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Prefácio 

 

Saudações ! E minha gratidão a você leitor, paz e luz ! 

Este material tem o intuito de propagar o aprendizado da magia angelical ao 

povo brasileiro, visto que, na última década o ocultismo teve um grande 

crescimento no Brasil e ganhou milhares de adeptos, porém, mesmo agora 

no ano de 2018, o conteúdo sobre magia angelical ainda é muito escasso, e a 

quantidade de pessoas buscando aprender este sistema tem crescido cada 

vez mais. 

O objetivo deste material é ensinar os conceitos da alta magia angelical, 

contendo o básico sobre Cabala, Magia Cerimonial e Magia planetária, visto 

que essas disciplinas são de fundamental importância de se estudar 

previamente para proceder com a prática da alta magia angelical. 

Além dos conteúdos introdutórios, este material apresenta a descrição da 

operação de invocação, os materiais necessários, também a descrição dos 72 

anjos e os 9 arcanjos, bem como suas descrições, seus selos, suas orações, e 

muito mais. 

Para os que já praticam a arte, este material se torna didático para a livre 

consulta, a partir dos fundamentos da Cabala Judaica. 

Este não é um material original, foi formado a partir das informações de 

diversos outros livros e grimórios, unidos em um só, para facilitar o 

aprendizado do leitor. 

Dito isto, bons estudos e boas práticas a todos, espero do fundo do coração 

que este conhecimento possa iluminar a sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 

 

A Cabala 
A Cabala é uma doutrina mística judaica que procura compreender a essência de Deus e 

do Universo. Este termo proveniente do hebraico tem o sentido de ‘receber’. Este tratado 

envolve questões religiosas e filosóficas, divergindo do judaísmo ortodoxo, do Talmud – 

obra que reúne os debates teóricos dos rabis sobre as tradições judaicas. 

Este caráter esotérico do Judaísmo foi mantido em segredo durante muito tempo, 

inacessível principalmente para as mulheres, destinado apenas ao conhecimento de alguns 

eleitos. Conforme os mitos hebraicos, esta sabedoria milenar foi revelada pelo Criador a 

Moisés ou pelo anjo conhecido como Raziel para Adão. Desde então foi sendo transmitida 

em estilo oral de uma geração para outra. A princípio seus ensinamentos tinham um caráter 

essencialmente fundamentado na experiência concreta, mas posteriormente eles 

assumiram uma natureza mais teórica, sob o poder da sabedoria disseminada pelos 

neoplatônicos e também pelos seguidores de Pitágoras. 

A cabala recebeu um impulso notável no período medieval, com o aparecimento do 

tratado Sefer Yetzirah ou Sheper Bahir, conhecido como Livro da Luz, de teor místico, 

embora o texto mais remoto sobre esta doutrina seja o Livro da Formação ou Sepher 

Yetsirah, o qual surgiu antes mesmo do século VI. Nele se postula a crença de que o 

universo é uma extensão da substância divina. 

Os iniciados da Cabala, conhecidos como ‘baale ha-kabbalah-kabbalah’ - possuidores ou 

mestres da Cabala -, têm o poder de conhecer a verdade mais profunda sobre Deus e o 

Universo, vendo assim além das aparências. Como afirmam os cabalistas, eles têm a 

capacidade de enxergar a totalidade, transcendendo os véus que encobrem a realidade 

maior, ou seja, as sete cortinas que separam o Homem de sua aliança mística com o Divino. 

O milenar ensinamento cabalístico identificou minuciosamente toda a formação do 

mundo integrado dos cem por cento. Este estudo é representado por uma estrutura 

denominada árvore da vida. 

Esta árvore representa toda a estrutura dos mundos físico, emocional e espiritual, enfim 

tudo que existe. Seu entendimento vai revelar todo o funcionamento do mundo dos cem 

por cento. E este entendimento é parte fundamental na confecção de um mapa para uma 

vida significativa. 

Não esqueça que todo este conhecimento ficou oculto por milênios e este é portanto um 

momento muito especial. Momento de compartilhar uma sabedoria divina. 

 

 



10 -MALKHUT – 10% 

 

A primeira dimensão é conhecida como Malkhut, o reino do mundo físico, da matéria, e 

do mundo percebido pelos cinco sentidos. Uma grande parte das pessoas passa a vida 

percebendo apenas este mundo e acreditando que apenas o que é aparente representa a 

totalidade da existência. É o que se chama viver no mundo dos 10%. 

A palavra chave nesta dimensão é a ESCOLHA. Tudo que nos acontece nesta vida tem 

relação com uma escolha feita por nós mesmos previamente. A libertação do mundo 

ilusório significa compreender isto plenamente e parar de atribuir os fatos de nossa vida à 

fatalidade. 

Quais são as escolhas que você tem feito para sua vida? 

9-YESOD – 20% 

Ao enxergar esta segunda dimensão, denominada Yessod, saímos de uma percepção 

puramente física do universo e ingressamos no caminho para enxergar o mundo dos 

100%. Muitos seres humanos não atingem este nível de percepção e passam a vida apenas 

no mundo aparente. Nesta dimensão reside a base e o fundamento de nossas atitudes. 

A palavra chave aqui é o PROPÓSITO. Somente tendo-se propósitos conscientes é que 

podemos realizar escolhas fundamentadas. Existem pessoas que são bonitas, ricas, 

inteligentes, saudáveis, sensíveis, e mesmo assim estão sempre insatisfeitas porque não 

possuem um propósito para suas existências. Para estas os cabalistas tem uma dica: A 

base de qualquer propósito é o desejo de compartilhar. 

Você tem um propósito em sua vida? Se tem, ele inclui o desejo de compartilhar? 

8-HOD – 30% 

Hod é uma dimensão relacionada ao auto-aperfeiçoamento. Uma das razões para se estar 

vivo é fazer as coisas cada vez melhor. Mesmo que façamos uma mesma coisa por 

dezenas de anos, precisamos sempre estar nos aprimorando, re-inventando, sentindo 

diferente. 

A palavra chave nesta dimensão é o REFINAMENTO. Para refinar a si mesmo você 

precisará se lapidar e neste processo terá que se livrar de excessos. Possivelmente pensará 

por algum momento estar perdendo alguma coisa. 

Em que área de sua vida você necessita um maior refinamento? 

7-NETSACH – 40% 

Esta é uma dimensão relacionada à imortalidade. A palavra chave aqui é a 

PERMANÊNCIA. Esta é uma das grandes chaves do caminho espiritual. É necessário 

permanecer. É comum assistirmos pessoas buscando um caminho por um ano, depois 

vão para outro caminho, aí param de buscar, para então trocar de caminho novamente. 

Na verdade, muito mais importante do que a escolha do caminho A ou B, é permanecer 

e aprofundar em um caminho escolhido. 



Normalmente, quando achamos que estamos em um caminho coerente surgem desafios, 

obstáculos aparentemente intransponíveis, que colocam todas as nossas convicções em 

cheque. Por isto existe uma outra palavra chave nesta dimensão: A CONFIANÇA. 

Você permanece em seus objetivos? 

6-TIPHERET – 50% 

Nesta dimensão residem os aspectos relacionados ao equilíbrio, a beleza e a harmonia. A 

palavra chave desta dimensão é a CONTEMPLAÇÃO. A principal ferramenta para se 

adquirir uma consciência contemplativa é a meditação, parte essencial do caminho do 

cabalista. Por mais que se estude não se chega à lugar algum sem praticar a meditação. 

A meditação só terá o efeito desejado se realizada com permanência, com refinamento , 

estando atrelada à um propósito , e realizada por uma escolha consciente. São estes 

exatamente os atributos das dimensões vistas até o momento. 

A MEDITAÇÃO faz parte da rotina de sua vida, como comer e dormir? 

5-GEBURAH – 60% 

Nesta dimensão a palavra-chave é a DISCIPLINA. Geburah também é associada ao 

DESEJO DE RECEBER. Somente pela virtude da disciplina é que é possível afastar 

nossos aspectos destrutivos e abrir espaço para receber o que realmente desejamos desta 

vida. 

Conforme vimos anteriormente, existe uma contra inteligência que nos acompanha da 

primeira inspiração ao último suspiro de nossa vida. Precisamos dizer não a estes nossos 

aspectos destrutivos para seguir em direção à uma existência plena. 

Estou disposto a abrir mão do fácil para atingir meu propósito? 

4-CHESSED – 70% 

Chessed é a dimensão da misericórdia, associada ao DESEJO DE COMPARTILHAR. 

Quando atingimos esta dimensão nos aproximamos da natureza do criador e, portanto, 

de nossa própria natureza divina. O equilíbrio entre estas duas dimensões, 

Geburah(desejo de receber) e Chessed (desejo de compartilhar) é a chave para uma vida 

plena. 

O quanto você compartilha tudo aquilo que recebe? 

3-BINÁ – 80% 

A partir da dimensão de Biná encontramos a porta de entrada para o mundo infinito. A 

palavra chave aqui é o ENTUSIASMO. Você pode ter atingido todas as virtudes 

anteriores. Terá conquistado uma vida maravilhosa no plano da ação e também em todo 

seu aspecto emocional. Será com certeza uma pessoa espiritualizada. Mas para atingir a 

dimensão do mundo infinito é necessário algo a mais. É necessário entusiasmo e 

principalmente ALEGRIA. 

Você demonstra alegria e entusiasmo com a vida? 

 



2 – CHOKHMÁ – 90% 

A dimensão relacionada a Chochmá é atingida por pouquíssimas pessoas. A palavra 

chave aqui é a AUTO-ANULAÇÃO. Quando atingimos esta virtude, e isto só é possível 

em flashes, percebemos a nós mesmos como se fossemos uma pessoa externa. Não existe 

mais aquele conceito tal como: 

“Ah, como estou feliz que as coisas estão tão bem para mim!”, ou “Ah, como estou triste 

porque as coisas não acontecem como eu gostaria!”. 

Ao se atingir Chochmá o ego é totalmente anulado e a sensação de liberdade é total. Só é 

possível atingir esta dimensão por curtos momentos. 

Você se percebe como parte de um todo muito maior? 

1- Keter 100% 

É a dimensão do mundo infinito. Tudo que existe em nosso universo deriva da luz 

emanada pelo mundo infinito. A palavra chave associada à Keter é a CERTEZA. 

Quando se atinge a dimensão de Keter, o milagre torna-se possível, pois as limitações da 

matéria aqui não existem mais. 

É necessário ter atingido todas as outras dimensões e ainda injetar uma absoluta 

CERTEZA para que se possa atingir esta dimensão e ao menos por um breve momento 

entender a nossa origem primordial. 

 



A Cabala no corpo humano 

 
Nosso corpo é uma importante ferramenta de contato com as emoções, com os 

elementos da natureza que o forma, com a alma e com a mente, repetindo a história de 

sua criação. Para uma explicação do corpo arquetípico foram utilizadas questões da 

Cabala no plano expressivo da manifestação do arquétipo. 

A palavra Cabala significa "Tradição". Ela é um sistema de compreensão do mundo 

místico judaico, onde acredita-se que seja possível entender Deus. Mas, com o passar dos 

anos a Cabala evolui como forma de compreensão da organização do esquema corporal 

da vida, sendo chamada também de a Árvore da Vida. A árvore é um símbolo sagrado 

encontrado nas mais diversas culturas em diferentes épocas, ela faz parte do inconsciente 

coletivo. Segundo a psicóloga Angelita Scárdua, ela representa a estrutura do universo, 

seus galhos representam a conexão com as dimensões superiores e sagradas da existência 

humana, já as raízes simbolizam a ligação com os aspectos inferiores, primitivos e básicos, 

funcionais da vida. Seus frutos dão a ela atributos positivos do eterno. Sempre damos 

significados a algo tentado explicar a nossa própria existência, e uma forma pela qual 

fazemos isso é na utilização da Metáfora Espacial, que é algo simples que nos auxilia a 

compreensão arquetípica dos símbolos. 

Ela se refere às dimensões físicas, "cima", "baixo", "esquerda" e "direita", todos estes têm 

uma associação em diversas áreas inclusive com o corpo. Quando se fala que estamos nos 

sentindo bem, felizes ou com outros sentimentos positivos diz-se que nós percebemos 

para "cima", e quando estamo-nos sentindo mal, tristes diz-se que nos sentimos para 

"baixo". 

Pode-se ver que sempre usamos os significados da metáfora espacial em nossas vidas. Na 

religião, nos contos-de-fada, na mitologia, pode-se ver que associamos o sagrado, o 

divino, o espiritual, o bondoso, o superior e os deuses com o espaço geográfico do alto, e 

quando falamos do mal, desonesto, sujo, diabo ou seres maléficos e as perdas, liga-se à 

idéia do espaço geográfico subterrâneo e inferior. Com essa explicação torna-se mais fácil 

entender o sentido filosófico e existencial da Árvore da Vida no sentido cabalístico. Na 

parte superior da árvore cabalística localizada na cabeça vemos a Coroa e na parte 

inferior localizado nos pés e pernas vemos o Reino, o que simbolicamente demonstra a 

conexão do sagrado com o mundano. 

Há também na cabala a separação do lado esquerdo com a escuridão e impureza, e no 

lado direito temos a fonte da luz e da pureza. Sempre associamos inconscientemente a 

parte esquerda do corpo com algo negativo, pois biológica e culturalmente não se 

desenvolve este lado, evoluímos desenvolvendo o lado direito. O lado esquerdo mostra 

no esquema corporal o coração que é símbolo da emoção e também é o lado do 

inconsciente, pois é o lado menos trabalhado, e nele existem muitas emoções perdidas e 

não trabalhadas, por isso o associamos ao impuro e ao escuro, pois está mal resolvido e 

escondido. Já o lado direito é naturalmente o lado mais desenvolvido na maioria das 

pessoas, é o lado do "trabalho" porque evoluímos utilizando essa parte do corpo, portanto 

é a zona do consciente, da luz, pois é o que se conhece e temos a percepção mais 

avançada. A luz é o símbolo típico do conhecimento em todas e quaisquer mitologias, 

contos-de-fada e religiões. Isso também é biológico, basta olhar para os tempos ancestrais. 

Nesta época fazíamos tudo durante a parte clara do dia, porque era menos perigoso e nos 

permitia boa visão das coisas ao nosso redor, já a noite não tínhamos auxilio da luz para 

enxergar nada, existiam inimigos à espreita, feras e o desconhecido. Por isso damos à luz 

o símbolo do conhecimento e às trevas o significado de sombrio, perigoso e maléfico. A 

esquematização simbólica da Cabala se organizou de acordo com a experiência evolutiva 



humana. Segundo o livro Zohar (Esplendor) – um livro místico judaico – ensina, que a 

alma humana se divide em três elementos básicos: o Nefesh que se associa aos instintos, 

aos desejos corporais e é a parte inferior e animal da alma; o Ru'ach, que é associado às 

virtudes morais e à habilidade de distinguir o bem e o mal, é a parte mediana do espírito, 

e o Neshamah, que é a parte que nos separa claramente das outras formas de vida, 

relaciona-se com o intelecto, permite que o indivíduo tenha consciência de Deus. E com 

o Raaya Meheimna – um livro posterior ao Zohar – ainda se incluem mais dois níveis: o 

Chayyah, que nos permite ter a percepção do divino e o Yehidah, que possibilita ao 

homem a união máxima com Deus, é a parte mais superior da alma. Com isso, fica mais 

clara a árvore cabalística na Metáfora Espacial. Ainda existem dez centros cabalísticos no 

corpo simbólico, chamados Sephirots, que significam "safiras" ou "luzes cintilantes" que 

funcionam vinculadas umas às outras. Segundo a psicoterapeuta Junguiana Lucy Penna, 

são localizações imaginais de dez arquétipos. Esses Sephirots são interligados gerando 

vinte e dois caminhos) são as dez emanações de Ain Soph na cabala. Segundo a cabala, 

Ain Soph é um princípio que permanece não manifestado e é incompreensível à 

inteligência humana. Deste princípio emanam os Sefirot em sucessão. Esta sucessão de 

emanações forma a árvore da vida. Os Sefirot emanados são, na sequência: 

 

Kether - Coroa 

Chokmah - Sabedoria 

Binah - Entendimento 

Chesed - Misericórdia 

Geburah - Julgamento 

Tipareth - Beleza 

Netzach - Vitória 

Hod - Esplendor 

Yesod - Fundamento 

Malkuth – Reino 

 

Há ainda um décimo primeiro Sefira, chamado Daath, que representa o abismo, o caos, 

e normalmente não é representado na árvore da vida, sendo considerado um portal para 

as qliphoth, as sephiroth adversas. 

Na árvore da vida os Sefirot estão alinhados em três pilares conectados entre si por meio 

de vinte e duas ligações. Também se dispõem em três camadas triangulares e sucessivas, 

cada uma delas associada a um mundo (Atziluth, o Mundo das Emanações; Beriah, o 

Mundo das Criações; e Yetzirah, o Mundo das Formações), mais Malkuth na base 

(correspondendo a Asiyah, o Mundo das Ações). 

 

Logo abaixo seguem suas localizações e seus aspectos simbólicos. 

 

Malkhuth (O Reino) – localiza-se nos pés e em nossas pernas, é o contato com o solo, 

representa a conexão com a parte instintiva, animal humana é a realidade física. Engloba 

também a energia de sustentação do corpo e da vida, é o local da energia telúrica, ou seja, 

a energia de ação, e simbolicamente é o contato com a Mãe Terra, Gaia, que na mitologia 

grega é a deusa-mãe terra, a criadora e geradora dos outros deuses, ela representa o 

interior humano, fonte de emoções mais primitivas. 

 

Yesod (Fundamento / Forma) – localiza-se acima dos órgãos genitais e abaixo do 

abdômen, é o local que funciona como um reservatório das inteligências e da criatividade, 

nesse local os atributos são misturados, equilibrados e preparados para a revelação física. 

É o centro que reune informações de oito das sephirots. Essa área do corpo é conhecida 



como o ventre, ele é o centro da consciência humana, lá equilibramos todas as energias 

vitais e sexuais. Representa o contato com a vida e com o feminino. Yesod é olhar-se para 

si mesmo sem usar máscara alguma, permitindo, assim entrar em contato com o eu 

profundo, criativo e verdadeiro. Sua imagem arquetípica é a lua. 

 

Netsach (Vitória / Poder / Eternidade) – localiza-se no lado esquerdo próximo entre a 

parte superior da coxa e a cintura. Fica no local do Íleo (osso que forma a pelve), é o 

local onde se abriga o centro responsável pelo contato com o próximo, surge daí o desejo 

de superar os próprios limites. É ligado ao fato de saber lidar bem com as paixões e com 

a sedução. Engloba ainda o princípio fálico fertilizador, e assim representa o local do 

masculino. 

 

Hod (Glória / Majestade) – localiza-se no lado oposto a Netsach, é um canal de melhoria 

interna e de contato com o outro, representa a aceitação dos pensamentos e 

reconhecimento do eu em relação ao outro, ou seja, criação do espaço interno e 

individual. É o principio receptivo dos óvulos femininos. A energia criativa de Yesod 

surge de uma comunicação entre Netsach e Hod. 

 

Tipheret (Beleza / Coração) – Situa-se no centro do tórax em cima do coração, é o centro 

da Árvore da Vida. Aqui temos a complementação de consciente e inconsciente, local 

onde se integram os opostos, trazendo, assim a inteligência emocional, sendo o centro da 

sabedoria da vida e do entendimento sobre a luz do ego (consciência). É fonte de 

emoções superiores como os amores, principalmente o amor ágape. [Para os gregos 

existem quatro tipos de amor, que são: Eros (o amor físico e sexual, a paixão), Storge (o 

amor familiar), Philos (o amor entre amigos, a amizade) e por ultimo o Ágape (o 

verdadeiro amor, o incondicional)]. 

O amor Ágape significa generoso, é o amor que se escolhe ter, um bom exemplo desse 

amor é dado por Jesus Cristo. É o centro cabalístico que tem como imagem arquetípica o 

sol. 

 

Geburah (Justiça / Rigor) – Está localizado no ombro direito, é o centro de controle dos 

desejos responsável por questionar os impulsos e as vontades. 

Centraliza a energia arquetípica, canalizando-a em questões objetivas do mundo real, 

como o ideal de superar as barreiras e transformar a própria vida. 

 

Chesed (Misericórdia) – Está localizado no lado oposto de Geburah, é o local que 

representa a vontade de compartilhar as boas emoções da vida, o impulso de se doar ao 

próximo e também é conhecido como compaixão. De ponto de vista simbólico é o local 

do intuitivo, do espiritual e da bondade. 

 

Binah (Sabedoria / Entendimento) – Situa-se no lado esquerdo do cérebro, fica na área 

da razão do ser humano. Este ponto cabalístico influencia as definições racionais e a 

organização do pensamento ou planejamento concreto de algo. Tem ligação com o 

símbolo arquetípico da água, que sempre está associada ao feminino e ao futuro. 

 

Chokmah (Razão / Inteligência) – Está associado ao lado direito do cérebro. É a região 

da intuição, das manifestações artísticas, da criatividade e das grandes idéias, tem como 

imagem arquetípica o elemento fogo, que se associa ao masculino e ao passado. 

 

 

 



Kether (Coroa) – É a copa da árvore, situa-se na parte superior da cabeça. É a unificação 

de todos os sephirots, representa a Luz Superior, gera todo o potencial criativo. No 

hinduísmo é visto como o Brahma, o princípio da energia vital. Nesse ponto concentram-

se as experiências da vida, dando passagem ao reino espiritual. Ao nível simbólico 

podemos dizer que é o caminho iniciático para a conexão com o Inconsciente Coletivo. 

 

 
 

 
 



Capítulo 2 
 

 

Magia Cerimonial 
 

A Magia Cerimonial abrange vários sistemas mágicos entre eles a Magia Talismânica, 

Salomônica, Enochiana, Greco-Egípcia etc. O Ritual vem a ser a parte falada do cerimonial, 

onde se incluem todas as invocações, evocações, conjuros, preces e orações proferidas pelo 

mago e/ou magista. 

Na Magia Cerimonial, as hierarquias de “Poder”, têm que estar bem definidas, 

orquestradas, paramentadas, documentadas e praticadas. Os materiais ritualísticos atuam, 

mas só tem validade se corresponderem ao estado íntimo adquirido. Assim, cada 

instrumento exterior (seja o bastão, a espada, o Tetragramaton, o Pentagrama e outros) 

torna-se um meio de catalização dos espíritos e forças invocadas. 

Em geral magos cerimoniais trabalham com energia interna (Ki) combinada com a energia 

de diversas entidades não-humanas (deuses, anjos, gênios etc) para realizar suas operações 

mágicas.  O magista (termo usado para ambos os sexos) domina e ordena as entidades de 

diversas hierarquias e para tal tem que ter controle tanto interno como externo. Algumas 

vezes uma forma de energia espiritual mais geral (planetária, elemental ou zodiacal) pode 

ser usada para criar “elementais” artificiais, consagrar talismãs e amuletos, lançar feitiços 

etc. Outras vezes ele precisa pedir ajuda a um arcanjo ou mesmo evocar um daemon para 

fazer sua magia.  

Muitas vezes são utilizados nomes e atributos de Deus (ou deuses) sob a forma de 

"Nomes Bárbaros de Invocação e Evocação" que formam as palavras de conjuração, em 

geral uma mistura do latim, hebraico, grego e gnósticos. 

 

Atualmente a Magia Cerimonial se refere a muitas tradições diferentes, mas a maioria é 

geralmente baseado na Kabala, Herméticos, Rosacruzes, Alquimia ou no trabalho de 

várias facções da Golden Dawn, que usa todas elas. Thelema, a tradição de Aleister 

Crowley, está agrupada com a Magia Cerimonial. A Magia Cerimonial é também 

chamada de Alta Magia.  

A História da Magia Cerimonial é complexa devido a quantidade de influências que ela 

recebeu ao longo de sua existência.  

 

 

 

 

 

 



Instrumentos Básicos da Magia Cerimonial 

 

1-Círculo Mágico 

Todos autores de livros que lidam com magia cerimonial que dão relatos sobre 

conjuração e invocação de seres de qualquer espécie apontam que o círculo mágico tem 

nisto o mais importante papel. Centenas de instruções podem ser encontradas de como 

fazer círculos mágicos para alcançar os mais variados objetivos, por exemplo com 

Albertus Magnus, na Clavícula Salomonis, na Goethia, em Agripa, na Magia Naturalis, na 

Magia Naturalis de Fausto e nos velhos grimórios. É dito em todos lugares que quando 

invocando ou chamando um ser, deve-se ficar dentro do círculo mágico. 

 

Um verdadeiro círculo mágico representa o layout simbólico do macrocosmo e do 

microcosmo, ou seja, do homem perfeito. Ele fica para o início e o fim como para o alfa 

e o Omega, assim como para a eternidade, que não tem início nem fim. O círculo 

mágico, conseqüentemente, é um diagrama simbólico do infinito, da divindade em todos 

seus aspectos, e pode ser compreendida pelo microcosmo, i. e. pelo adepto verdadeiro, o 

perfeito mago. 

 

Desenhar um círculo mágico significa simbolizar o divino na sua perfeição, para obter 

contato com ele. Acontece, acima de tudo, no momento que o mago está no centro do 

círculo mágico, pois por este ato o contato com a divindade está demonstrada 

graficamente. É o contato do mago com o microcosmo em seu "maior passo" de 

consciência Conseqüentemente, do ponto de vista da magia verdadeira, é muito lógico 

que ficar no centro do círculo mágico é equivalente a ser, na consciência de quem fica, 

em unidade com a divindade universal. Disto pode-se ver claramente que um círculo 

mágico não é somente um diagrama para proteção de influências negativas não desejadas, 

mas segurança e inviolabilidade são trazidas através desta consciência e contato espiritual 

com o altíssimo. 

 

O mago que fica no centro do círculo mágico é protegido de qualquer influência, não 

importa que seja má ou boa, pois ele próprio está, de fato, simbolizando o divino no 

universo. Adicionalmente, por permanecer no centro do círculo mágico, o mago também 

representa a divindade no microcosmo e controla e governa os seres do universo em um 

modo totalitário. 

 

A essência esotérica do mago que permanece no centro do círculo mágico é, 

conseqüentemente, muito diferente da qual os livros de evocação usualmente mantém. 

Se um mago que está no centro do círculo mágico não estiver consciente do fato que ele 

está, no momento, simbolizando Deus, o divino e o infinito, ele não estará apto a praticar 

qualquer influência em qualquer ser de qualquer espécie. O mago é, naquele momento, 

uma perfeita autoridade mágica a quem todos poderes e seres devem obedecer de modo 

inquestionável, definitivo e completo. 

 



 

Sua vontade e as ordens que ele dá a seres e poderes são equivalentes à vontade e ordens 

do infinito, do Divino, e devem conseqüentemente ser incondicionalmente respeitada 

por todos os seres e poderes que o mago conjurou. 

 

Se o mago, durante tais operações, não tiver a atitude correta sobre seus atos, ele degrada 

a si mesmo para um feiticeiro, um charlatão, que simplesmente gesticula e não tem 

contato verdadeiro com o mais elevado. A autoridade do mago, em tal caso, seria 

certamente duvidosa. 

Um círculo mágico pode servir a muitos propósitos. Pode ser utilizado para evocações de 

seres ou como meio protetivo contra influências invisíveis. Não é necessário em todos os 

casos que seja desenhado ou posto no chão. Pode ser desenhado no ar com uma arma 

mágica, como a espada mágica ou bastão mágico, sobre a condição de que o mago esteja 

completamente consciente da qualidade universal de proteção, etc. 

Se nenhuma arma mágica estiver à mão, o círculo pode também ser efetuado com o 

dedo ou com a mão somente, considerando que isto é feito com o espírito reto, em 

concordância com Deus. É mesmo possível formar um círculo mágico através da mera 

imaginação. 

 

(Exemplo de Círculo Mágico, outros modelos constam nos apêndices deste material) 
 
 



2-Varinha de Comando 
    

A Varinha de Comando - também chamada de Baqueta de Poder, é um dos 

instrumentos mais importantes da Alta Magia e merece uma atenção e análise 

cuidadosa. Na tradição Ocidental a Varinha é associada ao elemento Ar, que simboliza a 

mente, o intelecto e a comunicação. Ela fornece ao magista um meio de canalizar 

pensamentos abstratos, e transformá-los em energia de manifestação no Plano Material. 

  

De fato a Varinha de Comando é o instrumento que dirige as forças astrais. Ela 

representa a Vontade do Mago, seu Poder e a grande força magnética, o princípio 

universal de vida que existe latente no corpo sutil, na base da coluna vertebral (chakra 

muladhara).  

  

A função do Bastão do Mago é de irradiar energia. Papus a define: 

 

"Esta baqueta não tem outro fim senão o de condensar uma grande quantidade de fluido 

emanado do operador ou das substâncias dispostas por ele para o fim em vista e de 

dirigir a projeção deste fluido sobre um ponto determinado." 

  

É por meio da Varinha ou Baqueta que o magista canaliza não só sua própria energia vital 

como as forças astrais dos planos internos e as lança - como uma flecha ou raio lazer - até 

o alvo. 

 
 

(Exemplos de varinhas de comando) 

 

3-Adaga ou Punhal 

O punhal é uma ferramenta de banimento e eliminação de energias negativas. Simboliza o 

elemento Fogo, sendo utilizado também como uma ferramenta de ameaça para seres do 

astral inferior muitas vezes o Punhal assume um caráter exorcista e corresponde ao 

Elemento Fogo e ao Arcanjo Mikhael (Miguel), o Espírito do Sol. 

  

De forma similar a Espada o Punhal Mágico tem a função de defesa e comando tornando-

se objeto de catalisação das forças astrais que estão atuando no momento do ritual. Muitas 

energias podem surgir oriundas de um portal que foi aberto, e estas podem, a partir dos 

fluidos vitais emprestados dos elementos de materialização; formar conglomerados de 

energia capazes de atuar no plano físico. Assim, a ponta metálica da espada mágica dissocia 

esses coágulos de força vital, eliminando a capacidade de tais entidades de atuar no plano 

físico. 



 

O Punhal, habilmente manejado por um Mago, é capaz de atingir energeticamente 

parasitas do astral inferior tais como “miasmas” e as “larvas astrais” e mesmo (em certos 

casos) os kiumbas que são espíritos trevosos ou obsessores. Também auxilia nos casos de 

enfeitiçamento pelos “cortes” dos laços fluídicos. 

  

Por ter uma ponta metálica, e por ser um condutor de calor e eletricidade, concentra luz e 

poder capaz de atingir o Plano Astral, dissolvendo formações astrais inferiores ou 

antagônicas que sejam endereçadas ao mago ou a alguém sobre qual esteja operando. Esse 

fenômeno pode confundir as pessoas. Isso ocorre, pois muitos podem achar que um 

punhal mágico (como a espada) pode ferir uma "entidade" puramente astral. 

 

 
(Exemplo de Adaga cerimonial) 

 

4-Espada 

A espada é uma ferramenta importante nos cerimoniais de Alta Magia entretanto, a 

espada deve ser considerada um objeto de defesa durante as Cerimônias de Magia 

Evocativa e é posta sob o domínio de Marte. Por exata razão, trata-se de um instrumento 

que, ao menos no início, não é estritamente necessária pelo menos para o estudante 

principiante, porém é usada com extrema prudência e só nas operações mais complexas. 

5-Pantáculo 

Os pantáculos são símbolos de poder, representam o elemento Terra e tem a função de 

manifestar a vontade do magista, geralmente aplicados a proteção ou empoderamento do 

mago.  

Um exemplo são os pantáculos do Rei Salomão, filho de Davi. Outros são 

confeccionados contendo Quadrados mágicos associados a Planetas, a fim de obter 

destas os influxos astrais a favor da intenção do mago.  

 

 

 



 

(Primeiro pantáculo do Sol, ao qual todas as criaturas obedecem e os espíritos angelicais 

o reverenciam com os joelhos dobrados.) 

 

6- A Taça 

Pode ser feita de cristal, madeira, pedra, metal ou objetos da própria natureza, como uma 

concha. Está associado ao elemento água e simboliza o aspecto feminino, como o útero. 

É utilizado para ingerir bebidas nos rituais, como vinho, água ou algum composto 

específico. 

  

7-Sino 

O sino serve para chamar a atenção do mundo espiritual durante o ritual, deve ser tocado 

antes das conjurações e invocações para se obter a atenção dos seres astrais ao qual o 

magista pretende convocar. 

 

8-Triangulo da arte 

O triangulo é destinado a manifestação das energias evocadas, funciona como um 

condensador da energia astral e também como o portal de entrada das energias. 

Geralmente os triângulos da arte são produzidos contendo palavras de poder e nomes 

divinos ao seu redor afim de intensificar a manifestação da energia através do poder das 

palavras e símbolos.  

 



 

(Exemplo de um triangulo da arte destinado à invocação de anjos, outros exemplos 

constam nos apêndices deste material) 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 



 

 

Magia Planetária 
Outro assunto de extrema importância que o mago deve aprender antes de iniciar seu 

contato com os seres angelicais, é a magia planetária. 

Todos os seres angelicais, principalmente os Arcanjos, estão intimamente ligados a 

esferas planetárias, e cada planeta governa determinadas virtudes e elementos, é 

importante para o mago conhecer essas virtudes para realizar uma cerimônia que esteja 

de acordo com os seus objetivos. 

 

Virtudes dos Planetas 

(Descrição segundo Salomão) 

Deve-se entender que os planetas têm seu domínio ao longo do dia que associa o nome 

que lhe é dado e foram atribuídos a eles; por exemplo, Saturno sobre o sábado, Júpiter 

sobre a quinta-feira, Marte sobre a terça-feira, o Sol sobre o domingo, Vênus sobre a 

sexta-feira, Mercúrio sobre a quarta-feira e a Lua sobre a segunda-feira.  

A regência dos planetas sobre cada hora começa no amanhecer, no nascimento do Sol no 

dia que toma o nome de tal planeta, e o planeta que o segue sua em ordem rege sobre a 

hora seguinte. Desta maneira, no sábado a primeira hora é regida por Saturno, enquanto 

que a segunda é regida por Júpiter, a terceira por Marte, a quarta pelo Sol, a quinta por 

Vênus, a sexta por Mercúrio e a sétima pela Lua, e Saturno volta a reger a oitava e os 

outros na mesma ordem novamente, mantendo sempre esta mesma ordem.  

Observe que cada experimento ou operação mágica deve ser executado sob o planeta e 

geralmente sob a hora que se relaciona com tal operação, por exemplo:  

Nos dias e horas de Saturno podem realizar os experimentos para invocar as almas de 

Hades, porém somente aquelas que morreram de morte natural. Também nestes dias e 

horas se pode operar para atrair boa ou má fortuna para construções; para ter espíritos 

familiares que cuidem do sono, para causar êxito ou fracasso nos negócios, possessões, 

bens, sementes, frutas e coisas similares, afim adquirir conhecimento; para produzir 

destruição e causar morte, e para semear ódio e discórdia.  

 

Os dias e horas de Júpiter são próprios para obter honras e adquirir riquezas; fazer 

amizades, preservar a saúde; e alcançar tudo aquilo que se deseja.  

 

Nos dias e horas de Marte pode executar as operações relativas à guerra; alcançar honra 

militares; adquirir coragem; vencer inimigos; causar ruínas, assassinatos, crueldade, 

discórdia; para ferir e causar morte.  



Os dias e horas do Sol são muito bons para realizar as operações relacionadas com o 

bem-estar mundano, esperança, ambição de lucro, fortuna, adivinhações, obter favores de 

príncipes, para dissolver sentimentos hostis e conseguir amizades. 

  

Os dias e horas de Vênus são bons para fazer amizades; para bondade e amor; para 

empreendimentos alegres e prazerosos, e para viagens.  

 

Os dias e horas de Mercúrio são bons para operações relacionadas à eloquência e 

inteligência, desembaraços nos negócios; ciência e adivinhação; maravilhas; aparições; e 

perguntas relacionadas com o futuro. Pode-se também realizar operações sob este 

Planeta em coisas como roubos, escritos (documentos, petições), fraudes, mercadorias, 

etc.  

 

Os dias e horas da Lua são bons para comissões, viagens, envios (remessas, expedições), 

mensagens (recados, notícias), navegação, reconciliações, amor e aquisições de 

mercadorias através da água (rio ou mar). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horas Planetárias 

(Estes horários levam em conta que você está no Brasil e que o Sol nasce por volta das 

6:00 da manhã, caso esteja em um fuso horário diferente, o nascer do Sol sempre será a 

primeira hora planetária do dia e deve ser usada como base.) 

HORA DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

6h Sol Lua Marte Mercúrio Júpiter Vênus Saturno 

7h Vênus Saturno Sol Lua Marte Mercúrio Júpiter 

        

8h Mercúrio Júpiter Vênus Saturno Sol Lua Marte 

        

9h Lua Marte Mercúrio Júpiter Vênus Saturno Sol 

        

10h Saturno Sol Lua Marte Mercúrio Júpiter Vênus 

        

11h Júpiter Vênus Saturno Sol Lua Marte Mercúrio 

        

12h Marte Mercúrio Júpiter Vênus Saturno Sol Lua 

        

13h Sol Lua Marte Mercúrio Júpiter Vênus Saturno 

        

14h Vênus Saturno Sol Lua Marte Mercúrio Júpiter 

        

15h Mercúrio Júpiter Vênus Saturno Sol Lua Marte 

        

16h Lua Marte Mercúrio Júpiter Vênus Saturno Sol 

        

17h Saturno Sol Lua Marte Mercúrio Júpiter Vênus 

        

18h Júpiter Vênus Saturno Sol Lua Marte Mercúrio 

        

19h Marte Mercúrio Júpiter Vênus Saturno Sol Lua 

        

20h Sol Lua Marte Mercúrio Júpiter Vênus Saturno 

21h Vênus Saturno Sol Lua Marte Mercúrio Júpiter 

        

22h Mercúrio Júpiter Vênus Saturno Sol Lua Marte 

        

23h Lua Marte Mercúrio Júpiter Vênus Saturno Sol 

        

0h Saturno Sol Lua Marte Mercúrio Júpiter Vênus 

        

1h Júpiter Vênus Saturno Sol Lua Marte Mercúrio 

        

2h Marte Mercúrio Júpiter Vênus Saturno Sol Lua 

        

3h Sol Lua Marte Mercúrio Júpiter Vênus Saturno 

        

4h Vênus Saturno Sol Lua Marte Mercúrio Júpiter 

        

5h Mercúrio Júpiter Vênus Saturno Sol Lua Marte 

 



Correspondências Planetárias 

 

SOL 

Dia da Semana: Domingo 

Elemento: Fogo 

-Obras da Vontade mágica humana: Trabalhos de expansão e iluminação da 

consciência, concentração e meditação, teurgia, aquisição de poder espiritual, curas, 

exercício da criatividade e manifestação da arte inspirada pelo trabalho e progresso 

ocultos, obras de devoção aos ideais elevados, trabalhos para prosperidade, riqueza e paz; 

estudo da astrologia oculta, da musicoterapia, da cromoterapia, do tarò e da teologia 

esotérica, medicina holística, poder da polividência, compreensão e domínio sobre todos 

os seres, até bestas, “invisibilidade”, união eristica com o Sagrado Anjo Guardião. 

