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COMEÇANDO O RITUAL  
 
Caso você esteja invocando um dos 72 anjos cabalísticos, ou seja, um anjo Shem, deverá 
ter em mente que possuí um curto período de 20 minutos para realizar a invocação e fazer 
seu pedido. Tendo em vista este curto período, é desejável que você organize tudo 
previamente para que ao iniciar o prazo, você comece pela invocação cabalística de 
Salomão. 
 
1 - Comece organizando seu altar com as ferramentas necessárias. Posicione seu altar com 
a tábua da arte ao Leste, pois você deverá ficar dentro do círculo mágico de frente para o 
leste. 
 
2 - Deixe a tábua da arte próxima de você, em uma distância em que consiga colocar a 
palma de sua mão no centro da tábua da arte. 
 
3 - Coloque no chão o círculo mágico e escreva ou coloque o nome do arcanjo chefe do 
anjo que você pretende invocar na parte em branco do círculo. 
 
4 - Tome o banho ritualístico, com sal grosso e diga em voz alta: “Me tornar limpo senhor e 
serei claro, levarás e me tornará mais alvo do que a neve;” repita enquanto despeja banho 
do pescoço para baixo. 
 
5 - Após sair do banho e antes de se vestir, diga em frente a suas vestes “Pelo ministério 
figurativo destes trajes santos, vestir-me-ei como os parâmetros da salvação na força do 
mais elevado AMIDOS THEODINIAS ANITOR de ANCOR AMACOR; Que minhas 
declarações sejam cumpridas pela vossa mão ó Adonai! a quem pertence o louvor e a glória 
para sempre mais e mais.” 
 
6 - Já vestido, coloque a taça com água dentro do triângulo da tábua, caso tenha uma bola 
de cristal, coloque-a no lugar da taça com água. Coloque também no centro da tábua da 
arte, incenso e velas, baqueta, lamen do Anjo e outras ferramentas que desejar pois em 
breve faremos novamente a consagração das ferramentas mágicas. 
 
 
RITUAL MENOR DO PENTAGRAMA 
 
Já dentro do círculo e de frente para o leste, comece fazendo a Cruz Cabalística, 
popularmente conhecida como sinal a cruz. Com a mão direita. 
 
1 – Toque a testa e diga ATEH (“Tu és”), 
2 – Toque o peito e diga MALKUTH (“O Reino”), 
3 – Toque o ombro direito e diga VE-GEBURAH (“O Poder”), 

Curso Invocações dos Anjos e Arcanjos - Mago da Luz - Todos os direiros reservados. É expressamente 
proibido a reprodução, cópia ou comercialização deste material sob pena da lei n°9.610 de 1998.  

1 



Curso Invocações dos Anjos e Arcanjos - Mago da Luz - Todos os 
direiros reservados. É expressamente proibido a reprodução, cópia 
ou comercialização deste material sob pena da lei n°9.610 de 1998 
 

 
 
4 – Toque o ombro esquerdo diga VE-GEDULAH (“A Glória”), 
5 – Junte as mãos em forma de palma, como em oração, no centro do peito e diga 
LE-OLAHM (Sempre), 
6 – Pegue a baqueta com a mão direita, aponte para cima, segure com as duas mãos e 
diga AMÉM (Assim está feito). 
7 – Já posicionado no leste, desenhe um pentagrama (siga a orientação de sentido do 
pentagrama acima) com a baqueta, diga(vibrando) IHVH(pronuncia-se assim: Iod Rê Vô 
Rê). 
8 – Vire-se para o Sul, da mesma maneira e diga ADONAI. 
9 – Vire-se para o Oeste, da mesma maneira e diga EHEIE. 
10 – Vire-se para o Norte, da mesma maneira e diga AGLA. 
11. Fique na posição e cruz os braços abertos e pés juntos começando virado para o leste. 
12. Repita em voz alta imaginando os os arcanjos nas suas respectivas posições e os 
pentagramas em fogo. cada anjo está relacionado a um elemento ar, fogo, água e terra, o 
mago ao centro é o 5° elemento, o espírito. 
 
