diariamente estar passando por muitas disciplinas 
que a conduza a ser pura para pensar, paciente para atuar e 
compreensiva para ensinar. 

Do tipo de pessoa depende sua mente. Se a pessoa não se 
propõe a fazer uma mudança séria em sua vida, sua mente 
continuará sendo a mesma guarida de eus brigões, fofoqueiros, 
luxuriosos, odiosos, ciumentos, egoístas e, o pior de tudo, é que 
esses eus não só seguem vivendo na psique e expressando-se na 
mente, senão que vão se fortalecendo com nossa energia. E 
quando a pessoa quer elimina-los, torna-se sumamente difícil e 
a mente torna-se tão autossuficiente, que em momentos nos faz 
acreditar que vamos muito bem no caminho. E é quando 
escutamos certos irmãozinhos dizer: “Não podemos ser 
fanáticos, é necessário conhecer o bom e o mau, encher-se de 
teoria de toda classe. Que temos que ir devagar, porque aquele 
que corre cansa rápido, etc.”. Porém um desses irmãozinhos 
que, por estar conhecendo o bom e o mau, ficam com o que lhes 
faz dano, justamente porque a mente com que estão conhecendo 
o mau, é má e, por lógica veem bem o mau e mal o bem. 

A Mente é um mistério que só os grandes Mestres 
Iluminados puderam descrevê-la tal como é, portanto, convido 
nossos irmãos a estudar a psicologia Samaeliana  
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CAPÍTULO V 
A PSIQUE 

 

A Psique, à luz do Esoterismo Crístico, é uma energia que 
toda pessoa tem e se encontra distribuída em todos os átomos, 
moléculas e células do corpo humano, devido a que em todas as 
partes do corpo existe uma inteligência natural. 

A Psique por ser uma energia de tão elevado poder é o 
elemento no qual o eu psicológico pode se desenvolver e invadir 
todas as partes de nossa estrutura física e interna. Quando um 
eu é criado e desenvolvido em nós através da mente e da energia 
sexual coloca-se em qualquer centro de nossa máquina humana. 
Dali segue atuando e manejando certas áreas de nossa mente e 
de nosso país psicológico. 

Quando nós nos decidimos a trabalhar sobre 
determinado eu é necessário que façamos uma plena 
diferenciação de: 

 O que é a Mente. 
 O que é a Psique. 
 O que é a Pessoa. 

Nestas condições estaríamos preparados para começar a 
desintegrar o eu. 
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TÉCNICA 

 

Primeiro: Estudar o que é o tal eu, o que ele tem de nós 
e nós o que temos dele. 

Segundo: De que está composto um eu. O eu tem três 
componentes: Energia, Matéria, ou seja, a forma, e Consciência. 

Querido leitor, destes três componentes do eu, quais 
serão nossos e quais serão do eu? Pois vamos estudar este 
assunto. 

Primeiro: A energia que ele tem é a mesma com a qual 
o criamos, ou seja, do tipo sexual e mental. Depois de estar 
criado o tal eu, ele passa a situar-se em nossa psique. Neste 
ponto compreendemos porque um eu depois de criado já não 
está na mente e sim na psique. 

Pode ser que uma pessoa faça muita higiene mental e até 
se dê o luxo de acreditar que não tem eu e quando o eu aparece 
na mente, expulsa-o e a pessoa acredita que tal eu saiu dela, 
porém não é assim, simplesmente expulsou-o, novamente foi ao 
seu próprio país psicológico e o eu continua vivendo tranquilo 
na psique dessa pessoa. 

 

Segundo: A Consciência que o tal eu tem é nossa, essa 
Consciência equivale em quantidade ao domínio que esse eu 
tenha sobre nós. 

Esse tal ou qual eu não poderia existir em nosso país 
psicológico se nós não déssemos a razão a ele. 

Por exemplo: Quando o eu faz sua aparição na mente, em 
nossas emoções, no sexo, nos instintos, etc., e nós o defendemos 
ou damos a ele a razão culpando a outras pessoas ou 
simplesmente justificando nossa atitude, então o eu se fortalece 
e nunca poderemos eliminá-lo. 