 

Sephirot: Tiphereth 

Arcanjo: Michael 

Cor: Amarelo 

Metal: Ouro 

Incenso: Olíbano: favorece a concentração, a expansão da mente e a aproximação 

divina. Purifica o ambiente e elimina larvas astrais, fortalece a vontade, restabelece o 

corpo físico cansado. Utilizado em consagrações e em rituais teúrgicos. 

 

Pedras: Diamante, Jade Amarelo, Topázio, Olho de Tigre. 

 

LUA 

Dia da Semana: Segunda-Feira 

Elemento: Água 

Obras da Vontade mágica humana: Trabalhos de divinação, sonhos lúcidos, 

vidência, aprimoramento psicológico, limpeza interior, estudo da psicologia oculta e do 

hipnotismo (magnetismo), projeção astral, o poder da vidência, visão astral nítida, 

adivinhação pelos sonhos, encantamentos astrais e a criação de ilusões. 

 

Sephirot: Yesod 

Arcanjo: Gabriel 

Cor: Branco 

Metal: Prata 



Incenso: Jasmim, Artemísia, Cânfora  

Pedras: Pedra da Lua, Pérola, Quartzo Branco, Opala. 

 

MARTE 

Dia da Semana: Terça-Feira 

Elemento: Fogo 

Obras da Vontade mágica humana: Trabalhos de expansão da consciência, 

aumento de coragem, força e ímpeto, trabalhos de castigo e punições, asceticismo e 

autoflagelo, exercício do senso de justiça impessoal, obras de destruição e eliminação do 

imprestável e inútil, magia das velas, magia sexual, estudo do karma e da geometria e 

matemática sagradas, estudo do caráter e trabalhos para o fortalecimento do mesmo, 

poder da consagração, purificação e destruição, o poder da compreensão da Justiça e o 

domínio sobre a fúria e a vingança. 

 

Sephirot: Geburah 

Arcanjo: Khamael 

Cor: Vermelho 

Metal: Ferro 

Incenso: Sangue de Dragão, Lavanda, Café. 

Pedras: Rubi, Hematita, Jaspe Vermelho, Pirita. 

 

MERCÚRIO 

Dia da Semana: Quarta-Feira 

Elemento: Ar 

Obras da Vontade mágica humana: Trabalhos de desenvolvimento intelectual, 

exercício do discernimento e da perspicácia, raciocínio científico, capacidade de 

expressão, práticas cerimoniais em geral, auto-cura, desenvolvimento da telepatia. Os 

poderes da cura, da profecia, da invisibilidade, da divinação, a clarividência mental, o 

conhecimento das línguas e das ciências, a criação e a elaboração de talismãs, estudo da 

radiestesia, desenvolvimento técnico da magia, magia mântrica, estudo da arte e da 

ciência dos yantras (grafias dos sons mântricos e diagramas básicos dos mandalas e das 

divindades, utilizados em concentração mental e meditação). Estudo do taró e das runas, 

pra- nayamas (exercícios respiratórios), estudo da Alquimia, Hermetismo, Cabala prática 

(prática cerimonial, talismànica, meditativa), Cabala dogmática (estudo teórico e filosófico 

da literatura cabalística), Cabala literal (gematria, que é o estudo dos valores das letras e 

palavras; notariqon, formação de novas palavras pelas letras iniciais de outras; temurah, 



que é a substituição de uma letra por outra) e Cabala não-escrita (estudo da disposição 

dos sistemas e símbolos na Cabala). 

 

Sephirot: Hod 

Arcanjo: Raphael 

Cor: Laranja 

Metal: Mercúrio 

Incenso: Benjoim, Alecrim, Orégano. 

Pedras: Cornalina, Citrino, Berilo. 

 

JÚPITER  

Dia da Semana: Quinta-Feira 

Elemento: Espírito 

Obras da Vontade mágica humana: Trabalhos de expansão da consciência, 

exercício do senso de justiça impessoal e eqüidade, estudo da arquitetura sagrada, estudo 

do caráter, trabalhos para aquisição de riquezas e elevação social, desenvolvimento da 

ordem e exercício da honra, aquisição de paz interior e satisfação espiritual, obras de 

caridade com discernimento, organização e método do estudo e educação mágicas, a 

criação, administração e manutenção do templo mágico, estudo da teologia e mitologia 

esotéricas, poder da transmutação de energias em novas formas e forças, influência 

superior em todos os campos e seres, poder e força física. 

 

Sephirot: Chessed 

Arcanjo: Sachiel  

Cor: Azul 

Metal: Estanho 

Incenso: Olíbano, Canela, Violeta 

Pedras: Safira, Ametista, Turquesa, Lápis-Lazuli 

 

VÊNUS 

Dia da Semana: Sexta-Feira 

Elemento: Fogo 

Obras da Vontade mágica humana: Trabalhos de desenvolvimento do amor 

fraternal, crescimento e harmonia da união conjugal; aumento do estímulo sexual, 



exercício da criatividade e manifestação da arte inspirada pelo trabalho e progresso 

ocultos, treinamento moral, obras de devoção aos ideais mais elevados, trabalhos para 

prosperidade e paz, aquisição de cultura e compreensão das artes e filosofia. Estudo do 

Verbalismo, rabdomancia, prática da magia sexual no Amor conjugal, os poderes do 

Amor, magia de amor, senso espiritual de justiça e equilíbrio, conhecimento secreto dos 

astros (astrologia oculta), força e energia físicas. 

 

Sephirot: Netzach 

Arcanjo: Anael 

Cor: Verde 

Metal: Cobre 

Incenso: Rosa, Verbena, Sândalo, Baunilha.  

Pedras: Esmeralda, Jade Verde, Quartzo Rosa, Turmalina Rosa, Turmalina Verde. 

 

SATURNO 

Dia da Semana: Sábado 

Elemento: Terra 

Obras da Vontade mágica humana: Trabalhos de expansão da consciência, 

exercício da prudência e do raciocínio frio, estudo da filosofia oculta e da tanatologia 

esotérica, estudo dos cristais e da geomancia, criação, confecção e energização de 

pantáculos, prática de asanas (posições corporais na prática do Yôga), trabalhos para 

aquisição de conhecimento e compreensão espiritual, trabalhos de asceti- cismo e 

reclusão, obras de maldição e morte, magia com espírtos tenebrosos e necromancia, 

feitiçaria, rituais de escuridão e incursões nos reinos das trevas cósmicas. 

 

Sephirot: Binah 

Arcanjo: Cassiel 

Cor: Preto 

Metal: Chumbo 

Incenso: Mirra, Salsa, Musgo, Almíscar. 

Pedras: Ônix, Turmalina Negra. 

 

 

 



Capítulo 4 

 

Os 72 nomes de Deus 
Os 72 nomes de Deus, são as sílabas iniciais dos nomes dos 72 anjos, sendo cada uma 

dessas sílabas uma fonte de poder divino, cada nome possui uma virtude, para se obter 

essa virtude, deve-se meditar visualizando as letras da direita para a esquerda e 

vocalizando os nomes em uma espécie de mantra. 

 

 
 

 

 

 



Capítulo 5 

 

A Hierarquia dos 
Anjos 

Dez são a s hierarquias dos entes celestiais que correspondem aos dez Sephiroth da Árvore 

Sagrada da Vida. Cada um dos dez nomes divinos é também um título aplicado a uma 

hierarquia de luz. Essas hierarquias são: 

 

Hierarquia de Eheieh: os Arcontes, Iniciadores Originais da Criação. Cada arconte é 

pintado na arte sacra como as quatro criaturas sagradas: a águia, o leão alado, o touro 

alado e o homem alado. São os mensageiros da Vontade Primitiva do Bem, que e 

ternamente cria e sustenta o universo. 

 

Hierarquia do Tetragrama: os Auphanim de Chokmah. São os seres poderosos cujos 

"corpos" são indicados pelos movimentos das estrelas. Eles dão origem à influência que 

flui pelas constelações do zodíaco. São os Senhores das Estrelas. 

 

Hierarquia de Elohim: os seres de Binah, os Aralim. São os criadores da forma animada. 

Todas as formas da criação são produtos dos Elohim. Aralim significa "os tronos" . Todo 

altar verdadeiramente consagrado dos Mistérios é considerado um trono do 

Um. Conseqüentemente, supervisiona-o um dos Aralim. Binah é também a esfera da 

Supremo Shekinah - o "Pilar de Fogo" sobre o altar; ele desce do alto e torna a subir, 

unindo assim os mundos. 

 

Hierarquia de El: os Chasmalim de Chesed. Entre os Brilhantes, são os senhores de 

compaixão - chamados no Oriente de Bodh isattvas- que preferiram não mergulhar no 

grande repouso do Absoluto até que toda vida evolutiva se liberte dos laços d morte e do 

renascimento. 

 

Hierarquia de Elohim-Gibor: os Seraphim (serafins), anjos guerreiros encarregados de 

conter o mal em seus limites prescritos. 

A essa hierarquia pertencem também os Geburahim (às vezes chamados de Polícia 

Secreta), cuja função é monitorar a magia negra e a corrupção entre os grupos esotéricos, 

bem como eliminá-las quando ordenado pelo Alto. Seu poder é o do fogo da purificação. 

 

Hierarquia de Yahveh-Eloah-va-Da'ath: entidades de consciência solar. Vão desde os 

Logoi solares - seres cujos envoltórios físicos são sóis - à força crística, que pode ser 



expressa como a tendência universal para a unicidade com a Vontade Divina. Essa 

tendência redentora é inerente a todos os seres e situações. 

 

Hierarquia de Yahveh-Tzabaoth: seres que executam as tarefas dos devas da natureza por 

toda a criação. 

 

Hierarquia de Elohim-Tzabaoth: anjos que trabalham principalmente com a edução da 

consciência. À medida que as revelações são enviadas do alto, essa hierarquia procura 

ajudar as unidades evolutivas ela consciência a formar novos conceitos e idéias que as 

expressem. Sua tarefa inclui traduzir a mentalidade abstrata em mentalidade concreta. 

 

Hierarquia de Shaddai-El-Chai: anjos e outros seres responsáveis pela encarnação do 

espírito. A função desses "construtores" é formar os corpos etérico e físico para a vida 

encarnada. 

 

Hierarquia de Adonai-Malekh: a hierarquia evolutiva da humanidade. 

A décima hierarquia está destinada a tornar-se humanidade. 

No momento, uma pequena percentagem de homens e mulheres forma um grupo que 

assume nomes diferentes em diferentes tradições espirituais: Israel Espiritual, Grande 

Loja Branca, Companhia dos Justos Tornados Perfeitos, Colégio do Espírito Santo, a 

Ordem do Retiro. Mas o número desse grêmio augusto aumenta de geração para geração 

e de idade para idade. Eles fazem a mediação entre a humanidade encarnada e as outras 

nove hierarquias de luz. É desses homens e mulheres iluminados que todas as 

verdadeiras escolas iniciáticas recebem os ensinamentos e a vitalidade para a sua obra. 

Quando a humanidade como um todo cumprir o destino que Deus lhe impôs, ela 

compreenderá aquilo que é simbolizado pelo homem alado, o quarto arconte da coroa, e 

toda a onda de vida humana tornar-se-á a décima hierarquia, a hierarquia de Adonai-

Malekh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Árvore da vida de acordo com as hierarquias) 

 

 

 



Capítulo 6 

 

A Cerimônia de 
Invocação 

 

Chegamos a etapa principal da operação de magia angelical, a invocação dos seres 

celestiais. 

Devo dizer que a cerimônia em si é simples, porém requer muita atenção aos detalhes e 

ao contexto energético em que se está atuando, por isso este livro até agora lhe introduziu 

ao básico da alta magia para lhe preparar para esta cerimônia. 

Iniciaremos revisando os materiais básicos para a cerimônia, são eles: 

- O selo do anjo a ser invocado (consultar capítulo 7 e apêndices) 

- O triângulo de manifestação (consultar apêndices deste material) 

O triângulo não é um item obrigatório, porém se você deseja trazer o máximo da 

energia do anjo para seu templo, você deve usar o triângulo. 

- O círculo mágico (consultar os apêndices deste material) 

Neste caso o círculo não terá a função de proteger o magista, visto que seres 

angelicais não representam riscos a quem invoca, a função do círculo será intensificar a 

vontade do magista e colocá-lo no centro do seu universo, amplificando seu corpo astral e 

gerando mais resultados. 

- Itens para o altar de acordo com o anjo a ser invocado: Velas, Incensos, Cristais etc. 

- As vestes sagradas: Separe uma muda de roupas (ou traje cerimonial) que você vá usar 

somente para invocações angelicais, lave-as antes do dia da cerimônia para estar 

devidamente purificadas, de preferência na cor branco. 

- Demais objetos de poder do magista: Adaga, Bastão, Sino, Cálice etc. 

- Anotações e textos: tenha sempre em mãos uma bíblia para fazer a leitura de salmos e 

os textos das conjurações e orações, evite usar qualquer aparelho eletrônico para realizar 

a leitura.  

 

Agora vamos aos preparativos que precedem o ritual, bem como as condições ideais. 



O altar principal deverá estar situado ao Leste. 

Você deverá iniciar a invocação do anjo na hora correspondente ao mesmo, se optar por 

invocá-lo em um dos dias de alinhamento cósmico, fica a seu critério o horário, pois 

nesses dias específicos o anjo pode ser invocado livremente já que atenderá durante todo 

o alinhamento. Quanto aos dias de invocação, não há restrições, mas é recomendado 

realizar no dia correspondente ao príncipe arcanjo do coro. Todos esses detalhes você 

encontrará no capítulo 7 juntamente com a descrição do anjo. 

Antes da cerimônia, tome um banho de ervas e se purifique pela água. 

Períodos de jejum e castidade antes de realizar uma cerimônia são sempre bem-vindos, o 

tempo de jejum é você quem determina de acordo com sua devoção e vontade, quanto 

mais puro você estiver ao realizar uma invocação, maior será a energia recebida. 

 

A operação 

Inicie a organização do ambiente antes da hora de invocação ao anjo, você deve ter em 

mente o tempo que levará para fazer os procedimentos abaixo, a conjuração deverá ser 

recitada somente durante o horário correspondente ao anjo. 

Organize o local onde será feita a cerimônia e prepare os itens, deixe o ambiente o mais 

limpo e organizado o possível. 

Monte o altar ao leste com os itens necessários, triangulo da arte, selo do anjo, velas, 

incensos, cristais, pantáculos e etc. 

No caso do Selo do anjo, alguns sistemas ensinam a usa-los como um medalhão sobre o 

peito, uma espécie de colar, mas outros magistas o põem juntamente ao altar, fica a 

critério de cada um o que achar mais conveniente.  

Realize o banimento de sua preferência para exorcizar o local de energias intrusas ou que 

possam ser prejudiciais a você durante a invocação. O banimento mais comum da 

tradição ocidental é o Ritual Menor do Pentagrama, não explicarei ele aqui mas você 

deve buscar aprende-lo, pois além de exorcizar o local, este ritual lhe coloca em sintonia 

com as esferas superiores. 

Além do banimento você pode perfumar o ambiente com incensos para criar uma 

atmosfera mais energizada e pura. 

Vista as roupas que você destinou a essa prática e em seguida recite a oração sobre as 

vestimentas sagradas. 

"Pelo mistério figurativo destes trajes santos (ou desta vestimenta) 
eu vestir-me-ei com 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 pertencem o louvor e a glória para sempre e sempre mais! Amen!” 
 

 



Templo exorcizado, sintonia criada e vestimentas devidamente consagradas, hora de 

acender as velas e os incensos do altar, você pode consagrar as velas com óleo santo nessa 

etapa e acende-las. 

 

A próxima etapa será realizar a abertura do templo recitando a invocação cabalística de 

Salomão. 

 

“Para a evocação dos espíritos pertencentes às religiões emanadas do judaísmo é preciso 
dizer a invocação cabalística de Salomão, quer em hebreu, quer em qualquer outra língua 
que sabemos ter sido familiar ao espírito que evocamos:” 

 

 
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.  

 

Oh GEDULAHEL! Oh GEBURAHEL! Oh TIPHERETH!  

 

BINAHEL, sede meu Amor.  

 

RUACH CHOKMAHEL, sede minha luz! 

 

Sê o que tu és e o que tu serás, oh 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. 

 

Tendo feito a abertura do templo, ponha-se em oração ou recite salmos da sua 

preferência para que o altíssimo seja favorável ao seu trabalho. 

Quando chegar o horário para a invocação, recite-a em voz alta voltado para o leste. 

 

A Invocação 

 

Oh tu, poderoso, abençoado e glorioso Anjo de Deus (Nome), que governas e és Anjo 

superior governando no (número) Chora ou Altitude. Eu sou o servo do Supremo, o 

mesmo teu Deus ADONAIJ, HELOMI, e PINE; o mesmo a quem tu obedeces, e é o 

distribuidor e árbitro de todas as coisas, tanto no céu, na terra e no inferno, invoco-te, 

conjuro-te e rogo a ti (Nome), que apareças sem demora na virtude e poder do mesmo 

Deus, ADONAIJ, HELOMI e PINE; e eu te ordeno por aquele a quem obedeces, e é 

posto acima de ti como Rei no divino poder de Deus, que tu desças imediatamente de 

tua ordem ou local de residência e venha até mim; e que apareças visivelmente diante de 

mim nesta pedra de cristal, na tua própria forma e glória, falando com uma voz inteligível 

para meu entendimento. 

Oh tu, forte e poderoso Anjo (Nome), quem és ordenado pelo o poder de Deus a 

governar os animais, vegetais e minerais, e causar a eles e a todas as criaturas de Deus a se 

espalhar e multiplicar de acordo com seus tipos e naturezas: 

Eu, o servo do Deus Maior o qual tu obedeces, peço e humildemente imploro a ti que 

venha de sua mansão celestial, e mostre-me todas as coisas que eu desejar de ti, desde 

que tu sejas capaz, ou lhe seja possível fazê-lo, e se Deus permitir o mesmo. 

Oh tu, servente de misericórdia (Nome), eu rogo humildemente e suplico-te por estes 

santos e abençoados nomes de Deus ADONAIJ, HELLOMI, PINE; eu também te 

obrigo neste e por este poderoso nome ANABONA, que tu apareças visivelmente sem 

demora e claramente em sua forma e glória própria e que seja por este cristal, que eu 

possa vê-lo visivelmente; e possa ouvir-te falar diante de mim; e que eu possa ser 

abençoado por tua gloriosa assistência angelical, amizade familiar e companhia constante, 

comunhão e instrução, agora e por todo o tempo, justamente para me informar e me 

instruir na minha ignorância e corrompida inteligência; julgando e entendendo, e ajudar-

me tanto aqui como também nas outras verdades, pelo o Todo-Poderoso ADONAIJ, Rei 

dos Reis, aquele que concede a todos boas dádivas, que generosa e paternalmente agracia 

com misericórdia; agradando-me com esta dádiva. 

Por esta razão, oh abençoado Anjo (Nome), sejas amigável diante de mim, na medida em 

que Deus lhe dará o poder e a presença, para aparecer, e que eu possa cantar com seus 

Santos Anjos. 

O Mappa Laman, Hallelujah. Amen. 

 

 

 

 

 



 

Após a invocação, ponha-se em meditação e mantenha-se assim até estar completamente 

relaxado e com a mente vazia, caso tenha dificuldades em focar sua mente, concentre-se 

no nome do anjo. 

Durante esse período, você sentirá a energia do ambiente mudar conforme a energia do 

anjo for se manifestando, os sinais mais comuns da manifestação de um anjo são 

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 e etc. 

A percepção da presença de um anjo varia de pessoa para pessoa e seus níveis de 

sensibilidade, quanto mais desenvolvida for sua mediunidade, melhor será o contato e a 

percepção da energia do anjo, mas não se preocupe caso você não tenha um boa 

sensibilidade, eu particularmente quando fiz minha primeira invocação não tinha nada 

desenvolvido, mesmo assim me surpreendi com a espiral de energia que percorreu meu 

corpo e com os imensos feixes de luz que apareciam na minha tela mental. 

Mantenha-se calmo e paciente, quando começar a sentir a energia deixe-se envolver por 

ela e aproveite o momento de paz, quando se sentir preparado, inicie sua conversa com o 

anjo, mantenha uma relação aluno/mestre ao dirigir a palavra ao anjo, explique sua 

situação e peça a ajuda dele para executar sua vontade, sempre de maneira humilde. 

Ao sair do estado meditativo, agradeça ao anjo e recite a licença para partir: 

 

 



 

Observações 

Após a licença para partir, 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. 

Em minhas experiências, os resultados mais rápidos foram em casos de cura, os 

primeiros sinais de melhora dos sintomas se manifestaram em 12 horas, e continuaram 

por até 2 meses até que a doença fosse completamente curada. 

Em outros casos, a cura total dos sintomas se deu em 48 horas. 

Há infinitos fatores que influenciam no tempo do resultado, é possível que você receba 

sinais de que seu pedido será atendido através de sonhos, ou sinais físicos muito sutis, 

como o aparecimento de penas brancas pela casa entre outros sinais, esteja atento e com 

a mente aberta para interpreta-los.  

Há também a possibilidade de seu pedido ser negado, isso acontece caso você esteja 

pagando algum karma, ou que simplesmente o mundo espiritual constatou que seu 

pedido iria lhe prejudicar em algum aspecto. Lembre-se que os anjos são seres de infinita 

sabedoria e muitas vezes nossos pedidos são fundamentados em ignorância da nossa 

parte, um anjo jamais lhe dará algo que pode te prejudicar por mais que você deseje, ai 

está a diferença entre anjos e daemons, os daemons não se importam com a 

consequência do seu pedido. 

Se você for paciente e saber ouvir nãos, aos poucos verá como os anjos trabalham, eles 

sempre atuam para trazer seu pedido da melhor forma possível, uma vez dado é seu e 

ninguém tirará de você, caso algum pedido seu seja negado ou não manifeste nenhum 

resultado aparente, tenha em mente que talvez as condições para seu desejo se fazer real 

não fossem adequadas no momento, tente novamente depois de algum tempo. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 7 

 

Os 72 anjos 
1-VEHUIAH 

 

Invoca-se este anjo para empreender e executar as coisas mais difíceis. 

Este gênio é capaz de empreender e de executar as coisas mais difíceis. 

Ele permite reforçar a vontade do adepto para realizar as ações de grande envergadura 

em Teurgia. (Magia Divina) 

 

Coro  1 – Serafins  

Príncipe:  Mettraton  

Signo:  Aries  

Elemento zodiacal:  Fogo  

Relação/elementos:  Fogo do Fogo  

Velas:  3 brancas  

Incenso:  ---  

Letras:  Vô- He -Vô-Yod-Heh  

Invocação por domicílio:  de 0 a 5° de Aries ou 21 al 25 de Março  

Invocação por rotação:  de 0 a 1° de Aries: cenário “Yod” ou 21 de Março;  

de 12° a 13° de Gêmeos: cenário “He” ou 3 de Junho;  

de 24° a 25° de Leão: cenário Vau ou 17 de Agosto;  

de 6° a 7° de Escorpião: cenário 2º “He” ou 31 de Outubro;  

de 18 a 19 de Capricórnio ou 09 de janeiro: quintessência.  

Invocação pelo ciclo 

diário:  

das 0 às 0:20 h. a partir da saída do Sol  

Atributo:  Deus elevado e Exaltado por cima de todas as coisas  

Nome da essência:  Vontade  

Nome da Força:  Vontade constitutiva  



 

Palavras chaves:  

Começo do começo, primeiro passo, VONTADE, novo caminho, façanha, 

SUTILIDADE, inquietude, SAGACIDADE, lucidez, iluminação, PERSISTÊNCIA. 

Virtudes concedidas:  

- Dispor de uma poderosa vontade executora e transformadora.  

- Ser o primeiro, o protagonista de uma façanha em qualquer domínio, seja político, 

social, desportivo - vencer algo singularmente difícil.  

- Virtude da sutilidade de espírito, sagacidade para descobrir as trapaças, os enganos e 

uma extraordinária lucidez para consigo mesmo.  

- Liberar a nós e aos demais da turbulência e da cólera.  

- Obtenção da iluminação divina. 

Oração: 

VEHUIAH! Faz que fermentem em mim as tuas virtudes.  

Fazei que seja o primeiro a carregar a bandeira, o primeiro herói e que por Tua graça 

conduza os homens mais além do humano.  

Que ferva em mim a superabundante energia com que se realizam os milagres.  

Liberta-me Senhor da turbulência e da cólera permitindo encontrar no exterior o 

adequado receptáculo para sua semente.  

Comunica-me a sua sagacidade e sutilidade para que possa chegar aos meus ouvidos a 

Voz divina e para que possa contemplar com meus olhos a sublime imagem do Pai.  

Oh VEHUIAH! Sejas Tu o forjador do qual serei tua bigorna.  

Sejas Tu o soprador e eu serei o crisol, o fogo de seu fogo, a luz de tua luz, a chama 

permanentemente viva para que meus irmãos, de geração em geração, vislumbrem o seu 

caminho. 

 

VEHUIAH FRUSTRA O DAEMON BAAL 

 

 



 

 

 

 

2-JELIEL 

 

Este anjo é invocado para acalmar as revoltas populares, obter ganho de causa contra as 

pessoas que nos atacam judicialmente e para restabelecer a felicidade conjugal, trazendo 

paz entre os esposos. Este anjo tem domínio sobre patrões e empregados, ajudando a 

manter a harmonia. 

Este segundo Gênio, inicia o adepto aos mistérios do amor e dos laços de simpatia, ele 

transforma a hostilidade em amabilidade, ele estabelece a paz entre esposos e a fidelidade 

conjugal. 

 

Coro  1 – Serafins  

Príncipe:  Mettraton  

Signo:  Aries  

Elemento zodiacal:  Fogo  

Relação/elementos:  Fogo do Fogo atuando sobre o Agua do Fogo  

Velas:  1 Branca em cima e duas amarelas em baixo  

Incenso:  [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera]  

Letras:  Yod-Lamed-Yod-Aleph-Lamed  

Invocação por domicílio:  de 5º a 10° de Aries ou 26 al 30 de Março.  

Invocação por rotação:  de 1 a 2 de Áries: “Yod” ou 22 de Março;  

de 13 a 14 de Gêmeos: “He” ou 4 de Junho;  

de 25 a 26 de Leão: “Vô” ou 18 de Agosto;  

de 7 a 8 de Escorpião: 2º “He” ou 1 de Novembro;  

de 19 a 20 de Capricórnio ou 10 de Janeiro: quintessência.  

Invocação pelo ciclo diário:  das 00:20 às 00:40 h a partir da saída do Sol.  

Atributo:  Deus que socorre.  

Nome da essência:  MANANCIAL DE AMOR E ETERNA SABEDORIA.  

Nome da Força:  Vontade de amor e sabedoria.  

 

Palavras chaves:  

INSPIRAÇÃO, sorte, fortuna, FIDELIDADE e PAZ conjugal e subordinados, 

ALTRUÍSMO, geração, FECUNDIDADE, frutificação, SACIEDADE, espírito 

brincalhão, BOM HUMOR, maneiras agradáveis, família grande. 

Virtudes concedidas:  



- Fecundidade, tanto nas pessoas, como nos animais e plantas.  

- O restabelecimento da paz entre esposos e fidelidade conjugal.  

- Conseguir que os subordinados sejam fieis ao Rei e aos governantes legítimos.  

- Pode invocar lhe para calmar as sedições populares e conseguir a vitória contra os 

ataques injustos.  

- Fazer que abandonem o celibato e os maus costumes os que se obstinam em viver sós. 

Oração  

JELIEL: Deus que socorre.  

JELIEL: Presta-me teu auxilio, Senhor dos brilhantes conceitos, para que possa aportar 

claridade onde reina a confusão; para que possa aportar método onde tudo é caos.  

Permite-me, Senhor JELIEL, guardar sempre minha inteligência, pura, limpa, sem que 

possa torcer-se ante a pressão dos interesses materiais; para ser aquele que, graças a teus 

poderes, dá um conselho desinteressado, um juízo construtivo.  

Faz que essa voz que emerge das profundidades de meu ser, seja a que dirige e orquestre 

minha vida.  

Faz que seja impossível todo pacto, todo compromisso, entre a razão e os instintos, que a 

mente domine as emoções como o ginete domina seu cavalo.  

Faz que tua brilhante penetração dentro de mim não me induza em erro e chegue a 

pensar que a luz vem de mim e não de ti.  

Em todo momento e em todo lugar, Oh Senhor JELIEL!  

Faz-me um homem desinteressado”. 

 

 

JELIEL FRUSTRA O DAEMON AGARES 

 

3-SITAEL 



 

Este anjo é invocado para todas as adversidades. Domina a nobreza, o magnetismo 

pessoal, as grandes descobertas e protege contra acidentes de automóvel, armas e assaltos. 

Ele ensina como submeter os inimigos e os animais ferozes, permite ler o passado, o 

presente e o futuro no princípio Akáshico e ajuda uma pessoa a encontrar emprego. 

 

 

Coro  1 – Serafins  

Príncipe:  Mettraton  

Signo:  Aries  

Elemento zodiacal:  Fogo  

Relação/elementos:  Fogo do Fogo atuando sobre o Ar do Fogo.  

Velas:  Três brancas ou branca e preta  

Incenso:  [Enxofre, raiz de guiné, gengibre]  

Letras:  Sameck- Yod- Teth- Aleph- Lamed  

Invocação por domicílio:  de 10 a 15° e Aries ou de 31 de março a 4 de abril.  

Invocação por rotação:  de 2 a 3 de Aries: cenário Yod ou 23 de Março;  

de 14 a 15 de Gêmeos: cenário He ou 5 de Junho;  

de 26 a 27 de Leão: cenário “Vô” ou 19 de Agosto;  

de 8 a 9 de Escorpião: cenário 2º He ou 2 de Novembro;  

de 20 a 21 de Capricórnio ou 11 de Janeiro: quintessência.  

Invocação pelo ciclo diário:  das 0:40 às 1 h. a partir da saída do Sol.  

Atributo:  Deus esperança de todas as criaturas.  

Nome da essência:  VONTADE CONSTRUTORA.  

Nome da Força:  Vontade Legisladora, Regulamentadora, Ordenadora  

 

Palavras chaves: 

Bons empregos, ADVERSIDADES, mediação, VENCER AS FORÇAS DO MAL, 

sedições populares, PALAVRA DADA, construção NEGOCIAÇÃO DO KARMA. 

 

Virtudes concedidas: 

- O acesso a empregos superiores com responsabilidades executivas. 

- Para pôr fim às adversidades. 

- Proteção contra as armas e as influências das forças do mal. 

- Para ser fiel a palavra dada e não fugir dos compromissos. 

- Proteção contra as tendências hipócritas, contra a ingratidão e o perjúrio. 

 

Oração: 

SITAEL, permita-me, Senhor, reconhecer, aos que foram no passado meus irmãos e os 

que foram meus adversários e inimigos, aos que amei e os que odiei para criarmos juntos 

uma nova esperança. 

Situa-me, SITAEL, no coração do conflito, no olho do furacão para que teu Amor 

derramado em minha imaginação atue como um solvente que dissipe os enfrentamentos 

e as tempestades. 



SITAEL, faz de mim um homem fiel para com os de cima e igualmente fiel para com os 

de baixo. 

Faz que Eu seja o homem equilibrado e justo em todas as posições enfrentadas e não 

permita que caia na tentação de estar ao lado de uns e de outros. 

Em todo o momento e em todo o lugar, permita-me Senhor SITAEL, ser um portador 

de esperanças. 

 

 
 

SITAEL FRUSTRA O DAEMON VASSAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ELEMIAH 

 

 

 

Invoca-se este anjo, quando o espírito está atormentado ou se faz necessária uma 

reconsideração de atos. Este anjo domina as viagens, as expedições marítimas ou mesmo 



as psicológicas, ou seja, o esoterismo como fonte de conhecimento e resolução de 

problemas psicológicos. 

Influencia as descobertas úteis e auxilia a conhecer os traidores. 

Este gênio protege contra as tormentas do espírito e faz conhecer os traidores, domina 

sobre as viagens, as expedições marítimas e influência sobre as descobertas úteis e 

permite e permite tornar-se o mestre de seu destino. 

 

Coro  1 – Serafins  

Príncipe:  Mettraton  

Signo:  Aries  

Elemento zodiacal:  Fogo  

Relação/elementos:  Fogo do Fogo atuando sobre o Fogo da Agua.  

Velas:  Branca em cima e duas azuis em baixo.  

Incenso:  [Noz-moscada, cravo da índia, café]  

Letras:  Ayin – Lamed – Mem – Yod - Heh  

Invocação por domicílio:  de 15 a 20° de Aries ou de 5 a 9 de Abril.  

Invocação por rotação:  de 3 a 4 de Aries: “Yod” ou 24 de Março;  

de 15 a 16 de Gêmeos: “He” ou 6 de Junho;  

de 27 a 28 de Leão: “Vô” ou 20 de Agosto;  

de 9 a 10 de Escorpião: 2º “He” ou 3 de Novembro;  

de 21 a 22 de Capricórnio ou 12 de Janeiro: quintessência.  

Invocação pelo ciclo diário:  das 1 a 1:20 ha partir da saída do sol  

Atributo:  Deus oculto.  

Nome da essência:  PODER DIVINO.  

Nome da Força:  Vontade poderosa.  

 

 

Palavras chaves: 

DISCRIÇÃO, expressão velada, TRABALHOS OCULTOS, industrialidade, 

DESCOBRIMENTOS ÚTEIS, acidentes, VIAGEM MARÍTIMA, tranquilidade para 

atormentados (cabeça-coração, fogo-agua) DEPRESSÃO, revela os traidores, SUCESSO 

PROFISSIONAL. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Para evitar as crises de uma empresa e ter sucesso na profissão. 

2º.- Proteção nas viagens para e evitar acidentes. 

3º.- Tranquilidade de espírito para as pessoas atormentadas. 

4º.- O conhecimento dos traidores. 

5º.- Para evitar contratempos e obstáculos nas empresas. 

 

Oração 

“ELEMIAH: Deus Oculto. 

ELEMIAH, Senhor que oculta o rastro na engrenagem dos negócios humanos; 

Se o Teu dedo poderoso me designou para moldar o Teu barro, protege-me, ajuda-me, 

não permitas que nesse jogo me desvaneça. 

Se devo viver toda a minha vida sem descobrir a eterna fonte de luz, segue meus passos 

ELEMIAH; Não permitas que uma ambição desmensurada se apodere de mim; 

LIVRA-ME de que um karma pesado como chumbo caia sobre meus ombros. 



Quando compreenda, quando souber, quando Teu rosto oculto me seja revelado, meu 

amor, como uma seta-grande, imensa irá em direção a tí. 

 
 

 

ELEMIAH FRUSTRA O DAEMON SAMIGINA 

 

 

5-MAHASIAH 

 

 
Invoca-se este anjo para se viver em paz com todo mundo. Este gênio exerce domínio 

sobre a filosofia, a teologia, as altas ciências, as artes e as profissões liberais. 

Este potente Anjo de mercúrio, ensina como dominar os quatro elementos afim de curar 

as doenças, incuráveis (com a graça de Deus) ele domina a filosofia oculta e permite, 

compreender as leis da analogia uníssona do macrocosmo e microcosmo. 

 

Coro 

1 – Serafins 

Príncipe: 

Mettraton 

Signo: 

Aries 

Elemento zodiacal: 

Fogo 

Relação/elementos: 



Fogo do Fogo atuando sobre o Agua da Agua. 

 

Velas: 

Branca em cima e duas vermelhas em baixo. 

Incenso: 

[Sândalo, acácia, cipreste, absinto], pimenta, cebola. 

Letras: 

Mem-Heh-Shin-Yod-Heh 

Invocação por domicílio: 

de 20 a 25° de Aries ou 10 a 15 de Abril. 

Invocação por rotação: 

de 4 a 5 de Aries: “Yod” ou 25 de Março; 

de 16 a 17 de Gêmeos: “He” ou 7 de Junho; 

de 28 a 29 de Leão: “Vô” ou 21 de Agosto; 

de 10 a 11 de Escorpião: 2º “He” ou 4 de Novembro; 

de 22 a 23 de Capricórnio ou 13 de Janeiro: quintessência. 

Invocação pelo ciclo diário: 

das 1:20 a 1:40 ha partir da saída do Sol. 

Atributo: 

Deus salvador. 

Nome da essência: 

VITRIOL. 

Nome da Força: 

Vontade Retificadora. 

 

Palavras chaves: 

ANEDOTAS COTIDIANAS, RETIFICAÇÃO (do caráter, dos erros e da imagem), 

VITRIOL, Sahaja Maithuna, RECONCILIAÇÃO, conhecimento, EXAMES, altas 

ciências, transcendente, REALIZAÇÃO DE VONTADES, filosofia oculta, teosofia, 

MESTRE RITUAL, qualidades do corpo e da alma, BELEZA, aprender a querer, PAZ 

COM TODOS, reparação do dano. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Facilidade em viver em paz com todo mundo 

2º.- O conhecimento das altas ciências, filosofia oculta e da teosofia 

3º.- Facilidade de aprendizagem (indicado em períodos de exames) 

4º.- Melhorar o caráter e alcançar maior beleza física 

5º.- Combater as más qualidades do corpo e da alma 

 

Oração 

MAHASIAH: Deus salvador. 

MAHASIAH: Não permitas que as virtudes que tu acumulastes em minha alma se 

convertam em um obstáculo para minha evolução. 

Faça que eu compreenda, MAHASIAH, que para exercer o magistério de Tua Alta 

Ciência é preciso que liquide as contas com aqueles que foram companheiros de jornada 

no passado. 

Ajuda-me, Senhor, para que minha razão não fique enuviada no momento da prova, para 

que não me identifique com a tribulação. 

E quando a dinâmica do tempo haja limpado todos os rincões de minha alma, aceita-me, 

Senhor, como seu ministro na terra. 



Dá-me um luar onde possa oficiar, onde possa render testemunho da ordem que Tú 

representas. 

 

 
 

MAHASIAH FRUSTRA O DAEMON MARBAS 

 

 

6-LELAHEL 

 

 
Este anjo é invocado contra as pessoas maldosas e para adquirir iluminação na realização 

de atos de cura. Ele domina as artes, a fortuna, as ciências e o amor 

Este gênio é útil para adquirir sabedoria e curar as doenças, ele ensina todas as ciências 

conhecidas na terra e revela a maneira de fazer talismãs de proteção, ele domina o amor, 

o prestígio, as ciências, as artes e a fortuna e ele pode dar fama a um artista. 