A minha frente Raphael (Ar); 
Atrás de mim Gabriel (Fogo); 
A minha direita, Michael (Água); 
A minha esquerda, Auriel (Terra); 
Ao meu redor flamejam os Pentagramas. 
E na Coluna do Meio brilha a Estrela de Seis Raios. 
 
Novamente de frente para o leste, repetiremos a Cruz Cabalística para finalizar: 
 
1 – Toque a testa e diga ATOH (“Tu és”), 
2 – Toque o peito e diga MALKUTH (“O Reino”), 
3 – Toque o ombro direito e diga VE-GEBURAH (“O Poder”), 
4 – Toque o ombro esquerdo diga VE-GEDULAH (“A Glória”), 
5 – Junte as mãos em forma de palma, como em oração, no centro do peito e diga 
LE-OLAHM (Sempre), 
6 – Pegue a baqueta com a mão direita, aponte para cima, segure com as duas mãos e 
diga AMÉM (Assim está feito). 
 
 
CONSAGRAÇÃO PRÉ INVOCATÓRIO 
 
1- Após finalizar o Ritual menor do Pentagrama e estando de frente à tábua da arte diga as 
seguintes palavras; 
 
"Pela invocação do inefável nome de TETRAGRAMMATON, que minhas ferramentas 
mágicas possam servir como ajuda no que desejamos realizar, e que todo engano saia 
delas e que sejam benditas e santificadas através deste nome, que assim seja" 
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2 - Prossiga dizendo: 
 
"Oh Deus! Autor de todas as coisas boas, me fortaleça, esteja aqui, ilumina-me, Senhor! 
Ilumina estas ferramentas mágicas para que elas sejam consagradas nos ritos da tua santa 
magia. Traga os teus espíritos angélicos para iluminar e abençoar a mim e as ferramentas". 
 
3 - Colocando uma mão em cima da(s) ferramenta(s), diga: 
 
"Você, oh criatura inanimada de Deus, seja santificado, consagrado e abençoado para este 
propósito magistico. Que nenhuma força maligna possa vir de ti e se o fizer que seja 
barrado e banido imediatamente. Que assim seja em teu nome ó Deus criador do universo." 
Conceda-me o poder de conjurar os espíritos celestiais ou inteligências que desejo, 
conceda-me a sabedoria para usar esta(s) ferramenta(s) mágica(s) para a honra de vosso 
santo nome. Conceda-me isso. 
 
Pelo mistério figurativo destas ferramentas santas eu usarei os paramentos da Salvação na 
força do mais elevado, AMIDOS THEODINIAS ANITOR de ANCOR AMACOR; que meus 
desejos possam ser cumpridos pela vossa mão ó ADONAI! A quem pertence o louvor e a 
glória para sempre e sempre mais! Amém! ” 
 
4 - Após a consagração 
 
Organize as ferramentas no altar, deixando apenas a taça, ou bola de cristal dentro do 
triângulo da tábua de arte. Deixe o incenso próximo à tábua e a baqueta em cima do altar, 
ao lado da tábua. 
 
5 - Prepare o incenso e as velas 
 
Monte em cima do seu altar o incenso e as velas referentes ao anjo que irá invocar, utilize 
duas velas da cor especificada para o anjo ou arcanjo escolhido. Caso queira colocar velas 
ao redor do círculo mágico, recomendo que coloque velas brancas uma em cada um dos 
quatro pontos cardeais (leste, sul, norte, oeste). 
 
 
INVOCAÇÃO CABALÍSTICA DE SALOMÃO 
 
Como dito antes, caso você esteja invocando um anjo Shem, é ideal que comece o período 
de 20 minutos de invocação do anjo aquí neste momento. Então, caso tenha finalizado toda 
preparação anterior e lhe sobre tempo, poderá fazer uma meditação e/ou orações de sua 
preferência. 
 
Coloque o Lamen do anjo ou arcanjo em seu pescoço. 
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Acenda as velas e incenso. 
 
