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ADVERTÊNCIA

As Simpatias Populares podem ser consideradas fenômenos culturais e
sociológicos da máxima importância ou meras crendices e superstições,
dependendo do ângulo de visão de cada um. De nossa parte, limitamo-nos a
divulgar esse repertório da tradição popular, da forma como foi compilado pelo
autor, junto a fontes diversas, deixando para o livre-arbítrio de cada um o
julgamento pessoal.

SIMPATIAS MÁGICAS
As simpatias estão firmemente arraigadas no folclore e nos costumes e
tradições de nosso povo, transmitidas pela tradição oral e evoluindo com ele,
como se percebe nas constantes adaptações sofrida com cada uma delas.
Esse é o detalhe mais fascinante das simpatias que fizeram e fazem ainda
hoje parte da vida de muitas famílias, não apenas das chamadas "incultas", mas
em todos os níveis de nossa sociedade.
A forma como as simpatias vão se adaptando aos novos tempos revelam que
seu componente principal não são os ingredientes utilizados, mas algo mais
profundo, superior e indecifrável, aparentemente.
A sabedoria popular afirma sempre que a fé é o componente principal. Sem
ele, a simpatia não tem sentido e nada resolve. Somos forçados a acreditar nisso.
A fé parece ser o principal elemento das simpatias mas, para que o processo seja
completo, torna-se necessária a utilização de elementos canalizadores dessa fé,
que representam aqui um potencial de energia positiva ou negativa
incomensurável.
Ao utilizar determinados materiais numa simpatia, eles se tornam o fio
condutor da fé, o elemento mágico e insubstituível para o sucesso.
Temos pesquisado o assunto, procurando enriquecer o conhecimento sobre
este assunto. Sabemos que no Antigo Egito já se utilizavam de simpatias.
Entre os celtas, na antiga Britânia, os druidas atingiram um conhecimento
surpreendente na arte das simpatias, com suas reuniões realizadas nos bosques de
carvalho e sua magia ainda hoje surpreendente e, em muitos pontos, inexplicável.
Na Idade Média elas atingiram um refinamento surpreendente e sua
utilização muitas vezes era confundida com a bruxaria, levando homens e
mulheres às fogueiras.
Os escravos que vieram da África trouxeram suas simpatias. Os portugueses
que nos colonizaram também. Os imigrantes vindos de todas as partes do mundo,

cada um tinha um detalhe a acrescentar ao vasto e inesgotável repertório de
simpatias populares.
Das cavernas pré-históricas até nossos dias, encontramos registros de
simpatias para todos os fins e de todas as formas, que temos procurado registrar.
De todas as partes do país e muitas delas até do exterior chegam a nossas mãos.
Não criamos o que publicamos. Elas são frutos da tradição popular, que
registramos. Diariamente recebemos centenas delas, muitas delas variações de
tantas já publicadas, confirmando o que afirmamos acima: há um componente
mágico nas simpatias, que transcende à utilização deste ou daquele ingrediente.
Uma leitora, na falta de um lenço branco de seda e sem recursos para
comprá-lo, usou um guardanapo de papel. Talvez por que sua fé fosse tão grande,
seu pedido teve sucesso.
Isso dá o que pensar!
No Museu Britânico, em Londres, estão em exposição os misteriosos e
famosos papiros Ebers, escritos entre 1500 e 1200 antes de Cristo. Nesses papiros
estão relacionadas uma série de receitas para as mais diversas doenças, utilizandose, todas elas, de elementos da natureza. Algumas, inclusive, apelam para magias
cujo significado permanece indecifrável, uma vez que recorrem a entidades que
desconhecemos, mas que, na época, eram do conhecimento dos egípcios.
Ísis Galena, a famosa bruxa, feiticeira e alquimista, que viveu em Hamburgo,
entre 980 e 1037 de nossa era, apregoava que todas as suas receitas para
embelezar o corpo feminino contavam com um componente infalível e
imprescindível: o luar da Lua Cheia. Além disso, ela desenvolveu uma série de
simpatias, nas quais proclamava o uso de metais preciosos e pedras preciosas,
como complementos.
O famoso mago Aznaturas (1485-1550), contemporâneo de Paracelsus,
afirmava ter descoberto o princípio que estabelecia o equilíbrio entre as forças
positivas e negativas da natureza. Com isso, assegurava que podia provocar a
sorte ou o azar para uma pessoa. O princípio de suas experiências baseava-se na
utilização de elementos da natureza em suas simpatias, como as correntezas,