21 
 

Terceiro:  A Matéria, ou seja, a forma que tal ou qual eu 
tenha, pertence a ele, porque se forjou dele mesmo. A presença 
no país psicológico, no mundo mental ou mundo astral 
corresponde à característica ou maldade do mesmo. 

 

Neste ponto podemos deduzir o seguinte: a consciência 
que o eu tem é nossa e podemos extraí-la tirando dele a razão. 
Por exemplo: se nos dizem que somos orgulhosos, os nossos eu 
do orgulho e do amor-próprio gritam defendendo-se e atacando 
a quem nos agrediu. Se nós tiramos a razão ao Ego e a damos a 
quem nos ataca, essa consciência que o ego possui regressa até 
nós. A energia que se encontra no ego se liberta e o corpo do ego, 
por lei de afinidade com o eu de quem nos apontou, vai com ele. 
Todo este magnífico trabalho realiza-se em nós mediante quatro 
aspectos que podemos estudar: 

 

Primeiro: Auto-observação. 

Segundo: Compreensão. 

Terceiro:  Vontade. 

Quarto:  Oração, petição à Divina Mãe Kundalini. 

 

A Matéria, ou seja, o corpo do ego, neste caso, pode ter 
três caminhos para seguir: 

 

Primeiro: Que a Divina Mãe o desintegre, que o 
converta em poeira cósmica.  

Segundo: Que passe para alguém, por encontrar nessa 
pessoa eus afins com o cascarrão que estamos expulsando.  

Terceiro: Que fique conosco até que, por nosso próprio 
descuido, voltamos a dar alma ao eu que havíamos parcialmente 
eliminado. 
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CAPÍTULO VI 
ARTE DE TRABALHAR COM AS 

ESTRELAS 
 

O discípulo se sentará comodamente em uma poltrona e, 
concentrando-se em seu ÍNTIMO, orará rogando-lhe com todo 
seu coração, que lhe conceda a petição, a qual se realizará de 
acordo ao raio que pertence. 

 

GABRIEL é o anjo da Lua. 

RAPHAEL é o anjo de Mercúrio. 

URIEL é o anjo de Vênus. 

MICHAEL é o anjo do Sol. 

SAMAEL é o anjo de Marte. 

ZACHARIEL é o anjo de Júpiter. 

ORIFIEL é o anjo de Saturno. 

 

Características: 

 

Lua: Viagens, artes manuais, novelistas, negócios de 
líquidos, assuntos relacionados com a maternidade, 
enfermidades do estômago e do cérebro. 

Mercúrio: Jornalismo, intelectualismo, negócios, pleitos, 
ciências, viagens e toda classe de assuntos relacionados com a 
Mente.  

Vênus: Amores, matrimônios, mulheres, perfumes, 
música, artes plásticas, artes dramáticas, poesias.  



24 
 

Sol: Altos dignitários, assuntos místicos, posição social, 
altos hierarcas, etc.  

Marte: Guerras, assuntos militares, assuntos de polícia, 
brigas, líderes, trabalhos relacionados com o dinheiro e a 
moeda, grandes negócios, assuntos relacionados com os juízes e 
com os tribunais, etc.  

Júpiter: Altos militares, civis e eclesiásticos, assuntos 
relacionados com o dinheiro e a moeda, grandes negócios, 
assuntos relacionados com os juízes e os tribunais, etc.  

Saturno: Assuntos de terras, assuntos de minas, 
agricultura, assuntos funerários, Anjos da Morte. 
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CAPÍTULO VII 
ORAÇÕES AOS LOGOS 

 

ORAÇÃO AO LOGOS GABRIEL 

Dia: Domingo atual. 

OH! DIVINO LOGOS GABRIEL, SER MISERICORDIOSO, TU 

QUE REGES O MISTÉRIO DA EXISTÊNCIA, PROPORCIONANDO 

TODAS AS FORMAS DA CRIAÇÃO POR MEIO DA 

TRANSFORMAÇÃO DOS ELEMENTOS. 