 

Coro 

1 – Serafins 

Príncipe: 

Mettraton 

Signo: 

Aries 

Elemento zodiacal: 

Fogo 

Relação/elementos: 

Fogo do Fogo atuando sobre o Ar da Agua. 



Velas: 

Branca em cima e duas amarelas em baixo. 

 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera]. 

Letras: 

Lamed – Lamed – Heh – Aleph – Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 25 a 30° de Aries ou 15 a 20 de Abril. 

 

Invocação por rotação: 

de 5 a 6 de Aries: “Yod” ou 26 de Março; 

de 17 a 18 de Gêmeos: “He” ou 8 de Junho; 

de 29 a 30 de Leão: “Vô” ou 22 e 23 de Agosto; 

de 11 a 12 de Escorpião: 2º “He” ou 4 de Novembro; 

de 23 a 24 de Capricórnio ou 14 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

das 1:40 a 2:00 h a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus louvável. 

Nome da essência: 

LUZ. 

Nome da Força: 

Vontade harmonizadora. 

 

Palavras chaves: 

LUZ, paz CURA (cromoterapia e consciência), iluminação, FORTUNA, amor, 

RENOME, ciência, artes, PROSPERIDADE, - Afã de viver em PAZ 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Cura das enfermidades 

2º.- Iluminação espiritual 

3º.- Renome e fortuna nas ciências e nas artes 

4º.- O amor de uma pessoa afortunada 

5º.- Proteção contra a ambição desmensurada e a cobiça. 

 

Oração 

LELAHEL: Deus louvável 

LELAHEL: Agradeço-lhe, Senhor por esta paragem ao longo do caminho que me 

ofereceis. 

Permita-me LELAHEL, compartilhar com meus irmãos as abundantes bênçãos com as 

quais me haveis rodeado. 

Inspira-me, Senhor, o desejo de curar aos enfermos, o desejo de restabelecer e equilibrar 

as almas em crise. Se devo deixar minhas memórias no mundo, permita-me, Oh! Senhor 

LELAHEL!, que se me recordem por minhas obras de bondade, de filantropia e 

desprendimento e que minha ambição se limite a ser o portador de soluções felizes para 

todos. Que o amor que inspiro, seja, Senhor, o amor que inspirais, que a ciência que saia 

de mim, seja Vossa ciência; que a arte que expresse, seja a de Vosso Verbo divino. 



 

 
 

LELAHEL FRUSTRA O DAEMON VALEFOR 

 

 

7-ACHAIAH 

 

 
Invoca-se este anjo para ter mais paciência. Ele facilita o descobrimento dos segredos da 

natureza e influencia a propagação de luzes no trabalho. 

Ele ensina os segredos da natureza e influencia sobre a propagação da sabedoria e da 

indústria, ele pode transformar os inimigos em amigos, ele permite ler no AKASHA, o 

destino de uma pessoa assim como o de todas as nações. 

 

Coro 

1 – Serafins 

Príncipe: 

Mettraton 

Mundo do coro: 

1 – Atziluth, Mundo das Emanações, Arquétipo, espírito – elemento Fogo 

Signo: 

Touro. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Fogo do Fogo atuando sobre o Fogo do Ar. 



 

Velas: 

Branca em cima e duas verdes ou rosa em baixo. 

Incenso: 

[Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da noite]. 

Letras: 

Aleph – Kaph – Aleph – Yod – He 

 

Invocação por domicílio: 

0 a 5° de Touro ou 21 a 25 de Abril. 

 

Invocação por rotação: 

de 6 a 7 de Aries: “Yod” ou 27 de Março; 

de 18 a 19 de Gêmeos: “He” ou 9 de Junho; 

de 0 a 1 de Virgem: “Vô” ou 24 de Agosto; 

de 12 a 13 de Escorpião: 2º “He” ou 5 de Novembro; 

de 24 a 25 de Capricórnio ou 15 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

das 2:00 a 2:20 h a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus bom e paciente. 

Nome da essência: 

PACIÊNCIA. 

Nome da Força: 

Vontade Representativa ou Figurativa. 

 

Palavras chaves: 

PACIÊNCIA, paz e entendimento, INOVAÇÃO, descobrimentos úteis, segredos da 

natureza, LUZ, novos horizontes, difusão maciça de conhecimentos, TRABALHOS 

DIFÍCEIS, INOVADORES, cinco sentidos, RAZÕES DO KARMA, sentido da vida. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Paciência para suportar as calamidades da vida. 

2º.- Descobrir os segredos da natureza. 

3º.- Descobrir o sentido da vida quando se perdeu a fé em tudo. 

4º.- Capacidade de inovar e visão do futuro. 

5º.- Combater a preguiça, a negligencia e a despreocupação 

 

Oração 

ACHAIAH: Deus bom e paciente. 

ACHAIAH: Se tens eleito a mim para a dura tarefa de descobrir-te nas pequenas coisas, 

permita-me, Senhor, que minha inteligência não se extravie no labirinto das múltiplas 

combinações com que se apresentam Tua obra material. 

Não permitas que o meu intelecto se fragmente ao deparar-se com a fonte de luz eterna; 

Fazei com que distinga o primordial escondido e disfarçado nas formas passageiras 

Fazei com que a mensagem que deixe aos meus irmãos seja uma via para a unidade, de 

sorte que com meu paciente trabalho os homens possam vislumbrar as luzes de outras 

dimensões. 



Não permita que me afogues, Senhor, em minhas pequenas certezas, não me encerres 

em dogmas científicos que não são capazes de ultrapassar os cinco sentidos. 

Dê-me a ousadia de levar minha inteligência sempre mais adiante, a ousadia de não me 

identificar com nenhuma verdade passageira, confundindo tua luz com minha luz. 

Desde este ponto evolutivo em que me tens situado, utiliza, ACHAIAH, meus recantos 

humanos para prosseguir com força e vigor a Obra da Criação. 

 

 
ACHAIAH FRUSTRA O DAEMON AMON 

 

8-CAHETEL 

 

 
Invoca-se este anjo para obter a proteção de Deus, para inspirar o homem a elevar-se à 

Deus, para agradecer os bens de consumo provenientes da terra. Este anjo exerce 

domínio sob a produção agrícola, principalmente as que são necessárias para a 

sobrevivência de homens e animais. 

Este gênio permite banir os maus espíritos. Ele ensina o domínio do eletromagnetismo 

elemental a fim de criar diversos atos mágicos da natureza, ele domina sobre as 

produções agrícolas e principalmente aquelas que são necessárias à existência dos 

homens e dos animais. 

 

Coro 

1 – Serafins 



Príncipe: 

Mettraton 

Signo: 

Touro. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Fogo do Fogo atuando sobre o Agua do Ar. 

Velas: 

Branca em cima e laranja em baixo. 

Incenso: 

[Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão]. 

Letras: 

Kaph – Heh – Tav – Aleph – Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

5° a 10° de Touro ou 25 a 30 de Abril. 

 

Invocação por rotação: 

de 6 a 7 de Aries: “Yod” ou 28 de Março; 

de 19 a 20 de Gêmeos: “He” ou 10 de Junho; 

de 1 a 2 de Virgem: “Vô” ou 25 de Agosto; 

de 13 a 14 de Escorpião: 2º “He” ou 6 de Novembro; 

de 25 a 26 de Capricórnio ou 16 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

das 2:20 a 2:40 h a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus adorável. 

Nome da essência: 

BENÇÃO DE DEUS. 

Nome da Força: 

Vontade Propagadora ou Difusora. 

 

Palavras chaves: 

Benção de Deus, NAMASTÊ, colheitas abundantes, CAÇA, amor ao trabalho. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Bênçãos de Deus, expulsar os espíritos malignos. 

2º.- Colheitas agrícolas abundantes. 

3º.- Inspiração para descobrir Deus em nós mesmos e aos outros. 

4º.- Amor pelo o trabalho. 

5º.- Auxilio contra magias e encantamentos destinados a produzir a esterilidade dos 

campos. 

 

Oração 

CAHETEL: Recebi de ti, Senhor, infinitos dons. 

Meus lábios expressam com facilidade o mundo que Tu tens criado e minhas mãos 

modelam em graciosas formas Tua matéria primordial. 

Me tens permitido triunfar, Oh CAHETEL!: 



Tens situado ao meu redor uma corte de aduladores que tem posto entre Tu e mim, 

valas, certas, jardins, terras, propriedades, obstáculos que me afastam de Tua divina 

presença. 

Porém, me hás posto também Senhor CAHETEL o ardor para supera-los. 

Permite-me, Senhor, que este ardor seja o que há de mais forte, mais intenso em mim 

para que possa dar graças a isto e, assim, venha a saltar valas, burlar cercos, arrancar-me 

das belezas dos jardins da terra, vencer as adulações, os triunfos, a fama e correr para tua 

fonte de vida. 

Livra-me, Senhor, da vaidade, e eu me libertarei das servidões da abundância". 

 

 
 

CAHETEL FRUSTRA O DAEMON BARBATOS 

 

9-HAZIEL 

 

 
Este anjo ajuda a obter a graça de Deus. Domina a bondade e a reconciliação, influencia 

sobre as promessas feitas de forma sincera e facilita os ganhos de causa para as pessoas 

inocentes. 

Ele serve para obter a misericórdia de Deus, o favor dos grandes, e a execução de uma 

promessa feita por uma pessoa; ele protege contra os inimigos ocultos e permite repelir 

os assaltos, e ainda este gênio pode descobrir os tesouros escondidos. 

 

Coro 

2 – Querubins 

Príncipe: 

Ratziel. 

Signo: 

Touro. 

 



Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua do Fogo. 

Velas: 

Três amarelas ou brancas. 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera]. 

Letras: 

Heh – Zain – Yod – Aleph – Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 10° a 15° de Touro ou 1 a 5 de Maio. 

 

Invocação por rotação: 

de 7 a 8 de Aries: “Yod” ou 29 de Março; 

de 20 a 21 de Gêmeos: “He” ou 11 e 12 de Junho; 

de 2 a 3 de Virgem: “Vô” ou 26 de Agosto; 

de 14 a 15 de Escorpião: 2º “He” ou 7 de Novembro; 

de 26 a 27 de Capricórnio ou 17 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

02:40:00 às 03:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus de misericórdia. 

Nome da essência: 

MISERICÓRDIA DE DEUS. 

Nome da Força: 

Sabedoria Misericordiosa. 

 

Palavras chaves: 

MISERICÓRDIA dos karmas, CIRCUNSTÂNCIAS PARA O PERDÃO, boa-fé, 

RESTART, reconciliação, favores, AMIZADES IMPORTANTES, promessa, 

PALAVRA DADA, abrir caminhos RECONCILIAÇÃO. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- A Misericórdia de Deus e o perdão das culpas. De maneira que não nos vejamos 

perturbados por suas consequências. 

2º.- A amizade e os favores dos grandes 

3º.- O cumprimento de uma promessa que nos tenha sido feita. 

4º.- Reconciliação para com os que tenhamos ofendido ou nos ofendidos. 

5º.- Proteção contra o ódio e o engano. 

 

Oração 

HAZIEL: Deus de Misericórdia. 

HAZIEL: Só te peço Senhor, que por meu intermédio possas expressar Tua 

Misericórdia; Que em mim, possam encontrar alívio os que pela lei de vida estão atados a 

coluna do rigor. 

Se tudo me é concedido com liberalidade, inclina Oh Senhor HAZIEL! 



Meu espírito para ser o Teu franqueador e situa-me no caminho daqueles que vivem a 

experiência da severidade para que possam vislumbrar em mim a promessa de uma 

viagem mas ditosa. 

 

 
HAZIEL FRUSTRA O DAEMON PAIMON 

 

 

10-ALADIAH 

 

 
Este anjo é invocado contra as doenças e as maldades. Quem nasce sob esta proteção, 

tem bom coração, é correto em seus empreendimentos, freqüentará a melhor das 

sociedades e terá uma vida social intensa. Será um anjo na Terra. Compreensivo, 

reservado e dedicado à pessoa amada. Dotado de grande imaginação, auto confiança, 

flexibilidade e capacidade de escolher sempre o melhor caminho ou oportunidade. 

Trabalhará muito e não medirá esforços para que se viva numa sociedade mais justa. Será 

uma pessoa portadora de harmonia, cuidando bem do corpo, pois seu lema é “corpo são 

em mente sã”. Entenderá a natureza e os ciclos da vida. 

Este gênio ensina a anatomia oculta do homem e influencia sobre a cura das doenças, 

ensina proteções contra as influências negativas e descobre as causas ocultas das doenças. 

Este gênio é um excelente instrutor de Alquimia, Química e Magia Cabalística. Ele ensina 

as propriedades mágicas das plantas. 

 

Coro 

2 – Querubins 

Príncipe: 

Ratziel. 

Signo: 

Touro. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua do Fogo atuando sobre o Ar do Fogo. 



Velas: 

Amarela em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Enxofre, raiz de guiné, 

gengibre]. 

Letras: 

Aleph- Lamed- Daleth- Yod- Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 15° a 20° de Touro ou 6 a 11 de Maio. 

 

Invocação por rotação: 

de 9 a 10 de Aries: “Yod” ou 30 de Março; 

de 21 a 22 de Gêmeos: He ou 13 de Junho; 

de 3 a 4 de Virgem: “Vô” ou 27 de Agosto; 

de 15 a 16 de Escorpião: 2º “He” ou 8 de Novembro; 

de 27 a 28 de Capricórnio ou 18 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

03:00:00 às 03:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus propício. 

Nome da essência: 

GRAÇA DIVINA. 

Nome da Força: 

Sabedoria institutiva. 

 

Palavras chaves: 

GRAÇA em razão de evolução, Cura, empresa, sobriedade, perdão, relações sociais, 

influentes, negligência da saúde e negócios, moral, inteligência prática. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Cura das enfermidades. Regeneração moral. 

2º.- Inspiração para levar uma empresa a um resultado feliz. 

3º.- Perdão dos erros e das más ações cometidas. 

4º.- Boas relações sociais, contato com pessoas influentes. 

5º.- Proteção contra a negligência, o descuido com a saúde e com os negócios. 

 

Oração 

“ALADIAH: Deus Propício. 

ALADIAH: Ajuda-me, Senhor, a derramar sobre meus irmãos as bondades que tenho 

recebido de Ti. 

Põe-me a trabalhar para os demais, 

Faça com que por intermédio de minha pessoa lhes alcance a Tua força curativa. 

Auxilia-me, ALADIAH, a ser justo e moderado, a utilizar com sobriedade os bens de 

que disponho; inclina minha alma a repartir a dádiva e faz-me um bom advogado para 

defender aos que a sua ignorância lhes tem convertido em culpados. 

Faz-me, Senhor ALADIAH, um portador de tua graça. 

Um distribuidor de Teus bens, um executor de tuas obras de Amor. 



Em todo momento e em todo lugar, faça de mim uma pessoa sensível à pena de meus 

irmãos". 

 

 
ALADIAH FRUSTRA O DAEMON BUER 

 

 

11-LAUVIAH 

 
Este anjo é invocado contra as fraudes e para obter a vitória. Influencia os grandes 

personagens que marcaram a história e ajuda o homem a obter graças pelo seu talento 

natural. A ajuda deste anjo será fornecida através das experiências de vida. 

Ele revela a um adepto autênticas fórmulas mágicas que permitem agir sobre as 

tempestades e vencer os inimigos, ele domina o prestígio e influencia sobre os grandes 

personagens e todas aquelas pessoas que se tornam celebridades por seus talentos. 

 

Coro 

2 – Querubins 

Príncipe: 

Ratziel. 

Signo: 

Touro. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua do Fogo atuando sobre o Fogo da Agua. 

Velas: 

Amarela em cima e duas azuis em baixo. 

 



Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Noz-moscada, cravo da 

índia, café]. 

Letras: 

Lamed - Aleph – Vô – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 20° a 25° de Touro ou 12 a 16 de Maio. 

 

Invocação por rotação: 

de 10 a 11 de Aries: “Yod” ou 31 de Março; 

de 22 a 23 de Gêmeos: “He” ou 14 de Junho; 

de 4 a 5 de Virgem: “Vô” ou 28 de Agosto; 

de 16 a 17 de Escorpião: 2º “He” ou 9 de Novembro; 

de 28 a 29 de Capricórnio ou 19 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

03:20:00 às 03:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus louvado e exaltado. 

Nome da essência: 

VITÓRIA. 

Nome da Força: 

Sabedoria triunfante. 

 

Palavras chaves: 

VITÓRIA, ILUMINAÇÃO, políticos, RENOME, tempestades naturais e morais. 

CELEBRIDADE, META, para-raios, QUERER, favor dos grandes. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Ser sábio como foi o rei Salomão. 

2º.- Dá o poder especialmente para os políticos. 

3º.- Protege contra as tempestades naturais e morais. 

4º.- Celebridade, graça e talento. 

5º.- Protege de orgulho, da ambição desmensurada, dos zelos e contra as calúnias. 

 

Oração 

“LAUVIAH: Deus Louvado e Exaltado. 

LAUVIAH: Deus que pereniza as situações e que dá o prazer do renome aos que vivem 

em Paz. 

Peço que me ajude sacar de minhas entranhas aquilo que de algum modo possa ser útil a 

renovação da vida. 

Tira de meu passado Oh LAUVIAH! 

Apenas aquilo que fale do eterno amor, somente aquilo que seja razoável e justo e, 

encerre em mim, a complacência no episódico, que se afunda sob o peso das 

convenções. 

Destrua meu orgulho, meus vãos desejos e não permita que os zelos, os ciúmes, me 

incitem a prestar falso testemunho. 

Que possa, Oh LAUVIAH!, ser um exemplo das virtudes que emanam do Pai.” 

 



 
LAUVIAH FRUSTRA O DAEMON GUSION 

 

12-HAHAIAH 

 

 
Este anjo atua fortemente contra os adversários e faz revelações, principalmente em 

sonhos, de todos os mistérios ocultos. 

Ele serve contra as adversidades e transforma os inimigos em amigos, ajuda o adepto das 

ciências herméticas a resolver os problemas, ele domina sobre os sonhos e revela os 

mistérios escondidos. 

 

Coro 

2 – Querubins 

Príncipe: 

Ratziel. 

Signo: 

Touro. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua do Fogo atuando sobre o Agua da Agua. 

Velas: 

Amarela em cima e duas vermelhas em baixo. 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Sândalo, acácia, cipreste, 

absinto]. 

Letras: 

Heh – Heh – Ayin – Yod – Heh 

 



Invocação por domicílio: 

de 25° a 30° de Touro ou 17 a 21 de Maio. 

 

Invocação por rotação: 

de 11 a 12 de Aries: “Yod” ou 1 de Abril; 

de 23 a 24 de Gêmeos: He ou 15 de Junho; 

de 5 a 6 de Virgem: “Vô” ou 29 de Agosto; 

de 17 a 18 de Escorpião: 2º “He” ou 10 de Novembro; 

de 29 a 30 de Capricórnio ou 20 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

03:40:00 às 04:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus refúgio. 

Nome da essência: 

REFÚGIO. 

Nome da Força: 

Sabedoria Ativa. 

 

 

Palavras chaves: 

SONHOS INSTRUTORES - INTERPRETAÇÃO, lei de talião, PROTEÇÃO, cidade 

refúgio, PERSEGUIÇÃO, destruidor de adversidades, DISCRIÇÃO; 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- A faculdade de saber interpretar os sonhos. 

2º.- Proteção contra as adversidades. 

3º.- Revelação dos mistérios. 

4º.- Discrição da sociedade sobre o que estamos fazendo. 

5º.- Protege contra aos abusos de confiança, as mentiras e as indiscrições. 

 

Oração 

HAHAIAH: Deus Refugio. 

HAHAIAH: Senhor, que tens permitido que se fundam o Meu alento com o Teu, para 

que possas comtemplar em meu interior a beleza de um Amor sem fronteiras; faça com 

que seja para meus irmãos a transmissor de tua divina harmonia, 

O que aporta paz e sossego para almas atribuladas. 

Permita-me, Senhor HAHAIAH, que não confundam esse Amor, que é Lei do 

Universo, com as paixões humanas que tendem a agitar os corações. 

Que em todo o momento e em todo lugar, Senhor HAHAIAH, vejam em mim o 

intermediário, o conciliador e não o promotor 

 



 
 

HAHAIAH FRUSTRA O DAEMON SITRI 

 

 

13-IEZALEL 

 
Este anjo facilita nas amizades e atua na felicidade conjugal. Auxilia na fácil compreensão 

de todas as situações. 

Este gênio ajuda os escritores e os artistas, ele domina sobre a amabilidade, a 

reconciliação e a fidelidade conjugal, ele dá as formas de adquirir uma inteligência clara e 

uma memória perfeita, ao poucos poderá conhecer o que os inimigos preparam em 

segredo. 

 

Coro 

2 – Querubins 

Príncipe: 

Ratziel. 

Signo: 

Gêmeos. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Agua do Fogo atuando sobre o Ar da Agua. 

Velas: 

Amarela em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera]. 

Letras: 

Yod – Zain – Lamed – Aleph - Lamed 



Invocação por domicílio: 

de 0° a 5° de Gêmeos ou 22 a 26 de Maio. 

 

Invocação por rotação: 

de 12 a 13 de Aries: “Yod” ou 2 de Abril; 

de 24 a 25 de Gêmeos: “He” ou 16 de Junho; 

de 6 a 7 de Virgem: “Vô” ou 30 de Agosto; 

de 18 a 19 de Escorpião: 2º “He” ou 11 de Novembro; 

de 0 a 1 de Aquário ou 21 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

04:00:00 às 04:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus glorificado sobre todas as coisas. 

Nome da essência: 

FIDELIDADE. 

Nome da Força: 

Sabedoria harmonizadora ou Harmonia na vontade executiva. 

 

Palavras chaves: 

Fidelidade, reconciliação conjugal, familiar, etc., UNIDADE, não estamos sós, FELIZ 

MEMÓRIA, aprendizado, REENCONTROS, convencimento, AMIZADES DE 

PRINCÍPIOS, mesma visão, favores superiores, SABER A QUEM RECORRER. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- A amizade, a reconciliação e a fidelidade conjugal. 

2º.- Uma feliz memória. 

3º.- Habilidade na execução de qualquer tarefa. 

4º.- Para conseguir favores dos superiores e saber a quem devemos nos dirigir para pedi-

los. 

5º.- Proteção contra o erro, a ignorância e a mentira. 

 

Oração 

“IEZALEL: Deus Glorificado sobre todas as coisas. 

IEZALEL: Dê-me, Senhor, a justa medida de tuas virtudes, de modo que nem minha 

razão seja o juiz absoluto de todos os meus atos, e nem minha imaginação pretenda ser 

dona e senhora de minha vida. 

Faça com que os meus desejos aceitem os mandados de minha mente e que a fidelidade 

reine entre as distintas tendências encerradas em meu Ser. 

Ajuda-me, Senhor, a recordar as conquistas morais de meu passado, e quando minha 

alma se projete ao mundo somente para expressar a justeza da verdade. 

Tens me concedido a facilidade para aprender e convencer, e quero, Senhor IEZALEL, 

que afaste de mim as coisas que me apartam de despertar o interesse pelo eterno, a fim 

de que saia de minha boca somente coisas úteis ou propósitos transcendentes. 

Que possa ser, Senhor IAZALEL, o emissário convincente de tua eterna Verdade.” 

 



 
IEZALEL FRUSTRA O DAEMON BELETH 

 

14-MEBAHEL 

 

 
Anjo da justiça, da verdade e da liberdade, livra as pessoas que se sentem prisioneiras ou 

deprimidas, protege os inocentes e faz conhecer a verdade.] 

Este gênio permite ganhar uma causa justa e instaurar a paz, ele protege aqueles que são 

vítimas de injustiça e os ajuda a obter ganho de causa, ele domina sobre a justiça, a 

verdade, livra os oprimidos e faz conhecer a verdade nos processos e permite conhecer 

aqueles que são inimigos. 

 

Coro  2 – Querubins  

Príncipe:  Ratziel.  

Signo:  Gêmeos.  

Elemento zodiacal:  Ar.  

Relação/elementos:  Agua do Fogo atuando sobre o Fogo do Ar.  

Velas:  Amarela em cima e duas verdes em baixo.  

Incenso:  [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Violeta, 

rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da noite]..  

Letras:  Mem – Beth – Heh - Aleph- Lamed  

 

 

Invocação por 

domicílio:  

de 5° a 10° de Gêmeos ou 27 a 31 de Maio.  



Invocação por 

rotação:  

de 13 a 14 de Aries: “Yod” ou 3 de Abril;  

de 25 a 26 de Gêmeos: “He” ou 17 de Junho;  

de 7 a 8 de Virgem: “Vô” ou 31 de Agosto;  

de 19 a 20 de Escorpião: 2º “He” ou 12 de Novembro;  

de 1 a 2 de Aquário ou 22 de Janeiro: quintessência.  

Invocação pelo ciclo 

diário:  

04:20:00 às 04:40:00 a partir da saída do Sol.  

Atributo:  Deus conservador.  

Nome da essência:  VERDADE, LIBERDADE, JUSTIÇA.  

Nome da Força:  Sabedoria Liberadora.  

 

Palavras chaves:  

RESTABELECIMENTO DA VERDADE, LIBERDADE, JUSTIÇA, imparcialidade, 5 

sentidos, EMAGRECER, reconquista do perdido, EXORCISMOS 

 

 

Virtudes concedidas:  

1º.- Justiça, imparcialidade benevolente de um tribunal.  

2º.- A liberação dos oprimidos e dos prisioneiros; proteção para o inocente.  

3º.- Amor pela jurisprudência e celebridade em seu exercício.  

4º.- Proteção contra a calúnia, os falsos testemunhos e os pleitos.  

5º.- Reconquista do que foi injustamente perdido. 

 

Oração  

“MEBAHEL: Deus conservador.  

MEBAHEL: Dê-me atribuições para construir o futuro com os pesos e medidas que 

utilizastes para construir a maravilhosa máquina do universo.  

Sopra, Senhor, as velas de meus sentimentos para que possa, sentir, viva, dentro de mim, 

a sagrada cólera de meus irmãos quando tenham sido humilhados e destruídos pela 

injustiça.  

Coloca-me MEBAHEL, no topo da sociedade e faça com que minhas palavras sejam a 

lança que desagregue o falso o retorcido e sobretudo, Senhor MEBAHEL, não permitas 

que ponham meu talento a serviço de dirigentes que utilizam a calúnia e a opressão para 

entronizar o corrupto.  

Mobiliza meus sentimentos, meus pensamentos, minhas forças morais para a luta com 

vistas a um porvir mais humano, cheio de esperanças.  

Instrui-me, Senhor MEBAHEL, para que possa ser o artesão de Tua Justiça. ” 

 



 
 

MEBAHEL FRUSTRA O DAEMON LERAIE 

 

 

15-HARIEL 

 
Este anjo é invocado contra os incrédulos da religião. Sua influência está ligada aos 

sentimentos religiosos, que se distinguem pela pureza. Ajuda a descobrir tudo o que é útil 

e novo, protegendo as ciências e as artes. 

Este gênio ensina a pratica da magia evocatória, Cabala, Filosofia oculta e dá a proteção 

contra os maus Espíritos de Mercúrio; ele domina sobre a paz e sobre as descobertas 

úteis. 

 

Coro  2 – Querubins  

Príncipe:  Ratziel.  

Signo:  Gêmeos.  

Elemento zodiacal:  Ar.  

Relação/elementos:  Agua do Fogo atuando sobre o Agua do Ar.  

Velas:  Amarela em cima e duas laranjas (ou brancas) em baixo.  

Incenso:  [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Canela, 

louro, jasmim, benjoim, casca de limão].  

Letras:  Heh – Resh – Yod – Aleph - Lamed  

 

Invocação por 

domicílio:  

 

de 10° a 15° de Gêmeos ou 1 a 6 de Junho.  

Invocação por rotação:  de 14 a 15 de Aries: “Yod” ou 4 de Abril;  

de 26 a 27 de Gêmeos: “He” ou 18 de Junho;  

de 8 a 9 de Virgem: “Vô” ou 1 de Setembro;  



de 20 a 21 de Escorpião: 2º “He” ou 13 de Novembro;  

de 2 a3 de Aquário ou 23 de Janeiro: quintessência.  

 

Invocação pelo ciclo 

diário:  

04:40:00 às 05:00:00 a partir da saída do Sol.  

 

Atributo:                        

Deus criador. 

 

Nome da essência:  PURIFICAÇÃO.  

Nome da Força:  Sabedoria Purificadora.  

 

 

Palavras chaves:  

VONTADE DO PAI A NÍVEL MENTAL, purificação (intelectual), religare, FÉ-

MENTAL, arte, ciência, religião, hábitos alimentares, vícios, DESCOBRIMENTOS 

ÚTEIS, pureza dos costumes, NOVOS MÉTODOS. 

 

Virtudes concedidas:  

1º.- Que as mentes perversas se tornem piedosas e recuperem a fé.  

2º.- Libertar-se doa maus hábitos, purificar os costumes.  

3º.- Inspiração para descobrir novos métodos de trabalho.  

4º.- Conseguir que a bondade penetre na mente das pessoas.  

5º.- Proteção contra as falsas crenças 

 

Oração  

“HARIEL: Deus Criador.  

HARIEL: Limpa-me, Senhor, meu corpo dos desejos afim de que minha boca somente 

expresse palavra gratas;  

Dê-me, HARIEL, força e valor para enfrentar-me com meu destino, trocando o bem, 

pelo mau que fiz.  

Ponha luz em minha mente, Senhor HARIEL, para que através de meu verbo possam 

reconciliar-se estes eternos inimigos que som meu coração e minha cabeça.  

Que minha verdade, Senhor, seja sempre Tua Verdade;  

Que minhas convicções não se apartem da Lei cósmica;  

Que minha arte expresse de algum moto tua celeste harmonia;  

Que minha técnica e meu trabalho humano sirvam para fazer mais evidente e diáfana 

Tua Obra;  

Faça de mim, Senhor HARIEL, uma porta aberta, para que os ateus, os ímpios possam 

descobrir-te e amar-te.” 

 



 
 

HARIEL FRUSTRA O DAEMON ELIGOS 

 

 

16-HEKAMIAH 

 
Este anjo protege as pessoas que ocupam posições de comando. Ajuda a combater os 

tratantes, obter vitória e libertar os oprimidos. Interfere na coragem e fidelidade. 

Ele serve contra os traidores e para obter a vitória contra aqueles 

que querem nos oprimir. Ele ajuda a adquirir dignidade e prosperidade e cura da 

esterilidade. 

 

Coro  2 – Querubins  

Príncipe:  Ratziel.  

Signo:  Gêmeos.  

Elemento zodiacal:  Ar.  

Relação/elementos:  Agua do Fogo atuando sobre o Ar do Ar.  

Velas:  Amarela em cima e duas brancas em baixo.  

Incenso:  [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Cânfora, 

murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, 

absinto].  

Letras:  Heh – Qof – Mem – Yod - Heh  

Invocação por 

domicílio:  

de 15° a 20° de Gêmeos ou 7 a 11 de Junho.  

Invocação por 

rotação:  

de 15 a 16 de Aries: “Yod” ou 5 de Abril;  

de 27 a 28 de Gêmeos: “He” ou 19 de Junho;  

de 9 a 10 de Virgem: “Vô” ou 2 de Setembro;  

de 21 a 22 de Escorpião: 2º “He” ou 14 de Novembro;  

de 3 a 4 de Aquário ou 24 de Janeiro: quintessência.  



Invocação pelo ciclo 

diário:  

05:00:00 às 05:20:00 a partir da saída do Sol.  

Atributo:  Deus que constrói o Universo.  

Nome da essência:  LEALDADE.  

Nome da Força:  Sabedoria vitoriosa.  

 

Palavras chaves:  

LEALDADE (aos Princípios), coroa MERITOCRACIA, grandes personagens, 

PALAVRA DADA, contra os inimigos, QUEDA DOS ILEGÍTIMOS. 

 

Virtudes concedidas:  

1º.- Proteção para os reis e altos signatários.  

2º.- Solicitar o favor dos grandes personagens.  

3º.- A lealdade de uma pessoa e de nos mesmo a palavra dada.  

4º.- A vitória contra os inimigos.  

5º.- Para salvaguardar nos contra as ciladas dos rebeldes, rebeldes e traidores. 

 

Oração  

“HEKAMIAH: Deus que constrói o Universo.  

HEKAMIAH: Se Tú designastes a mim para construir um novo universo, para ser 

aquele que conclama aos homens para ir mais além, então me empreste Teu alento, 

Senhor HEKAMIAH.  

Interessa-te por mim, segue meus passos, porque se erro, Senhor, se minha luz interior 

não me permite compreender teus desígnios, os homens criticarão a Ti e não a mim, 

dizendo:  

Porque Deus tem dado poderes a este?  

Mantenha-me conectado com tua alta frequência,  

Esteja comigo, mesmo que me torne nebuloso, que me desvie do caminho, quando as 

paixões humanas venham a agitar meu coração.  

Pois, se ao despertar dos meus erros, encontrar a Tua mão, se sei que estas obrando por 

meu intermédio de mim, então farei com que suas pedras negras bebam um jorro de luz 

e devolverei o mundo que tens me concedido mais sensível aos seus propósitos divinos. " 

 

 
HEKAMIAH FRUSTRA O DAEMON ZEPAR 



17-LAUVIAH 

 
Este anjo é invocado contra os tormentos do espírito, a tristeza e predispõe ao bem 

dormir. 

Favorece as altas ciências, as descobertas maravilhosas e faz revelações em sonhos. 

Este gênio dá sucesso aos músicos e aos compositores; ele permite curar a tristeza e os 

tormentos do espírito, e ainda de ler mentalmente astralmente e fisicamente no 

AKASHA, ele dá as revelações em sonho e descobertas e invenções tecnológicas. 

 

Coro  3 – Tronos  

Príncipe:  Tsaphkiel.  

Signo:  Gêmeos.  

Elemento zodiacal:  Ar.  

Relação/elementos:  Ar do Fogo atuando sobre a Agua do Fogo.  

Velas:  Branca em cima e duas amarelas em baixo.  

Incenso:  [Enxofre, raiz de guiné, gengibre] e [Cravo, mirra, almíscar, 

estoraque, âmbar, louro, aloe vera].  

Letras:  Lamed – Aleph – Vô – Yod - Heh  

Invocação por domicílio:  de 20° a 25° de Gêmeos ou 12 a 16 de Junho.  

Invocação por rotação:  de 16 a 17 de Aries: “Yod” ou 6 de Abril;  

de 28 a 29 de Gêmeos: “He” ou 20 de Junho;  

de 10 a 11 de Virgem: “Vô” ou 3 de Setembro;  

de 22 a 23 de Escorpião: 2º “He” ou 15 de Novembro;  

de 4 a 5 de Aquário ou 25 de Janeiro: Quintessência.  

Invocação pelo ciclo diário:  05:20:00 às 05:40:00 a partir da saída do Sol.  

Atributo:  Deus admirável.  

Nome da essência:  REVELAÇÃO.  

Nome da Força:  Inteligência que ilumina.  

 

Palavras chaves:  

REVELAÇÃO (das Leis cósmicas), REENCONTRO - ANTIGAS AMIZADES 

FETOS, INSÔNIA, periodismo, FILOSOFIA, distinguir o falso, SONHOS 

PROFÉTICOS, descobrimentos maravilhosos, MÚSICA DAS ESFERAS. 

 

Virtudes concedidas:  

1º.- Retorno de antigos afetos; reunião de antigas amizades.  

2º.- Descansar bem nas noites e vencer a insônia.  

3º.- Revelações durante o sono. Sonhos proféticos.  

4º.- Inspiração para o exercício do periodismo, literatura, filosofia, filosofia.  

5º.- Perceber a verdade interna e saber distinguir o falso. 

 

Oração  

“LAUVIAH: Deus admirável.  

LAUVIAH: Permita-me, Senhor, que os conteúdos de meu inconsciente  

se integrem harmoniosamente em meu corpo de pensamento.  



Fazei com que as situações complexas de meu passado percam a opacidade e se voltem 

límpidas e transparentes, para que nenhum tormento antigo perturbe meus sonhos nem 

leve ao meu espírito a sombra da tristeza.  

Nas trevas das minhas emoções ponha, Oh LAUVIAH!, tua luz, a fim de que possa 

converter todo esse conglomerado obscuro, em obra de arte.  

Inspira-me, Senhor LEUVIAH, para que aqueles que se sintonizam comigo possam 

encontrar em minha obra humana o fio de Ariadne que lhes permita sair do labirinto de 

suas emoções.  

Faça de mim uma ponte vivente entre o pensamento e a Vontade; o perfeito interprete 

para aqueles que só falam uma destas duas grandes línguas nas quais Tú expressas as 

maravilhas de Tua Obra”. 

 

 
LAUVIAH FRUSTRA O DAEMON BOTIS 

 

 
18-CALIEL 

 
 

Este anjo auxilia contra as adversidades, ajuda a conhecer a verdade nos processos, a 

triunfar os inocentes e a confundir as pessoas malvadas. 

Ele ensina a virtude mágica das plantas e das pedras preciosas e divulga as fórmulas 

mágicas muito potentes que permitem a um adepto se proteger de todas as sortes de 

inimigos e ainda tornar-se invisível nos três planos de existência, ele revela as maneiras de 

romper o espaço tempo e se tornar senhor da substância Astral, ele faz triunfar o 

inocente, confunde os culpados quando eles estão testemunhando. 

 

Coro  3 – Tronos  

Príncipe:  Tsaphkiel.  

Signo:  Gêmeos.  

Elemento zodiacal:  Ar.  

Relação/elementos:  Ar do Fogo.  

Velas:  Branca em cima e duas brancas em baixo.  



Incenso:  [Enxofre, raiz de guiné, gengibre].  

Letras:  Kaph – Lamed – Yod – Aleph - Lamed  

Invocação por domicílio:  de 25° a 30° de Gêmeos ou 17 a 21 de Junho.  

Invocação por rotação:  de 17 a 18 de Aries: “Yod” ou 7 de Abril;  

de 29 a 30 de Gêmeos: “He” ou 21 de Junho;  

de 11 a 12 de Virgem: “Vô” ou 4 de Setembro;  

de 23 a 24 de Escorpião: 2º “He” ou 16 de Novembro;  

de 5 a 6 de Aquário ou 26 de Janeiro: quintessência.  

 

Invocação pelo ciclo diário:  05:40:00 às 06:00:00 a partir da saída do Sol.  

Atributo:  Deus pronto a acolher.  

Nome da essência:  JUSTIÇA.  

Nome da Força:  Inteligência Magistral.  

 

Palavras chaves:  

JUSTIÇA, socorro na adversidade, VERDADE NOS PLEITOS, ideia fixa ou retrograda 

 

Virtudes concedidas:  

1º.- Socorro quando sobrevém as adversidades.  

2º.- O conhecimento da verdade nos pleitos e para que triunfe a inocência.  

3º.- A confusão dos culpados e dos falsos testemunhos.  

4º.- Distinguir-se no exercício da magistratura.  