cachoeiras, folhas e plantas, pedras, astros, etc. De sua obra principal, Equilíbrio
Perfeito, restaram só fragmentos, salvos da fogueira da Inquisição.
Os ciganos, desde sua origem, na Índia, passando pelos dois ramos, o egípcio
e o persa, desenvolveram, ao longo dos séculos, uma relação muito próxima com
a leitura das mãos, podendo ver nelas o passado, o presente e o futuro das pessoas.
Além disso, os conhecimentos de astrologia e de magia em geral criaram
simpatias surpreendentes para a cura de doenças, tanto físicas quanto espirituais.
Qualquer que seja a civilização estudada, vamos encontrar homens sábios
que se debruçaram sobre esses dois assuntos tão fascinantes: as simpatias e a
magia, ambas conhecidas em todas as partes, com repertórios distintos.
Usadas para o bem ou para o mal, indistintamente, dependendo do
interessado, as simpatias e a magia têm atravessado os séculos, enriquecendo-se,
redescobrindo princípios, ingredientes e conhecimentos que foram perdidos no
passado, a exemplo dos conhecimentos dos egípcios, dos alquimistas, dos magos,
feiticeiras e bruxas da Idade Média, das civilizações aniquiladas, como os maias,
os incas, os astecas, os peles-vermelhas da América do Norte, os índios do Brasil
e tantas outras pelo mundo todo.
Se fossem possível recolher todo esse vasto conhecimento num só local, para
estudos e análises, seguramente o mundo iria ter, diante de seus olhos, de forma
quase que miraculosa, segredos há muito procurados, como a cura de muitas
doenças.
Modestamente é esse o nosso objetivo: resgatar e compilar esse
conhecimento.
Ao longo do tempo, a relação do homem com a magia sempre foi uma
constante, evoluindo em determinados momentos, sendo reprimida em outros,
mas mantendo-se em equilíbrio. O que se lamenta, após tantos séculos, são os
conhecimentos que se perderam, principalmente obras como "Equilíbrio Perfeito",
do mago Aznaturas, "Da Beleza Feminina e Outros Encantos", da feiticeira Ísis
Galena, "Letras e Destino", do bruxo Hermitall, e tantas outras, das quais se

conservam apenas fragmentos cuidadosa e sigilosamente guardados em arquivos e
museus.
Muitos conhecimentos registrados nessas obras, apesar de incompletos e
cheios de lacunas, mostram essa relação do homem com a magia e em como se
beneficiou o homem com isso.
Alguns povos, como os ciganos, por exemplo, que deixaram a distante Índia
e percorreram toda a Europa e, depois, o resto do mundo, por serem nômades,
jamais criaram uma literatura própria. Seus conhecimentos eram passados de pai
para filho, sempre oralmente. Nos períodos negros de perseguição porque
passaram, nas trevas do período da Inquisição e modernamente, durante a II
Guerra Mundial, muita coisa se perdeu com o genocídio praticado contra esse
povo.
E o que dizer da relação entre homens e Anjos, comum e constante nos
tempos relatados na Bíblia e até em épocas posteriores, mas hoje definitivamente
perdido, apesar do esforço de estudiosos e crentes no sentido de resgatar essa
proximidade? Ao invés de evoluir em parcerias desse tipo, o homem canalizou
toda a sua energia na disputa de territórios e de bens materiais, deixando para trás
outros valores muito mais importantes.
Hoje tenta-se recuperar muito dessa sabedoria perdida. Não será uma tarefa
fácil, mas basta que o homem se dedique a isso e em pouco tempo os elos
perdidos se restabelecerão. A proximidade do novo milênio tem criado nas
pessoas uma mentalidade mais espiritual e desapegada de valores que, ao longo
do tempo, foram a ruína do homem e ditaram seu afastamento de tudo que poderia
aproximá-lo do Plano Superior.
As fadas e os gnomos, principalmente, sistematicamente expulsos em todo o
mundo com a destruição das florestas, têm agora merecido a atenção de pessoas
que poderemos chamar de protecionistas, pois esses seres elementais, assim como
outros, encontram-se em extinção, tamanha a devastação praticada pelo homem.
O mesmo vale para seres que habitavam nossas terras, como a Caipora, o
Saci-Pererê, o Boitatá, a Mula-sem-cabeça e tantos outros que foram relegados a