Em voz alta diga; 
 
Potências do Reino, colocai-vos sob meu pé esquerdo e em minha mão direita. 
Glória e Eternidade, tocai meus ombros e levai-me pelos Caminhos da Vitória. 
Misericórdia e Justiça, sede o Equilíbrio e o esplendor de minha vida. 
Inteligência e Sabedoria, dai-me a Coroa. 
Espíritos de MALKUTH, conduzi-me por entre as duas colunas sobre as quais se apoia todo 
o edifício do Templo. 
Anjos de NETZACH e de HOD, afirmai-me sobre a pedra cúbica de YESOD! 
Átomos da Mente e das Emoções, equilibrem-se para que eu possa iniciar meus trabalhos 
em YESOD. 
Ó GEDULAHEL! Ó GEBURAHEL! Oh TIPHERETH! 
BINAHEL, sede meu Amor. 
RUACH CHOKMAHEL, sede minha luz! 
Sê o que tu és e o que tu serás, ó KETHERIEL! 
Ishim, assisti-me em nome de SADDAI. 
Querubim, sede minha força em nome de ADONAI! 
BENI ELOHIM, sede meus irmãos, em nome do Filho, o Cristo, e pelas virtudes do 
TZABAOTH. 
ELOHIM, combatei por mim, em nome do TETRAGRAMMATON. 
MALACHIM, protegei-me em nome de IOD HE VAU HE! 
SERAPHIM, depurai meu amor, em nome de ELOAH! 
HASMALIM, iluminai-me com os esplendores dos ELOHIM e da SHEKINAH. 
ARALIM, obrai! OPHANIM, girai e resplandecei. 
CHAIOTH, HA-QADOSCH, gritai, falai, rugi, mugi! 
QADOSCH, QADOSCH, QADOSCH, SHADDAI, ADONAI, YOD CHAVAH, 
EHEIEH ASHER EHEIEH! HALELU-YAH, HALELU-YAH, HALELU-YAH. Amém. 
 
 
INVOCAÇÃO DO ANJO 
 
Diga em voz alta; "Oh Deus! Autor de todas as coisas boas, fortalece-me, para que eu 
possa ficar firme, sem medo, através deste trato e trabalho; ilumina-me, ó Senhor! para que 
meu olho espiritual seja aberto, para que eu veja e conheça seus espíritos angélicos 
manifesando-se aqui neste cristal. ” 
 
Então, colocando a mão no cristal, o mago diz: “E você, ó criatura inanimada de Deus, sejas 
santificada, consagrada, e abençoada para este propósito, para que nenhuma fantasia 
maligna possa aparecer em você; ou, se o fizerem, que possam ser restringidos a falar de 
maneira inteligível, verdadeira e sem a menor ambiguidade, por ADONAI, Amen ! 
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O magista continua: “Conceda-me oh Senhor, o poder de conjurar os espíritos ou 
inteligências celestes, para que possam aparecer neste cristal, conceda-me a sabedoria de 
usar os dons que eles trazem, para a honra de seu santo nome. Conceda isso, por teu filho, 
ó ADONAI. Amen" 
 
Pegue sua baqueta e trace um círculo no chão ao seu redor enquanto você diz: "Em nome 
dos príncipes, Michael, Gabriel, Raphael e Uriel, eu consagro este solo para nossa defesa; 
para que nenhum espírito maligno possa ter o poder de quebrar esses limites prescritos 
aqui, por ADONAI nosso Senhor. Amen." 
 
Em seguida, você conjura o anjo apropriado. 
 
Em nome do abençoado Tetragrammaton, eu te invoco, oh forte e poderoso anjo (ou 
arcanjo) Diga o nome do anjo ou arcanjo. 
 
Se for a vontade divina do Deus santíssimo ! Que você tome a forma que melhor mostra 
sua natureza celestial , e apareça visivelmente aqui neste cristal, e responda às minhas 
demandas, na medida em que eu não transgredir os limites da misericórdia divina, 
solicitando conhecimento ilícito, e que me mostreis graciosamente o que é mais proveitoso 
para eu saber e fazer. 
 
Pela glória e honra da majestade divina, que vive e reina, pelo século dos séculos, Amém ! 
 
"Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu; purifica o coração dentro de 
mim, e não retire de mim, o teu Santo Espírito. “ 
 
"Ó Senhor, pelo seu nome, eu chamei a (Diga o nome do anjo ou arcanjo), permita que ele 
me auxilie. E que todas as coisas possam funcionar juntas, para tua honra e glória, e que a 
ti seja atribuída toda a força, majestade e domínio, Amen!” 
 