5º.- Proteção nos escândalos e contra os homens vis. 

 

Oração  

“CALIEL: Deus pronto a acolher.  

Permita, Senhor, que minha inteligência esteja sempre a serviço de causas jutas.  

Libera-me da tentação de usar minha inteligência em vã ostentação de minhas faculdades.  

E quando tuas forças me conduzam a ir mais adiante de mim mesmo, permaneças ao 

meu lado para inspirar-me prudência.  

Faça com que minha lógica seja Tua lógica e que em meu afã de intervir nos assuntos 

alheios seja motivado por Teu interesse, pela necessidade de proteção.  

E, se devo ser aquele que desmascare a um culpado, que tudo se realize no mais puro ato 

de justiça e, não me apontes, Senhor!, na conta de meu karma.  

Permita-me, CALIEL, que compreenda o mundo dos foragidos e, que, ao julga-los, não 

se separe de mim a eterna bondade”. 

 

 



 
 

CALIEL FRUSTRA O DAEMON BATHIN 

 

 

19-LEUVIAH 

 
 

Este anjo ajuda a obter a graça de deus e atua sobre a memória e a inteligência. 

Este gênio permite suscitar o amor no coração das pessoas, dos amigos e inimigos, ele dá 

boa memória e uma grande inteligência e um excelente julgamento na vida. 

 

Coro 

3 – Tronos 

Príncipe: 

Tsaphkiel. 

Signo: 

Câncer. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Fogo atuando sobre a Fogo da Agua. 

Velas: 

Branca em cima e duas azuis em baixo. 

Incenso: 

[Enxofre, raiz de guiné, gengibre] e [Noz-moscada, cravo da índia, café]. 

Letras: 

Lamed – Vô – Vô – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 0° a 5° de Câncer ou 22 a 27 de Junho. 

 

Invocação por rotação: 



de 18 a 19 de Aries: “Yod” ou 8 de Abril; 

de 0 a 1 de Câncer: “He” ou 22 de Junho; 

de 12 a 13 de Virgem: “Vô” ou 5 de Setembro; 

de 24 a 25 de Escorpião: 2º “He” ou 17 de Novembro; 

de 6 a 7 de Aquário ou 27 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

06:00:00 às 06:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que acolhe os pecadores. 

Nome da essência: 

INTELIGÊNCIA EXPANSIVA OU FRUTIFICANTE. 

Nome da Força: 

Inteligência frutificante. 

 

Palavras chaves: 

INTELIGÊNCIA FRUTIFICANTE EXPANSIVA, fecundidade, PROJETOS - AÇÃO 

E REALIZAÇÃO, compreensão, PACIÊNCIA e RESIGNAÇÃO, - sem vingança, 

graça, MEMÓRIA (S), Akáshicas e de outras existenciais, EQUILÍBRIO ENTRE 

REALIDADE FÍSICA X IMAGINATIVA, limpa imagens eróticas para ver bem, 

INCONSCIENTE COLETIVO, amabilidade, PARAISO LEGAL, alegria de viver. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Conseguir a graça de Deus no domínio da fecundidade. 

2º.- Recuperar a memória perdida. 

3º.- Suportar as adversidades com resignação. 

4º.- Faz com que as pessoas sejam mais inteligentes e compreensivas. 

5º.- Vencer o desespero a debandada moral e a recuperação da alegria. 

 

Oração 

“LEUVIAH: Deus que acolhe os pecadores. 

LEUVIAH: Limpa, Senhor, a minha memória subconsciente dos elementos poluentes; 

aparta dos meus sonhos, as grotescas imagens eróticas e, 

faça assim, com que minhas projeções imaginativas tenham um sentido 

e que, graças a elas, os meus irmãos, os homens 

possam vislumbrar um universo sem fronteiras 

em que o passado ancestral dê a mão a um esplendoroso futuro. 

Permite, Senhor LEUVIAH, que encontre meu ponto de equilíbrio 

entre minha realidade física e minha realidade imaginativa 

a fim de ser o programador de um mundo, hoje, situado mais além do humano. 

 



 

 

LEUVIAH FRUSTRA O DAEMON SALEOS 

 

 

20-PAHALIAH 

 
Este anjo ajuda a descobrir todos os enigmas das religiões e auxilia a conversão dos povos 

ao cristianismo. Domina a religião, a moral, a teologia e ajuda a encontrar a vocação 

certa. 

Este gênio ensina as leis existentes entre o macrocosmo e o 

microcosmo e o sentido de equilíbrio mágico do corpo mental, astral e físico do homem. 

Influencia sobre a castidade, a piedade e combate os inimigos de Deus. 

 

Coro 

3 – Tronos 

Príncipe: 

Tsaphkiel. 

Signo: 

Câncer. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Fogo atuando sobre a Agua da Agua. 

Velas: 

Branca em cima e duas vermelhas em baixo. 

Incenso: 

[Enxofre, raiz de guiné, gengibre] e [Sândalo, acácia, cipreste, absinto]. 

Letras: 

Peh – Heh – Lamed – Yod – Heh 

 



Invocação por domicílio: 

de 5° a 10° de Câncer ou 28 de Junho a 2 de julho. 

 

Invocação por rotação: 

de 19 a 20 de Aries: “Yod” ou 9 de Abril; 

de 1 a 2 de Câncer: “He” ou 23 de Junho; 

de 13 a 14 de Virgem: “Vô” ou 6 de Setembro; 

de 25 a 26 de Escorpião: 2º “He” ou 18 de Novembro; 

de 7 a 8 de Aquário ou 28 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

06:20:00 às 06:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus redentor. 

Nome da essência: 

REDENÇÃO. 

Nome da Força: 

Inteligência Construtiva. 

 

Palavras chaves: 

LEIS CÓSMICAS, vocação religiosa, REDENÇÃO dos erros exaltados, RESERVA DE 

MERCADO, “Sahaja Maithuna ”, CUMPRIMENTO DA LEI, castidade, 

RECUPERAÇÃO DA FÉ, correto proceder, SOLIDÃO MEDITATIVA, castidade 

eclesiástica. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- O descobrimento das leis cósmicas. 

2º.- Guardar a castidade e compreender porque é útil ao progresso humano. 

3º.- O despertar de uma vocação religiosa. 

4º.- Argumentos para convencer os incrédulos. 

5º.- Proteção contra as tendências a libertinagem e ao erro. 

 

Oração 

“PAHALIAH: Deus Redentor. 

PAHALIAH: Ilumina, Senhor, minha fé, para que possa contemplar desde esta abertura 

as verdades dos mundos em que ainda não possam penetrar a razão. 

Faça, Senhor, com que meu verbo leve aos demais o sabor de tuas sublimes evidências, e, 

para aqueles que tenham perdido o caminho, que possa ser um farol sinalizador. 

Conduza, PAHALIAH, minhas energias interiores para os canais que regam o cérebro, a 

fim de que possa procriar com meus órgãos superiores e não malgastar minha semente 

em vãos jogos eróticos. 

Concede-me a solidão que a minha sede de meditação precisa, e quando sua sagrada 

ciência transborde de minha alma, acerca-me das pessoas necessitadas de seu esplendor, 

para transmitir o germe de eternidade." 

 



 
 

PAHALIAH FRUSTRA O DAEMON PURSON 

 

21-NELKHAEL 

 
Este anjo é invocado para destruir o poder do inimigo, contra as calúnias ou pessoas que 

utilizam sortilégios para tirar proveito próprio contra os inocentes. Domina a astronomia, 

a astrologia, a geologia, a matemática e todas as ciências exatas. 

Ele serve contra as calúnias, encantamentos e para neutralizar o ataque os espíritos maus. 

Ensina as ciências herméticas e protege contra todas as forças negativas de qualquer 

natureza, ensina a virtude mágica das plantas e das pedras preciosas que são úteis na 

magia e na alquimia e permite ao adepto de agir sobre o plano Akáshico e lê-lo. 

 

Coro 

3 – Tronos 

Príncipe: 

Tsaphkiel. 

Signo: 

Câncer. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Fogo atuando sobre a Ar da Agua. 

Velas: 

Branca em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Enxofre, raiz de guiné, gengibre] e [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe 

vera]. 

Letras: 

Nun – Lamed – Kaph – Aleph – Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 10° a 15° de Câncer ou 3 a 7 de julho. 



Invocação por rotação: 

de 20 a 21 de Aries: “Yod” ou 10 de Abril; 

de 2 a 3 de Câncer: “He” ou 24 de Junho; 

de 14 a 15 de Virgem: “Vô” ou 7 de Setembro; 

de 26 a 27 de Escorpião: 2º “He” ou 19 de Novembro; 

de 8 a 9 de Aquário ou 29 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

06:40:00 às 07:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus só e único. 

Nome da essência: 

AFÃ DE APRENDER. 

Nome da Força: 

Inteligência concienciadora. 

 

Palavras chaves: 

AFÃ DE APRENDER, ciências abstratas, PALAVRA DADA, submissão as leis, 

controle de qualidade, CONSCIÊNCIA DA LEI – LEIS CONSCIENTES. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- A destruição do poder dos maus espíritos (contra os bruxos). 

2º.- Liberar-se de uma situação opressiva. 

3º.- Ajuda no aprendizado das matemáticas e das ciências abstratas. 

4º.- Faz com que as pessoas sejam submissas as regras e as Leis. 

5º.- Preservação contra a ignorância, os prejuízos e os erros. 

 

Oração 

"NELKHAEL: Deus Só e Único. 

NELKHAEL: Faça com que minha projeção para o futuro não seja um puro jogo, um 

sonho vão; permite que, ao lançar as redes de minha fantasia em teu mundo constelado, 

possa voltar para meus irmãos, os homens, com uma abundante pesca de verdades 

transcendentes. Fazei que por minhas veias transcorram o sopro da eternidade que a 

minha mente conceba o palácio do espírito e que, com as pedras do passado, minhas 

mãos possam construir novos universos. 

Livra-me, Senhor NELKHAEL, dos caluniadores e dos espíritos que lavram o eterno 

combate contra a Tua Obra". 



 
NELKHAEL FRUSTRA O DAEMON MARAX 

 

22-YEIAIEL 

 
Este anjo domina a fortuna, o renome, a diplomacia e o comércio. Influencia nas viagens 

e na descoberta de novos caminhos ou vocações. 

Este gênio domina a fortuna, o prestígio e o sucesso nas atividades profissionais, as 

descobertas, viagens e protege dos acidentes e dos perigos da existência. 

 

Coro 

3 – Tronos 

Príncipe: 

Tsaphkiel. 

Signo: 

Câncer. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Fogo atuando sobre a Fogo do Ar. 

Velas: 

Branca em cima e duas verdes ou rosa em baixo. 

Incenso: 

[Enxofre, raiz de guiné, gengibre] e [Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da 

noite]. 

Letras: 

Yod – Yod – Yod – Aleph – Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 15° a 20° de Câncer ou 8 a 12 de julho. 

 

 



Invocação por rotação: 

de 21 a 22 de Aries: “Yod” ou 11 de Abril; 

de 3 a 4 de Câncer: “He” ou 25 de Junho; 

de 15 a 16 de Virgem: “Vô” ou 8 de Setembro; 

de 27 a 28 de Escorpião: 2º “He” ou 20 de Novembro; 

de 9 a 10 de Aquário ou 30 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

07:00:00 às 07:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

A justiça de Deus. 

Nome da essência: 

RENOME. 

Nome da Força: 

Inteligência protetora. 

 

Palavras chaves: 

FORTUNA, prestígio, fama, reputação COMÉRCIO, divulgação, RENOME, cargos, 

comércio, POLÍTICA, poder, DIPLOMACIA, industrioso, proteção, 

PROSPERIDADE, desconfiômetro, prestígio, boa IMAGEM, viagens, 

DESCOBRIMENTOS, altruísmo, FILANTROPIA, intercâmbio. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Fortuna, renome, conservação do prestígio, da imagem. 

2º.- Proteção nas viagens por mar; contra os naufrágios em sentido literal e figurado. 

3º.- Ajuda para os comerciantes se manterem no comércio. 

4º.- Favorece as ideias altruístas e filantrópicas. 

5º.- Protege contra os piratas; contra os que querem despojar-nos de nossos legítimos 

tesouros. 

 

Oração 

“YEIAIEL: A justiça de Deus. 

YEIAIEL: Me tens dado, Senhor, a consciência da unidade de teu Reino e a visão do 

que será a vida quando as vozes dos instintos encontrem o seu ordenado silêncio. 

Permita-me, Senhor, que este conhecimento interno possa expressar-se por intermédio 

de meu comportamento, faça com que Tua ideia se cristalize em meus músculos e 

sangue, que os meus gestos possam falar mais alto e melhor do que as palavras. 

E nessa viagem em direção ao seu esplendoroso futuro, guarda-me, Senhor, do perigo de 

naufrágio, dessa catástrofe que se acerca sempre do homem quando a sua alma se 

desvincula do Eterno, para adorar a sua personalidade passageira e mortal. 

Livra-me, Senhor, do erro que cometeu Narciso e que, ao vislumbrar meu reflexo no 

espelho, fazei com que meus olhos te descubram, que em minha imagem, vejam a Ti. 



 
 

YEIAIEL FRUSTRA O DAEMON IPOS 

 

23-MELAHEL 

 
 

Este anjo protege contra as armas e os assaltos. Domina a beleza e auxilia a viajar a salvo 

Exerce influência sobre a natureza, especialmente o plantio e conhecimento sobre ervas 

para cortar todos os males do corpo. 

Este gênio serve contra as armas, por viajar em segurança, domina as produções da terra 

e revela o poder astral das plantas a fim de curar as doenças, ele protege de todos os 

perigos das viagens. 

 

Coro 

3 – Tronos 

Príncipe: 

Tsaphkiel. 

Signo: 

Câncer. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Fogo atuando sobre a Agua do Ar. 

Velas: 

Branca em cima e duas laranjas sem baixo. 

Incenso: 

[Enxofre, raiz de guiné, gengibre] e [Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão]. 

Letras: 

Mem – Lamed – Heh – Aleph – Lamed 

 

 



Invocação por domicílio: 

de 20° a 25° de Câncer ou 13 a 18 de julho. 

 

Invocação por rotação: 

de 22 a 23 de Aries: “Yod” ou 13 de Abril; 

de 4 a 5 de Câncer: “He” ou 26 de Junho; 

de 16 a 17 de Virgem: “Vô” ou 9 de Setembro; 

de 28 a 29 de Escorpião: 2º “He” ou 21 de Novembro; 

de 10 a 11 de Aquário ou 31 de Janeiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

07:20:00 às 07:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que livra dos males. 

Nome da essência: 

CAPACIDADE CURADORA. 

Nome da Força: 

Inteligência Indagatória. 

 

Palavras chaves: 

Cura, MÉDICO CERTO, plantas curativas, ANALOGIAS, síntese, viagens seguras, 

ARMAS, pacifista, FECUNDIDADE DOS CAMPOS, saneamento de empresa, 

CHUVAS, operações arriscadas, SOBREVIVÊNCIA DAS RESERVAS, interpretação 

de símbolos. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Protege contra as armas de fogo e os atentados; 

2º.- Propicia as curas mediante plantas medicinais; 

3º.- Fecundidade nos campos, propício as chuvas; 

4º.- Ousaria para empreender operações arriscadas; 

5º.- Protege contra contágios, infecções e enfermidades. 

 

Oração 

"MELAHEL: Deus que livra dos males. MELAHEL: Permita-me, Senhor, contemplar a 

eternidade nas cristalizações físicas de sua essência. 

Permita-me ver nos objetos materiais, no instituído, a expressão transitória de seu divino 

acontecer. 

Quero, Senhor, participar na elaboração desse relato cósmico que Tú escreves com as 

sucessivas ondas de vida que propulsas ao mundo. 

Inspira minha mente, Senhor MELAHEL, a fim de que possa tirar conclusões gerais das 

observações particulares; para que tudo, dentro de mim, seja reconstruído de acordo com 

sua ordem natural e, do mesmo modo, possa contribuir para aportar aos demais, a 

imagem de sua divina harmonia, a fim de que com ela reencontrem o ritmo perfeito no 

seu corpo e se veja restabelecida sua saúde. 

Dá-me poderes para ser aquele que, por Teu intermédio, dê profundo e universal 

significado as coisas, aos fatos, as situações, ao instituído, àquilo que é somente um 

instante fugaz em Teu sublime e eterno transcorrer". 

 



 
MELAHEL FRUSTRA O DAEMON AIM 

 

24-HAHEUIAH 

 
Este anjo ajuda a obter a graça e a misericórdia de Deus, protege os exilados, os 

prisioneiros e as pessoas que estão sofrendo penalidades legais injustamente. Protege 

contra os animais nocivos, assaltos a carros, colisões e a violência dos assassinos. 

Ele protege contra os animais nocivos e preserva de ladrões e assassinos, ensina muito 

bem a Magia e a Cabala e ele divulga fórmulas de poder para diferentes fins. 

 

Coro 

3 – Tronos 

Príncipe: 

Tsaphkiel. 

Signo: 

Câncer. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Fogo atuando sobre a Ar do Ar. 

Velas: 

Branca em cima e duas brancas ou azul escura em baixo. 

Incenso: 

[Enxofre, raiz de guiné, gengibre] e [Cânfora, murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, 

alecrim, patchouli, citronela, absinto]. 

Letras: 

Heh – Heh – Vô – Yod - Heh 

Invocação por domicílio: 

de 25° a 30° de Câncer ou 19 a 23 de julho. 

 



Invocação por rotação: 

de 23 a 24 de Aries: “Yod” ou 14 de Abril; 

de 5 a 6 de Câncer: “He” ou 27 de Junho; 

de 17 a 18 de Virgem: “Vô” ou 10 de Setembro; 

de 29 a 30 de Escorpião: 2º “He” ou 22 de Novembro; 

de 11 a 12 de Aquário ou 01 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

07:40:00 às 08:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus bom por si mesmo. 

Nome da essência: 

PROTEÇÃO (Cidade refúgio - rigores da Lei dos homens). 

Nome da Força: 

Inteligência Constitutiva. 

 

Palavras chaves: 

PROTEÇÃO, fugitivos, EXILADOS, ciências exatas PRISIONEIROS, misericórdia, 

CIDADE REFÚGIO, difusão, PROPAGANDA, amor a verdade, MERCADO PARA 

OS PRODUTOS, JUSTIÇA homem-Deus, VISÃO CAUSA-EFEITO. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Mobiliza a graça de Deus para os exilados e prisioneiros. 

2º.- Que aqueles que têm sobre si crimes secretos não compareçam perante a justiça dos 

homens, mas, sim perante a justiça divina. 

3º.- Protege contra os animais malignos. 

4º.- Preserva dos ladrões e assassinos. 

5º.- Preserva da tentação de viver por meios ilícitos 

 

Oração 

HAHEUIAH: Deus bom por si mesmo. 

HAHEUIAH: Senhor, toma-me sob sua custódia, seja meu instrutor, seja o meu guia, 

porque sem Ti tudo se confabulará para extraviar-me no meu caminho. 

Me construístes de tal modo, Senhor, que não posso, senão, perder-me nos labirintos dos 

meus sonhos e, para petrificar estes sonhos humanos, posso atentar contra os homens e 

contra as leis da vida. 

Toma-me sob sua guarda, Senhor, seja meu instrutor e meu guia! 

Se te peço proteção, não é para que me evites o castigo que minhas ações possam 

merecer, mas para que me conduzas, sem sobressaltos, nessa missão onde a luz é uma 

força estabilizada que pode captar a mente. 

A partir dali compreenderei o mundo, compreenderei a mim e a ti e, então, haverei de 

ser uma pedra angular de Tua Obra. 

Toma-me sob sua custódia, Senhor, seja meu instrutor e meu guia. 



 
HAHEUAIH FRUSTRA O DAEMON NABERUS 

 

25-NITH HAIAH 

 
 

Este anjo ajuda a descobrir a verdade nos mistérios esotéricos, domina as revelações, 

Influencia a paz através do conhecimento da verdade. Gosta de práticas “mágicas”, 

seguindo as leis divinas. 

Este Gênio é um dos maiores instrutores em Magia e Ciências 

Herméticas de Mercúrio, ele revela as leis das forças cósmicas e universais da criação; ele 

descobre a verdade dos mistérios ocultos da ciência hermética. 

 

Coro 

4 - Dominações 

Príncipe: 

Tzadkiel. 

Signo: 

Leão. 

Elemento zodiacal: 

Fogo. 

Relação/elementos: 

Fogo da Agua atuando sobre a Agua do Fogo. 

Velas: 

Azul em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Noz-moscada, cravo da índia, café] e [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, 

aloe vera]. 

Letras: 

Nun – Tav – Heh – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 0° a 5° de Leão ou 24 a 28 de julho. 



Invocação por rotação: 

de 24 a 25 de Aries: “Yod” ou 15 de Abril; 

de 6 a 7 de Câncer: “He” ou 28 de Junho; 

de 18 a 19 de Virgem: “Vô” ou 12 de Setembro; 

de 0 a 1 de Sagitário: 2º “He” ou 23 de Novembro; 

de 12 a 13 de Aquário ou 02 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

08:00:00 às 08:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que dá a sabedoria. 

Nome da essência: 

SABEDORIA. 

Nome da Força: 

Poder do Amor. 

 

Palavras chaves: 

SABEDORIA de Salomão, PAZ, solidão - silencio, REVELAÇÃO EM SONHOS, 

verdade pela iluminação, MISTÉRIOS OCULTOS, união com rivais, 

APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES, música das esferas, filósofos, SOLIDÃO, 

magia dos sábios - plantar e colher. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Sabedoria aos que o invocam e o privilégio de descobrir os mistérios ocultos. 

2º.- Revelações em sonhos e sonhos premonitórios. 

3º.- Ajuda nas operações mágicas e os exorcismos. 

4º.- Dá poderes a nossa espiritualidade para contemplar a Deus. 

5º.- Protege contra as armadilhas dos magos negros, bruxas e demônios. 

 

Oração 

“NITH-HAIAH: Deus que dá a sabedoria. 

NITH-HAIAH: Senhor, faça que em mim 

Tua Luz seja dura e firme como uma rocha; fazei com que minhas ambições sejam 

vastas, não para projetar em meus irmãos a imagem de minha personalidade, mas para 

refletir sobre eles os teus divinos poderes. 

Dá-me solidão e sossego para impregnar-me de sua essência, de modo que minha vista 

possa alcançar a ver aquilo que normalmente escondes do olhar profano. 

E ajude-me a vencer a tentação de usar tuas virtudes para alentar a minha vaidade ou para 

prejudicar o meu próximo. 

Fazei com que minhas oferendas, NITH-HAIAH, sejam agradáveis ao Eterno". 



 
NITH-HAIAH FRUSTRA O DAEMON GLASYA LABOLAS 

 

26-HAAIAH 

 
Este anjo ajuda a ganhar ou fazer os processos e julgamentos favoráveis à sua causa, ajuda 

o homem a contemplar as coisas e os atos divinos. Domina a política, os diplomatas, os 

embaixadores e influencia os jornalistas. 

Este anjo serve para ganhar uma causa justa e para os julgamentos serem favoráveis. Ele 

dá o conhecimento da riqueza, ele permite vencer seus inimigos a fim de escoar toda a 

traição, ele domina sobre a política, os tratados de paz e de comércio e sobre os 

diplomatas. 

 

Coro 

4 - Dominações 

Príncipe: 

Tzadkiel. 

Signo: 

Leão. 

Elemento zodiacal: 

Fogo. 

Relação/elementos: 

Fogo da Agua atuando sobre a Ar do Fogo. 

Velas: 

Azul em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Noz-moscada, cravo da índia, café] e [Enxofre, raiz de guiné, gengibre]. 

Letras: 

Heh – Aleph – Aleph – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 5° a 10° de Leão ou 29 de julho a 2 de agosto. 

 



 

Invocação por rotação: 

de 25 a 26 de Aries: “Yod” ou 16 de Abril; 

de 7 a 8 de Câncer: “He” ou 29 de Junho; 

de 19 a 20 de Virgem: “Vô” ou 13 de Setembro; 

de 1 a 2 de Sagitário: 2º “He” ou 24 de Novembro; 

de 13 a 14 de Aquário ou 03 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

08:20:00 às 08:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus oculto. 

Nome da essência: 

CIÊNCIA POLÍTICA. 

Nome da Força: 

Poder regulamentador ou legislador 

 

Palavras chaves: 

POLÍTICA, plenipotenciários, DIPLOMACIA, processo, LEGISLAÇÃO, favor dos 

juízes, GRANDES DECISÕES, verdade pela razão, JUSTIÇA, contemplação. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Ganhar um processo e obter o favor dos juízes. 

2º.- Proteção na busca da verdade. 

3º.- A contemplação das coisas divinas. 

4º.- Êxito na política e na diplomacia. 

5º.- Proteção contra os conspiradores e os traidores. 

 

Oração 

“HAAIAH: Deus Oculto. 

HAAIAH: Permita-me, Senhor, ser na terra o depositário de vossa Luz, o digno 

depositário de vosso Verbo, e se me são concedidos poderes para arbitrar conflitos entre 

os povos, ajudar-me de modo que possa aportar soluções dentro de uma perspectiva 

cósmica, pensando no bem do povo, das pessoas e, na harmonia com que tudo deva 

encadear-se em vosso universo. 

Desperta em mim a inquietude pelo o transcendente, a fim de que a tua luz armazenada 

possa ser o teu embaixador, teu plenipotenciário, aquele que desde a coluna do centro 

aporte o equilíbrio para os que vivem gozosos à vossa direita e, aos que se encontrem 

perdidos no caminho da esquerda. 

Entre o bem e o mal, permita-me ser o homem justo". 



 
HAAIAH FRUSTRA O DAEMON BUNE 

 

27-YERATHEL 

 
Este anjo ajuda a confundir os conspiradores, protege contra as pessoas que nos atacam 

judicialmente, interfere na propagação das luzes e na libertação da sociedade. 

Ele permite a um adepto ver no plano akáshico aqueles que são seus inimigos para que 

ele possa se proteger, e ajuda os escritores a se tornarem célebres, se for a vontade de 

Deus. Ele domina sobre a propagação da sabedoria e da liberdade. 

 

Coro 

4 - Dominações 

Príncipe: 

Tzadkiel. 

Signo: 

Leão. 

Elemento zodiacal: 

Fogo. 

Relação/elementos: 

Fogo da Agua. 

Velas: 

Azul em cima e duas azuis em baixo. 

Incenso: 

[Noz-moscada, cravo da índia, café]. 

Letras: 

Yod- Resh- Tav- Aleph- Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 10° a 15° de Leão ou 3 a 7 de agosto. 

 



Invocação por rotação: 

de 26 a 27 de Aries: “Yod” ou 17 de Abril; 

de 8 a 9 de Câncer: “He” ou 30 de Junho; 

de 20 a 21 de Virgem: “Vô” ou 14 de Setembro; 

de 2 a 3 de Sagitário: 2º “He” ou 25 de Novembro; 

de 14 a 15 de Aquário ou 04 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

08:40:00 às 09:00:00a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus punidor dos maus. 

Nome da essência: 

PROPAGAÇÃO DE LUZ, DA CIVILIZAÇÃO, DA LIBERDADE. 

Nome da Força: 

Poder que se gera a si mesmo. 

 

Palavras chaves: 

Objetivo específico, VONTADE DO PAI, Otimismo, SABEDORIA, inimigos 

confundidos, PAZ, malvados, REGIME, ciências, artes, literatura, POLÍTICA, justiça, 

MERCADO E GOVERNO SEM RESTRIÇÕES, luz, civilização e liberdade. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- A confusão dos malvados e caluniadores e livra-nos dos inimigos. 

2º.- Proteção contra os que nos provocam e atacam injustamente. 

3º.- Uma missão propagadora de luz, civilização e liberdade. 

4º.- Viver em paz, em um ambiente justo e entre homens sábios. 

5º.- Ajuda a não cair na dependência e nem ser vítima da intolerância. 

 

Oração 

“YERATHEL: Deus punidor dos maus. 

YERATHEL: Senhor, permite-me usar as virtudes adquiridas ao longo das existências de 

minha vida, para iluminar com elas a parte obscura do universo. 

Permita-me ser como um rio de fogo, em que possam purificarem-se todos quantos se 

acheguem a ele. 

Deixe-me ser aquele que distribui a chama para os que não receberam, a sua hora, sua 

parte de Eternidade. 

Ajude-me, YERATHEL, a voar por cima do profano e penetrar no domínio do sagrado; 

ajude-me a encontrar o meu lugar no cosmos, a estar do lado direito da criação. 

Faça de modo que em mim, a Inteligência Ativa, seja o reflexo da Sabedoria Divina e, 

que esteja sempre acesa minha alma a sede de agir e aprender. 

E por fim, quando o meu espírito se desapegue, levado pelo desejo de ir além de mim 

mesmo, coloca-me, YERATHEL, ante o Eterno, face a face". 



 
YERATHEL FRUSTRA O DAEMON RENOVE 

 

 

28-SEHEIAH 

 
Este anjo auxilia contra os tormentos, as doenças e os parasitas. Protege dos incêndios, 

das maldades e ruína dos negócios. Favorece a vida longa. 

Este Gênio pode dar a um adepto autênticas fórmulas muito potentes que protegem 

contra a ação dos elementos e das doenças, ele domina sobre a saúde e a longevidade, ele 

oferece invulnerabilidade mágica sobre todos os planos contra todas as forças adversas e 

ocultas. 

 

Coro 

4 - Dominações 

Príncipe: 

Tzadkiel. 

Signo: 

Leão. 

Elemento zodiacal: 

Fogo. 

Relação/elementos: 

Fogo da Agua atuando sobre a Agua da Agua. 

Velas: 

Azul em cima e duas vermelhas em baixo. 

Incenso: 

[Noz-moscada, cravo da índia, café] e [Sândalo, acácia, cipreste, absinto]. 

Letras: 

Shin – Aleph – Heh – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 15° a 20° de Leão ou 8 a 13 de agosto. 



Invocação por rotação: 

de 27 a 28 de Aries: “Yod” ou 18 de Abril; 

9 a 10 de Câncer: “He” ou 02 de Julho; 

de 21 a 22 de Virgem: “Vô” ou 15 de Setembro; 

de 3 a 4 de Sagitário: 2º “He” ou 26 de Novembro; 

de 15 a 16 de Aquário ou 05 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

09:00:00 às 09:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que cura os enfermos. 

Nome da essência: 

LONGEVIDADE. 

Nome da Força: 

Poder Expansivo. 

 

Palavras chaves: 

LONGEVIDADE, saúde, CURA, fígado, JUÍZO, prudência, CIRCUNSPECÇÃO, 

desobstrução, EXPANSÃO. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Proteção conta incêndios e ruina de edifícios. 

2º.- Protege contra as caídas, acidentes e catástrofes. 

3º.- Longevidade: viver muito tempo de forma equilibrada e feliz. 

4º.- Prudência, bom juízo e circunspecção. 

5º.- Protege contra os rigores do próprio destino. 

 

Oração 

“SEHEIAH: Deus que cura os enfermos. 

SEHEIAH: Ajuda-me, Senhor, a tomar consciência dos meus erros, para que não sejam 

os padecimentos a única via para alcançar a consciência das coisas. Sobre mim gravita um 

pesado karma e quero que me ajudes a dar tudo o que me pedem, sem que a minha 

personalidade mortal coloque obstáculos ao cumprimento de minhas obrigações. 

E se eu sou credor a certos privilégios, guia-me para que administre com sabedoria os 

bens, que recebo do Eterno. Proteja-me, Senhor, quando minha saúde fraqueje, ilumina 

minha alma para que compreenda o sentido da prova e, quando já esteja limpo das 

escórias de meu passado, faça de mim uma coluna de seu Templo". 



 
SEHEIAH FRUSTRA O DAEMON BERITH 

 

 

29-REIYEL 

 
Este anjo é invocado contra os hereges e as pessoas que nos prejudicam, consciente ou 

inconscientemente. Domina todos os sentimentos religiosos e a meditação. 

Ele divulga as ações dos inimigos tanto visíveis quanto invisíveis, permite se proteger deles 

e desvela os segredos sobre as forças cósmicas e divinas, ele serve contra os ímpios e os 

inimigos de Deus. 

 

Coro 

4 - Dominações 

Príncipe: 

Tzadkiel. 

 

Signo: 

Leão. 

Elemento zodiacal: 

Fogo. 

Relação/elementos: 

Fogo da Agua atuando sobre a Ar da Agua. 

Velas: 

Azul em cima e duas amarela em baixo. 

Incenso: 

[Noz-moscada, cravo da índia, café] e [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, 

aloe vera]. 

Letras: 

Resh – Yod – Yod – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 20° a 25° de Leão ou 14 a 18 de agosto. 

 

 

 



Invocação por rotação: 

de 28 a 29 de Aries: “Yod” ou 19 de Abril; 

de 10 a 11 de Câncer: “He” ou 03 de Julho; 

de 22 a 23 de Virgem: “Vô” ou 16 de Setembro; 

de 4 a 5 de Sagitário: 2º “He” ou 27 de Novembro; 

de 16 a 17 de Aquário ou 06 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

09:20:00 às 09:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus pronto a socorrer. 

Nome da essência: 

LIBERTAÇÃO. 

Nome da Força: 

Poder de Consciência. 

 

Palavras chaves: 

CONSCIÊNCIA, meditação, VERDADE, propagação oral-escrita, MEDITAÇÃO - 

VAZIO ILUMINADOR, três julgamentos, LIVRAR-SE DAS ÂNCORAS, local de 

repouso (recolhimento interno). 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Libertar-se dos inimigos visíveis e invisíveis. 

2º.- Libertar-se dos bruxos, encantamentos, mal olhado e sortilégios. 

3º.- Inspiração para as orações, elucubrações e discursos. 

4º.- Zelo na propagação da verdade, oral ou escrito. 

5º.- Proteção contra o fanatismo e a hipocrisia. 

 

Oração 

"REIYEL: Deus Pronto a Socorrer. 

REIYEL: Ó Senhor, que me hás escolhido para ser o veículo de seu Verbo! 

Vela para que a minha alma conserve a pureza necessária à manifestação de Seu 

pensamento. 

Purifica-me das impurezas, dos congestionamentos trazidos por minha personalidade 

mortal, de modo a que Tua corrente, Tua Luz flua livremente em mim. 

Livra-me dos inimigos que podem representar um freio, uma ancora nesse caminho e 

dos amigos que me mantém prisioneiro a falsos valores. 

Prepara-me um lugar que possa meditar e encha-me com o zelo para propagar o que 

meu Real Ser detecta. 

Não permita que com a minha conduta atraiçoe o que Tu me levas a proclamar em 

palavras. 

Senhor REIYEL, alente o meu afã de entrega e deixe-me ser distribuidor de Tua destra, 

de Tuas virtudes". 



 
REIYEL FRUSTRA O DAEMON ASTAROTH 

 

 

30-OMAEL 

 
Este anjo ajuda as pessoas que estão em desespero a ter mais paciência. Domina a 

proteção ao reino animal e influi na perpetuação das espécies e das raças. Influencia os 

químicos, os médicos e os cirurgiões. 

Este gênio domina sobre o reino animal e ensina como curar os animais, ele revela o 

conhecimento da anatomia oculta e ajuda os cirurgiões e os ginecologistas. Influencia 

sobre as descobertas químicas e alquímicas, ajuda igualmente os desesperados e aqueles 

que estão pesarosos a reencontrar a alegria de viver. 

 

Coro 

4 - Dominações 

Príncipe: 

Tzadkiel. 

Signo: 

Leão. 

Elemento zodiacal: 

Fogo. 

Relação/elementos: 

Fogo da Agua atuando sobre o Fogo do Ar. 

Velas: 

Azul em cima e duas verdes ou rosa em baixo. 

Incenso: 

[Noz-moscada, cravo da índia, café] e [Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da 

noite]. 

Letras: 

Aleph – Vô – Mem – Aleph – Lamed 

 

 



Invocação por domicílio: 

de 25° a 30° de Leão ou 19 a 23 de agosto. 

 

Invocação por rotação: 

de 29 a 30 de Aries: “Yod” ou 20 de Abril; 

de 11 a 12 de Câncer: “He” ou 04 de Julho; 

de 23 a 24 de Virgem: “Vô” ou 17 de Setembro; 

de 5 a 6 de Sagitário: 2º “He” ou 28 de Novembro; 

de 17 a 18 de Aquário ou 07 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

09:40:00 às 10:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus paciente. 

Nome da essência: 

MULTIPLICAÇÃO. 

Nome da Força: 

Poder Gerador. 

 

Palavras chaves: 

Abundancia material, MULTIPLICAÇÃO, geração de criaturas, CRIAÇÃO DE 

NEGÓCIOS, Filhos que nascem saudáveis - almas evoluídas, FECUNDIDADE, 

PLANTAÇÃO, COLHEITAS abundantes, DIVERSIDADE, medicamentos, CURA, 

cirurgias, PACIÊNCIA esperança. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Paciência nas vicissitudes e misérias da vida. 

2º.- Fecundidade em casais, acasalamentos e auxilio para que os partos sejam normais. 

3º.- A vinda ao mundo de uma alma nobre através da geração. 

4º.- Sucesso nos estudos de medicina, cirurgia e química. 

5º.- Atua contra a tentação de opor-se à propagação dos seres. 

Oração 

“OMAEL: Deus Paciente. 

OMAEL: Senhor, eu quero que através de mim, possam vir ao mundo almas nobres e 

elevadas; quero que me elejas para transmitir a vida aos seres superiores que deem o 

testemunho de Seu Reino. 

Porem se a necessidade exige que a mim venham seres disformes de corpo ou de alma, 

abre, Senhor, o meu corpo ao Amor para que em mim encontrem as virtudes que devem 

adquirir em sua peregrinação humana. 

Dá-me, Senhor, o dom de vivificar, a faculdade de sacar vida aqueles que há tocado o 

Anjo da Morte. 

Oxalá, Senhor, OMAEL, possa ser aquele por intermédio do qual Lázaro volta à vida". 

 



 
OMAEL FRUSTRAO DAEMON FORNEUS 

 

31-LECABEL 

 
Este anjo protege as pessoas que trabalham com a agricultura e é invocado para se obter 

luz na resolução dos problemas mais difíceis. 

Ele ensina através de procedimentos alquímicos o Elixir da longevidade, influencia sobre 

a vegetação e a agricultura, descobre tesouros subterrâneos e dá a invisibilidade e o dom 

da clarividência pelo princípio akáshico. 

 

Coro  4 - Dominações  

Príncipe:  Tzadkiel.  

Signo:  Virgem.  

Elemento zodiacal:  Terra.  

Relação/elementos:  Fogo da Agua atuando sobre a Agua do Ar.  

Velas:  Azul em cima e duas laranjas em baixo.  

Incenso:  [Noz-moscada, cravo da índia, café] e [Canela, louro, 

jasmim, benjoim, casca de limão].  

Letras:  Lamed – Kaph – Beth – Aleph - Lamed  

Invocação por domicílio:  de 1° a 5° de Virgem ou 24 a 28 de agosto.  