simples conteúdo folclórico dos livros escolares, expulsos que foram de nossos
campos e florestas pela ganância do homem.
Se analisarmos bem, o homem evoluiu em conhecimento científico milhares
de vezes ao longo dos séculos, mas pouco em conhecimento espiritual e superior.
Simpatias e Magias são nossa simples mas efetiva contribuição para que haja um
equilíbrio nisso.
No seu livro "As Ciências Ocultas", Arthur Edward Waite dedica uma
especial atenção à Magia, abordando desde as Práticas da Magia até os Mestres da
Arte da Magia, abrindo, inclusive, um capítulo para as Ciências Secretas ligadas à
Magia.
Ali ele divide a Magia em Magia Branca, baseada na evocação dos Anjos e
outros seres ou espíritos dos Elementos; em Magia Negra, que tem por princípio a
evocação dos demônios e das almas dos mortos.
Se analisarmos nossas Simpatias Populares, vamos verificar que as mais
comuns são aquelas que se valem da Magia Branca para atingir seus intentos,
muito embora tenhamos de reconhecer que há muito de Magia Negra num ramo
não muito divulgado das Simpatias, justamente porque apelam para forças cujo
controle pode fugir aos mais inexperientes.
De fato, mesmo na Magia Negra há simpatias aparentemente inofensivas,
como a de curar uma bronquite medindo a altura da pessoa doente com uma fita
vermelha, que deverá ser enrolada depois e posta nos pés de um defunto, antes do
enterro, para que ele leve consigo a doença. A recomendação, inclusive, é de que
esta simpatia seja feita apenas se o defunto era parente ou muito amigo pessoa
doente, justamente porque o apelo é feito diretamente à alma do falecido.
As simpatias que envolvem a Magia Negra estão presentes também em todas
aquelas que pedem o sacrifício de um animal ou se utilizam de ossos, penas ou
restos de animais, seja lá de que espécie forem eles.
Arthur Waite, no entanto, faz questão de alertar, em diversas passagens, para
"os perigos reais e terríveis da magia negra", um dos quais é muito conhecido
como "choque de retorno" pelas pessoas que têm alguma familiaridade com as

simpatias. Alerta ele, inclusive, para o absurdo que é recorrer a demônios e almas
atormentadas para pedir uma ajuda, quando os Anjos e os Seres Elementais estão
à disposição para prestar o mesmo auxílio, sem risco de se perder a alma por
causa disso.
De qualquer forma, é importante perceber, portanto, que a Magia Branca,
presente nas Simpatias Populares, vai buscar em forças e fluídos positivos as
soluções para quem a ela recorre e que os dois termos, inclusive, se confundem,
como se as Simpatias fossem um ramo da Magia, quando, na verdade, ela é uma
das formas de se praticar essa Magia ancestral, que vem sendo desenvolvida e
enriquecida maravilhosamente pela sabedoria popular.
Por outro lado, julgamos importante ressaltar o aspecto negativo de toda e
qualquer simpatia que se utilize da Magia Negra para atingir seus objetivos, muito
embora façamos também questão de frisar que não pretendemos julgar ninguém
nem censurar essa que é uma das manifestações populares mais legítimas.
Sempre que forem oportunas, essas simpatias também serão citadas e
apresentadas aos leitores, cujo livre-arbítrio deverá decidir pela sua utilização ou
não.
Ressurge, neste novo milênio, com uma força inesperada, e até certo ponto
impressionante, as práticas mágicas, principalmente na Inglaterra, Alemanha e
França.
Os bruxos, feiticeiros e magos estão deixando seus esconderijos, passando a
assumir seu papel e reivindicando direitos que, na antigüidade lhes pertenciam e
que, no período negro da Idade Médica, foram-lhes tirados pela Inquisição. Num
mundo que pretende ser democrático, a ditadura de uma só crença não tem
sentido. A origem e tradição desses magos atuais, baseados em conhecimentos
muito antigos, podem colocar em dúvida muitos dogmas de fé até hoje impostos
sobre os crentes de todo o mundo. Um leitura imparcial da Bíblia e de todos os
outros livros semelhantes espalhados pelo mundo, nas mais diferentes culturas,
mostram semelhanças em seus relatos, como o dilúvio, a vinda de um Salvador,
filho de uma virgem, guerras de um povo eleito contra os não-eleitos e muito