 
MANIFESTAÇÃO DO ANJO 
 
Ao sentir que o anjo se manifestou, sendo os sinais mais comuns de manifestação 
correntes de ar geladas, mudança súbita na temperatura do local, sensação de uma espiral 
de energia ao redor de seu corpo, clarões e feixes de luz na sua tela mental, dentre outros. 
siga os seguintes passos; 
 
1. Agradeça e dê as boas vindas, dizendo; 
 
"Oh, Senhor! Sou profundamente grato por ouvir minha oração e obrigado por permitir que 
seu anjo(arcanjo) se manifeste aqui para mim. Amen." 
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“Ó nobre anjo(arcanjo) (Diga o nome do anjo ou arcanjo) , Eu vos saúdo, por todos os 
nomes de Deus e pela mesma potência que eu humildemente vos chamei eu vos convido a 
colocar-se amavelmente neste ambiente que foi cuidadosamente preparado para recebê-lo” 
 
2. Após as boas vindas, faça seu desejo 
 
Ajoelhe-se e declare aquilo que deseja de forma humilde e tranquila. Quando estiver 
declarando seus desejos, faça com a convicção de realização. 
Seja o mais específico possível em seus pedidos e sempre forneça o nome completo de 
batismo de todos os envolvidos e a data de nascimento dos mesmos, pois isso facilita com 
que os anjos encontrem as pessoas. Caso não possua alguma destas informações, utilize 
uma foto atual da pessoa. 
 
Logo abaixo estou demonstrando um exemplo hipotético de como realizar um pedido ao 
anjo ou arcanjo. 
 
"Eu Maria de Lourdes Nasser nascida em 19 de agosto de 1989 peço que João Carlos 
Lacerda Filho nascido em 02 de Maio de 1986 seja curado dos dos sintomas que sente nos 
rins, que ele se torne perfeito, curado e sarado, sem nenhuma doença ao mal no seu 
corpo.Tornando-o assim, livre de qualquer enfermidade.” (Você deve ser bem claro e 
detalhista).” 
 
O exemplo acima, demonstra como fornecer os dados necessários para que o anjo possa 
trabalhar a seu favor. Observe atentamente o nível mínimo de detalhamento de informações 
que seu pedido deve ter. 
 
Recomendo que anote seu pedido em um papel e coloque-o dentro da tábua da arte.  
Após o fim do ritual, cuidadosamente guarde seu pedido junto com o selo do anjo. 
 
 
FINALIZANDO O RITUAL 
 
Agradecimento: 
Ó grande e poderoso anjo (ou arcanjo) (diga o nome do anjo ou arcanjo) agradeço a tua 
presença. Você veio como eu o chamei, e me ajudou como eu o pedi. Assim como você 
veio em paz, em nome do eterno, abençoado e justo Adonai, assim também neste mesmo 
nome você pode partir, e voltar a mim quando eu lhe chamar em seu nome, a quem cada 
joelho se curva. Adeus, (...) que a paz esteja entre nós, aqui e em todo lugar, agora e 
sempre, pelo Eterno e Todo Poderoso. Amém. 
 
Encerramento: 
Por Adonai, o espírito eterno, a fonte de luz, o criador de toda a criação, e o sustentador de 
toda a vida. Toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos, Amém. 
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Recite um salmo de sua preferência para encerrar, deixe as velas queimarem até o fim e 
depois guarde o selo do anjo e os demais materiais em um local adequado. 
 
O tempo para a manifestação do resultado varia de caso a caso, o que você precisa ter em 
mente é que, os anjos são por sua essência mensageiros e não executarão sua vontade 
sem a permissão do altíssimo, seu pedido passará por uma análise e só depois será 
executado de acordo com o tempo e condição ideal para que se concretize. 
Os anjos somente realizarão pedidos que trarão benefícios para o destinado, ou seja, se o 
pedido tiver o intuito de trazer benefícios e prosperidade ele será realizado, caso contrário, 
não. 
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