Invocação por rotação:  de 0 a 1 de Touro: “Yod” ou 21 de Abril;  

de 12 a 13 de Câncer: “He” ou 05 de Julho;  

de 24 a 25 de Virgem: “Vô” ou 18 de Setembro;  

de 6 a 7 de Sagitário: 2º “He” ou 29 de Novembro;  

de 18 a 19 de Aquário ou 08 de Fevereiro: quintessência.  

Invocação pelo ciclo diário:  10:00:00 às 10:20:00 a partir da saída do Sol.  

Atributo:  Deus que inspira.  

Nome da essência:  TALENTO RESOLUTIVO.  



 

Palavras chaves:  

PODER INTELECTUAL, talento natural, resolutivo, RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS DIFÍCEIS, agricultura, momento de semear, RITMO, momento certo, 

ADMINISTRADOR, iluminação, ESTRATÉGIA, xadrez, MERCADO, 

INFORMAÇÕES corretas - mercado, conhecimento técnico avançado, 

ENGENHARIA, programadores, ideias brilhantes, mérito próprio, EXATAS, 

astronomia, astrologia, FORTUNA POR IDÉIAS. 

 

Virtudes concedidas:  

1º.- Domina a vegetação e a agricultura, e dá abundantes colheitas.  

2º.- Ideias brilhantes para resolver problemas difíceis.  

3º.- A fortuna, graças ao talento natural.  

4º.- Ajuda no estudo da matemática e da geografia.  

5º.- Proteção contra os usurários, gananciosos; libera de seus assédios. 

 

Oração  

"LECABEL: Deus que Inspira.  

LECABEL: Inspira minha alma, Senhor, para que o meu trabalho humano transcorra 

pelos caminhos do abstrato.  

Ajude-me a descobrir em meus espaços internos os grandes espaços siderais, de forma 

que o meu ritmo micro-orgânico possa compassar-se com o movimento cósmico.  

Fazei com que meu intelecto possa dar a solução difícil, que de mim se espera e, afasta de 

mim, a tentação de enriquecer-me com a exploração do meu talento.  

Nessa última etapa de um ciclo evolutivo, dá-me a serenidade necessária para que possa 

assimilar as experiências acumuladas em minhas vidas anteriores; fazei-me imune as 

paixões, ilumina meus juízos, torna-me insensível a uma outra beleza que não seja a sua 

face divina". 

 

 
LECABEL FRSUTRA O DAEMON FORAS 

 

 

 

 

 



32-VASARIAH 

 
Este anjo é invocado para proteger contra quem nos ataca judicialmente. Favorece a graça 

e a clemência para os grandes empresários. Influencia os juristas, os advogados e os 

magistrados – é um anjo da justiça. 

Este gênio é um excelente protetor contra aqueles que vos atacam injustamente, ele 

permite provar seus direitos na justiça e rende invulnerabilidade contra as armas e ajuda 

os artistas. 

 

Coro  4 - Dominações  

Príncipe:  Tzadkiel.  

Signo:  Virgem.  

Elemento zodiacal:  Terra.  

Relação/elementos:  Fogo da Agua atuando sobre o Ar do Ar.  

Relação/mundos:  “Yod” do Mundo de Briah sobre o “Vô” do 

Mundo de Yetzirah.  

Velas:  Azul em cima e duas brancas em baixo.  

Incenso:  [Noz-moscada, cravo da índia, café] e [Cânfora, 

murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, 

patchouli, citronela, absinto].  

Letras:  Vô – Shin – Resh – Yod - Heh  

Invocação por domicílio:  de 5° a 10° de Virgem ou 29 de agosto a 2 de 

setembro.  

Invocação por rotação:  de 1 a 2 de Touro: “Yod” ou 22 de Abril;  

de 13 a 14 de Câncer: “He” ou 06 de Julho;  

de 25 a 26 de Virgem: “Vô” ou 19 de 

Setembro;  

de 7 a 8 de Sagitário: 2º “He” ou 30 de 

Novembro;  

de 19 a 20 de Aquário ou 09 de Fevereiro: 

quintessência.  

Invocação pelo ciclo diário:  10:20:00 às 10:40:00 a partir da saída do Sol.  

Atributo:  Deus justo.  

Nome da essência:  CLEMÊNCIA.  

Nome da Força:  Poder Constituído.  

 

 

 

Palavras chaves: 

Justiça, CLEMENCIA, advogado, ALTOS DIGNITÁRIO, nobreza, AUTO PERDÃO, 

facilidade de palavra, FELIZ MEMÓRIA, simpatia, MODÉSTIA, magistério, 

IMPARCIALIDADE 

 

 



Virtudes concedidas: 

1º.- Socorro contra os que nos atacam na justiça. 

2º.- Ajuda do Rei e graça aos recursos que se dirigem ao poder. 

3º.- Facilidades no relacionado com a justiça e a nobreza. 

4º.- Uma feliz memória, facilidade de palavra, simpatia e modéstia. 

5º.- Combate as más qualidades do corpo e da alma. 

 

Oração 

"VASARIAH: Deus Justo. 

VASARIAH: Pusestes, Senhor, uma dura tarefa sobre meus frágeis ombros. 

Se as minhas vidas anteriores fizeram inevitável que agora julgue meus irmãos, que 

defenda seus direitos e, os constranja para a realização de seus deveres, manifesta-te em 

mim, Senhor VASARIAH, de forma que seja eu mesmo um exemplo de retidão e de 

ordem. 

Se me vejo obrigado a ser o veículo de sua Severidade, ajude-me a não ser jamais, nem 

insolente nem prepotente ao enunciar as sentenças. 

Ajuda-me a sentir, por meus irmãos, que julgo, essa simpatia solidária que tornará mais 

leve o peso do castigo. 

Em todo momento e em todo lugar. 

Faça com que seja um modesto servidor de tua Lei e não o braço arbitrário de um 

terrenal e injusto governo". 

 

 
VASARIAH FRUSTRA O DAEMON ASMODAY 

 

33-YEHUIAH 

 
Este anjo ajuda a conhecer as pessoas que prejudicam seus semelhantes através da traição 

e a destruir os projetos maldosos dos invejosos. Protege os nobres e os coroados de luz. 

Ele serve para conhecer os traidores, destruir seus projetos e suas maquinações, ele pode 

materializar e desmaterializar os objetos num passe de mágica e ajuda a resolver os 

problemas muito difíceis. 

 



Coro 

5 - Potências 

Príncipe: 

Camael. 

Mundo do coro: 

2 - Briah, Mundo das Criações, Astral, mundo dos desejos – elemento Agua. 

Signo: 

Virgem. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua da Agua atuando sobre a Agua do Fogo. 

Velas: 

Vermelha em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Sândalo, acácia, cipreste, absinto] e [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, 

aloe vera]. 

Letras: 

Yod – Cheth – Vô – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 10° a 15° de Virgem ou 03 a 8 de setembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 2 a 3 de Touro: “Yod” ou 23 de Abril; 

de 14 a 15 de Câncer: “He” ou 07 de Julho; 

de 26 a 27 de Virgem: “Vô” ou 20 de Setembro; 

de 8 a 9 de Sagitário: 2º “He” ou 01 de Dezembro; 

de 20 a 21 de Aquário ou 10 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

10:40:00 às 11:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que conhece todas as coisas. 

Nome da essência: 

SUBORDINAÇÃO. 

Nome da Força: 

Construtora do Amor – Sabedoria. 

 

Palavras chaves: 

SUBORDINAÇÃO, desapego, OBEDIÊNCIA E FIDELIDADE dos subordinados, 

força, gosto para cumprir o DEVER, poder legítimo, OBRIGAÇÃO, objetividade, mirar 

o essencial. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Conhecer e destruir os projetos de traidores. 

2º.- Proteção contra as armadilhas do mal. 

3º.- Obediência e fidelidade dos subordinados. 

4º.- Concede a força necessária para cumprir com as obrigações. 

5º.- Protege contra a tentação de se rebelar e lutar contra o poder legítimo. 



 

Oração 

"YEHUIAH: Deus que Conhece Todas as Coisas. 

YEHUIAH: Senhor, tenho percorrido um longo caminho, ao lado da lei, tenho sido o 

instrumento que me hás manipulado ao seu bel-prazer. 

Se é a tua vontade que, agora, conheça a perversidade de seu reino, vela desde o alto, 

YEHUIAH, para que aprenda as lições que devo assimilar e não me exceda nas 

atribuições maléficas das quais me hás dotado. 

Quero mover-me no limite de seus exatos desígnios; quero que a minha incursão na 

coluna das trevas seja um episódio, um interlúdio, a pausa em uma sonata, uma distração, 

na grande ópera de minha existência. 

E, uma vez aprendidas as lições que a tua vontade há designado, peço a tua ajuda, 

Senhor, para que ele possa voltar a coluna da luz e, uma vez nela, passar para o pilar do 

centro, a fim de ser o fundamento e a base de seu esplendoroso universo". 

 

 
YEHUIAH FRUSTRA O DAEMON GAAP 

 

34-LELAHIAH 

 
Este anjo protege as pessoas coroadas pelo amor divino e mantém a harmonia, a paz e a 

inteligência. 

Este gênio protege aqueles que viajam sobre o mar e acalma os espíritos das tempestades. 

Ele revela os mistérios divinos mais ocultos e realiza atos mágicos muito potentes e ainda 

neutraliza a cólera de uma pessoa. 

 

Coro 

5 - Potências 

Príncipe: 

Camael. 

 



Signo: 

Virgem. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua da Agua atuando sobre o Ar do Fogo. 

Velas: 

Vermelha em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Sândalo, acácia, cipreste, absinto] e [Enxofre, raiz de guiné, gengibre]. 

Letras: 

Lamed – Heh – Cheth – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 15° a 20° de Virgem ou 09 a 13 de setembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 3 a 4 de Touro: “Yod” ou 24 de Abril; 

de 15 a 16 de Câncer: “He” ou 08 de Julho; 

de 27 a 28 de Virgem: “Vô” ou 21 de Setembro; 

de 8 a 9 de Sagitário: 2º “He” ou 02 de Dezembro; 

de 21 a 22 de Aquário ou 11 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

11:00:00 às 11:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus clemente. 

Nome da essência: 

OBEDIÊNCIA. inteligência. 

 

Palavras chaves: 

OBEDIÊNCIA, apaziguamento da cólera, CUMPRIMENTO DA LEI, universo e leis 

divinas, SENSO DE DEVER, serviço público – servidores de má vontade, 

COMPREENSÃO DAS LEIS, pedidos a autoridades, CARGOS DE CONFIANÇA - 

elevados, FAVORES DE AUTORIDADES. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- O apaziguamento da raiva, própria e dos outros. 

2º.- A compreensão da estrutura do universo, das leis divinas. 

3º.- Favores surpreendentes por parte dos grandes personagens. 

4º.- Bons resultados em pedidos para ministros, diretores gerais. 

5º.- Protege contra a tentação de declarar guerras. 

 

Oração 

"LEHAHIAH: Deus Clemente. 

LEHAHIAH: dá-me boas causas em que servir. 

Dá-me Senhores de vasto horizonte, aqueles que aportarão minha fiel eficácia 

organizadora. 

Me ensinaste, Senhor, a combinar a Água com o Fogo. 

E nessa tarefa espero conquistar meus títulos de glória. 



Me oriente para situações em que possam brilhar as qualidades que me hás insuflado, e 

se me toca trabalhar para terríveis senhores, coloque em mim a ambição de ser justo. 

Faça com que minha voz e o meu gesto possam aplacar os espíritos encolerizados; faça 

com que seja exemplo de generosidade e de entrega; faça com que o coração e o cérebro 

vivam em mim na mais perfeita harmonia e que possa transmitir aos meus irmãos esta 

paz que tens levado a minha alma; fazei de mim, LEHAHIAH, o pilar inabalável da 

coluna do centro". 

 
LEHAHIAH FRUSTRA O DAEMON FURFUR 

 

35-CHAVAKIAH 

 
Este anjo é invocado para estar bem com todos, para eliminar as forças das pessoas que 

querem nos ofender e para ajudar na reconciliação dos esposos. Domina os testamentos, 

os herdeiros e as partilhas de forma amigável. Mantém a paz e a harmonia entre as 

famílias. 

Este gênio permite dissolver todas as influências emitidas por entidades negativas, ele 

domina sobre os testamentos, as sucessões, as riquezas, dá paz para as famílias e 

transforma os inimigos em amigos. 

 

Coro 

5 - Potências 

Príncipe: 

Camael. 

Signo: 

Virgem. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua da Agua atuando sobre o Fogo da Agua. 

Velas: 

Vermelha em cima e duas azuis em baixo. 



Incenso: 

[Sândalo, acácia, cipreste, absinto] e [Noz-moscada, cravo da índia, café]. 

Letras: 

Kaph – Vô – Qof – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 20° a 25° de Virgem ou 14 a 18 de setembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 4 a 5 de Touro: “Yod” ou 25 de Abril; 

de 16 a 17 de Câncer: “He” ou 09 de Julho; 

de 28 a 29 de Virgem: “Vô” ou 22 de Setembro; 

de 10 a 11 de Sagitário: 2º “He” ou 03 de Dezembro; 

de 22 a 23 de Aquário ou 12 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

11:20:00 às 11:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que dá a alegria. 

Nome da essência: 

RECONCILIAÇÃO. 

 

Palavras chaves: 

RECONCILIAÇÃO, terra ou trabalho ambiente hostil, subconsciente, 

TESTAMENTOS, albergar idosos, HARMONIA PAIS-FILHOS, paz com todos, 

OLHAR PARA FRENTE. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Invoca-se o seu socorro para entrar em graça com aquele que se ofendeu. 

2º.- O compartilhamento amigável de testamentos entre os membros da família. 

3º.- Manter a paz e a harmonia nas famílias. 

4º.- Favorece a compreensão entre pais e filhos. 

5º.- Evita cair em tentação de provocar a discórdia, processos injustos e ruinosos. 

 

Oração 

"CHAVAKIAH: Deus que dá a alegria. 

CHAVAKIAH: Ajuda-me, Senhor, para que a voz de meu Real Ser possa chegar a 

minha mente. 

Ajuda-Me, Senhor, para entender a língua estranha originadas das regiões divinas. 

Ajude-me, CHAVAKIAH! 

Coloque em mim a força de decisão necessária para romper com os hábitos perversos e, 

assim, ser a base de um novo universo. 

Inspire-me, Senhor, a palavra justa, o gesto apropriado, o tom que cria no céu o que as 

mãos humanas cimentam na terra. 

Ajuda-me, Ó CHAVAKIAH! a encontrar o espaço físico adequado para a criação deste 

novo universo. 

Eu serei o material firme, a cal e o cimento de Tua Obra, e te ofereço o meu corpo e os 

meus veículos para que edifiques, com eles, o novo Éden". 



 
CHAVAKIAH FRUSTRA O DAEMON MARCHOSIAS 

 

36-MENADEL 

 
Este anjo é invocado para manter o emprego, preservar os bens materiais adquiridos e 

ajudar a encontrar os bens perdidos ou extraviados. Protege contra os caluniadores e 

libera as pessoas que sentem-se deprimidas. Informa a cerca de pessoas distantes, das 

quais não temos notícias há muito tempo. 

Ele ensina a virtude das plantas que são destinadas ao uso mágico e medicinal e o tempo 

astrológico que é propício à fabricação de produtos alquímicos e espasgíricos, ele ajuda 

uma pessoa a manter o emprego e conservar as maneiras de sustento que possuímos; ele 

pode também libertar os prisioneiros através de atos mágicos. 

 

Coro 

5 - Potências 

Príncipe: 

Camael. 

Signo: 

Virgem. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua da Agua. 

Velas: 

Vermelha em cima e duas vermelhas em baixo. 

Incenso: 

[Sândalo, acácia, cipreste, absinto]. 

Letras: 

Mem – Nun – Daleth – Aleph – Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 25° a 30° de Virgem ou 19 a 23 de setembro. 



Invocação por rotação: 

de 5 a 6 de Touro: “Yod” ou 26 de Abril; 

de 17 a 18 de Câncer: “He” ou 10 de Julho; 

de 29 a 30 de Virgem: “Vô” ou 23 de Setembro; 

de 11 a 12 de Sagitário: 2º “He” ou 04 de Dezembro; 

de 23 a 24 de Aquário ou 12 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

11:40:00 às 12:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus adorável. 

Nome da essência: 

TRABALHO. 

 

Palavras chaves: 

TRABALHO, Meios de existência, EMPREGO, manter posição, ADAPTAÇÃO, coisas 

perdidas, LIBERA PRISIONEIROS, trabalho interno, COMPRAR, empregados, 

notícias, RETORNO DOS EXILADOS, DE AMIGOS. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Manter o emprego e os meios de existência. 

2º.- Proteção contra os caluniadores e maledicentes. 

3º.- Liberação dos hábitos-que nos aprisionam. 

4º.- Ter notícias das pessoas que se afastaram de nós. 

5º.- Encontrar os bens, objetos perdidos ou extraviados. 

 

Oração 

"MENADEL: Deus Adorável. 

MENADEL: ajuda-me, Senhor, a apagar a memória do meu passado. 

Fazei com que sete véus do esquecimento caiam sobre o que fui e já não quero ser. 

Cuida, Senhor, de que não me persiga a saudade nem o sabor desses confortáveis hábitos 

que por tantas eras de tempo me mantiveram cativo do universo material. 

Eu quero voar para a tua luz, quero receber de ti o visto para voltar à minha pátria; quero 

poder ouvir a música das esferas e o crepitar dos astros em sua viagem espacial. 

A dura jornada de trabalho acabou para mim, e regresso aos lares, carregado de 

experiências. 

Beba o meu néctar, Senhor, e nele encontrarás a mais alta compreensão de Sua Obra” 



 
MENADEL FRUSTRA O DAEMON STOLAS 

 

37-ANIEL 

 
Este anjo ajuda a obter vitória e ter uma vida digna. Favorece os estudos das ciências e 

das artes. Faz revelações sobre os segredos da natureza e inspira os filósofos durante suas 

meditações ou conferências informativas. 

Ele permite alcançar vitória sobre os inimigos que dominam um lugar, ele dá assistência à 

prática das artes, aos escritores, músicos e os artistas em geral; ele também revela os 

segredos da natureza, a magia, a filosofia oculta e a cabala. 

 

Coro 

5 - Potências 

Príncipe: 

Camael. 

Signo: 

Libra. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Agua da Agua atuando sobre o Ar da Agua. 

Velas: 

Vermelha em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Sândalo, acácia, cipreste, absinto] e [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, 

aloe vera]. 

Letras: 

Aleph – Nun – Yod – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 0° a 5° de Libra ou 24 a 28 de setembro. 

 

 



Invocação por rotação: 

de 6 a 7 de Touro: “Yod” ou 27 de Abril; 

de 18 a 19 de Câncer: “He” ou 11 de Julho; 

de 0 a 1 de Libra: “Vô” ou 24 de Setembro; 

de 12 a 13 de Sagitário: 2º “He” ou 05 de Dezembro; 

de 24 a 25 de Aquário ou 13 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

 

12:00:00 às 12:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus nas virtudes. 

Nome da essência: 

RUPTURA DO CERCO. 

Nome da Força: 

Construtora de uma Nova Vontade. 

 

Palavras chaves: 

VITÓRIAS CIRCUNSTANCIAIS, travessia do mar vermelho, RUPTURA DO 

CERTO, segredos natureza, NOVAS IDEIAS, notoriedade, VONTADE 

HABILIDOSA, habilidade executiva. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Vitória quando nos vemos obstruídos pelas circunstâncias. 

2º.- Celebridade em razão da sabedoria sobre os segredos da natureza. 

3º.- Inspiração no estudo das leis do universo. 

4º.- Favorece o acesso às ciências e as artes. 

5º.- Preserva-nos dos charlatões e embusteiros. 

 

Oração 

 

“ANIEL: Deus nas Virtudes. 

ANIEL: Através do intelecto, quero Senhor, expressar teu universo. 

Sei que há estados que ainda não pude alcançar, que há alturas que não compreendo. 

Porém, tenho a intuição de que mais além de meu mundo há um mundo mais vasto, que 

um dia todos poderemos penetrar. 

Te peço, Senhor, que me faças vislumbrar, para que possa ser o anunciador das tuas 

maravilhas para os que se encontram em níveis inferiores ao meu. 

Alcançar o ponto em que possa ver claramente que TUDO é UM e nunca, mas nunca 

mais haverei de mover-me de Tua Unidade. 

Na imensa variedade da sua Obra, 

Tua Vontade é Uma. 

Eterno Múltiplo, Tua Vontade é Una. 

Eterno Múltiplo, Tua Vontade é Una. 

Eterno Múltiplo, Tua Vontade é Una. 

E até o final dos tempos. 

 

 



 
ANIEL FRUSTRA O DAEMON PHENEX 

 

 

38-HAAMIAH 

 
Haamiah corresponde ao Santo nome de Deus – Agla (Deus em Trindade com o Uno). 

Invoca-se este nome divino para descobrir todos os tesouros e segredos da Terra, 

recitando o versículo 9 do salmo 90 (89 da bíblia cristã). Os cabalistas afirmam que este 

salmo protege contra os espíritos ignorantes primitivos. 

Este anjo protege aqueles que buscam a verdade e a sabedoria, ele domina sobre a saúde 

física; sobre a bondade e sobre aqueles que respeitam a Deus, e 

poudo a pouco ele ajuda a realizar todos os desejos lícitos. 

 

Coro 

5 - Potências 

Príncipe: 

Camael. 

Signo: 

Libra. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Agua da Agua atuando sobre o Fogo do Ar. 

Velas: 

Vermelha em cima e duas verdes em baixo. 

Incenso: 

[Sândalo, acácia, cipreste, absinto] e [Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da 

noite]. 

Letras: 

Cheth – Ayin – Mem – Yod – Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 5° a 10° de Libra ou 29 de setembro a 3 de outubro. 

 



Invocação por rotação: 

de 7 a 8 de Touro: “Yod” ou 28 de Abril; 

de 19 a 20 de Câncer: “He” ou 12 de Julho; 

de 1 a 2 de Libra: “Vô” ou 25 de Setembro; 

de 13 a 14 de Sagitário: 2º “He” ou 06 de Dezembro; 

de 25 a 26 de Aquário ou 14 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

12:20:00 às 12:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus, a esperança de todos os filhos da terra. 

Nome da essência: 

RITUAL. 

Nome da Força: 

Construtora do Ritual. 

 

Palavras chaves: 

RITUAL, verdade pelos cultos, tesouros, ALMA GÊMEA, comportamento, RAIOS, 

armas, CAMINHO, organização burocrática, MANIPULAÇÕES EM GERAL. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- A compreensão de qualquer ritual religioso. 

2º.- Proteção na busca da verdade. 

3º.- Adquirir os tesouros do céu e da terra. 

4º.- Proteção contra o raio e os espíritos infernais. 

5º.- Ajuda a encontrar o caminho aos que perderam o fio da vida. 

 

Oração 

“HAAMIAH: Deus, a esperança de todos os filhos da terra. 

HAAMIAH: Purifica, Senhor, os meus sentimentos, afasta de mim tudo o que não se 

ajuste às suas regras divinas, fazei com que o meu coração só deseje o que Tu, Senhor; 

queres a partir de sua Eternidade. 

Inspira-me, Senhor, nas medidas com as quais havereis de edificar o seu Templo; ensina-

me a arte de combinar a Água com o Fogo, a fim de que cesse o combate entre os irmãos 

em enfrentamentos. 

E quando haja atingido o nível de Mestre Construtor, fazei com que me sejam dados os 

atributos da lógica e da razão para que meus irmãos possam contemplar através de mim o 

esplendor de sua Obra. 

Dá-me, Senhor, poderes para ressuscitar no coração dos homens 

Sua Eterna Verdade". 



 
HAAMIAH FRUSTRA O DAEMON HALPHAS 

 

39-REHAEL 

 
Este anjo é invocado para proteger das maldades, fazer com que as pessoas reconheçam 

seus atos e tenham a misericórdia de deus. Ajuda a obter paz, boa saúde e longevidade. 

Influencia no amor paternal, filial e no respeito e obediência das crianças para com os 

pais. 

Ele serve para obter a cura das doenças, ensina a anatomia oculta, a fabricação da Pedra 

Filosofal com o objetivo de obter a regeneração do corpo mental, astral e físico, e ainda 

ensina o adepto prolongar a sua vida pelo tanto que ele quiser dentro do limite permitido 

por Deus, ele cura também as doenças infantis e a esterilidade. 

 

Coro 

5 - Potências 

Príncipe: 

Camael. 

Signo: 

Libra. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Agua da Agua atuando sobre a Agua do Ar. 

Velas: 

Vermelha em cima e duas laranjas em baixo. 

Incenso: 

[Sândalo, acácia, cipreste, absinto] e [Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão]. 

Letras: 

Resh – Heh – Ayin – Aleph - Lamed 



Invocação por domicílio: 

de 10 a 15° de Libra ou 4 a 8 de outubro. 

 

Invocação por rotação: 

de 8 a 9 de Touro: “Yod” ou 29 de Abril; 

de 20 a 21 de Câncer: “He” ou 13 de Julho; 

de 2 a 3 de Libra: “Vô” ou 26 de Setembro; 

de 14 a 15 de Sagitário: 2º “He” ou 07 de Dezembro; 

de 26 a 27de Aquário ou 15 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

12:40:00 às 13:00:00a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que acolhe os pecadores. 

Nome da essência: 

SUBMISSÃO FILIAL. 

Nome da Força: 

Construtora da Lógica. 

 

Palavras chaves: 

SUBMISSÃO FILIAL, cura enfermidades mentais, SAÚDE, misericórdia, 

LONGEVIDADE, responsabilidade, REALIZAR AS PRÓPRIAS TAREFAS, pais e 

filhos, MAL EM BEM. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Cura das enfermidades e a misericórdia de Deus. 

2º.- Amor e entendimento entre pais e filhos, obediência e o respeito. 

3º.- Longevidade, Vida longa e plena de realizações. 

4º.- A conservação da saúde. 

5º.- Protege contra os impulsos cruéis, infanticídios e parricídios. 

 

Oração 

"REHAEL: Deus que acolhe os pecadores. 

REHAEL: Senhor, fazei com que tudo em minha vida seja como deve ser. 

Ajuda-me a não transferir aos outros os meus problemas, os meus compromissos. 

Dá-me forças para que possa realizar eu mesmo minha tarefa essencial, e não sinta o 

desejo de carregar nas costas dos meus filhos meus próprios deveres para com a 

espiritualidade. 

Dá-me lucidez, REHAEL, para tomar as decisões que se impõem, descarregar-me dos 

negócios, propriedades, hábitos e seguir, livre de peso, para as empresas espirituais. 

Preciso de sua ajuda, Senhor, para proceder ao abate de meus sentimentos e para que a 

minha razão aceite o trânsito a um mundo de novos valores. 

Livra-me da tentação, Senhor, de deixar minha tarefa para outra geração, fazendo com 

que meus filhos vivam o dever que Tu me impusestes. Ouve minha prece, ó Eterno, e 

fazei com que chegue até a mim o raio de Tua suprema lucidez". 

 



 
REHAEL FRSUTRA O DAEMON MALPHAS 

 

40-IEIAZEL 

 
Este anjo protege as pessoas que exercem atividades ligadas à imprensa e à leitura. 

Liberta da depressão e do pânico. 

Este gênio pode libertar qualquer pessoa da prisão ou de seus inimigos, e transforma um 

inimigo em amigo, ele cura as doenças físicas e ensina a materialização e a 

desmaterialização dos objetos sobre longas distâncias, ele ajuda os editores e os escritores. 

 

Coro 

5 - Potências 

Príncipe: 

Camael. 

 

Signo: 

Libra. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Agua da Agua atuando sobre o Ar do Ar. 

Velas: 

Vermelha em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Sândalo, acácia, cipreste, absinto] e [Cânfora, murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, 

alecrim, patchouli, citronela, absinto]. 

Letras: 

Yod – Yod – Zain – Aleph – Lamed 

 

 



Invocação por domicílio: 

de 15 a 20° de Libra ou 9 a 13 de outubro. 

 

Invocação por rotação: 

de 9 a 10 de Touro: “Yod” ou 30 de Abril; 

de 21 a 22 de Câncer: “He” ou 14 de Julho; 

de 3 a 4 de Libra: “Vô” ou 27 de Setembro; 

de 15 a 16 de Sagitário: 2º “He” ou 08 de Dezembro; 

de 27 a 28 de Aquário ou 16 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

13:00:00 às 13:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que regozija, que dá alegria. 

Nome da essência: 

CONSOLO OU REGOZIJO. 

Nome da Força: 

Construtora da Nova Realidade. 

 

Palavras chaves: 

40 dias, NOVA REALIDADE, consolo, REGOZIJO, Edição de obras, IMPRENSA, 

entrega dos escritos, COMUNICAÇÃO, esperado se cumpre, LIBERA 

PRISIONEIROS (sequestrados), inimigos nos deixem, INCENTIVA LEITURA, 

favorece aos estudos, ciências, ASSÉDIO MORAL. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Os escritores podem invocar lhe para ver editada a sua obra. 

2º.- A libertação dos prisioneiros. 

3º.- Consolo nas tribulações e que os inimigos nos deixem em paz. 

4º.- Amor pela leitura e o estudo das ciências. 

5º.- Proteção contra os pensamentos sombrios e o desinteresse por tudo. 

 

Oração 

“IEIAZEL: Deus que regozija, que dá alegria. 

IEIAZEL: Desperta-me, Senhor, do sono da razão, fertiliza minha mente com os puros 

anelos, fazei com que eu possa oferecer à sociedade que me rodeia uma visão equilibrada 

de seu Reino. 

Permita-me, IEIAZEL, liberta-me dos inimigos interiores e exteriores; desprende-me de 

tudo aquilo que me mantém prisioneiro aos níveis inferiores de teus mundos, a fim de 

que, através de minha alma, possa correr a mensagem que proclama seus Altos Feitos. 

E quando a fonte do Aleph mine de minhas entranhas, mantenha-me, Senhor, próximo 

dos homens, para que não vejam em mim um ser estranho; para que possam escutar-me 

confiantes e ser, para eles, canal para o Eterno". 



 
IEIAZEL FRSUTRA O DAEMON RAUM 

 

41-HAHAHEL 

 
Este anjo é invocado contra os inimigos da religião e os caluniadores. Protege a palavra 

verdadeira de Jesus, os seus missionários e as pessoas ligadas ao sacerdócio a obterem a 

paz. 

Este gênio descobre os inimigos ocultos e pode neutralizar os exércitos se isto for 

justificável, ele rende invulnerabilidade a uma pessoa pelos atos mágicos, permite reforçar 

as energias de diferentes naturezas. 

 

Coro  6 - Virtudes  

Príncipe:  Michael.  

Signo:  Libra.  

Elemento zodiacal:  Ar.  

Relação/elementos:  Ar da Agua atuando sobre o Agua do Fogo.  

Relação/mundos:  “Vô” do Mundo de Briah sobre o “He” do Mundo de 

Atziluth.  

Velas:  Amarela em cima e duas amarelas em baixo.  

Incenso:  [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera].  

Letras:  Heh – Heh – Heh – Aleph - Lamed  

Invocação por domicílio:  de 20 a 25° de Libra ou 14 a 18 de outubro.  

Invocação por rotação:  de 10 a 11 de Touro: “Yod” ou 1 de Maio;  

de 22 a 23 de Câncer: “He” ou 15 de Julho;  

de 4 a 5 de Libra: “Vô” ou 28 de Setembro;  

de 16 a 17 de Sagitário: 2º “He” ou 09 de Dezembro;  

de 28 a 29 de Aquário ou 17 de Fevereiro: quintessência.  

Invocação pelo ciclo diário:  13:20:00 às 13:40:00 a partir da saída do Sol.  



Atributo:  Deus em três pessoas.  

Nome da essência:  SACERDÓCIO.  

 

Palavras chaves:  

SACERDÓCIO, perfeição (AMOR SABEDORIA), amor e religião universal, 

MISSÕES, grandeza de alma, FÉ, Crístico, Jó, DAR GRAÇAS, aumento salarial, 

benefícios, VIGOR JUVENIL. 

 

Virtudes concedidas:  

1º.- Que a fé se enraíze na natureza humana e promova uma mudança.  

2º.- Inspiração nas práticas religiosas.  

3º.- Vocação para as missões.  

4º.- Grandeza de alma e energia para dedicar-se ao sacerdócio.  

5º.- Protege contra os impulsos que levam a renegar de Deus 

 

 

Oração  

"HAHAHEL: Deus em Três Pessoas.  

HAHAHEL: Transmite-me, Senhor, a teu alento, com a força implacável de quem dá 

uma machadada, para que sua mensagem penetre em mim violentamente, e não se possa 

perder nem uma única gota desse Amor em devaneios mundanos.  

Ajuda-me, para que esse Amor que de ti recebo, retorne às fontes primordiais 

enriquecido com meu próprio amor humano, tecido de obras e sacrifícios.  

Permita-me, Senhor, de ser o grande protagonista de sua pureza e não toleres que meus 

lábios exijam de outros aquilo que eu mesmo devo restituir-te.  

Mantém-me, Senhor, amarrado à Tua Luz, para que possa ser, em todo momento e em 

todo lugar o teu perfeito missionário". 

 

 
HAHAHEL FRUSTRA O DAEMON FOCALOR 

 

 

 

 



42-MIKAEL 

 
Este anjo ajuda a viajar em segurança. Influência os empresários, a alta sociedade e faz 

Descobrir as conspirações e desordens da vida política ou social. 

Ele serve para descobrir as conspirações dos inimigos antes mesmo 

Que eles as coloquem em prática; ele assiste os diplomatas, os políticos e dá proteção nas 

viagens contra os inimigos visíveis ou invisíveis. 

 

Coro 

6 - Virtudes 

Príncipe: 

Michael. 

Signo: 

Libra. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Ar da Agua atuando sobre o Ar do Fogo. 

Velas: 

Amarela em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Enxofre, raiz de guiné, 

gengibre]. 

Letras: 

Men - Yod - Caph – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 25 a 30° de Libra ou de 19 a 23 de outubro. 

 

Invocação por rotação: 

de 11 a 12 de Touro: “Yod” ou 2 de Maio; 

de 23 a 24 de Câncer: “He” ou 16 de Julho; 

de 4 a 5 de Libra: “Vô” ou 29 de Setembro; 

de 17 a 18 de Sagitário: 2º “He” ou 10 de Dezembro; 

de 29 a 30 de Aquário ou 18 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

13:40:00 às 14:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Virtude de Deus, casa de Deus, semelhante a Deus. 

Nome da essência: 

ORDEM POLÍTICA. 

 

Palavras chaves: 

ORDEM POLÍTICA, política, VIAGENS, diplomacia, SEGREDOS, monarquia 

absoluta, ganhar ELEIÇÕES, fidelidade, OBEDIÊNCIA, sistema de governo. 

 



Virtudes concedidas: 

1º.- Segurança em viagens, 

(Pode-se invoca-lo no mesmo dia da viagem ou da véspera, a sua hora de recepção). 

2º.- Sorte e acertos em uma carreira política (para triunfar, em eleições). 

3º.- Muito olfato na diplomacia, para detectar os segredos. 

4º.- Triunfo nas relações exteriores, nas Embaixadas. 

5º.- Intuição para descobrir os traidores antes que atuem na imunidade perante a 

propagação de falsas notícias. 

 

Oração 

"MIKAEL: Virtude de Deus, casa de Deus, semelhante a Deus. 

Senhor, MIKAEL: dá-me o privilégio de instituir na Terra a ordem que rege o Céu. 

Fazeicom que minha inteligência compreenda as medidas divinas 

e guia-me depois para as circunstâncias que hão de permitir-me exterioriza-las. 

Que a tua luz me ilumine para que possa transmitir 

apenas aquilo que é de acordo com as regras de ouro. 

Desvie a minha curiosidade das coisas profanas 

e faça de mim uma pessoa ávida pelos segredos cósmicos. 

Resguarda-me, Senhor MIKAEL, de servir a outro soberano que não sejas Tu, nem que 

ostente outro poder além daquele que me venha diretamente do seu trono. Mantém-me, 

Senhor, em tua obediência, na Tua esfera de seu Amor". 

 

 

MIKAEL FRUSTRA O DAEMON VEPAR 

 

43-VEULIAH 

 
Este anjo destrói as forças dos inimigos e liberta os escravos, as pessoas deprimidas ou com 

vícios. Influencia na prosperidade das empresas e fortifica os que ocupam posição de 

destaque. 



Este gênio faz dar errado as intrigas dos inimigos secretos, cura as feridas do corpo em 

um tempo muito curto, revela os talismãs que protegem em combate, domina sobre a paz 

e os chefes de estado. 

 

Coro 

6 - Virtudes 

Príncipe: 

Michael. 

Signo: 

Escorpião. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar da Agua atuando sobre o Fogo da Agua. 

Velas: 

Amarela em cima e duas azuis em baixo. 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Noz-moscada, cravo da 

índia, café]. 

Letras: 

Vô – Vô – Lamed – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 0 a 5° de Libra ou 24 a 28 de outubro. 

 

Invocação por rotação: 

de 12 a 13 de Touro: “Yod” ou 3 de Maio; 

de 24 a 25 de Câncer: “He” ou 17 de Julho; 

de 5 a 6 de Libra: “Vô” ou 30 de Setembro; 

de 18 a 19 de Sagitário: 2º “He” ou 11 de Dezembro; 

de 0 a 1 de Peixes ou 19 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

14:00:00 às 14:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Rei dominador. 

Nome da essência: 

PROSPERIDADE. 

 

Palavras chaves: 

PROSPERIDADE, paraíso, RITMO NATURAL, Dharmas, PAZ, criar impérios, 

criação, ADMINISTRAÇÃO, expansão, evolução, INDEPENDÊNCIA, legítimo dono, 

destruição dos inimigos 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- A destruição dos inimigos e a liberação de uma dependência. 

2º.- A prosperidade de nossas empresas (bom para empresários). 

3º.- Fortalece o que cambaleia em nossa vida. (Relacionamento, negócios, saúde, etc.) 

4º.- Triunfo na carreira militar. 

5º.- Proteção contra a discórdia e a destruição de uma empresa. 



 

Oração 

"VEULIAH: Rei Dominador. VEULIAH: Fazei com que, em meu foro interno 

resplandeça a luz para que meus sentimentos se acomodem as exigências da ordem 

universal. 

Fazei com que meu amor se compraza em tudo o que é nobre e elevado. Fazei com que 

minha força interior, projete-se para objetivos sublimes. 

Que meus sentimentos, Senhor VEULIAH, se integrem harmoniosamente ao mundo 

mental, que sejam os felizes inspiradores da minha razão e que tanto uns quanto outros 

possam ser geradores de consciência. 