mais. Descobertas arqueológicas recentes e muitas outras, conservadas a sete
chaves nos museus cristãos do mundo inteiro demonstram que há uma verdade
maior, que precisa ser ocultada, com fins que não são difíceis de serem deduzidos.
Os bruxos e bruxas da Inglaterra recentemente solicitaram que lhes seja
autorizado o uso de um cemitério pagão, onde possam enterrar seus mortos.
Heresia? Absurdo? Sinal do fim dos tempos? Fica difícil responder, quando
vemos hoje as nossas Simpatias Populares serem taxadas de superstições e tolices.
Quem lê a Bíblia e conhece seus diversos livros não precisa de muita
imparcialidade para perceber em toda parte simpatias muito objetivas e claras.
Deixando de lado o fanatismo e o apego irracional, é possível, na realidade,
encontrar no considerado Livro Sagrado uma série enorme de simpatias,
demonstrando que esse tipo de transmissão de ensinamentos para a solução de
problemas é muito mais antigo e menos supersticioso do que aparenta e querem
os ignorantes, que são como os cegos que não querem ver.
O movimento desencadeado pelos magos, buscando ocupar aquele espaço
que lhes foi tirado nos últimos séculos, começa a ganhar no mundo todo. Muitos
deles começam a falar abertamente de sua prática, percebendo que, diante dessa
crise de fé em que se envolveu a humanidade, segredos antigos e preciosos
precisam ser apresentados.
Enquanto isso não ocorre, as Simpatias Mágicas começam a ganhar cada vez
mais seu espaço, encontrando nas pessoas eco que, segundo a ciência, remontam
ao cromossomo-memória, ou aquela parte física de nossa mente que guarda a
memória de todas os nossos ancestrais.
Seja como for, a natureza e a sabedoria dos homens desenvolveu, ao longo
de milênios certas práticas que podem ser usadas para o bem e para o mal. A
Magia Branca e a Magia Negra são uma realidade que não pode mais ser evitada.
A primeira merece ser divulgada. A segunda deve ficar restrita aos iniciados.

SIMPATIAS MÁGICAS DE ANJOS
No Século X da Era Cristã, importantes manuscritos foram encontrados, num
terraço nas proximidades de Jerusalém, por um grupo de pastores. A curiosidade e
o desconhecimento da parte deles fizeram com que a maior parte desses
manuscritos fossem destruídos, transformados literalmente em poeira. Todo esse
material foi guardado na urna original e mantida sob a tutela de um hoje extinto
mosteiro na rota das Cruzadas. Durante a II Guerra Mundial, os alemães se
apossaram desse tesouro, mas não tinham como tratar esses milhares de
fragmentos, por isso recolheram a urna a um depósito em Berlim.
Em 1968, uma funcionária aposentada do Tesouro Americano, especializada
na reconstrução de cédulas dilaceradas, por acaso teve acesso a esse acervo e foi
desafiada a restaurá-lo. Um adido cultural, na época, simplesmente mandou para a
casa dela todos os fragmentos disponíveis. Marion Verne Corey dedicou vinte
anos de sua vida, emendando aqueles fragmentos. Quando terminou e o
apresentou ao Departamento de Cultura, simplesmente confiscaram todo o seu
material, o que a matou de desgosto em 1989. Não havia interesse do
Departamento de Estado de que as pessoas comprovassem a existências dos anjos.
Quem pode saber o motivo?
Sabe-se que os Anjos se organizam nas hostes celestiais como uma espécie
de exército, com uma hierarquia sendo obedecida. Nessa hierarquia os
angelólogos identificaram três níveis, cada qual com três categorias cada uma.
O Ministério Celeste é o primeiro, com os Serafins, Querubins e Tronos,
ligados diretamente ao serviço de Deus. Numa hierarquia intermediária temos
uma espécie de corte celestial, com as Dominações, Potências e Virtudes,
controlando e guardando o universo e a humanidade como um todo. Finalmente,
na última e mais próxima do homem, temos os Principados, os Arcanjos e os
Anjos.