OH! DIVINA DEIDADE CÓSMICA, MÃE DE TUDO QUE FOI, 

O QUE É E O QUE SERÁ; EU TE SUPLICO EM NOME DE TEU 

FRUTO DIVINO, EM NOME DE MEUS MERECIMENTOS OU 

MINHAS BOAS OBRAS, PARA QUE DESOBSTRUAS MEUS 

SENTIDOS E ILUMINES MINHA MENTE, FAZENDO-ME APTO, 

PARA QUE EM TEU NOME SIRVA DE MEIO À REALIZAÇÃO DOS 

PLANOS DIVINOS, E QUE SEJA CAPAZ DE CANALIZAR A 

ALEGRIA E A FELICIDADE CÓSMICA PARA TODOS OS SERES DA 

CRIAÇÃO. 

OH! DIVINO LOGOS GABRIEL... OH! ADONAI... 

NICKSA...VARUNA... E VÓS ONDINAS E NEREIDAS DA ÁGUA, EM 

NOME DA IMACULADA MÃE CELESTIAL, PURIFICA E 

FORTALECE MINHA MENTE, PARA QUE A LUZ DO ESPÍRITO 

SANTO, COMPENETRE TODO O MEU SER, LOGRE MINHA 

REALIZAÇÃO COM O FILHO E COM O PAI, EM DITA INEFÁVEL, 

POR TODOS OS SÉCULOS DOS SÉCULOS. AMÉM. 
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ORAÇÃO AO LOGOS RAPHAEL 

Dia: Segunda-feira atual 

 

OH! DIVINO LOGOS RAPHAEL, GRANDE SER IMORTAL, 

DEUS DA MENTE, TU QUE PROPORCIONAS A INTELIGÊNCIA 

EQUILIBRANDO O SENTIMENTO E O PENSAMENTO, POR MEIO 

DO MERCÚRIO CRÍSTICO E QUE FAZ COM QUE 

COMPREENDAMOS O OBJETIVO DA EXISTÊNCIA E NOS 

APERFEIÇOEMOS ATUALIZANDO A CONSCIÊNCIA ABSOLUTA; 

TE INVOCO PELO CRISTO, PELA MAJESTADE DO CRISTO, PELA 

GLÓRIA DO CRISTO, PARA QUE ME INICIES NA SAGRADA 

CIÊNCIA DA VIDA E POSSA CONSCIENTEMENTE SERVIR A 

TODOS OS SERES EM SEU PROCESSO DE APERFEIÇOAMENTO. 

PARA O BEM DA POBRE HUMANIDADE E POR MEUS 

MERECIMENTOS OU BOAS OBRAS, TE ROGO, DE TODO 

CORAÇÃO, OH! GRANDE SER DA MENTE, PARA QUE ME 

OUTORGUES A AJUDA DE TODAS AS FORÇAS DE TEU 

MINISTÉRIO PARA ALCANÇAR COM MEUS SEMELHANTES A 

COMPREENSÃO E A REALIZAÇÃO SUPREMA DA EXISTÊNCIA. 

AMÉM. AMÉM. AMÉM. 
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ORAÇÃO AO LOGOS URIEL 

Dia: Terça-feira atual 

 

OH! DIVINO LOGOS URIEL. OH! DIVINO LOGOS URIEL. 

OH! DIVINO LOGOS URIEL, PELA VIRTUDE DE TUA PUREZA, 

PELO AMOR QUE TEM INFUNDIDO EM MINHA ALMA QUE É 

PARTE DE TI, COMO DE MIM MESMO E PELO AMOR QUE NOSSO 

SENHOR O CRISTO TEM PELA HUMANIDADE, TE INVOCO, PARA 

QUE TUAS DIVINAS VIRTUDES PENETREM TODO MEU SER E 

ME CONVERTA EM UMA FONTE DE AMOR PARA A BEM-

AVENTURANÇA DE TODOS OS SERES QUE SOFREM E TÊM SEDE 

DE PAZ. 

OH! DIVINO LOGOS URIEL... SUBLIME ENTIDADE 

CÓSMICA, TU QUE ENLAÇASTES AS FORÇAS FECUNDANTES DA 

NATUREZA IMANIFESTADA PARA QUE NASCESSE O UNIVERSO, 

ENLAÇA TAMBÉM A MIM, PARA QUE EM MIM NASÇA O CRISTO 

ÍNTIMO, NOSSO MESTRE INTERNO E SE REALIZE O OBJETIVO 

DE MINHA EXISTÊNCIA. 