Se me designares, Senhor, para fazer a sua guerra, preserva-me de todo ódio, de todo 

rancor; que minha violência não possa ter outro objetivo que a tua justiça; que o meu 

braço armado seja aquele através do qual se restituída a virtude e a liberdade. 

Senhor, VEULIAH, não permitas que para os meus irmãos possa jamais ser o tirano, mas 

o que presta a força e o valor para permanecer no seio de seu justo rigor". 

 
VEULIAH FRUSTRA O DAEMON SABNOCK 

 

44-YLAHIAH 

 
Este anjo auxilia no ganho de processos e a obter a proteção dos juízes. Protege contra os 

perigos de armas brancas ou de fogo e dos assaltos. 

Este gênio divulga as práticas mágicas para curar as doenças dos olhos dos ouvidos e da 

mente, ele dá proteção aos magistrados e permite ganhar um processo quando a causa é 

justa; ele protege contra as armas e ensina a materialização e a desmaterialização dos 

objetos, ele ajuda em todos os empreendimentos a realizar os desejos lícitos. 

 

Coro 

6 - Virtudes 

Príncipe: 

Michael. 



Signo: 

Escorpião. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar da Agua atuando sobre o Agua da Agua. 

Velas: 

Amarela em cima e duas vermelhas em baixo. 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Sândalo, acácia, cipreste, 

absinto]. 

Letras: 

Yod – Lamed – Heh – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 5 a 10° de Escorpião ou 29 de outubro a 2 de novembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 13 a 14 de Touro: “Yod” ou 4 de Maio; 

de 25 a 26 de Câncer: “He” ou 18 de Julho; 

de 7 a 8 de Libra: “Vô” ou 1 de Outubro; 

de 19 a 20 de Sagitário: 2º “He” ou 12 de Dezembro; 

de 1 a 2 de Peixes ou 20 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

14:20:00 às 14:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus Eterno. 

Nome da essência: 

TALENTO MILITAR. 

 

Palavras chaves: 

Talento militar, REPARAÇÃO DOS ERROS, karma, PROTEÇÃO DOS 

MAGISTRADOS, advogados, contra processos, valor, CELEBRIDADE, GLÓRIA, 

VIAGENS, triunfo de empresas, IMPIEDADE AO CORRUPTO. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Proteção dos magistrados para ganhar um processo. 

2º.- Proteção contra as armas, atentados terroristas, ladrões e criminosos. 

3º.- Proporciona valor nos momentos difíceis. 

4º.- A conquista da celebridade por um feito singular. 

5º.- Protege contra os impulsos violentos. 

 

Oração 

"YLAHIAH: Deus Eterno. 

YLAHIAH: Se me escolhestes como instrumento da sua justiça, mantenha-me dentro de 

tua luz, impeça que os meus sentimentos se transbordem impelindo-me a tomar, a fazer 

justiça por minhas próprias mãos. 

Guia-me, Senhor, para as escolas do saber, onde possa instruir-me sobre as suas leis e 

tomar consciência da organização do cosmos. 



Fazei com que as empresas, em que triunfe sejam aquelas inspiradas por teu desígnio. 

E, estando a sua vontade em jogo, fazei com que seja esse herói que, a vista do 

comportamento, todo o universo dá um magistral passo em frente". 

 
YLAHIAH FRUSTRA O DAEMON SHAX 

 

45-SEALIAH 

 
Este anjo ajuda a confundir as pessoas orgulhosas ou maldosas que oprimem os mais 

humildes. Levanta a boa vontade e esperança dos desanimados. Domina a vegetação e 

tudo que tem vida e respira. Influencia os elementares que cuidam e protegem a 

natureza. 

Ele permite descobrir aqueles que praticam contra você magia negra ou bruxaria a fim de 

vencê-los magicamente, ele é muito potente para combater os inimigos e ajuda as vítimas 

a reconquistar seus direitos, ele domina a vegetação e favorece a vida e saúde de tudo 

aquilo que respira. 

 

Coro 

6 - Virtudes 

Príncipe: 

Michael. 

Signo: 

Escorpião. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar da Agua. 

Velas: 

Amarela em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera]. 



Letras: 

Samekh – Aleph – Lamed – Yod – Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 10 a 15° de Escorpião ou 3 a 7 de novembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 14 a 15 de Touro: “Yod” ou 5 de Maio; 

de 26 a 27 de Câncer: “He” ou 19 de Julho; 

de 8 a 9 de Libra: “Vô” ou 2 de Outubro; 

de 20 a 21 de Sagitário: 2º “He” ou 13 de Dezembro; 

de 2 a 3 de Peixes ou 21 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

14:40:00 às 15:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Motor de todas as coisas. 

Nome da essência: 

Motor (Equilíbrio - 4 elementos). 

Nome da Força: 

Portadora da Vontade executória do Equilíbrio 

 

Palavras chaves: 

CURA-SAÚDE - coração, MOTOR, vontade reencontrada - folego, ENTUSIASMO, 

MERITOCRACIA, EQUILÍBRIO atmosférico, MAGIA ELEMENTAL, confusão dos 

malvados, REBAIXA ORGULHOSOS, aprendizagem, LEVANTA HUMILHADOS, 

desobstrução dos caminhos. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- A confusão dos maus e orgulhosos. 

2º.- O levantamento dos humilhados e degradados. 

3º.- Restaura a saúde e produz uma explosão de vida. 

4º.- Facilidade no aprendizado de qualquer coisa. 

5º.- O equilíbrio na atmosfera. 

 

Oração 

“SEALIAH: Motor de Todas as Coisas. 

SEALIAH: Senhor, me encontro maduro, como um Sol que precisa derramar suas 

sementes pelo universo e deves ajudar-me, para que de mim não se desprendam as 

virtudes indiscriminadamente, mas que saia tão só da minha esfera luminosa aquilo que 

seja útil ao discorrer da Obra do Eterno. 

Fazei Senhor SEALIAH, que através de mim, possam encontrar a sua plenitude aqueles 

que são movidos por um afã de serviço, e que, graças a minha ação, amadureça a boa 

semente. 

Não permitas, Ó SEALIAH!, que meu temperamento se expresse com excessos, que não 

sejam demasiado tórridos os verões e nem muito frios os meus invernos. 

Permita-me, Senhor, agir sempre em uníssono com o pulsar cósmico, e que tudo 

encontre, através de mim, sua perfeita órbita, sua perfeita linha de Universo". 



 
SEALIAH FRUSTRA O DAEMON VINEA 

 

 

46-ARIEL 

 
Este anjo auxilia a agradecer a Deus os bens que nos envia. Facilita na descoberta de 

tesouros ocultos. Revela através dos sonhos os segredos da natureza e fazem encontrar 

objetos que desaparecem. 

Ele revela os grandes segredos da natureza e descobre os tesouros escondidos; ele dá a 

faculdade de clarividência pelo princípio akáshico, divulga os segredos dos talismãs e 

facilita o contato com outras entidades positivas. 

 

Coro 

6 - Virtudes 

Príncipe: 

Michael. 

Signo: 

Escorpião. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar da Agua atuando sobre o Fogo da Ar. 

Velas: 

Amarela em cima e duas verdes ou rosa em baixo. 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Violeta, rosas, açafrão, 

almíscar, lavanda, dama da noite]. 

Letras: 

Ayin – Resh – Yod – Aleph – Lamed 

 

 



Invocação por domicílio: 

de 15 a 20° de Escorpião ou 8 a 12 de novembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 15 a 16 de Touro: “Yod” ou 6 de Maio; 

de 27 a 28 de Câncer: “He” ou 20 de Julho; 

de 9 a 10 de Libra: “Vô” ou 3 de Outubro; 

de 21 a 22 de Sagitário: 2º “He” ou 14 de Dezembro; 

de 3 a 4 de Peixes ou 22 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

15:00:00 às 15:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus revelador. 

Nome da essência: 

PERCEPÇÃO REVELADORA. 

Nome da Força: 

Portadora da Vontade executória de Maravilhas. 

 

Palavras chaves: 

Percepção, REVELAÇÃO, SONO e SONHO – objetos desejados, IDEIAS NOVAS – 

um filão inesgotável, DISCRIÇÃO, vontade não manifesta, desígnio imanifestado, 

GRAÇAS A DEUS, tesouros ocultos, SEGREDOS DA NATUREZA, inspiração 

atividades. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Descoberta de tesouros ocultos, revelação dos grandes segredos da natureza. 

2º.- Sono e sonhos que produzem o desejo de concretizá-los. 

3º.- Ideias novas e pensamentos sublimes, que levam a resolver os mais difíceis 

problemas existenciais. 

4º.- Discrição para não chamar a atenção sobre as nossas obras. 

5º.- Proteção contra as tribulações de espírito. 

 

Oração 

“ARIAL: Deus Revelador. 

ARIAL: Senhor, eu quero desprender-me de minhas redes materiais para percorrer em 

liberdade os seus espaços sem fim; eu quero ir além do mundo concreto e saturar-me de 

eternidade. 

Quero que me reveles. Ó Senhor ARIAL!, todos os segredos contidos em sua 

profundidade divina, um a um, em perfeita ordem, de forma que meu frágil intelecto 

possa assimilá-los e projeta-los ao mundo dos homens. 

Ilumina, Senhor, os meus centros de percepção, para que possa ser útil nessa magna 

empresa de descobrir nos meus irmãos os tesouros que estão em meu interior". 



 
ARIEL FRUSTRA O DAEMON BIFRONS 

 

 

47-ASALIAH 

 
Este anjo ajuda a ter conhecimento sobre as Leis de Deus e elevar a consciência até Ele. 

Ajuda a descobrir a verdade nos processos e atingir os objetivos e metas construtivas. 

Facilita a compreensão em contemplar as coisas divinas representadas na natureza. 

Este gênio domina sobre a justiça, ele faz conhecer a verdade nos processos, ele suscita o 

amor no coração das pessoas e descobre os segredos mais ocultos do universo e mostra o 

passado o presente e o futuro de uma pessoa. 

 

Coro 

6 - Virtudes 

Príncipe: 

Michael. 

Signo: 

Escorpião. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar da Agua atuando sobre o Agua da Ar. 

Velas: 

Amarela em cima e duas laranjas em baixo. 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Canela, louro, jasmim, 

benjoim, casca de limão]. 

Letras: 

Ayin – Shin -Lamed – Yod – He 

 

 

Invocação por domicílio: 

de 20 a 25° de Escorpião ou 13 a 17 de novembro. 

 

 



 

Invocação por rotação: 

de 16 a 17 de Touro: “Yod” ou 7 de Maio; 

de 27 a 29 de Câncer: “He” ou 21 de Julho; 

de 10 a 11 de Libra: “Vô” ou 4 de Outubro; 

de 22 a 23 de Sagitário: 2º “He” ou 15 de Dezembro; 

de 4 a 5 de Peixes ou 23 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

15:20:00 às 15:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus justo que indica a Verdade. 

Nome da essência: 

CONTEMPLAÇÃO. 

 

Palavras chaves: 

Contemplação, VISÃO EM CONJUNTO, sincronicidade de pessoas, produtos e 

lugares, PLANEJAR O PORVIR, informações, MEMÓRIA, justiça, VERDADE interna 

e externa, INFORMES SECRETOS – bolsa, governo, mercado, CARÁTER 

AGRADÁVEL, louvar – manipular forças instrutores, VIDENTE, iniciado Sefirótico, 

paranormal, MÚSICA DOS PLANETAS, iluminação, JUSTIÇA DIVINA. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Louvar a Deus e subir até Deus. 

2º.- Conhecer a verdade nos processos, interno e externo. 

3º.- Contemplação, visão das coisas divinas e sua compreensão. 

4º.- Ter um caráter justo e agradável. 

5º.- Proteção contra as imoralidades e os escândalos. 

 

Oração 

"ASALIAH: Deus justo que indica a Verdade. 

ASALIAH: Senhor, eu já estou na outra margem. 

Com sua ajuda me afasto da zona obscura, abandono os castelos materiais e adentro em 

suas terras de promessa. 

Em um passado distante me manipulastes a sua vontade, tenho sido seu fiel marionete, 

então me veio a Vontade de estruturar o mundo de acordo com o que aprendemos de 

sua luz primordial. 

Agora, Senhor, quero agir em uníssono, a tua mão com a minha mão, seu sopro, com o 

meu impulso; e quero que deixemos vestígios para os que vierem depois de mim 

encontrem o caminho já feito e descubram os gestos e as palavras com as quais criar". 



 
ASALIAH FRUSTRA O DAEMON VUAL 

 

 

48-MIHAEL 

 
Este anjo ajuda a conservar a paz e a união entre os esposos. Protege as pessoas que 

recorrem à Luz, que têm premonições ou pressentimentos favoráveis. Dá inspiração para 

desvendar os segredos e tudo que precisa ser descoberto. Facilita a geração sadia das 

espécies, a amizade e a fidelidade conjugal. 

Ele serve para conservar a paz e a união entre os esposos. Ensina a transmutação metálica 

e a alquimia, ele cura a esterilidade e protege contra as pessoas malvadas. 

 

Coro 

6 - Virtudes 

Príncipe: 

Michael. 

Signo: 

Escorpião. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar da Agua atuando sobre o Ar da Ar. 

Velas: 

Amarela em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera] e [Cânfora, murta, louro, 

arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, absinto]. 

Letras: 

Mem – Yod – He – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 25 a 30° de Escorpião ou 18 a 22 de novembro. 

 



Invocação por rotação: 

de 17 a 18 de Touro: “Yod” ou 8 de Maio; 

de 29 a 30 de Câncer: “He” ou 22 de Julho; 

de 11 a 12 de Libra: “Vô” ou 5 de Outubro; 

de 23 a 24 de Sagitário: 2º “He” ou 16 de Dezembro; 

de 5 a 6 de Peixes ou 24 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

15:40:00 às 16:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus, Pai que socorre. 

Nome da essência: 

GERAÇÃO. 

Nome da Força: 

Portadora da Vontade executória de Experiências. 

 

Palavras chaves: 

GERAÇÃO, fecundidade, ELABORAR VONTADES, paz-amizade conjugal, fidelidade, 

PRESSENTIMENTOS, boas relações sociais, PERCEPÇÃO INTERNA E DO 

FUTURO, prazeres superiores, CUPIDO, ALMA GÊMEA, família numerosa, 

VARINHA MÁGICA - MANANCIAIS. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Manter a paz e a harmonia entre os esposos; a amizade e a fidelidade conjugal. 

2º.- Dá pressentimentos e inspirações secretas sobre o futuro. 

3º.- Fecundidade nas relações sexuais. 

4º.- Proteção a todos os que recorrem a ele. 

5º.- Protege contra os impulsos que nos levam a desunião. 

 

Oração 

"MIHAEL: Deus, o Pai que socorre. 

MIHAEL: Permita-me, Senhor, transmitir a vida, fazei com que tudo floresça ao meu 

redor, e deposite em mim a boa semente, a fim de que aquilo que em mim germina seja 

considerado como digno dos olhos do Eterno. 

Quero, Senhor, que do meu obscurecimento nasça a tua luz; que meu sacrifício se 

transforme em fonte de vida. 

Quero que coloques em minhas mãos a varinha mágica que descobre os mananciais, para 

que possas colocar na terra árida dos humanos a tua divina Água, emanada de teu Fogo 

criador". 



 
MIHAEL FRSUTRA O DAEMON HAGENITH 

 

49-VEHUEL 

 
 

Este anjo ajuda a elevar a Deus para todas as manifestações benéficas, a glorificação de 

todas as pessoas e a admiração do reino celestial. 

Este gênio permite ler os pensamentos de um outro humano a fim de saber se é um 

amigo ou inimigo, ele ajuda aqueles que buscam se exaltar diante de 

Deus, ele permite a um adepto ler no Akasha. 

 

Coro 

7 - Principados 

Príncipe: 

Haniel. 

Signo: 

Sagitário. 

Elemento zodiacal: 

Fogo. 

Relação/elementos: 

Fogo da Agua atuando sobre o Agua do Fogo. 

Velas: 

Verde ou rosa em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da noite] e [Cravo, mirra, almíscar, 

estoraque, âmbar, louro, aloe vera]. 

Letras: 

Vô – He – Vô – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 0 a 5° de Sagitário ou 23 a 27 de novembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 18 a 19 de Touro: “Yod” ou 9 de Maio; 

de 0 a 1 de Leão: “He” ou 24 de Julho; 



de 12 a 13 de Libra: “Vô” ou 6 de Outubro; 

de 24 a 25 de Sagitário: 2º “He” ou 17 de Dezembro; 

de 6 a 7 de Peixes ou 25 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

16:00:00 às 16:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus grande e elevado. 

Nome da essência: 

ELEVAÇÃO OU GRANDEZA. 

Nome da Força: 

Inspiração bondosa. 

 

Palavras chaves: 

Grande e elevado, União com Deus, Ser (49) LUGAR E PESSOAS PARA UM 

PROPÓSITO, Fazer (50) Executar (51), INSPIRAÇÃO À ESCRITORES, literatura, 

fonte primordial, SOLUÇÃO DE PROBLEMAS, Grande personagem, 

RECONHECIMENTO, mimos providenciais, ESTIMA DE TODOS, ganha-ganha, 

jurisprudência, NOÇÃO DO JUSTO, diplomacia. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- É o canal para exaltar a Deus, para louvá-lo e glorificá-lo quando se é tocado de 

admiração por Ele. 

2º.- O poder de se transformar em um grande personagem; o poder de elevar-nos com 

nossas virtudes e talentos. 

3º.- Obter a estima de todos por nossa bondade e generosidade. 

4º.- Distinguir-se na literatura, jurisprudência, diplomacia. 

5º.- Protege contra o egoísmo, o ódio e a hipocrisia. 

 

Oração 

"VEHUEL: Deus Grande e Elevado. 

Senhor VEHUEL: mira minhas aspirações para o alto, para aquilo que é nobre e digno 

de teu santo nome. 

Permita-me, Senhor, elevar à tua altura as criaturas que se acercam de mim; permita que 

sintam em meu alento, o sabor de sua transcendência. 

Orienta meus passos, para as montanhas, sempre acima dos vales; para os cumes 

inacessíveis, além das nuvens, para o puro éter do céu. 

Fazei com que brilhem em mim as virtudes, não para decorar com elas a minha vaidade, 

mas para testemunhar, Senhor, a sua esplendorosa presença. 

Permita-me ser aquele que, em seus atos, transpareça tua radiante divindade". 



 
VEHUEL FRUSTRA O DAEMON CROCELL 

 

 

50-DANIEL 

 
Este anjo auxilia a obter a misericórdia de Deus e a ter consolação. Favorece a justiça, o 

clero e a magistratura. Dá inspiração para não ficar indeciso ou embaraçado pelos mais 

diferentes motivos. 

Ele domina a justiça, os advogados e magistrados, ele transmuta a estrutura do adepto a 

fim de lhe fazer compreender as Qualidades Divinas, ele dá inspiração aos escrivãos e o 

sucesso junto ao público. 

 

Coro 

7 - Principados 

Príncipe: 

Haniel. 

Signo: 

Sagitário. 

Elemento zodiacal: 

Fogo. 

Relação/elementos: 

Fogo da Agua atuando sobre o Ar do Fogo. 

Velas: 

Verde ou rosa em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da noite] e [Enxofre, raiz de guiné, 

gengibre]. 

Letras: 

Daleth – Num – Yod – Aleph – Lamed 

 



Invocação por domicílio: 

de 5 a 10° de Sagitário ou 28 a 2 de dezembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 19 a 20 de Touro: “Yod” ou 10 de Maio; 

de 1 a 2 de Leão: “He” ou 25 de Julho; 

de 13 a 14 de Libra: “Vô” ou 7 de Outubro; 

de 25 a 26 de Sagitário: 2º “He” ou 18 de Dezembro; 

de 7 a 8 de Peixes ou 26 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

16:20:00 às 16:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

O Signo das Misericórdias, o Anjo das Confissões. 

Nome da essência: 

ELOQUÊNCIA. 

Nome da Força: 

Inspiração Justa. 

 

Palavras chaves: 

ELOQUÊNCIA, EXPRESSÃO justa, PERSUASÃO, Ser (49), Fazer (50) COMO 

CHEGAR A ELAS, Executar (51), MISERICÓRDIA, consolo, REJUVENESCER, 

respeito aos ANCIÕES, graça, beleza, DECISÃO, DETERMINAÇÃO, advogado, 

magistrado, RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE, lei (causa e efeito 

natural), BOA REPUTAÇÃO, moral x necessidade. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Misericórdia de Deus, consolo, remédio para todos os males. 

2º.- O perdão das injúrias, dos erros. 

3º.- Rejuvenescer, recuperar a graça e beleza. 

4º.- Inspiração para que os indecisos possam determinar-se. 

5º.- Proteção contra a tentação de viver por meios ilícitos. 

 

Oração 

"DANIEL: O Signo das Misericórdias, o Anjo das Confissões. 

DANIEL: Insufla em mim, Senhor, a virtude de rejuvenescer com meu alento os seres e 

as coisas; fazei com que possa revelar aos demais o seu potencial adormecido e que possa 

representar para todos, o nascimento de uma nova esperança. 

Que por meu intermédio descubram a frescura e a graça do eterno que jaz na pedra; e 

que lhes seja revelado ao mesmo tempo o fulminante efeito dos recursos morais para 

modificar situações aparentemente irremediáveis. 

Que possa, Senhor, ser aquele que tira os humanos de sua indecisão; aquele que lhes 

descobre perspectivas, que os torna confiantes na tua justiça depois de se terem 

confessado, contra eles mesmos, os seus erros. 

Permita-me, Senhor, que encontrem em mim o consolo após a dura etapa de 

adversidade e rigor". 



 
DANIEL FRUSTRA O DAEMON FURCAS 

 

 

51-HAHASIAH 

 
Este anjo ajuda a elevar a alma a Deus, contemplar as coisas divinas e descobrir todos os 

mistérios através da consciência e inteligência. 

Este gênio domina sobre a Magia, a Alquimia e a Física; ele revela os grandes segredos da 

natureza especialmente a medicina universal e a pedra filosofal, ele ensina como elevar a 

mente para agir em múltiplas esferas, pode dar invisibilidade do corpo mental, astral e 

físico, ele permite remodelar uma causa que está escrito no plano akáshico a fim de 

mudar seu efeito, ele assiste os médicos e revela a preparação de numerosos 

medicamentos. 

 

 

Coro  7 - Principados  

Príncipe:  Haniel.  

Signo:  Sagitário.  

Elemento zodiacal:  Fogo.  

Relação/elementos:  Fogo do Ar atuando sobre o Fogo da Agua.  

Velas:  Verde ou rosa em cima e duas azuis em baixo.  

Incenso:  [Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da noite] e 

[Noz-moscada, cravo da índia, café].  

Letras:  Heh – Cheth – Shin – Yod - Heh  

Invocação por domicílio:  de 10 a 15° de Sagitário ou 3 a 7 de dezembro.  

Invocação por rotação:  de 20 a 21 de Touro: “Yod” ou 11 de Maio;  

de 2 a 3 de Leão: “He” ou 26 de Julho;  

de 14 a 15 de Libra: “Vô” ou 8 de Outubro;  

de 26 a 27 de Sagitário: 2º “He” ou 19 de Dezembro;  

de 8 a 9 de Peixes ou 27 de Fevereiro: quintessência.  



Invocação pelo ciclo diário:  16:40:00 às 17:00:00 a partir da saída do Sol.  

Atributo:  Deus oculto.  

Nome da essência:  MEDICINA UNIVERSAL OU PEDRA FILOSOFAL.  

Nome da Força:  Inspiração Poderosa.  

 

Palavras chaves:  

PEDRA FILOSOFAL OU MEDICINA UNIVERSAL, descobrimentos, assinaturas e 

CORRESPONDÊNCIA das coisas, VERDADE PRIMEIRA, mistérios da sabedoria, 

Ser (49), Fazer (50), Executar (51) saber ONDE e com QUEM se mete (peculiaridades, 

alquimia), REDENÇÃO SOCIAL, cura a distância, DESÍGNIOS OCULTOS, química, 

SEGREDOS DA NATUREZA, física, BOA-FÉ -, PROSPERIDADE. 

 

Virtudes concedidas:  

1º.- Elevar a alma à contemplação das coisas divinas e descobrir os mistérios da 

sabedoria.  

2º.- Vocação para a medicina, levando a descobertas maravilhosas.  

3º.- Ver-se em uma missão redentora.  

4º.- Conhecimentos de física e química, revelação dos segredos da natureza.  

5º.- Protege contra os que abusam da boa-fé. 

 

Oração 

"HAHASIAH: Deus Oculto. 

HAHASIAH: Ó Eterno! Se me hás escolhido para ser o braço da tua Justiça e o executor 

de sua Providência, ajuda-me a suportar o peso de meus erros e aponta em minha conta 

meus atos de bondade, de forma que a balança de minhas atuações na terra se aproxime 

o seu ponto fiel. 

Instrua-me, Senhor, sobre teus ocultos desígnios, a fim de que não venha a ser seu 

instrumento cego; fazei com que minha consciência se veja iluminada com Tua luz". 

 
HAHASIAH FRUSTRA O DAEMON BALAN 

 

 

 

 



52-IMAMIAH 

 
 

Este anjo ajuda a destruir a força dos inimigos, das pessoas que só pensam em humilhar 

os mais fracos e auxilia todos que pedem socorro a Ele para obter liberdade. Protege as 

viagens em geral e todos os que estão desolados e solitários. Influencia todas as coisas que 

são baseadas na bondade e os ganhos monetários provenientes do trabalho honesto. 

Ele serve para destruir a força dos inimigos e para confundi-los; ele pode libertar os 

prisioneiros das ações mágicas e ocultas; ele ensina a Astrologia 

Cabalística e a Magia e ainda as ciências terrestres. 

 

Coro 

7 - Principados 

Príncipe: 

Haniel. 

Mundo do coro: 

3 – Yetzirah, Mundo de Formação, Mental – elemento Ar 

Signo: 

Sagitário. 

Elemento zodiacal: 

Fogo. 

Relação/elementos: 

Fogo do Ar atuando sobre o Agua da Agua. 

Relação/mundos: 

“Yod” do Mundo de Yetzirah sobre o “He” do Mundo de Briah. 

Velas: 

Verde ou rosa em cima e duas vermelhas em baixo. 

Incenso: 

[Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da noite] e [Sândalo, acácia, cipreste, 

absinto]. 

Letras: 

Ayin – Men – Men – Yod – Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 15 a 20° de Sagitário ou 8 a 12 de dezembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 21 a 22 de Touro: “Yod” ou 12 de Maio; 

de 3 a 4 de Leão: “He” ou 27 de Julho; 

de 15 a 16 de Libra: “Vô” ou 9 de Outubro; 

de 27 a 28 de Sagitário: 2º “He” ou 20 de Dezembro; 

de 9 a 10 de Peixes ou 28 de Fevereiro: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

17:00:00 às 17:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus elevado acima de todas as coisas. 

Nome da essência: 

EXPIAÇÃO DOS ERROS. 



Nome da Força: 

Inspiração Redentora. 

 

Palavras chaves: 

Confusão e DESTRUIÇÃO DOS INIMIGOS e adversidades, RESILIÊNCIA, expiação 

dos erros, REDENÇÃO, reencontros Kármicos, VIAGENS, PRISIONEIROS - busca 

da VERDADE, liberdade de sentimentos e pensamentos, ÊXITO NAS ATIVIDADES. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Destruir o poder dos inimigos e humilha-los. 

2º.- Proteção nas viagens. 

3º.- Proteção dos prisioneiros, inspirando-lhes os meios para obter a liberdade. 

4º.- Protege os que buscam a verdade e reveem de seus erros. 

5º.- Auxilia a não cair na grosseria, maldade, orgulho. 

 

Oração 

"IMAMIAH: Deus Elevado Acima de Todas as Coisas. 

IMAMIAH: Senhor, fazei com que meus inimigos compreendam que já não faço parte 

do seu mundo; dize-lhes que hás me queimado com teu Fogo e que já não posso cumprir 

as promessas que a minha personalidade material contraiu um dia. 

Livra-me, Senhor, das responsabilidades de meu passado profano e ajude-me a voltar 

para a morada celestial, para voltar ao mundo carregado com seus pesos e medidas e 

construir nele o seu Éden. 

Eu quero ser o operador consciente da construção de Teu mundo, o edificador 

iluminado de Teu Santuário". 

 

 
IMAMIAH FRUSTRA O DAEMON ALLOCES 

 

53-NANAEL 

 



Este anjo protege as altas ciências. Influencia os eclesiásticos, os professores, os 

magistrados e os homens que trabalham com leis. 

Este gênio domina sobre as altas ciências; ensina a linguagem dos animais, a Magia e a 

Cabala; ele dá domínio dos quatro elementos e do plano astral; ele influencia os 

professores, os magistrais e os homens da lei. 

 

Coro 

7 - Principados 

Príncipe: 

Haniel. 

Mundo do coro: 

3 – Yetzirah, Mundo de Formação, Mental – elemento Ar 

Signo: 

Sagitário. 

Elemento zodiacal: 

Fogo. 

Relação/elementos: 

Fogo do Ar atuando sobre o Ar da Agua. 

Relação/mundos: 

“Yod” do Mundo de Yetzirah sobre o “Vô” do Mundo de Briah. 

Velas: 

Verde ou rosa em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da noite] e [Cravo, mirra, almíscar, 

estoraque, âmbar, louro, aloe vera]. 

Letras: 

Num – Num – Aleph – Aleph - Lamed 

Gemátria: 

50+50+1+1+30 = 132 = 1+3+2 = 6 

Arco: 

261º a 265º graus da esfera zodiacal. 

Invocação por domicílio: 

de 20 a 25° de Sagitário ou 13 a 17 de dezembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 22 a 23 de Touro: “Yod” ou 14 de Maio; 

de 4 a 5 de Leão: “He” ou 28 de Julho; 

de 16 a 17 de Libra: “Vô” ou 10 de Outubro; 

de 28 a 29 de Sagitário: 2º “He” ou 21 de Dezembro; 

de 10 a 11 de Peixes ou 1 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

17:20:00 às 17:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que humilha os orgulhosos. 

Nome da essência: 

COMUNICAÇÃO ESPIRITUAL. 

Nome da Força: 

Inspiração Equilibrante ou Harmonizadora. 

 



Palavras chaves: 

RETIRO propício, predisposição a MEDITAÇÃO, verdade espiritual e com 5 sentido, 

ISOLAMENTO, altas ciências, INSPIRAÇÃO HARMONIOSA, eclesiásticos, 

SEGREDOS, CONHECIMENTOS ESPIRITUAIS, professores, magistrados, 

MESTRE, salmo 118, 22 letras, REJUVENESCIMENTO. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Inspiração para o estudo das altas ciências. 

2º.- Inspiração para professores, magistrados e eclesiásticos. 

3º.- Obter conhecimentos transcendentes mediante a meditação. 

4º.- Rejuvenescimento intelectual e físico. 

5º.- Protege contra a ignorância e as más qualidades do corpo e da alma. 

 

Oração 
"NANAEL: Deus que humilha os orgulhosos. 

NANAEL: Ensina-me, Senhor, a tua Divina Ordem, mostra-me a engrenagem que move 

a Tua justiça, revela-me as particularidades de tuas leis, de tuas normas, a fim de que 

possa, na Terra, ser o executor de Teu Sublime Mandato. 

Ajude-me, NANAEL, a encontrar o retiro propício para que Tu e eu possamos nos 

comunicar. 

Ali estabelecerei o Santuário, ali honrarei ao Eterno, ali construirei a escada de 72 

degraus para que as divinas hierarquias possam subir e descer. 

Ali regenerarei as 12 tribos divinas que hão de estabelecer no mundo Teu esplendoroso 

Reino. 

NANAEL, não permita que sua luz me cegue e faça de mim um ser orgulhoso e 

insolente. 

Em todo momento, em todo lugar, quero ser, de Teu Desígnio, o humilde artesão". 

 
NANAEL FRUSTRA O DAEMON CANIO 

 

 

 

 

 



54-NITHAEL 

 
Este anjo ajuda a obter a misericórdia de Deus e a longevidade. Protege os chefes de 

Estado, os presidentes, os monarcas, os príncipes e todas as pessoas que dedicam sua 

vida à religiosidade e à caridade. Favorece a continuação e a legitimação das famílias, 

estabilidade das empresas. Auxilia as pessoas que necessitam do socorro dos poderosos 

com favores e propicia uma existência correta e tranqüila. 

Ele serve para obter a misericórdia de Deus e para ter vida longa; ele protege todos 

aqueles que querem manter sua maneira de existência; dá celebridade aos artistas, 

escritores e dá felicidade terrestre aos seres humanos. 

 

Coro 

7 - Principados 

Príncipe: 

Haniel. 

Signo: 

Sagitário. 

Elemento zodiacal: 

Fogo. 

Relação/elementos: 

Fogo do Ar. 

Velas: 

Verde ou rosa em cima e duas verdes ou rosa em baixo. 

Incenso: 

[Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da noite]. 

Letras: 

Num – Yod – Tau – Aleph – Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 25 a 30° de Sagitário ou 18 a 22 de dezembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 23 a 24 de Touro: “Yod” ou 15 de Maio; 

de 5 a 6 de Leão: “He” ou 29 de Julho; 

de 17 a 18 de Libra: “Vô” ou 11 de Outubro; 

de 29 a 30 de Sagitário: 2º “He” ou 22 de Dezembro; 

de 11 a 12 de Peixes ou 2 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

17:40:00 às 18:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Rei dos céus. 

Nome da essência: 

LEGITIMIDADE SUCESSORA. 



Nome da Força: 

Inspiração Permanente ou Profunda. 

 

Palavras chaves: 

Misericórdia, LONGEVIDADE, saúde, ESTABILIDADE de emprego e impérios, 

LEGITIMIDADE sucessora, DNA, petições, fama, CELEBRIDADE, escritos, 

eloquência, reputação entre sábios, VONTADE COESA, unificação de tendências. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- A Misericórdia de Deus e longa vida. 

2º.- Apoio às petições dirigidas ao Rei, o Príncipe e a todas as dignidades civis e 

Eclesiásticas. 

3º.- A conservação do legítimo, aquilo que está inscrito em nosso destino e ninguém pode 

roubar-nos a liberdade. 

4º.- Celebridade por escritos e eloquência; reputação entre os sábios. 

5º.- Proteção dos que atentam contra a nossa autoridade. 

 

Oração 

"NITHAEL: Rei dos Céus. 

NITHAEL: Coloque em mim o sentimento do quão passageiras são as coisas; não 

permitas, Senhor, que me identifique com a glória que de ti recebo, nem que considere 

como meus os poderes que Tu me hás concedido. 

Eu quero ser, Senhor, o ator de sua obra, ora Rei, ora mendigo. 

Na opulência e no despojamento, na grandeza e na miséria, permita-me ser fiel ao 

caminho que tuas forças traçaram. 

Ajude-me, NITHAEL, a conservar, no alto dos meus triunfos, a sede do primordial". 

 
NITHAEL FRUSTRA O DAEMON MURMUR 

 

 

 

 

 

 



55-MEBAHIAH 

 
Este anjo ajuda a ter consolação e poder para vencer em qualquer tipo de atividade. 

Favorece também a proteção às crianças. 

Este gênio é bom para alcançar o consolo e para curar a esterilidade de uma mulher; ele 

outorga sucesso, honras, diginidade e o respeito; domina sobre a religião e guia um 

adepto pelo caminho da perfeição. 

 

Coro 

7 - Principados 

Príncipe: 

Haniel. 

Signo: 

Capricórnio. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Fogo do Ar atuando sobre o Agua do Ar. 

Velas: 

Verde ou rosa em cima e duas laranjas em baixo. 

Incenso: 

[Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da noite] e [Canela, louro, jasmim, 

benjoim, casca de limão]. 

Letras: 

Mem – Beth – He – Yod - He 

 

Invocação por domicílio: 

de 0 a 5° de Capricórnio ou 23 a 27 de dezembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 24 a 25 de Touro: “Yod” ou 16 de Maio; 

de 6 a 7 de Leão: “He” ou 30 de Julho; 

de 18 a 19 de Libra: “Vô” ou 12 de Outubro; 

de 0 a 1 de Capricórnio: 2º “He” ou 23 de Dezembro; 

de 12 a 13 de Peixes ou 3 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

18:00:00 às 18:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus eterno. 

Nome da essência: 

LUCIDEZ INTELECTUAL. 

Nome da Força: 

Inspiração Intelectual. 



 

Palavras chaves: 

FECUNDIDADE (intelectuais, obras), moral, CONVENÇÕES, ideias religiosas, 

benfeitor, regeneração, LUCIDEZ, inspiração intelectual, LOGICIDADE, estudos, 

NEGÓCIOS, consolo (compreensão), REGENERAÇÃO. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Ver cumpridos os desejos de ter filhos. 

2º.- Auxilia a manter-se dentro da moral e convenções. 

3º.- Ajuda para na propagação das ideias religiosas. 

4º.- Ser um benfeitor da humanidade. 

5º.- Ajuda aos que querem se regenerar. 

 

Oração 

"MEBAHIAH: Deus Eterno. 

MEBAHIAH: dá-me, Senhor, a força física de um Hércules, para transportar sem agonia 

sobre minhas costas 

Tua Verdade Eterna, daqui para ali, em uma doce peregrinação, por todo o universo. 

Que a minha força física seja à imagem de Tua força moral; que possas encontrar em 

mim, Senhor, uma peça útil para a Tua Obra. 

Quero ser, MEBAHIAH, o construtor, o carpinteiro, aquele que elabora as pequenas 

coisas que permitem a Verdade acomodar-se, tomar aposento, sentir-se à vontade na 

matéria, que lhe permita estabelecer-se nas moradas dos homens". 

 
MEBAHIAH FRUSTRA O DAEMON OROBAS 

 

 

56-POYEL 

 



Este anjo ajuda a vencer demandas. Favorece a aquisição de prestígio, fortuna e a 

propagação das grandes filosofias. 

Este gênio domina o prestígio e a fortuna, ele ajuda os estudantes em seus estudos, ensina 

a filosofia oculta, a Magia Cabalística e a Ciência Hermética. 

 

Coro 

7 - Principados 

Príncipe: 

Haniel. 

Signo: 

Capricórnio. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Fogo do Ar atuando sobre o Ar do Ar. 

Velas: 

Verde ou rosa em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da noite] e [Cânfora, murta, louro, 

arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, absinto]. 

Letras: 

Phê – Vau – Yod – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 5 a 10° de Capricórnio ou 28 a 31 de dezembro. 

 

Invocação por rotação: 

de 25 a 26 de Touro: “Yod” ou 17 de Maio; 

de 7 a 8 de Leão: “He” ou 31 de Julho; 

de 19 a 20 de Libra: “Vô” ou 13 de Outubro; 

de 1 a 2 de Capricórnio: 2º “He” ou 24 de Dezembro; 

de 13 a 14 de Peixes ou 4 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

18:20:00 às 18:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que sustenta o universo. 