A estes cabe a tarefa de intermediar a comunicação do homem com seu
Criador, manter em ordem as nações, proteger a natureza, orientar e guiar cada
um dos habitantes do planeta.
Nesta última hierarquia vamos encontrar ajuda para a proteção de seu lar e
de sua casa, em simpatias cuja origem se perde no tempo, muitas das quais
encontradas na própria Bíblia e nos Livros Apócrifos que dela foram retirados,
como o Livro de Enoque, um dos mais eloqüentes no relato da atuação dos Anjos
entre os homens.
Assim, para proteção, orientação e transformação para melhor de seu lar e de
sua casa, vejamos algumas delas dessas Simpatias, feitas através dos Anjos.
PARA PRESERVAR O BOM HUMOR
Numa casa onde todos andam de mau humor, a vida não é nada fácil. A
discórdia se instala com rapidez. Todos andam nas pontas dos cascos, pronto para
reagir à menor provocação. Obviamente, isso é o que podemos chamar de um
verdadeiro inferno.
Tudo isso, no entanto, pode ser afastado, se você invocar o auxílio do Anjo
Vehuel, às 16:00 horas em ponto, acendendo uma vela azul diante de uma janela
aberta.
Converse com o anjo pedindo que devolva o bom humor para seu lar.
Observe a vela, o céu, as árvores e o que se passa do lado de fora da janela. Esse
Anjo costuma mandar um sinal de sua presença.
PARA A SAÚDE DO LAR
As pessoas andam adoecendo em sua casa? Ou alguém ficou doente e a
recuperação está sendo lenta demais? Além de seguir à risca todas as orientações
do médico responsável, peça ajuda a um Anjo que jamais a nega, o Anjo Daniel.
Para isso, junto a um vaso de flores que tenha sido regado naquele momento
e que contenha pelo menos três flores abertas, acenda uma vela amarela, às 16:20
horas em ponto, pedindo ajuda ao Anjo para a recuperação dessa pessoa.

Quando a vela terminar de queimar, leve o vaso para o quarto do paciente e
deixe-o lá até que ele se recupere.
PARA DESMANCHAR INTRIGAS
Mesmo dentro de sua casa você pode enfrentar problemas com intrigas.
Basta que você e sua família vivam em harmonia e felicidade para provocar
inveja, mau-olhado e olho gordo. Quando isso é lançado contra vocês, as intrigas
florescem com uma rapidez espantosa, estimulada pela negatividade dessa gente
que não consegue aceitar a felicidade alheia.
Para afastá-las e desmanchar todas as intrigas que estejam afetando seu lar e
seus familiares, pegue um pires branco, coloque uma vela verde no centro,
cerque-a com sal grosso e acenda-a, às 16:40 horas em ponto, ofertando-a ao Anjo
Hahasiah, pedindo-lhe que afaste todas essas coisas negativas de seu redor.
Quando a vela tiver terminado de queimar, lave o pires em água corrente,
depois deixe-o de boca para baixo, num canto de parede por três dias.
Nota: A comunicação com os Anjos se processa da forma mais natural
possível. Diante da vela, fixe seu olhar nela ou em algum ponto recomendado na
própria simpatia. Apenas converse com ele, pois embora você não o veja, ele
estará ali, diante de você, na chama da vela, possivelmente, ouvindo-o(a)
atentamente.
PARA COMBATER O DESÂNIMO
Um dos membros da família está passando por uma fase negativa e se
encontra desestimulado, afastando-se dos demais, demonstrando muita tristeza ou
desorientação?
Todo mundo passa por esse tipo de coisa, principalmente no mês que
antecede o seu aniversário. É o chamado período do "inferno astral".
Para evitar isso e o desânimo, um mês antes do seu aniversário ou
imediatamente, se for o caso, coloque três velas vermelhas num pires branco.
Atrás dele ponha um copo de água e um vaso com três rosas vermelhas, fazendo