OH! DIVINO LOGOS URIEL... DIVINO DEUS DO AMOR, 

ATUALIZA EM MIM TUAS VIRTUDES EM NOME DO 

TETRAGRAMMATON E PELOS ELOHIM, E FAZ-ME ASSISTIR 

POR ANAEL E POR TODOS OS PODEROSOS GÊNIOS DE NOSSO 

PLANETA, PARA QUE ME INSTRUAM NO SACERDÓCIO DO 

AMOR, PARA MAIOR GLÓRIA DA CRIAÇÃO. AMÉM. AMÉM. 

AMÉM. 
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ORAÇÃO AO LOGOS MICHAEL 

Dia: Quarta-feira atual 

 

OH! DIVINO LOGOS MICHAEL, ESPÍRITO DO SOL, FONTE 

DE VIDA UNIVERSAL. OH! MICHAEL, INTELIGÊNCIA CRIADORA 

DE NOSSO SISTEMA PLANETÁRIO. OH! MICHAEL, SABEDORIA 

INFINITA DE TODO O CRIADO; PERMITA, MEU SENHOR, QUE 

VOSSAS HOSTES ME INSTRUAM NA SABEDORIA DO FOGO 

SAGRADO, PARA QUE TODAS AS COISAS QUE SE ENCONTRAM 

AO MEU REDOR SEJAM ILUMINADAS PARA SEU PERFEITO 

CRESCIMENTO ESPIRITUAL. 

OH! GRANDE SER CENTRAL, SE É TUA VONTADE, 

INUNDA MINHA ENERGIA COM TUA PODEROSA ENERGIA, 

PARA QUE, POR MEIO DE TI, POSSA AFUGENTAR TODAS AS 

FORÇAS MALIGNAS, PRESERVANDO A SAÚDE E PARA QUE 

MINHAS OBRAS SEJAM SEMPRE JUSTAS E RESPLANDEÇAM 

GLORIOSAMENTE EM BENEFÍCIO DE TODOS OS SERES DA 

CRIAÇÃO. 

OH! MICHAEL, MALACHIM, JOCHAVAT, SAGLAM, 

SARATIEL E AGNI, PRODIGIOSOS SERES QUE REMOVEM 

INCESSANTEMENTE A NATUREZA DESDE O CENTRO DA CRUZ, 

CONCEDEME REALIZAR TEU ESPÍRITO ÍGNEO OU 

CONSCIÊNCIA CRÍSTICA, ATÉ REALIZAR A UNIDADE 

ABSOLUTA DA VIDA. AUM. AUM. AUM. 
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ORAÇÃO AO LOGOS SAMAEL 

Dia: Quinta-feira atual 

 

SAMAEL, DEUS DO RAIO; SAMAEL, DEUS DO FOGO; 

SAMAEL, DEUS DA FORÇA. OH! GRANDIOSA ENCARNAÇÃO DA 

VONTADE SUPREMA, CONCEDE-ME QUE TEU INFINITO PODER 

SEJA A ESPADA DE MINHA VONTADE, PARA SEPARAR DE MIM 

TODO O INÚTIL E TODO O DESNECESSÁRIO QUE IMPEÇA 

MINHA FUSÃO CONSCIENTE COM A UNIDADE ESSENCIAL DE 

MINHA VIDA. 

OH! TU, GLORIOSO SAMAEL, TU QUE EXPERIMENTASTE 

TAMBÉM ESTE PENOSO TRÂNSITO HUMANO, PRESTA-ME UM 

AUXÍLIO POR MEIO DE MINHA CASTIDADE E MINHAS BOAS 

OBRAS, PARA QUE TEUS PODERES REUNIDOS EM MIM, ME 

DEEM A FORTALEZA PARA DESTRUIR TODA A INFLUÊNCIA 

MALÉFICA E PARA VENCER TODOS MEUS DEFEITOS, ATÉ SER 

DIGNO E CAPAZ DE LUTAR PELO TRIUNFO DO ESPÍRITO EM 

TODAS AS ORDENS. 