Nome da essência: 

SUSTENTAÇÃO, FORTUNA, TALENTO, MODÉSTIA. 

Nome da Força: 

Inspiração Acumulada ou Concentrada. 

 

Palavras chaves: 

QUALQUER COISA, sustentação, TALENTO, fortuna, MODÉSTIA, moderação, 

COMPORTAMENTO (fazer sua parte), INVULNERABILIDADE, saber filosófico e 

espiritual, renome, ESTIMA, fama, SAÚDE, popularidade, HUMOR AGRADÁVEL, 

OTIMISMO, expressão correta, ESPERANÇA - MAL EM BEM, rã-boi, cavalo-burro. 

 

 

 



Virtudes concedidas: 

1º.- Qualquer coisa que for solicitado, que se lhe peça. 

2º.- A popularidade, renome, a riqueza, o saber filosófico e espiritual. 

3º.- Poder se expressar corretamente. 

4º.- Outorga um humor agradável, modéstia e moderação. 

5º.- Protege contra o desejo de elevar-se presunçosamente sobre os outros. 

 

Oração 

"POYEL: Deus que Sustenta o Universo. 

POYEL: Quero que os meus lábios expressem, Senhor, tão só o que é digno; quero que 

o meu verbo descubra aqueles que desejem ouvir a profundidade de Sua Obra; quero 

que, como em Ti, todos os que em mim procuram socorro encontrem sustentação. 

Vivifica, Senhor, a minha palavra; fazei com que ela possa abrir largas perspectivas; que 

com ela possa iluminar insondáveis abismos. 

Fazei com que através de mim se expressem suas mais elevadas virtudes. 

Fazei-me, Senhor POYEL, o construtor, na Terra, dessa cidade eterna que Tu hás 

edificado no céu". 

 
POIEL FRUSTRA O DAEMON GREMORY 

 

57-NEMAMIAH 

 
Este anjo ajuda a todos que trabalham por uma causa justa, a prosperar em todas as áreas 

e a libertar as pessoas viciadas, encaminhando-as para uma vida saudável. Favorece as 

pessoas que trabalham em cidades litorâneas e a todos que exercem funções ligadas à 

área de lazer nestas localidades. 

Ele revela o segredo da transmutação mágica dos corpos mental e astral de uma pessoa, 

dá proteção contra as influências elementais negativas, ele cura as doenças da vida e do 

psiquismo, ajuda magicamente aqueles que combatem por uma causa justa. 

 

Coro 

8 - Arcanjos 

Príncipe: 



Rafael. 

Signo: 

Capricórnio. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua do Ar atuando sobre o Agua do Fogo. 

Velas: 

Laranja em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão] e [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, 

âmbar, louro, aloe vera]. 

Letras: 

Nun – Mem – Mem – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 10 a 15° de Capricórnio ou 1 a 5 de Janeiro. 

 

Invocação por rotação: 

de 26 a 27 de Touro: “Yod” ou 18 de Maio; 

de 8 a 9 de Leão: “He” ou 1 de Agosto; 

de 20 a 21 de Libra: “Vô” ou 14 de Outubro; 

de 2 a 3 de Capricórnio: 2º “He” ou 25 de Dezembro; 

de 14 a 15 de Peixes ou 5 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

18:40:00 às 19:00:00 a partir da saída do Sol.. 

 

Atributo: 

Deus louvável. 

Nome da essência: 

ENTENDIMENTO OU DISCERNIMENTO. 

Nome da Força: 

Percepção lógica iluminadora. 

 

Palavras chaves: 

PROSPERIDADE, liberar prisioneiros, SOLTAR ÂNCORAS, bravura, CAUSA 

JUSTA, grandeza, ESTRATEGISTA, comandantes notáveis, RESILIÊNCIA, 

entendimento, VANGUARDA, discernimento, VISÃO DA VIVENCIA FUTURA, co-

protagonistas Kármicos, SINCRONICIDADE - paciência, tempo certo. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Prosperidade. 

2º.- O comando em combate por uma causa justa. 

3º.- Uma ascensão rápida na carreira militar. 

4º.- Bravura e grandeza de alma, a capacidade de suportar as fadigas. 

5º.- Protege contra a tentação de atacar os indefesos. 

 

 

 

 



Oração 

"NEMAMIAH: Deus Louvável. 

NEMAMIAH: Se haverei de dirigir a estratégia das batalhas, que o Amor e a Beleza 

sejam, Senhor, o meu objetivo. 

Ajude-me, NEMAMIAH, para que em mim não tenha outro desígnio que o de construir 

na Terra, o arquétipo que já existe no céu. 

Dê-me valor, coragem para enfrentar minhas responsabilidades, e lucidez para fazer as 

coisas a seu tempo e não antecipar as etapas. 

Quero lutar pela Terra Prometida, mas guarda-me, Senhor, a tentação de entrar nela 

antecipadamente." 

 
NEMAMIAH FRUSTRA O DAEMON OSE 

 

 

58-YEIALEL 

 

Este anjo ajuda a tirar a tristeza e a confundir os maldosos e as falsas testemunhas. 

Protege contra as maldades, principalmente os males dos olhos. Influencia os armeiros, 

serralheiros e todos que trabalham, comercializam e negociam produtos de ferro. 

Este gênio serve contra as mágoas e para curar as doenças dos olhos, ele domina sobre o 

comércio de aço; ele divulga o conhecimento oculto das esferas e a astrologia mágica; ele 

confunde os inimigos e os faz temerosos. 

 

Coro 

8 - Arcanjos 

Príncipe: 

Rafael. 

Signo: 

Capricórnio. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua do Ar atuando sobre o Ar do Fogo. 



Velas: 

Laranja em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão] e [Enxofre, raiz de guiné, gengibre]. 

Letras: 

Yod – Yod – Lamed – Aleph – Lamed] 

 

Invocação por domicílio: 

de 15 a 20° de Capricórnio ou 6 a 10 de Janeiro. 

 

Invocação por rotação: 

de 27 a 28 de Touro: “Yod” ou 19 de Maio; 

de 9 a 10 de Leão: “He” ou 2 de Agosto; 

de 21 a 22 de Libra: “Vô” ou 15 de Outubro; 

de 3 a 4 de Capricórnio: 2º “He” ou 26 de Dezembro; 

de 15 a 16 de Peixes ou 6 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

19:00:00 às 19:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que acolhe as gerações. 

Nome da essência: 

FORTALEZA MENTAL. 

Nome da Força: 

Percepção lógica institutiva. 

 

Palavras chaves: 

Cura, MAL DO OLHO e OLHO GORDO, consolo, CONFUSÃO DOS 

MALVADOS, justiça, ARGUMENTAÇÃO LOGICA, percepção institutiva, 

METODOLOGIA CIENTÍFICA, ver caminho a seguir, FORTALEZA MENTAL, 

armas do DISCERNIMENTO, necessidade x karma –> interação harmônica. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Cura de doenças, especialmente o "mal de olho". 

2º.- Combate a tristeza, da consolação contra as sanções. 

3º.- Confunde os maus e as falsos testemunhas. 

4º.- Traz soluções lógicas para os problemas concretos da vida. 

5º.- Protege contra a raiva e o desejo de acabar com tudo. 

 

Oração 

"YEIALEL: Deus que acolhe as gerações. 

YEIALEL: Arma meu braço, Senhor, para construir com o foco fixo na Eternidade. 

Que meus edifícios sirvam para albergar a felicidade dos homens. 

Coloque a minha inteligência a serviço da necessidade real e não permita que a use para 

demonstrar a certeza de meus preconceitos. 

Que o meu combate tenha a todo o momento um objetivo útil para com a comunidade a 

que pertenço. 

Guarda-me, Senhor, da violência e faça com que a todo momento seja capaz de ceder, 

antes que destruir. 

Do alto da tua morada, lembra-te de mim". 



 

 
YEIALEL FRUSTRA O DAEMON AVNAS 

 

59-HARAHEL 

 
Este anjo ajuda a curar problemas nos órgãos reprodutores, principalmente femininos, 

favorecendo a vida longa, sem problemas de saúde. Torna as crianças obedientes e 

respeitosas com os parentes, colegas de estudo, professores e pais. Favorece os corretores 

de valores, os agentes de câmbio, as pessoas que trabalham em órgãos públicos, arquivos, 

bibliotecas e as que possuem qualquer coleção (principalmente as raras e preciosas). 

Este gênio cura a esterilidade das mulheres, ajuda os ginecologistas, as parteiras; ensina a 

transmutação Alquímica no reino mineral, ele domina sobre os tesouros, os homens de 

negócios e sobre os problemas financeiros. 

 

Coro 

8 - Arcanjos 

Príncipe: 

Rafael. 

Signo: 

Capricórnio. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua do Ar atuando sobre o Fogo da Agua. 

Velas: 

Laranja em cima e duas azuis em baixo. 

Incenso: 

[Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão] e [Noz-moscada, cravo da índia, café]. 

Letras: 

He – Resh – Cheth – Aleph – Lamed 

 



Invocação por domicílio: 

de 20 a 25° de Capricórnio ou 11 a 15 de Janeiro. 

 

Invocação por rotação: 

de 28 a 29 de Touro: “Yod” ou 20 de Maio; 

de 10 a 11 de Leão: “He” ou 3 de Agosto; 

de 22 a 23 de Libra: “Vô” ou 16 de Outubro; 

de 4 a 5 de Capricórnio: 2º “He” ou 27 de Dezembro; 

de 16 a 17 de Peixes ou 7 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

19:20:00 às 19:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus conhecedor de todas as Coisas. 

Nome da essência: 

RIQUEZA INTELECTUAL. 

Nome da Força: 

Percepção lógica poderosa, bondosa, frutificadora. 

 

Palavras chaves: 

FECUNDIDADE mr, relação pais e filhos, TESOUROS, $BOLSA – 

ESPECULAÇÕES POSITIVAS – SINCRONICIDADE, lugar-momento, ensino, 

pesquisa, FUNDOS PÚBLICOS, imprensa, DIFUSÃO INTELECTUAL, literária, 

INTELIGÊNCIA FECUNDA E EQUILIBRADA, saber enciclopédico, bondosa, 

frutificadora, ANTICONFLITIVO, fenômenos da natureza, leite materno 

INTELIGÊNCIA ESPECULATIVA. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Protege contra a esterilidade das mulheres. Põe fim a um período estéril. 

2º.- Submissão e respeito dos filhos para com os pais. 

3º.- Ajuda-o a gerir os fundos públicos e a descobrir tesouros. 

4º.- Ajuda na difusão de obras literárias e operações de bolsa. 

5º.- Protege contra a falência e as dilapidações. 

 

Oração 

"HARAHEL: Deus conhecedor de todas as Coisas. 

HARAHEL: eu Quero, Senhor, que se em razão dos méritos de meu passado fazes com 

que o ouro desça do céu à mim, me armes com o desejo de investir na promoção do seu 

Reino. 

Dá-me, HARAHEL, um nível de sabedoria que me permita usar este ouro para que a 

vida na terra seja mais suportável. 

Dá-me o desejo de servir, põe em mim o afã de dar, o empenho de ser o transmissor, o 

administrador, o simples agente entre a tua Bondade ante as necessidades dos homens". 



 
HARAHEL FRUSTRA O DAEMON ORIAS 

 

60-MITZRAEL 

 
Este anjo ajuda a curar os males do espírito e a libertar das perseguições. Influi sobre a 

fidelidade e a obediência. 

Ele ensina a maneira de prolongar a vida por meio de fórmulas 

Alquímicas e Espagíricos, ele cura as doenças mentais e livra uma pessoa de seus 

perseguidores, ele influencia sobre a filosofia e as ciências religiosas. 

 

Coro 

8 - Arcanjos 

Príncipe: 

Rafael. 

Signo: 

Capricórnio. 

Elemento zodiacal: 

Terra. 

Relação/elementos: 

Agua do Ar atuando sobre a Agua da Agua. 

Velas: 

Laranja em cima e duas vermelhas em baixo. 

Incenso: 

[Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão] e [Sândalo, acácia, cipreste, absinto]. 

Letras: 

Mem – Tzaddi – Resh – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 25 a 30° de Capricórnio ou 16 a 20 de Janeiro. 

 

 



Invocação por rotação: 

de 29 a 30 de Touro: “Yod” ou 21 de Maio; 

de 11 a 12 de Leão: “He” ou 4 de Agosto; 

de 23 a 24 de Libra: “Vô” ou 17 de Outubro; 

de 5 a 6 de Capricórnio: 2º “He” ou 27 de Dezembro; 

de 17 a 18 de Peixes ou 8 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

19:40:00 às 20:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que conforta os oprimidos. 

Nome da essência: 

REPARAÇÃO. 

Nome da Força: 

Percepção lógica reparadora. 

 

Palavras chaves: 

REPARAÇÃO, auto cura, ENFERMIDADE MENTAL, dos desejos, FIDELIDADE, 

OBEDIÊNCIA DOS SUBORDINADOS, reconhecimento dos talento e virtudes, 

PERSONAGENS ILUSTRES, inteligência, LONGEVIDADE, humor, MEMÓRIA, 

concursos. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Cura as doenças da mente. 

2º.- Libertação dos que nos perseguem. 

3º.- Fidelidade e obediência dos subordinados. 

4º.- Reconhecimento do talento por parte da sociedade – personagens ilustres. 

5º.- Protege contra as insubordinações e concede vida longa. 

 

Oração 

"MITZRAEL: Deus que conforta os oprimidos. 

MITZRAEL: Limpa, Senhor, os canais de meus corpos para que suas sublimes energias 

possam transitar por eles livremente. 

Fazei, Senhor, que possa viver em meu nível mais elevado, criando a minha volta a 

harmonia divina que vem de ti. 

Fazei com que minhas virtudes estejam acima dos meus talentos, a fim de que, a todo 

momento possa servir de exemplo. Fazei-me fiel ao mundo de cima, a fim de que todos 

os meus gestos, todas as minhas palavras, sejam o reflexo fiel da vida cósmica". 



 
MITZRAEL FRUSTRA O DAEMON NAPHULA 

 

61-UMABEL 

 
Este anjo ajuda a obter a amizade de uma pessoa. Favorece os estudos de astrologia, 

psicologia e esoterismo, influenciando fortemente as pessoas para que se especializem e 

se destaquem em pesquisas nestas áreas. 

Este gênio revela os procedimentos de transmutação por meio das forças elementais, 

também a transformação metálica; ele domina sobre a amizade, o amor e a felicidade na 

vida, ajuda os astrônomos e os físicos. 

 

Coro 

8 - Arcanjos 

Príncipe: 

Rafael. 

Signo: 

Aquário. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Agua do Ar atuando sobre o Ar da Agua. 

Velas: 

Laranja em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão] e [Cravo, mirra, almíscar, estoraque, 

âmbar, louro, aloe vera]. 

 



Letras: 

Vau – Mem – Beth – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 0 a 5° de Aquário ou 21 a 25 de Janeiro. 

 

Invocação por rotação: 

de 0 a 1 de Gêmeos: “Yod” ou 22 de Maio; 

de 12 a 13 de Leão: “He” ou 5 de Agosto; 

de 24 a 25 de Libra: “Vô” ou 18 de Outubro; 

de 6 a 7 de Capricórnio: 2º “He” ou 28 de Dezembro; 

de 18 a 19 de Peixes ou 9 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

20:00:00 às 20:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus acima de todas as coisas. 

Nome da essência: 

AFINIDADE, AMIZADE, ANALOGIA. 

Nome da Força: 

Percepção lógica de analogia consciente, intuitiva. 

 

Palavras chaves: 

AMIZADE (especifica), afinidade, ANALOGIAS, contemplação, 

AUTOCONHECIMENTO, vocação, ASTROLOGIA, física, BOTICÁRIO, 

fitoterapia, CONSOLO AMOROSO, segredos da natureza, VIAGENS, iluminação 

intelectual, PENTÁCULOS, penas de amor, O GRANDE AMIGO, prazeres honestos. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- A amizade de uma pessoa. 

2º.- Aprendizado fácil de astrologia e as ciências físicas. 

3º.- Consolo nas penas de amor. 

4º.- Que as viagens sejam agradáveis e rentáveis. 

5º.- Protege contra a libertinagem e as paixões contrárias ordem natural. 

 

Oração 

"UMABEL: Deus Acima de Todas as Coisas. UMABEL: Que minhas paixões sejam, 

Senhor, as de te amar e bendizer-te. 

Que meus afãs de construir sejam os de edificar a tua morada. Que a busca em minhas 

próprias entranhas não tenham outro objetivo que o de encontrar-te a Ti em mim. 

Tu és, Senhor, o meu passado e o meu porvir e só a perda de seu Amor pode fazer-me 

sofrer. Fiques perto de mim, ama-me, a fim de que os que de mim se aproximarem em 

busca de amizade possam encontra-te em meu contato. 

Que toda a minha libertinagem se reduza, Senhor, a um afã imoderado de Ti". 

 



 
UMABEL FRUSTRA O DAEMON ZAGAN 

 

62-IAH-HEL 

 
Este anjo ajuda a obter sabedoria, auxilia no aparecimento de idéias luminosas e a 

apaziguar a violência do mundo. Favorece as pessoas para que vivam de modo correto e 

honesto.  

Ele ensina a magia, a cabala, a filosofia oculta, protege contra as mordeduras de serpentes 

e revela os tesouros escondidos na terra; ele dá a sabedoria e permite compreender o 

Princípio Akáshico. 

 

Coro 

8 - Arcanjos 

Príncipe: 

Rafael. 

Signo: 

Aquário. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Agua do Ar atuando sobre o Fogo do Ar. 

Velas: 

Laranja em cima e duas verdes em baixo. 

Incenso: 

[Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão] e [Violeta, rosas, açafrão, almíscar, 

lavanda, dama da noite]. 

Letras: 

Yod – He – He – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 5 a 10° de Aquário ou 26 a 30 de Janeiro. 



Invocação por rotação: 

de 1 a 2 de Gêmeos: “Yod” ou 23 de Maio; 

de 13 a 14 de Leão: “He” ou 6 de Agosto; 

de 25 a 26 de Libra: “Vô” ou 19 de Outubro; 

de 7 a 8 de Capricórnio: 2º “He” ou 29 de Dezembro; 

de 19 a 20 de Peixes ou 10 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

20:20:00 às 20:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Ser supremo. 

Nome da essência: 

AFÃ DE SABER. 

Nome da Força: 

Percepção lógica de discernimento estético, sensorial. 

 

Palavras chaves: 

AFÃ DE SABEDORIA, evidência, IMAGINAÇÃO CRIATIVA – solução de conflitos, 

Templo de Salomão, DISCERNIMENTO SENSORIAL, retiro, ENTENDIMENTO 

conjugal, MODÉSTIA (desprendimento pacificador), TRANQUILIDADE, desatar 

laços, SOLIDÃO, substitutos ao partir. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Sabedoria (evidência interna da verdade). 

2º.- Ajuda aos que querem se afastar do mundo para filosofar. 

3º.- Bom entendimento entre os cônjuges. 

4º.- Outorga tranquilidade e solidão. 

5º.- Protege contra o escândalo, o luxo e o divórcio. 

 

Oração 

"IAH-HEL: Ser Supremo. 

IAH-HEL: Vivifica-me, Senhor. 

Fazei com que as correntes de teu Pensamento circulem pelo meu cérebro regenerando-

o. 

Fazei com que as batidas do teu Coração se sincronizam com os meus. 

Que o meu gesto seja o Teu Gesto, que minha palavra seja a Tua Palavra. Fazei que em 

mim o masculino e o feminino ocupem seus postos respectivos e não permita que uma 

imaginação exaltada me leve a desejar outro luxo além de compreender a maravilhosa 

máquina do mundo que o Eterno criou. 

Encontra-me, Senhor, um lugar em que possa exaltar-te e celebrar-te e a partir do qual 

seja possível manter contigo a permanente conexão". 

 



 
IAH HEL FRUSTRA O DAEMON VALACK 

 

 

63-ANAUEL 

 
Este anjo ajuda a encontrar a verdadeira espiritualidade e a obter sabedoria. Protege 

contra problemas de saúde, acidentes e conserva a paz nas famílias, neutralizando as 

maldades dos inimigos. 

Ele divulga todos os tipos de medicina astral e mágica, cura as doenças e protege contra 

todas as influências negativas e ações maléficas; ele preserva dos acidentes, domina sobre 

o comércio e as finanças. 

 

Coro 

8 - Arcanjos 

Príncipe: 

Rafael. 

Signo: 

Aquário. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Agua do Ar. 

Velas: 

Laranja em cima e duas laranjas em baixo. 

Incenso: 

[Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão]. 

Letras: 

Ayin – Nun – Vau – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 10º a 15° de Aquário ou 31 de Janeiro a 4 de fevereiro. 



Invocação por rotação: 

de 2 a 3 de Gêmeos: “Yod” ou 24 de Maio; 

de 14 a 15 de Leão: “He” ou 7 de Agosto; 

de 26 a 27 de Libra: “Vô” ou 20 de Outubro; 

de 8 a 9 de Capricórnio: 2º “He” ou 30 de Dezembro; 

de 20 a 21 de Peixes ou 11 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

20:40:00 às 21:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus infinitamente bom. 

Nome da essência: 

PERCEPÇÃO DA UNIDADE. 

Nome da Força: 

Percepção, difusão da Unidade. 

 

Palavras chaves: 

RAZOABILIDADE, Religião unitária, SAÚDE, CURA, comercio, PERSUASÃO, 

intercambio, SENSO CRÍTICO, bancos, NEGOCIANTES, atividade, MOVIMENTO, 

publicidade, PERCEPÇÃO DA UNIDADE, oportunidade e conveniência, FOMENTO. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Ajuda-a a levar as nações ao cristianismo e a confundir os inimigos. 

2º.- Protege contra acidentes.  

3º.- Mantém a saúde e a cura das doenças. 

4º.- Ajuda as práticas comerciais e bancárias. 5º.- Protege contra a loucura e ajuda a não 

cometer erros. 

 

Oração 

"ANAUEL: Deus Infinitamente Bom. ANAUEL: Permita-me, Senhor, que meus 

objetivos morais se cumpram. Fazei com que os meus meios que estejam a serviço de 

uma sociedade humana e fraterna. 

Que tudo em mim funcione como nos céus para que a minha harmonia suscite, nos 

demais, o desejo de emulação. Fazei-me sensato, Senhor, para que não perca nem uma 

gota do meu poder econômico em empresas vãs. 

Quero ser o financiador da perfeição que Tu representas, e quero que me mandes, 

Senhor, projetos em que investir, a fim de que o meu ouro se converta em minha luz". 

 



 
ANAUEL FRUSTRA O DAEMON ANDRAS 

 

64-MEHIEL 

 
Este anjo protege contra a raiva, as inimizades e os acidentes causados por pessoas 

inescrupulosas e desastradas no trânsito. Favorece todos que buscam sabedoria, os 

professores, os autores e oradores. Influencia aqueles que amam a leitura, as livrarias e 

todos que comercializam nesta área. 

Este gênio protege contra todos os inimigos que oferecem perigo de vida, protege dos 

animais ferozes, inicia o adepto em todos os tipos de ciências e ajuda os escritores, os 

editores e os livreiros; ele pode ensinar a um adepto a verdadeira maneira de prolongar a 

vida. 

 

Coro 

8 - Arcanjos 

Príncipe: 

Rafael. 

Signo: 

Aquário. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Agua do Ar atuando sobre o Ar do Ar. 

Velas: 

Laranja em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão] e [Cânfora, murta, louro, arruda, 

eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, absinto]. 

Letras: 

Mem – Cheth – Yod – Aleph - Lamed 

 

 



Invocação por domicílio: 

de 15º a 20° de Aquário 5 a 9 de fevereiro. 

 

Invocação por rotação: 

de 3 a 4 de Gêmeos: “Yod” ou 25 de Maio; 

de 15 a 16 de Leão: “He” ou 8 de Agosto; 

de 27 a 28 de Libra: “Vô” ou 21 de Outubro; 

de 9 a 10 de Capricórnio: 2º “He” ou 31 de Dezembro; 

de 21 a 22 de Peixes ou 12 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

21:00:00 às 21:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus vivificador ou Deus que vivifica todas as coisas. 

Nome da essência: 

VIVIFICAÇÃO. 

Nome da Força: 

Percepção lógica difusora. 

 

Palavras chaves: 

RECAPITULAÇÕES, vacina anti-maledicente, SINCRONICIDADE 

OPORTUNIDADE-CONDIÇÃO, escritor, montar a película, difusão, IMPRENSA, 

professores, ORADORES, lógica e razão ilustrada, BOA ESCRITA E LEITURA 

IMAGINARIA. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Proteção contra a raiva e dos animais ferozes. 

2º.- Inspiração para escrever e facilidades para a difusão. 

3º.- Ser famoso na literatura. 

4º.- Triunfo nos negócios de imprensa e de bibliotecas. 

5º.- Proteção contra a influência dos falsos sábios. 

 

Oração 

"MEHIEL: Deus vivificador, Deus que vivifica todas as coisas. 

MEHIEL: Espero de Vos, Senhor, que utilizes o meu talento para instruir os homens 

acerca das verdades eternas. 

As faculdades que com o viver tenho adquirido, coloco, Senhor, ao teu dispor para que 

vivifiques, com elas, os que dormem. 

Não abrigo outra ambição que a de transmitir aos meus irmãos as belezas de Teu 

universo. 

Não é uma tarefa fácil e só poderei levá-la a cabo se Tu, Senhor, me prestares a tua 

inspiração. Abro o meu coração e a minha mente ao Teu sopro; transita-me, penetra-me, 

coloque sobre eles tua divina semente". 

 

 



 
MEHIEL FRUSTRA O DAEMON HAURES 

 

65-DAMABIAH 

 
 

Este anjo favorece contra os sortilégios ou presságios negativos, ajuda na obtenção do 

triunfo e faz com que os empreendimentos tenham resultados úteis. Favorece as pessoas 

que trabalham em cidades litorâneas e as expedições marítimas para pesquisas. Influencia 

os marinheiros, os pilotos e todo o tipo de comércio que tem como fonte o mar. 

Ele serve contra os sortilégios e para obter o bom êxito dos empreendimentos úteis; ele 

revela os tesouros escondidos no fundo do mar; inicia na arte talismâmica e domina 

sobre as expedições marítimas. 

 

Coro 

9 - Anjos 

Príncipe: 

Gabriel. 

Signo: 

Aquário. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Ar do Ar atuando sobre o Agua do Fogo. 

Velas: 

Branca em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Cânfora, murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, absinto] e 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera]. 

Letras: 

Daleth-Mem-Beth-Yod-Heh 

 



Invocação por domicílio: 

de 20º a 25° de Aquário 10 a 14 de fevereiro. 

 

Invocação por rotação: 

de 4 a 5 de Gêmeos: “Yod” ou 26 de Maio; 

de 16 a 17 de Leão: “He” ou 9 de Agosto; 

de 28 a 29 de Libra: “Vô” ou 22 de Outubro; 

de 10 a 11 de Capricórnio: 2º “He” ou 1 de Janeiro; 

de 22 a 23 de Peixes ou 13 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

21:20:00 às 21:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus fonte de sabedoria. 

Nome da essência: 

FONTE DE SABEDORIA. 

Nome da Força: 

Propagadora, difusora de sabedoria. 

 

Palavras chaves: 

FONTE DE SABEDORIA, sortilégios, TRANSMUTA MAL EM BEM, recupera 

nascente, SOLUÇÕES POSITIVAS naufrágio moral ou material, EMPRESAS ÚTEIS 

marítimas, EXPANSÃO DO UNIVERSO, descobrimentos afortunados, FORTUNA, 

sabedoria, DESOBSTRUÇÃO DE FONTES, energia de MOVIMENTO. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Proteção contra os sortilégios. 

2º.- Proteção contra os naufrágios, morais ou materiais. 

3º.- Sucesso nas empresas úteis, sobretudo as relacionadas com o mar. 

4º.- Uma descoberta que pode valer uma fortuna. 

5º.- Ajuda a não se comprometer em empresas desafortunadas, danosas. 

 

Oração 

"DAMABIAH: Deus, Fonte de Sabedoria. 

DAMABIAH: Quero conhecer, Senhor, o Segredo da feliz aliança do Fogo com a Água. 

Quero que me ensines a construir com a Água e com Fogo, de acordo com as regras do 

Mestre Hiram e com o saber oculto do Rei Salomão. 

Eu quero, Senhor, que estes conhecimentos preencham os meus espaços interiores e 

formem um mar tranquilo, de paz e força espiritual. 

Coloca-me, Senhor, ao abrigo das tempestades passionais e faze-me um cidadão integro 

de teu harmonioso universo". 

 

 



 
DAMABIAH FRUSTRA O DAEMON ANDREAPHUS 

 

66-MANAKEL 

 
 

Este anjo ajuda a acalmar a cólera das pessoas e tirar delas toda a maldade. Influencia a 

inspiração para a música e poesia. Domina o mundos dos elementais. 

Ele ensina como curar as doenças psíquicas e a loucura através de talismãs ou de 

fórmulas cabalísticas; ele encontra os objetos perdidos e os tesouros escondidos; domina 

sobre a vegetação e os animais aquáticos; ele permite obter iluminação mental. 

 

Coro 

9 - Anjos 

Príncipe: 

Gabriel. 

Signo: 

Aquário. 

Elemento zodiacal: 

Ar. 

Relação/elementos: 

Ar do Ar atuando sobre o Ar do Fogo. 

Velas: 

Branca em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Cânfora, murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, absinto] e 

[Enxofre, raiz de guiné, gengibre]. 

Letras: 

Mem – Nun – Qoph – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 25º a 30° de Aquário 15 a 19 de fevereiro. 

 



Invocação por rotação: 

de 5 a 6 de Gêmeos: “Yod” ou 27 de maio; 

de 17 a 18 de Leão: “He” ou 10 de agosto; 

de 29 a 30 de Libra: “Vô” ou 23 de outubro; 

de 11 a 12 de Capricórnio: 2º “He” ou 2 de Janeiro; 

de 23 a 24 de Peixes ou 14 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

21:40:00 às 22:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que secunda e mantém todas as coisas. 

Nome da essência: 

CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL. 

Nome da Força: 

Propagadora do conhecimento do bem e do mal. 

 

Palavras chaves: 

IMAGEM VERDADEIRA, Conhecimento do BEM E DO MAL, cólera de Deus, 

culpa, EVITA O DANO, administrador sensato, CADUQUICE, responsável, 

SENTIMENTO DE CULPA, bom conselho, VOZ INTERIOR, legislador, juiz, 

advogado, SONO E SONHO - mensagens, AMIZADES DE BEM, animais aquáticos, 

EPILEPSIA, transmuta trevas em luz, DOCILIDADE, cura pelo retorno a Lei, 

PAISAGEM EXTERNA, secundar-auxiliar. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Acalmar a cólera de Deus. 

2º.- Libertar-se dos sentimentos de culpa. 

3º.- Poder conciliar o sono. 

4º.- Conseguir a amizade e a bondade de gente de bem. 

5º.- Protege contra as más qualidades físicas e morais. 

 

Oração 

"MANAKEL: Deus que secunda e mantém todas as coisas. 

MANAKEL: Senhor, que possuís a força que transmuta as trevas em pura luz, ajude-me 

a sair da escuridão. 

"Permita-me evadir-me das situações estacionárias e livra-me de meus apegos materiais. 

Ajude-me a descobrir, Oh Senhor!, o que há de transcendente em minha própria alma. 

Que Deus se mostre benigno com o vosso servidor e cure os meus males. 

Ajude-me a ser generoso e bondoso, 

Desperte a minha intuição para compreender as mensagens que me envias em sonhos, e 

permita que possa despojar-me de minhas más qualidades, tanto as físicas como as 

morais". 

 

 



 
MANAKEL FRUSTRA O DAEMON CIMEJES 

 

67-EYAEL 

 
 

Este anjo ajuda a ter consolação contra as adversidades ou injustiças. Favorece a 

longevidade, a preservação e a solidificação de bens materiais adquiridos por trabalho. 

Influencia nos estudos, principalmente da filosofia, misticismo ou religiões. Domina as 

mudanças. 

Este gênio é um bom instrutor em Magia e Cabala; ele ajuda o adepto a obter a 

iluminação espiritual e permite vencer toda influência negativa sobre seu caminho; ele 

influencia sobre a longevidade e a celebridade. 

 

Coro 

9 - Anjos 

Príncipe: 

Gabriel. 

Signo: 

Peixes. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Ar atuando sobre o Fogo da Agua. 

Velas: 

Branca em cima e duas azuis em baixo. 

Incenso: 

[Cânfora, murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, absinto] e 

[Noz-moscada, cravo da índia, café]. 

Letras: 

Aleph – Yod – Ayin – Aleph - Lamed 



Invocação por domicílio: 

de 0º a 5° de Peixes 20 a 24 de fevereiro. 

 

Invocação por rotação: 

de 6 a 7 de Gêmeos: “Yod” ou 28 de Maio; 

de 18 a 19 de Leão: “He” ou 11 de Agosto; 

de 0 a 1 de Escorpião: “Vô” ou 24 de Outubro; 

de 12 a 13 de Capricórnio: 2º “He” ou 3 de Janeiro; 

de 24 a 25 de Peixes ou 15 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

22:00:00 às 22:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus, delícia das crianças. 

Nome da essência: 

TRANSUBSTANCIAÇÃO. 

Nome da Força: 

Propagadora, difusora da paz, do triunfo. 

 

Palavras chaves: 

TRANSUBSTANCIAÇÃO, sentimento de gozo - de vitória, FECUNDIDADE, consolo 

nas adversidades, RIR DAS DIFICULDADES, verdade, sabedoria, ILUMINAÇÃO, 

astrologia, CIÊNCIAS OCULTAS, física, filosofia, VISÃO AMPLA E EXPANSIVA, 

engenharia, ARQUITETURA, mudanças, LONGEVIDADE, monumentos, solidão 

(eremita). 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Consolo na adversidade. 

2º.- Sabedoria, iluminação. 

3º.- Distinguir-se no conhecimento da astrologia, a física e a filosofia. 

4º.- Vida longa e fecunda. 

5º.- Protege contra o erro e os preconceitos. Ajuda a conhecer a verdade. 

 

Oração 

"EYAEL: Deus, delícia das crianças. 

EYAEL, espírito de Verdade, me ajude a exteriorizar os valores espirituais que Deus me 

tem concedido. 

Faça com que possa discernir o verdadeiro do falso e permite que em meu labor diário 

preste testemunho a Verdade, a Beleza e da Sabedoria. 

Faze-me forte na adversidade, Ó EYAEL!, e não permita que meus lábios profiram 

palavras falsas no intuito de sair-me de situações embaraçosas. 

Mostre-me, EYAEL, o caminho das Altas Ciências e conduze-me com tua mão até o 

Trono de Deus; livra-me das servidões materiais, para que possa encontrar na solidão o 

espaço que preciso para fazer a Obra que Tu me inspiras. 

Aumenta, EYAEL, meu amor para com Deus. 

Fazei com que minhas obras sejam agradáveis a Deus. 

Fazei com que seja portador do Bem e da Harmonia. 

Instrua-me, EYAEL, instrua-me sem cessar, derrama sobre mim o conhecimento das leis 

eternas para que possa ser um instrumento eficaz na obra divina". 

 



 
YAEL FRUSTRA O DAEMON ANDUSCIAS 

 

68-HABUHIAH 

 
Este anjo ajuda a conservar a paz, a eliminar a força dos maldosos e a curar os problemas 

de saúde. Exerce influência na agricultura, criação e fecundidade. 

Ele serve para conservar a saúde e para curar as doenças mais graves, ele ensina a 

medicina hermética e revela a preparação dos remédios alquímicos; ele transforma os 

inimigos em amigos, ele acrescenta amor no coração das pessoas, domina sobre a 

agricultura e a fecundidade. 

 

Coro 

9 - Anjos 

Príncipe: 

Gabriel. 

Signo: 

Peixes. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Ar atuando sobre o Agua da Agua. 

Velas: 

Branca em cima e duas vermelhas em baixo. 

Incenso: 

[Cânfora, murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, absinto] e 

[Sândalo, acácia, cipreste, absinto]. 

Letras: 

Cheth – Beth – Vau – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 5º a 10° de Peixes 25 de fevereiro a 1 de março. 

 

 



Invocação por rotação: 

de 7 a 8 de Gêmeos: “Yod” ou 29 de maio; 

de 19 a 20 de Leão: “He” ou 12 de Agosto; 

de 1 a 2 de Escorpião: “Vô” ou 25 de Outubro; 

de 13 a 14 de Capricórnio: 2º “He” ou 4 de Janeiro; 

de 25 a 26 de Peixes ou 16 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

22:20:00 às 22:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus generoso, Deus que dá com liberalidade. 

Nome da essência: 

CURA. 

Nome da Força: 

Propagadora, difusora de reparação. 

 

Palavras chaves: 

SAÚDE resistente, CURA, reparação (p/ harmonia c/ universo), TRABALHO 

FECUNDO - com frutos, FECUNDIDADE (fecundação e geração), CAÇA, agricultura, 

ESPAÇO LIVRE, emprego. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Conservar a saúde e a cura das doenças. 

2º.- Fecundidade em mulheres. 

3º.- Realização de colheitas abundantes. 

4º.- Concede amor pelo campo, a agricultura e jardinagem. 

5º.- Protege contra os parasitas, a esterilidade e fome. 

 

Oração 

"HABUHIAH: Deus generoso, Deus que dá com liberalidade. 

HABUHIAH: Fazei que minha fé seja fecunda e que possa, com ela, mover montanhas. 

Fazei que tua luz, acumulada em meu interior, seja tão intensa, que possa com ela 

restabelecer a saúde dos enfermos. 

Fazei com que as tentações que apareçam em minha vida sirvam para fortalecer-me e 

para adquirir a mais alta consciência. 

Senhor HABUHIAH, dá-me forças para ser ousado; dá-me coragem para enfrentar o 

perigo; dá-me a tua Luz para vencer a minha escuridão. 

Leva-me com mão firme aos domínios da Verdade e da Transcendência. 

Faz-me cidadão desse mundo em que já não existe a dúvida. 

Permita-me, Ó Senhor HABUHIAH, que seja para os demais, uma fonte de saúde e de 

alegria". 

 



 
HABUHIAH FRUSTRA O DAEMON BELIAL 

 

69-ROCHEL 

 
Este anjo ajuda a encontrar os objetos desaparecidos e mostrar quem os escondeu ou 

roubou. Influência na obtenção de renome, fortuna e sucesso na economia, política e 

justiça. 

Este gênio permite recuperar os objetos roubados, descobrir os ladrões e fazer valer seus 

direitos diante dos juízes e do tribunal; ele domina o prestígio, a fortuna e as sucessões; 

este Gênio é um ardente defensor da justiça dos oprimidos. 

 

Coro 

9 - Anjos 

Príncipe: 

Gabriel. 

Signo: 

Peixes. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Ar atuando sobre o Ar da Agua. 