uma espécie de altar. Às 17:00 horas em ponto, acenda as velas e converse com o
Anjo Imamaiah, pedindo sua ajuda para a pessoa que se encontra deprimida.
Se você estiver fazendo a simpatia para você mesmo(a), abra seu coração
para o Anjo, narrando com detalhes todos os seus problemas e pedindo orientação
e ajuda.
Quando terminar, tome o copo de água. Deixe a vela queimar em
homenagem ao Anjo. Leve o vaso para junto de sua cabeceira, onde deverá ficar
até que as primeiras pétalas começarem a cair. Quando isso acontecer, despetale
as rosas e atire tudo em água corrente.
Se o desânimo persistir, repita diariamente, por três dias seguidos, usando
sempre o mesmo vaso e as mesmas rosas.
PARA TOMAR UMA DECISÃO IMPORTANTE
Uma importante decisão precisa ser tomada. Com certeza ela afetará a todos
os membros da família, não será fácil de ser tomada nem agradará a todos. Não
existe uma outra alternativa, porém. Nessa situação, quando você se sentir
dividido entre o que precisa fazer e o que gostaria mesmo de fazer, peça ajuda a
quem é especialista nesse tipo de coisas.
O Anjo Nanael se presta a mediar essas decisões, fazendo com que elas se
processem com harmonia e concórdia, afastando problemas, desavenças ou
desentendimentos.
Às 17:20 horas, acenda três velas brancas, três vermelhas e três azuis, pondoas em três pires brancos diferentes, de forma que cada um contenha uma vela de
cada cor.
Peça ao Anjo ajuda para tomar a decisão e para convencer os demais
membros da família, para que tudo se processe com harmonia. Quando terminar a
sua conversa com o Anjo, deixe as velas queimarem e medite demoradamente
sobre a decisão que tem que ser tomada. Antes que as velas se apaguem, com
certeza o Anjo lhe mandará um aviso. Fique alerta, portanto, principalmente às
chamas das velas.

PARA REFORMAR A CASA
Vocês decidiram, depois de muitas sugestões e palpites, fazer uma reforma
na casa. É claro que isso representa um transtorno, mas a expectativa de logo estar
morando numa casa nova faz com que isso seja o de menos.
Acontece que muita coisa pode acontecer durante uma obra assim, desde
problemas com pedreiros até a falta de material e, o que é pior, o dinheiro pode
acabar antes de se terminar de fazer o que se pretendia fazer.
Para que esse tipo de problema não os aborreça, às 17:40 horas, todos os
dias, acenda uma vela verde ao Anjo Nithael, relatando-lhe o andamento das
obras, suas preocupações e necessidades. Quando alguém problema lhe parecer
insolúvel, no decorrer do tempo, transfira-o para o Anjo resolver.
PARA AS CRIANÇAS DA CASA
Criança é xereta, curiosa e estabanada por natureza. Não tem malícia
nenhuma nem noção de perigo. Para elas tudo é diversão, mesmo coisas que lhe
sejam perigosas.
Manter uma vigilância por vinte e quatro horas é um trabalho que ninguém
consegue fazer. Muitas vezes, as crianças acabam ficando nas mãos de Deus e dos
seus Anjos das Guarda, pois basta um piscar de olhos para que elas se coloquem
em perigo.
Para garantir uma proteção mais efetiva, todos os dias, entre as 18:00 e as
18:20 horas, coloque sua mão na cabeça da criança e peça mentalmente o
seguinte: "Mebahiah, cuide desta criança, por favor, meu Anjo!"
Pelo menos uma vez por mês, no dia correspondente ao nascimento da
criança, acenda uma vela branca, para esse Anjo.
PARA NÃO FALTAR DINHEIRO
Nos tempos de crise que enfrentamos, quando a economia do país tem
destruído implacavelmente sonhos e aspirações não apenas de empresários