OH! GRANDE LOGOS SAMAEL, DESCE SOBRE MIM PARA 

QUE MEU ESPÍRITO NÃO DECAIA JAMAIS DO REAL PROPÓSITO 

DE MINHA VIDA E MEUS AFETOS SEJAM EQUITATIVOS, COMO 

A ESPADA DA JUSTIÇA CÓSMICA. AUM. AUM. AUM. 
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ORAÇÃO AO LOGOS ZACHARIEL 

Dia: Sexta-feira atual 

 

OH! DIVINO LOGOS ZACHARIEL... SUBLIME MESTRE... 

TE PEÇO EM NOME DE DEUS TODOPODEROSO, EM NOME DE 

DEUS FILHO MUITO AMADO E EM NOME DE DEUS ESPÍRITO 

SANTO MUITO SÁBIO, QUE ME LIVRE DE TODOS OS MEUS 

INIMIGOS VISÍVEIS E INVISÍVEIS E DE TODAS AS INFLUÊNCIAS 

ASTRAIS QUE PREJUDIQUEM MINHA PESSOA E MEUS BENS. 

OH! DIVINO LOGOS ZACHARIEL... TE ROGO DE TODO 

CORAÇÃO E PELOS MERECIMENTOS DE NOSSO SENHOR O 

CRISTO, PARA QUE ME GUIES A JUSTIFICAR A CONTINUAÇÃO 

DE MINHA VIDA E SATURADA DE COMPREENSÃO PARA 

RESOLVER FAVORAVELMENTE TODAS AS ADVERSIDADES DE 

NOSSA VIDA. 

POR MEIO DO CRISTO INTERNO, QUE ME UNE A TUAS 

VIRTUDES, ESTIMULANDO MINHA MENTE E DESOBSTRUINDO 

MEUS SENTIDOS PARA A GLORIOSA REALIZAÇÃO DE MINHA 

ALMA. EU ME COMPROMETO A SER MAIS JUSTO CADA DIA, A 

FIM DE MERECER TUA ETERNA COMPANHIA, A QUAL ME 

LIVRARÁ DE TODA MÁ INFLUÊNCIA, PERMITINDO-ME 

DESFRUTAR EQUITATIVAMENTE DA EXISTÊNCIA. AMÉM. 

AMÉM. AMÉM. 
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ORAÇÃO AO LOGOS ORIFIEL 

Dia: Sábado atual 

 

OH! DIVINO LOGOS ORIFIEL, PRINCÍPIO E FIM DE 

TODAS AS COISAS. OH! DIVINO LOGOS ORIFIEL... MEU PAI E 

MEU DEUS: PERMITA-ME, SE É POSSÍVEL, OH! ONIPRESENTE 

SENHOR, PARA QUE VOS INVOQUE NO NOME DO CRISTO, PELA 

MAJESTADE DO CRISTO, PELA GLÓRIA DO CRISTO, PARA QUE 

TUA ADORADA E EXCELSA MAJESTADE ME INUNDE COM SUA 

INFINITA SABEDORIA A FIM DE QUE EU POSSA CONJURAR A 

TODOS MEUS INIMIGOS DA ALMA E LOGRE ENVEREDAR-ME 

PELO SENDEIRO DAS GRANDES REALIZAÇÕES ESPIRITUAIS. 

OH! DIVINO LOGOS ORIFIEL, SENHOR DO TEMPO E DO 

ESPAÇO, CONSERVADOR DO EQUILÍBRIO EM TODOS OS 

ASPECTOS; CONCEDE-ME QUE EU POSSA AFUGENTAR AOS 

MAUS ESPÍRITOS E CONFIRA A TODOS OS SERES QUE ACUDAM 

A TI A GRAÇA DA PERSEVERANÇA, A OBSERVAÇÃO E A 

PRUDÊNCIA, PARA QUE COMPREENDENDO AS LEIS DE CAUSA 

E EFEITO, NÃO FAÇAM DANO A OUTROS POR PIEDADE DE SI 

MESMO. 

OH! ORIFIEL... LOGOS DO PLANETA SATURNO, JUIZ 

SUPREMO DO CÓDIGO DA JUSTIÇA CÓSMICA E MESTRE DA 

VIDA, EM TUAS MÃOS ENCOMENDO MEU ESPÍRITO. AMÉM. 

AMÉM. AMÉM. 