Velas: 

Branca em cima e duas amarelas em baixo. 

Incenso: 

[Cânfora, murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, absinto] e 

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera]. 

Letras: 

Resh – Aleph – He – Aleph - Lamed 

 

Invocação por domicílio: 

de 10º a 15° de Peixes 2 a 6 de março. 



Invocação por rotação: 

de 8 a 9 de Gêmeos: “Yod” ou 30 de Maio; 

de 20 a 21 de Leão: “He” ou 13 de Agosto; 

de 2 a 3 de Escorpião: “Vô” ou 26 de Outubro; 

de 14 a 15 de Capricórnio: 2º “He” ou 5 de Janeiro; 

de 26 a 27 de Peixes ou 17 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

22:40:00 às 23:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus que tudo Vê. 

Nome da essência: 

RESTITUIÇÃO. 

Nome da Força: 

Propagadora, difusora de equidade. 

 

Palavras chaves: 

RESTITUIÇÃO, objetos ROUBADOS (conhecer o ladrão), PERDIDOS, restituição 

(física, etérica, mental, emotiva - vampirismo), renome, LEGADOS, fortuna, 

TESTAMENTO, usos e COSTUMES, viagem (unidade multiplicidade), SABER o que 

nos pertence, ADVOCACIA, magistratura. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Encontrar objetos perdidos ou roubados. 

2º.- Renome, fama, fortuna, obtenção de legados, doações. 

3º.- Ser um luminar da advocacia, a magistratura, as leis. 

4º.- O conhecimento dos usos e costumes dos povos. 

5º.- Protege contra a ruína das famílias e o despojo testamentário. 

 

Oração 

" ROCHEL: Deus que tudo Vê. 

ROCHEL: Senhor que tudo Vês nas sublimes memórias das vidas, dá-me a força 

necessária para pagar o mal que eu fiz e transmuta os antigos ódios em puros amores 

desinteressados. 

Esvazia de minha alma todo o torcido e miserável que possa haver nela,para que em 

minhas trevas possa penetrar tua luz. 

E quando for apurado até a última gota do cálice da amargura,permita-me, ROCHEL, 

que preste testemunho da divina sabedoria; permite que seja um exemplo vivo para os 

outros e que eu me torne o canal dos grandes desígnios do espírito". 

 



 
ROCHEL FRUSTRA O DAEMON DECARABIAS 

 

70-JABAMIAH 

 
Este anjo domina as gerações e todos os fenômenos da natureza. Protege quem se 

regenera ou redime através da harmonia, exaltando a Deus e purificando os elementos. 

Recupera os drogados e pessoas alcoolizadas. 

Ele é um ótimo instrutor de Magia Cabalística e permite ler no 

Akasha como utilizar a sabedoria no plano mental, astral e físico; ele protege aqueles que 

querem se regenerar para voltar ao seu primeiro estado de glória antes da queda de adão. 

 

 

Coro 

9 - Anjos 

Príncipe: 

Gabriel. 

Signo: 

Peixes. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Ar atuando sobre o Fogo do Ar. 

Velas: 

Branca em cima e duas verdes ou rosa em baixo. 

Incenso: 

[Cânfora, murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, absinto] e 

[Violeta, rosas, açafrão, almíscar, lavanda, dama da noite]. 

Letras: 

Yod – Beth – Mem – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 15º a 20° de Peixes 7 a 11 de março. 



Invocação por rotação: 

de 9 a 10 de Gêmeos: “Yod” ou 31 de Maio; 

de 21 a 22 de Leão: “He” ou 14 de Agosto; 

de 3 a 4 de Escorpião: “Vô” ou 27 de Outubro; 

de 15 a 16 de Capricórnio: 2º “He” ou 6 de Janeiro; 

de 27 a 28 de Peixes ou 18 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

23:00:00 às 23:20:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Verbo que produz todas as coisas. 

Nome da essência: 

ALQUIMIA. 

Nome da Força: 

Propagadora, difusora de regeneração. 

 

Palavras chaves: 

ALQUIMIA, transmutação, GERAÇÃO, REGENERAÇÃO, direitos, DIGNIDADE 

perdida, TUDO (vênus da direita - até ressurreição), FENÔMENOS NATURAIS, ouro, 

filosofia, saúde, FECUNDIDADE. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Expressa a eterna fecundidade de Deus e dele pode obtidos de tudo; 

2º.- A regeneração das naturezas corrompidas; 

3º.- A recuperação dos direitos perdidos e da saúde; 

4º.- Tornar-se uma das primeiras luzes da filosofia; 

5º.- Protege contra a tentação de propagar doutrinas erradas. 

 

Oração 

"JABAMIAH: Verbo que Produz Todas as Coisas. 

JABAMIAH: Senhor que produz todas as coisas, fazei de mim o receptáculo vivo e 

consciente de teu Verbo. 

Encha-me, JABAMIAH, de sua presença; de sorte que, quando o mundo me chame 

para a ação, seja a tua força a agir, a Tua voz, Teu verbo que ordene, Teu gênio divino o 

que construa. 

Regenera em mim, Senhor JABAMIAH, tudo o que não seja conforme à Lei Divina. 

E guarda-me, Senhor, da vaidade de pensar que minhas obras são minhas e não suas. 

Permita-me, JABAMIAH, que as circunstâncias sejam propicias a expressão de seu 

Verbo, e põe diante de mim as pessoas adequadas para que a sua semente frutifique 

nelas. 

E se meu trabalho for agradável aos seus olhos, leva-me, Senhor, diante do Trono de 

Deus". 

 



 
JABAMIAH FRUSTRA O DAEMON SEERE 

 

 

71-HAIAIEL 

 
Este anjo ajuda a confundir os maldosos e libertar dos vínculos com as pessoas que 

querem nos oprimir. Protege todos que recorrem à luz da verdade. Domina a vitória e a 

paz. 

Influencia as pessoas a terem força, energia, talento e mais segurança em todas as 

atividades. 

Ele serve para confundir os maldosos e para livrar-se daqueles que querem nos oprimir, 

ele protege à todos aqueles que recorrem a ele, ele dá a maestria mágica para operar em 

todos os domínios. 

 

Coro 

9 - Anjos 

Príncipe: 

Gabriel. 

Signo: 

Peixes. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Ar atuando sobre o Agua do Ar. 

Velas: 

Branca em cima e duas laranjas em baixo. 

Incenso: 

[Cânfora, murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, absinto] e 

[Canela, louro, jasmim, benjoim, casca de limão]. 

Letras: 

He – Yod – Yod – Aleph – Lamed 

 



Invocação por domicílio: 

de 20º a 25° de Peixes 12 a 16 de março. 

 

Invocação por rotação: 

de 10 a 11 de Gêmeos: “Yod” ou 1 de Junho; 

de 22 a 23 de Leão: “He” ou 15 de Agosto; 

de 4 a 5 de Escorpião: “Vô” ou 28 de Outubro; 

de 16 a 17 de Capricórnio: 2º “He” ou 7 de Janeiro; 

de 28 a 29 de Peixes ou 19 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

23:20:00 às 23:40:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Deus, senhor do universo. 

Nome da essência: 

ARMAS PARA O COMBATE. 

Nome da Força: 

Propagadora, difusora de proteção e discernimento. 

 

Palavras chaves: 

Confusão dos malvados, PAZ, vitória, VERDADE-DISCERNIMENTO (verdadeiro x 

falso – armas para o combate), melhor opção, PROTEÇÃO (assunto - casa do signo), 

ATIVIDADE KETHERIANA, valor - talento em atividade lógica transcendente, 

ENERGIA SÚBITA. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- A confusão dos malvados. 

2º.- Traz proteção, dá a vitória e a paz. 

3º.- Confere muita energia para a vida diária. 

4º.- Distinções pelo valor, o talento e a atividade. 

5º.- Protege contra a discórdia e as tendências da traição. 

 

Oração 

"HAIAIEL: Deus, senhor do universo. 

HAIAIEL: Fazei com que a minha natureza emotiva se integre harmoniosamente no 

Grande Corpo do Pensamento. 

Liberta todos os recantos do meu ser para que nada permaneça ancorado em meu 

passado. 

E se o sangue inocente de Abel clama vingança dentro de mim, permita-me, Senhor 

HAIAIEL, que meu coração entenda as razões da minha cabeça, de maneira que jamais 

levante a minha mão nem contra os homens nem contra as coisas. 

E quando os poderes do Aleph me sejam dados, ajuda-me, Senhor HAIAIEL, a 

expressar a "dupla verdade" a da Vontade e a da Mente, de modo equilibrado e útil para 

os demais, como perfeito intermediário entre os Senhores do Céu e os Homens da 

Terra". 

 

 



 
HAIAIEL FRUSTRA O DAEMON DANTALION 

 

72-MUMIAH 

 
 

Este anjo protege contra as operações mágicas das quais não temos conhecimento. Ajuda 

a ter triunfo e conduz a descobertas que geralmente são úteis. Domina a química, a física, 

a medicina e a longevidade. 

Este Gênio ensina a Magia e a Cabala; ele permite vencer os obstáculos que estão no 

caminho, ele divulga os procedimentos Mágicos, Cabalísticos e 

Alquímicos para a cura das doenças; dá a saúde e a longevidade; revela a fabricação da 

Pedra Filosofal e todas as sortes de preparativos alquímicos. Este gênio é muito potente 

em 

Medicina Hermética; e por sua ajuda (com a graça de Deus) pode-se realizar coisas 

extraordinárias em Alquimia e Teurgia. 

 

Coro 

9 - Anjos 

Príncipe: 

Gabriel. 

Signo: 

Peixes. 

Elemento zodiacal: 

Agua. 

Relação/elementos: 

Ar do Ar. 



Velas: 

Branca em cima e duas brancas em baixo. 

Incenso: 

[Cânfora, murta, louro, arruda, eucalipto, hortelã, alecrim, patchouli, citronela, absinto]. 

Letras: 

Mem – Vau – Mem – Yod - Heh 

 

Invocação por domicílio: 

de 25º a 30° de Peixes 17 a 21 de março. 

 

Invocação por rotação: 

de 11 a 12 de Gêmeos: “Yod” ou 2 de junho; 

de 23 a 24 de Leão: “He” ou 16 de Agosto; 

de 5 a 6 de Escorpião: “Vô” ou 29 de Outubro; 

de 17 a 18 de Capricórnio: 2º “He” ou 8 de Janeiro; 

de 29 a 30 de Peixes ou 20 de Março: quintessência. 

 

Invocação pelo ciclo diário: 

23:40:00 às 00:00:00 a partir da saída do Sol. 

 

Atributo: 

Fim de todas as coisas. 

Nome da essência: 

RENASCER. 

Nome da Força: 

Poder cristalizador, propagador, difusor fim de todas as coisas. 

 

Palavras chaves: 

FIM, ômega, FINAL DE UM CICLO, continuidade de propósito, ÔMEGA-ALFA, 

renascer, química, física, medicina, CURA, segredos natureza, SAÚDE, longevidade, 

VERDADE-REDUNDANTE, lucidez das imagens, CONSOLIDAÇÃO, cristalização, 

NOVO GÉRMEN, últimas consequências. 

 

Virtudes concedidas: 

1º.- Fazer com que todas as experiências cheguem as suas últimas consequências; 

2º.- Distinguir-se na medicina e conseguir curas maravilhosas; 

3º.- Desvelar segredos da natureza 

4º.- Promover cuidados e alívio aos pobres e enfermos; 

5º.- Proteger contra o desespero e as tendências suicidas. 

 

Oração 

“MUMIAH: Ômega: Fim de todas as coisas. 

MUMIAH: Sublime Senhor do renascer, e alterações, fazei com que de minha natureza 

banalizada surja a divina quimera do ouro; fazei com que minha sede de luz e pureza se 

condensem na minha estrutura psíquica e me tornem a mãe fecunda de uma Verdade 

mais elevada do que o meu próprio ser. 

Fazei com que renasçam em mim todos os princípios que têm levado o mundo a sua 

plenitude, e que teu servidor humilde possa ser para os demais o portador de teu 

renascer, em seus átomos, em suas células, em sua semente; o portador de saúde e 

longevidade, o mensageiro de tuas misteriosas virtudes". 

 



 

  
 

MUMIAH FRUSTRA O DAEMON ANDROMALIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 

 
 

Os Arcanjos 
Os Arcanjos são seres celestes extremamente poderosos que governam as esferas da 

Arvore da vida e comandam uma hierarquia ou coro angélico. 

Os arcanjos são seres reais de condição supra-humana, apesar de não terem o corpo 

físico. Pertencem a um grau anterior à humanidade e organizam as forças da criação. 

Suas verdadeiras formas ultrapassam nossa capacidade de compreensão, lembrando um 

pouco certos padrões geométricos complexos, e são incandescentes como fogueiras. Os 

anjos, porém, assumem formas que podemos captar, e o fazem por duas razões: para que 

os percebamos num nível mais próximo do nosso e para velar (ou amenizar) a 

intensidade de suas vibrações a fim de conseguirmos suportá-las. 

 

São também chamados de “anjos mestres”, e cada um governa uma virtude diferente e 

atuam de maneiras diferentes. 



Veremos agora, cada um dos 9 Arcanjos, suas virtudes, seus selos, suas orações e a forma 

de entrar em contato com suas energias. 

 

 

Arcanjo Michael 

 

 
 

Miguel é o símbolo da justiça perfeita. Seu nome significa “Aquele que é como Deus”. É 

considerado o maior e mais importante de todos os anjos tanto no Cristianismo como no 

Judaísmo. 

Os antigos persas veneravam a este grande Arcanjo como Beshter, o protetor da 

humanidade. É um Anjo incorrupto e incorruptível. 

Na iconografia Cristã Miguel é representado vestido de vermelho e verde com sandálias e 

armadura romana. Em uma mão tem a balança da justiça e na outra uma espada. 

Miguel é regente do Sol, do signo de Leão, do Sul, do elemento fogo. 

Na magia cerimonial, entre seus títulos está: Príncipe da 

Luz, Príncipe das Virtudes, Príncipe dos Arcanjos, Guardião da Paz, 

Protetor Divino, etc.  

 

Michael – Elemento Fogo – rege o Sol do meio-dia. 

Mestre dos poderes da vida, seu emblema um leão e no pés um dragão. 

Governa o Sul – nos concede energia, coragem. 

Seu símbolo, o signo de Leão. O dragão, no Ocidente representa os 

nossos medos que devem ser vencidos. 

 

Oração ao Príncipe MICHAEL (Domingo) 

 

Michael, que trabalhais para o resplendor da verdade. 

Que vossa proteção permaneça comigo, 

Eu a receberei como um privilégio, sempre respeitando. 

Permiti que eu caminhe sempre com dignidade. 

Afastai de mim as idéias perversas, 

Fazei de mim um amigo que saiba discernir, compreender e nunca julgar. 

Ajudai-me contra meus inimigos 

Materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes e os expulse, 

Pois a verdade é vosso signo. 

Permiti que minha intuição, seja como vossa espada para dar-me proteção. 

Afastai de mim as pessoas que querem me induzir ao erro. 

Meu coração está ligado ao vosso coração e energia, 



Que é a minha verdade. 

Fazei de mim, um mensageiro fiel da suprema verdade. 

Salve adorado Príncipe Michael. 

Amém. 

 

MICHAEL FRUSTRA O DAEMON REI GOAP 

 

 

 

 

 

 

Arcanjo Gabriel 

 
Gabriel é o Senhor da Lua, governante das marés interiores e guardião do tesouro das 

almas e imagens. Operando quase sempre nos planos etérico e astral, este anjo é de 

extrema importância para a magia. Gabriel instrui sobretudo por meio da mente 

subconsciente, onde age como arauto do Eu Superior. Recorre-se a ele para o 

desenvolvimento de diversas faculdades parapsíquicas, dada a relação destas com o corpo 

sutil astro-etérico, e para o enriquecimento da imaginação. Gabriel rege o outono, estação 

das colheitas. 

As noites da Lua Cheia ou Lua Nova são consagradas ao arcanjo 

Gabriel, e também a segunda-feira, dia da Lua 

 

GABRIEL – Elemento Água – Representa o signo de Escorpião. 

Governa o Oeste – anoitecer, o Sol poente. 

Tem como símbolo um cálice com o glorioso atributo do poder do Amor em equilíbrio. 

A Águia a ave invencível, a Fênix renascida, representa vida nova, transformação, também 

dedicada a este amorável Arcanjo. 

 

Oração ao Príncipe Gabriel (Segunda-Feira) 

 

Gabriel, Príncipe e Senhor da visão do mundo. 

Fazei com que todos os sentidos do meu organismo, 

Sejam sempre um espelho da lei Universal de Deus. 

Intercedei através de meu anjo guardião, 

Que meu pedido dirija-se ao astral, 

Da mesma força que tivestes a anunciação para Nossa Senhora. 

Gabriel, Príncipe Divino, eu vos saúdo, 

Transmutador da natureza, 

Fazei com que meu corpo e espírito, 

Acumulem a luz de vossa sabedoria. 



Fazei-me um ser invisível, 

Contra todos meus inimigos, violência ou perigo. 

Príncipe Gabriel, 

Fazei com que vossas forças, 

Dissolvam os plasmas negativos do meu corpo 

E da minha família, por luzes cristalinas. 

Transmutai todo ódio em amor elevado, 

Fazei de mim um intérprete das vossas intenções. 

Salve, ó amado Príncipe Gabriel. 

Amém. 

 

GABRIEL FRUSTRA O DAEMOM REI CORSON 

 

 

Arcanjo Camael (Ou Samael) 

 
Camael é o Grande Anjo Protetor. Rege o planeta Marte e os dois signos do zodíaco 

cujas energias são mediadas por esse planeta: Áries e Escorpião. Certas escrituras 

atribuíram a Samael uma reputação má, totalmente imerecida. Marte e Escorpião 

parecem ter tido alguma participação nisso. O dia santo de Camael é a terça-feira e nele 

convém invocá-lo. 

O arcanjo Camael deve ser invocado em todos os assuntos que exigem coragem e 

perseverança até a vitória final, como a superação de obstáculos, a destreza manual e o 

vigor muscular, como ainda a segurança dos que servem nas forças armadas. Ele também 

protege o corpo físico e regula a interação com os nossos inimigos. 

Há grande diferença entre "inimigos" e "rivais". Os rivais competem conosco em 

determinada esfera de atividade e, de fato, nos ajudam, porque tiram o melhor de nós, 

fazem-nos lutar com mais empenho e tornam-nos mais conscientes do nosso próprio 

potencial. 

Os inimigos não querem o nosso bem e só anseiam pelo nosso fracasso; no entanto, 

podem ser nossos professores e ensinar- nos coisas a nosso respeito que a maioria dos 

amigos jamais se arriscaria a insinuar. Surgem, porém, ocasiões em que precisamos nos 

proteger da malícia daqueles que se ligam a nós pelos laços do ódio. Os vínculos mais 

fortes que se estabelecem entre os homens são os do amor ou os do ódio - porque o ódio 

é o reverso do amor. 

Os anjos não apreciam o ódio ou a violência, seja esta física, emocional ou mental, de 

sorte que o anjo Camael nunca destruirá um inimigo nosso. Os métodos dos anjos são 

mais sutis. Embora você possa imaginar que o seu "mundo" é vasto, na maioria dos casos 

ele não é. Seu mundo restringe-se aos lugares que você conhece e ao meio no qual você 

se movimenta regularmente. 

Quando o anjo é invocado para debelar um inimigo, ele simplesmente remove um de 

vocês dois do mesmo "mundo". 



Com freqüência, é visto o inimigo de alguém encontrar nova oportunidade na vida - a 

oferta de um emprego ou uma promoção que lhe assegurará maior realização e felicidade 

em outra parte. Por vontade própria, ele se vai. Mas você replicará: "Eu não gostaria que 

nada de bom lhe acontecesse depois do mal que ele me causou. " Pois aí mesmo é que 

reside a diferença entre os anjos e a maioria dos mortais. Um anjo consegue chegar à 

solução desejada sem violência; ele pode eliminar a agressão ou a maldade de um inimigo 

impedindo que este influencie a nossa vida, sem que precisemos enxovalhar a mente, o 

sentimento e a alma com a mácula do ódio. 

 

Oração ao príncipe Camael (Terça-Feira) 

 

Camael, Príncipe divino da segurança e da verdade, Que trabalhais incansavelmente para 

que a justiça impere, Demandai através da vossa energia, Qualquer mal que possa atingir-

me. Dai-me força e coragem necessárias, Para ajudar a todos que me procuram, Sempre 

de acordo com a vossa vontade, Que eu seja digno e merecedor da vossa confiança. 

Fazei-me de vós, um guerreiro lutador contra as injustiças, E que todas as tradições e 

costumes sejam respeitados. Protegei-me e concedei-me uma vida digna, tranqüila e de 

paz. Dai-me força e coragem para lutar pela pureza dos sentimentos; Que minha vida, se 

conserve assim agradável e sempre vitoriosa ! 

Fazei-me sempre um exigente da verdade. Fazei-me vosso guerreiro da justiça e do amor!  

Amém. 
 
 
 
 
 
 

Arcanjo Raphael 

 
 

O nome Rafael significa, em hebraico, "Deus curou ". Portanto, é o anjo curador por 

excelência. No nosso sistema, o arcanjo Rafael rege o planeta Mercúrio e 

conseqüentemente, os signos zodiacais de Gêmeos (na origem, os Pilares do Templo) e 

Virgem, a Donzela Celeste que é também Deméter, a Mãe-Terra. O dia de poder de 

Rafael é a quarta-feira. No antigo Egito, ele era equiparado a Thoth, o Escriba dos 

Deuses e inventor de alfabetos. 

Rafael é sobretudo o anjo da comunicação e, como tal, um trabalhador ágil. Não tarda 

nos resultados e age tão depressa que, quase sempre, lança-os em nossas mãos e deixa-

nos a tarefa de escolhê-los. Sua autoridade se estende a todos os tipos de comunicação: 

contratos, anúncios, documentos e o próprio idioma. Rafael ajudará você a desenvolver 

f1uência de pensamento e linguagem, a aguçar a memória e concentrar a atenção; é, pois, 



o anjo a ser invocado por ocasião de exames de qualquer espécie. Ele vela pelos negócios 

que envolvem documentação e papéis, bem como pelo próprio ato da escrita. 

 

Oração ao Príncipe Raphael (Quarta-Feira) 

 

Raphael, Senhor que iluminais meu consciente! 

Refletor da verdade de todo universo, 

Iluminai minha vida com um pequeno raio de sol, 

Proveniente da sua enorme chama de luz, 

Fazei de mim, a segurança para curar todos os males 

Materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes. 

Dai-me humildade e sabedoria, 

Para ajudar a todos que precisam ou sofrem, 

Guardai-me contra o orgulho ou a arrogância. 

Ó Príncipe Raphael, Fazei-me vossa inspiração, 

Tornando assim, meu espírito elevado e exaltado, 

Acima de todas as coisas. 

Livrai-me contra a ignorância ou mediocridade, 

Não permitais que os injustos vençam os justos. 

Fazei-me operar vossa vontade, 

Sempre de acordo com a consciência e elo com Deus. 

Ó Príncipe Raphael eu agradeço 

Por atender aos meus apelos, 

Sempre pela vitória da luz. 

Salve, ó Príncipe Raphael, 

Amém. 

 
RAPHAEL FRUSTRA O DAEMON REI AMAYMOM 

 

 

Arcanjo Sachiel (ou Zadkiel) 

 
 

O arcanjo Sachiel é o Senhor de Júpiter e, como na antiga astrologia, rege os signos de 

Sagitário e Peixes. Na astrologia, o planeta Júpiter representa o grande poder da 

benevolência, e por certo Sachiel reflete isso, seus contatos com a humanidade. Ele 

"compartilha" a quinta-feira com o anjo Asariel de Netuno. Apesar ele, na moderna 

astrologia, o signo de Peixes ser atribuído ao planeta Netuno, no passado os magos o 

equiparavam a Júpiter, e para todos os efeitos de magia assim é ainda. 



O poder do anjo Sachiel estende-se a todas as questões financeiras, como rendimentos, 

dívidas, recebimentos, problemas com bancos e aumento salarial. Invoque a sua ajuda 

para ganhar dinheiro com o trabalho e ele aplainará o caminho para você; mas peça 

dinheiro fácil e a requisição encontrará ouvidos moucos. Sabe-se que ele às vezes atende 

a pedidos de dinheiro fácil. Mas quem recebe esse dinheiro recebe também tantos 

problemas e atribulações que acaba se tornando mais sábio. Bem que esses seres 

poderosos merecem o epíteto de anjos-mestres! 

Em todos os assuntos jurídicos, de pequenas causas a júris, o anjo Sachiel tenta 

reconciliar a justiça humana com a justiça divina. 

Portanto, orienta advogados e procuradores, controla a posição social de cada um e 

assegura o socorro das autoridades (os velhos textos falam em "juízes e reis", mas hoje 

talvez fosse melhor aludir aos poderosos e influentes). Sachiel pode ser invocado quando 

se trata de melhorar a situação financeira. Ele também costuma dar sorte. Há talismãs 

específicos para solicitar sua ajuda em casos financeiros ou jurídicos. 

 

Oração ao príncipe Sachiel (Quinta-Feira) 

 

Arcanjo Sachiel, Misericórdia e Justiça, Bondade e Compaixão, Prosperidade e Alegria 

de Deus pelos raios de Júpiter, invoco a tua hoste divina: um só raio de Deus através de 

tua hoste sagrada, e eu sou o mais privilegiado ser humano; 

Abro-me inteiramente, como um cálice, para receber a tua preciosa energia e com ela 

contemplar o mundo com as tuas virtudes e predicados. 

Seja eu contigo em sintonia, agora e para todo sempre. 

Que assim seja. 

 

Arcanjo Asariel 

Este anjo rege o planeta Netuno e "compartilha" a quinta-feira com o anjo Sachiel. 

Controla todas as formas de mediunidade e estados de transe. Raramente é invocado, 

pois sua atuação é limitada e especializada. Os cavalos lhe são consagrados e pode 

acorrer para curá-los. É invocado por intermédio dos arcanjos Gabriel ou Rafael. Suas 

cores são os matizes verdes do mar e tem por símbolo o tridente de Poseidon. 

 

Arcanjo Haniel (ou Anael) 

 
O nome Haniel significa "Graça de Deus" ou "Face de Deus". 

Boa parte de sua atuação está associada aos devas da natureza e às Hostes dos Elfos. 

Haniel liga-se ao grande Misericordioso, conhecido no Oriente como Avalokiteshvara, o 

Bodhisattva da Compaixão, na China como Kwan-Yin e no Tibete como Chenrezi, de 

quem o Karmapa e o Dalai Lama são a encarnação. Haniel é o grande arcanjo do planeta 

Vênus e o regente dos signos zodiacais de Libra e Touro. A principal função de Haniel é 

a criação da beleza e o fomento do amor, afeição, paz e harmonia. Um de seus talismãs 

especiais é a "Roda do Amor", utilizada para restabelecer laços amorosos abalados por 

querelas, circunstâncias adversas ou maus sentimentos. A sexta-feira é o dia consagrado a 

Haniel e à magia do amor. Esse arcanjo preside aos casos sentimentais e a todas as 



relações afetivas entre as pessoas e outras formas ele viela. Protege as artes criativas, 

principalmente o drama, e o embelezamento sob todos os seus aspectos. 

 
Oração ao príncipe Haniel (Sexta-Feira) 

 

Haniel, divino Elohin, que é cheio de graça, trabalhai para que a beleza da terra seja 

eterna, para que meus pedidos e a minha verdade sejam alcançadas com graça e doçura. 

Fazei que nesta vida tudo o que é necessário seja utilizado com sabedoria, modéstia e 

humildade. Fazei-me nobre de caráter, em falar, trabalhar e em toda a minha extensão. 

Príncipe Haniel, príncipe do amor, fazei-me otimista e em condições de sempre tomar 

partido do positivo. Fazei-me sentir seguro para realizar-me no amor, com toda a força 

dos anjos e dos guardiões divinos. Príncipe Haniel, por amor, eu vos saúdo. Que este 

amor resplandeça e brilhe no meu ser, no meu lar, e em todas as ocasiões e detalhes; que 

eu triunfe perante os obstáculos. Que vosso grande raio de amor ilumine como um 

diamante, e me abençoe em todos os segundos de minha existência. Amém 

 

Arcanjo Cassiel  

 
Este ser angélico supervisiona as energias do planeta Saturno e o signo zodiacal de 

Capricórnio, o Bode Marinho. Na moderna astrologia, Saturno tem a reputação de 

"maléfico" devido às limitações e ao rigor que impõe, ensinando as experiências de vida. 

Na verdade, esse planeta é o grande mestre que liberta os indivíduos dos falsos 

ensinamentos e os instrui a superar obstáculos, principalmente durante o período da 

Conjunção de Saturno num horóscopo. 

O arcanjo Cassiel compartilha o sábado com o arcanjo Uriel. O poder de Cassiel 

estende-se a todas as questões que envolvem propriedades, terras e agricultura. Ele 

governa também a estrutura física de casas e edifícios, ajudando-os a durar e garantindo-

lhes uma boa restauração. Tutela as pessoas mais velhas (e, também os animais idosos), 

juntamente com os dons e ensinamentos que elas podem proporcionar. Luta contra a 

pobreza e as longas enfermidades. 

No que toca aos velhos, certamente alivia-lhes os males da idade, sem necessariamente 

curá-los por completo. Ajuda na lavratura de testamentos e em tudo o que diga respeito 

aos finados, àqueles que "foram chamados para a Luz". Preside ao karma, a Lei Universal 

de Causa e Efeito, e aos julgamentos por que devemos passar. Por isso, às vezes, Cassiel é 

chamado "O Segador" o 

"O Anjo do Destino". Ele semeia suas bênçãos muito tarde na vida, a menos que Saturno 

esteja em bom aspecto no horóscopo. 

Trabalha com lentidão, mas com segurança. 

 

Oração ao Príncipe Cassiel (Sábado) 

 

Príncipe dos Tronos e chefe dos espíritos soberanos, que estais a serviço das forças do 

mundo. Divina força cósmica que Cassiel e seus Tronos constituem, a estrutura da 

verdade, graça e benefício. Permite Senhor, que me ajude a aprimorar cada vez mais a 

minha existência. Permite que eu tenha paciência na compreensão das leis cármicas, e 

iluminai-me com a sua sabedoria. Ajudai-me a ser fiel à minha verdade e que meu 

presente seja agradável, fácil e propício para todas as realizações espirituais e materiais. 

Não permitais que eu cometa excessos, fazei-me Senhor que cuida do mundo, peça do 



equilíbrio e limpeza das forças espirituais. Guardai-me para que eu possa construir um 

universo harmonioso, para que toda a existência seja luz. Amém. 

 

Arcanjo Uriel 

 

Este grande Senhor ela Chama compartilha seu dia de invocação, o sábado, com o anjo 

Cassiel. Uriel significa "Luz de Deus". 

Rege o planeta Urano e o signo zodiacal de Aquário. Preside ao inverno e é, abaixo de 

Deus, o regente do elemento terra. Uriel é um dos "Anjos-do-Trono de Deus" e sustenta 

o Merkabbah. Na qualidade de Transmissor da Força Mágica, reveste-se por isso mesmo 

ele enorme poder: nunca se deve invocá-lo em vão. Suas principais funções consistem em 

transmitir o poder mágico e conduzir a alma individual a seu espírito, pelo Caminho da 

Iniciação. 

Assim, ele só é invocado no caso de doenças do sistema nervoso ou então na alta magia. 

Segundo uma tradição, foi o arcanjo Uriel quem partiu a destruir o continente perdido da 

Atlântida, profundamente corrompido pela magia negra. Isso é simbolizado na décima 

sexta carta do Tarô, "A Torre Fulminada”. Uriel tem grande afinidade com essa 

misteriosa força chamada eletricidade. Sua presença costuma ser anunciada pela queima 

de fusíveis e explosões de lâmpadas; também se manifesta durante as trovoadas. 

Uriel preside às separações e divórcios, rompendo os laços pacificamente, mas em 

definitivo. É o patrono da astrologia e a fonte da inspiração. 

 

Oração ao Príncipe Uriel 

Amado Arcanjo Uriel, 

Te invoco em nome do Pai Criador, 

Envolva-me na chama de ouro-rubí, 

Encha meu ser de Paz, Graça e Providência. 

Ajuda-me a encontrar solução  

para o problema que tenho em minha mente, 

Dá-me sabedoria para compreender 

Porque as coisas acontecem 

e visão para a solução dos problemas. 

Encha meu mundo de tua infinita paz, 

De prosperidade e abundância divina. 

Obrigada Senhor porque nossas 

Necessidades estão providas”. 

Amém. 



 

URIEL FRUSTRA O DAEMON REI ZIMIAR 

 

Nota: Alguns selos não foram localizados em boa qualidade e por isso não constam em 

anexo com o nome dos Arcanjos, se alguém tiver acesso a essas imagens, peço que por 

favor entre em contato e envie as mesmas para atualizar o PDF, gratidão! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9 

 
 

A Invocação dos 
Arcanjos 

 
Para a cerimônia de invocação dos príncipes arcanjos, aplica-se o mesmo procedimento 

da operação com anjos, exceto que para os arcanjos, eu desconheço uma invocação 

padrão para todos, existem diversos livros que tratam de magia angélica e planetária mas 

que utilizam invocações adaptadas e próprias para cada um dos arcanjos, portanto o 

aconselhável seria recitar a oração do mesmo ao invés da invocação padrão de anjos, visto 

que, a invocação Cabalística de Salomão abre o templo trazendo a energia das hostes 

celestiais, e o selo do Arcanjo sendo carregado pelo magista, cria a conexão com a 

entidade. 

  



Todos os outros passos da cerimonia se mantem os mesmos, e pode ser acrescentado ao 

altar Pantáculos referentes a esfera planetária em questão.  

 

 

Capítulo 10 

 
 

Daemons VS Anjos 
É extremamente comum vermos casos de pessoas que tiveram suas vidas colocadas em 

risco ou até mesmo destruídas após uma operação de magia Goétia. 

Isso acontece pela falta de preparo, estudo, autoridade espiritual ou experiência em 

magia, a impulsividade e a ânsia pelo resultado rápido levam as pessoas a sua própria 

ruina ao realizar uma cerimônia de magia Goétia sem o devido preparo. 

Estamos vivendo uma época onde o conhecimento para tais rituais se encontram em 

qualquer lugar da internet facilmente, e a ilusão de que a magia Goétia é praticável por 

qualquer um que ler ou seguir o Ars Goetia, cresce junto com a multidão de pessoas que 

procuram o famoso método. 

O fato é, grimórios como o Ars Goetia foram feitos de magos para magos, e não de 

magos para pessoas normais sem autoridade espiritual ou iniciações, e é justamente aqui 

que se encontra o perigo, mesmo seguindo todas as instruções e tendo todos os 

instrumentos consagrados perfeitamente, o magista ainda está sob risco após um ritual de 

Goétia, isso porque cada um dos 72 Daemons possuem uma personalidade diferente, e 

nem todos estão dispostos a cumprirem as ordens dadas sem retaliação. 

O magista pode estar seguro durante o ritual, mas nos dias que vierem a seguir ele estará 

totalmente a mercê da natureza do daemon e do seu próprio preparo espiritual, se o 

magista não tem hábitos mágicos no dia-a-dia que garantam sua defesa, ou se a casa do 

magista não tiver mecanismos de defesa, um daemon pode prejudica-lo ao seu bel-prazer. 

 

Então, se caso isso ocorra com você, se mesmo se preparando previamente para um 

ritual de Goétia, se em algum momento você notar que as coisas saíram de seu controle, 

o que fazer? 

 

Não entre em pânico, há uma forma muito simples e eficaz de afastar permanentemente 

a energia de um daemon da sua vida, e essa operação é feita através do auxílio dos anjos. 

 

Se você notar no capítulo 7 deste material, após a descrição de cada anjo, eu informo o 

daemon ao qual ele frustra, e é através dessa lista que você irá descobrir qual anjo 

frustrará o daemon que você deseja banir. 

 Com “frustrar” leia-se que o anjo irá neutralizar toda influencia nociva daquele 

determinado daemon que estiver se manifestando na sua vida e psico-esfera. 

 

Dito isto, você deve proceder com uma cerimônia de magia angelical e especificar ao 

anjo durante o pedido que você deseja frustrar determinado daemon pois as coisas 

saíram do seu controle. 



Devo avisar para ter total respeito ao anjo ao realizar esse tipo de pedido, e pedir sua 

ajuda de forma sincera. 

 

Considere-se abençoado por ter acesso a esse conhecimento, pois conheço vários casos 

de pessoas que foram salvas por esse método, e muito mais casos de pessoas que 

arruinaram suas vidas ao perder o controle da situação e não ter acesso ao conhecimento 

necessário para se proteger. 
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Apêndices 
Modelos comuns de Círculos Mágicos  

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Os círculos mágicos podem ser confeccionados dos mais diversos matérias e tamanhos, 

desde desenhados direto ao chão, ou feitos de tecido, papel, lonas sintéticas etc. 

Para todos os casos, se atente a purificar todos os matérias usados na confecção de seu 

círculo. 

 



 

 

 

 

Triângulos da Arte 

 

 

 
Para as cerimonias de magia angelical, é possível usar o triângulo tradicional de magia 

Goétia na falta de um triângulo especifico para Theurgia, a única diferença é que, os 

triângulos de Goétia utilizam espelhos negros em seu círculo interior, e na magia angelical 

não se utilizam espelhos negros, e sim bolas de cristal, portanto, um triangulo de Goétia 

com uma bola de cristal no círculo interior seria o ideal. 

Na falta de uma bola de cristal, é possível improvisar um instrumento de visualização com 

uma taça cheia de água. 

 

 



 
 

 

 

Este é um modelo de tábua da arte que serve para operações angelicais e planetárias, 

existem outras variações deste modelos mas em outras línguas, nesse modelo o hebraico 

é o predominante, o que com um pouco de estudo da língua, torna as palavras de fácil 

compreensão. Em essência, temos o triangulo por padrão circundado pelos nomes 

hebraicos dos 9 arcanjos e das 9 essências planetárias, ambos acompanhados de suas 

assinaturas e sigilos. 

Para este triângulo, é também utilizado como de costume uma bola de cristal ao centro 

do círculo. 

Na falta de uma bola de cristal, é possível improvisar um instrumento de visualização com 

uma taça cheia de água. 

 

 

 

 

 

 

 



Os Selos dos Anjos/Arcanjos 

 

 



 
 

A confecção dos selos é simples, normalmente feitos em pergaminho virgem (leia-se 

papel) e pode ser feito também em couro ou papiro, atente-se em purificar todos os 

materiais usados na fabricação do selo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo uma foto do meu primeiro ritual de magia angelical de anos atrás, ao anjo Anauel 

Que embora não estivesse perfeito, talvez possa exemplificar a arrumação do templo. 
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