falidos, mas de empregados demitidos, manter o dinheiro entrando em casa é uma
preocupação que deixa todo mundo careca e inquieto.
Quando falta dinheiro, falta tranqüilidade e as brigas surgem com muita
facilidade. Fuja disso, pedindo a ajuda de um Anjo especialista em não deixar
faltar essas questões materiais que são importantes na harmonia de uma casa.
No primeiro dia de cada mês, às 18:20 horas, coloque sete moedas ao redor
de uma vela verde, num prato branco, acrescente água e mel. Acenda a vela e
peça ao Anjo Poiel para que não deixe faltar o mínimo necessário para a
subsistência da casa e da família.
Nota: Quando a vela terminar de queimar, apagando-se antes de se consumir
totalmente, pegue esse prato e, com cuidado para não derramar a água, coloque-o
num ponto alto da casa, sobre um armário ou uma estante, acima da cabeça dos
membros da família.
PARA VÍCIOS
Quem tem uma pessoa viciada na família sabe o peso que isso representa na
vida de todos. A vergonha, a humilhação, a constante preocupação, o perigo
rondando sempre, as ameaças, tudo, enfim, que pode infernizar e tirar a
tranqüilidade de uma família e até dos vizinhos e amigos, que acabam se
afastando, por não suportar aquela situação.
É preciso, porém, perseverar para libertar a pessoa dessa cruz que ela
carrega. Para isso, o Arcanjo Nemamiah é um dos mais indicados e deve ser
invocado todos os dias, às 18:40 horas, diante de uma garrafa com água e uma
vela amarela.
Pedir a ajuda do Arcanjo com muita fé, para que ela se manifeste através da
água que está na garrafa. Quando a vela terminar de queimar, leve essa garrafa
para a geladeira. Faça com que o viciado tome pelo menos três goles dela três
vezes ao dia.
PARA PESSOAS MA -INTENCIONADAS

Não há família que não seja, cedo ou tarde, perturbada por pessoas malintencionadas, que de uma forma ou de outra a querem prejudicar ou a um dos
membros dela.
Tudo que estiver ao alcance deve ser utilizado para mantê-las longe de seu
lar, mas uma das Simpatias mais poderosas para isso é recorrer à ajuda do
Arcanjo Ieialel.
Às 19:00 horas em ponto, acenda uma vela azul para ele, chamando-o e
pedindo sua ajuda. Conte com detalhes o que ocorre, inclusive mencionando o
nome dessas pessoas. Deixe tudo por conta dele.
Quando a situação se resolver, pegue roupas, livros, brinquedos e móveis
velhos que tiver em sua casa e doe-os para a caridade.
PARA CURAR DOENÇAS
Muitas pessoas tem o dom de curar as doenças das outras pessoas apenas
pela imposição das mãos. Os antigos as chamavam de benzedeiras ou curadeiras.
É um dom divino que deve ser cultivado e mantido sempre em harmonia com as
hostes angelicais, que são as renovadoras das energias nesse campo.
Se você tem esse dom, habitue-se a fazer o seguinte: semanalmente, às
sextas-feiras, entre 24:00 e 24:20 horas, acenda três velas brancas num pires,
ofertando-a ao Anjo Vehuiah.
No pires, coloque um pouco de água e um pouco de açúcar ou mel. O que
sobrar ali deverá ser atirado em água corrente. Enquanto as velas ardem, converse
com o anjo, mantendo suas mãos abertas ao lado das chamas, tomando o cuidado,
é claro, de não se queimar.
PARA CONFLITOS CONJUGAIS
Por mais que haja compreensão e amor entre duas pessoas, cedo ou tarde os
conflitos acabam aflorando. Na realidade, é importante que eles aconteçam, pois
servem para indicar onde o relacionamento não está harmônico e, assim, ser
corrigido.

Cada conflito deve ser, portanto, uma oportunidade de crescimento e de
aproximação entre o casal. Para que seja realmente assim, faça o seguinte: todo
primeiro dia de cada mês, entre 24:20 e 24:40 horas, acenda uma vela branca,
num pires, oferecendo-a ao Anjo Jeliel. Converse com ele, pedindo sua proteção
nos assuntos conjugais.
Quando a vela tiver queimado até a metade, leve-a para fora de sua casa,
num gramado ou num jardim, onde ela deverá ficar até queimar totalmente.
PARA SEU MAGNETISMO PESSOAL
Toda pessoa tem um magnetismo próprio, que encanta e atrai as outras
pessoas. Algumas o cultivam e, com isso, conseguem se destacar das demais.
Isto é algo que todos deviam fazer, no entanto. Destacar-se pelas suas
qualidades pessoais, pelo charme e pelo carisma. A forma mais completa para se
conseguir isso, além dos cuidados que devem ser mantidos com a aparência, é
clarear sua aura da seguinte forma:
Num domingo, entre 24:40 e 01:00 hora, acenda num prato branco três velas,
uma branca, uma amarela e outra vermelha, pondo água e mel no fundo, depois de
fixadas as velas. Ofereça-as ao anjo Sitael, pedindo que limpe sua aura e reforce
seu magnetismo pessoal.
Quando as velas se queimarem, atire tudo que sobrou no prato em água
corrente.
PARA ANGÚSTIA
A angústia é uma sensação terrível, de medo e insegurança indefinidos,
refletindo-se no físico e no espiritual das pessoas, pondo-as num estado de
tremenda e terrível sensibilidade.
Muitas coisas podem estar acontecendo ao redor dela para que a sensação
apareça. Seja lá qual for a origem dela, a melhor solução é recorrer à ajuda de um
anjo especialista nesses assuntos.

Acenda imediatamente três velas brancas, ofertando-as ao anjo Elemiah,
pedindo sua valiosa ajuda. Cerque o pires onde estão as velas com pétalas de
rosas brancas. Quando as velas se apagarem, junte as pétalas, coloque-as no pires
e atire tudo que estiver dentro dele em água corrente.
PARA PESSOAS MALDOSAS
Certas pessoas, por sua própria natureza ou pelas influências negativas que
receberam e guardaram, são extremamente maldosas e não se incomodam em ferir
e prejudicar as outras. Essas pessoas vivem cercadas de uma escuridão tão grande
que precisam realmente de muita ajuda para saírem dela.
Ao invés de lastimarmos apenas, precisamos, como filhos do mesmo Pai,
ajudá-las. Para isso, nada como recorrer à ajuda do anjo Lelahel, acendendo num
prato sete velas brancas e espalhando mel e água entre elas. O melhor horário para
esse contato é da 01:40 às 02:00 horas.
Ofertá-las ao anjo, pedindo-lhe que, com sua generosidade e com seu
equilíbrio, conduza a pessoa maldosa de volta à luz. Após as velas se queimarem,
jogue o que estiver no prato em um jardim ou num gramado, depois lave o prato
em água corrente.
PARA PROTEGER SEU SÍTIO OU FAZENDA
Quem trabalha com agricultura e pecuária sabe como são instáveis seus
caminhos. A qualquer momento uma fatalidade ou uma praga pode pôr a perder
meses de investimento.
Assim, tudo que puder fazer para se assegurar do sucesso de seu
empreendimento é válido, principalmente contar com o precioso auxílio de quem
com freqüência está na presença de Deus.
Para isso, todo primeiro dia do ano, acenda sete velas de cores variadas,
dentro de um prato branco, pondo entre elas grãos ou qualquer coisa que
represente os produtos que cultiva em sua propriedade.

Isso deverá ser feito na parte mais alta do terreno. Ali, com fé, ofereça tudo
que estiver no prato ao anjo Cahethel, pedindo sua proteção para o ano que se
segue. Após as velas se apagarem, vire o prato de boca para baixo e enterre-o no
local.
No ano seguinte, recupere-o para refazer a simpatia.
Nota: Dizem que os Anjos são, na verdade, os olhos e ouvidos de Deus,
percorrendo todo o universo, vendo e ouvindo tudo o que é preciso ser visto e
ouvido. Ao retornarem à presença de Deus, cada um deles tem a apresentar
milhões de pedidos e muitas histórias recolhidos ao longo de seu trajeto pelo
cosmos.
Apenas num olhar Deus capta todos eles e decide o que será ou não atendido,
o que é sincero ou não, o que é ou não importante, o que merece ou não a atenção,
a preocupação e o trabalho das hostes angelicais.
Por isso uns são atendidos, outros não.

SIMPATIAS MÁGICAS COM ORAÇÕES
Desde os mais remotos tempos, quando o homem ainda não entendia os
fenômenos da natureza e atribuía a cada um deles a manifestação da força ou da
vontade de um ente superior ou divindade, ele aprendeu a render algum tipo de
homenagem a essa presença cuja natureza ele desconhecia.
Possivelmente uivos e grunhidos tenham sido a forma primitiva de
manifestação dessa homenagem, além de sacrifícios e rituais que aos poucos
foram se disseminando.
Nesse contexto, as orações foram se tornando cada vez mais comuns. Mesmo
um sacrifício ritual, sempre envolvia algum tipo de oração, quando a oferta era
feita. As fórmulas fixas surgiram como forma de padronizar e facilitar. Os
conceitos religiosos, à medida que foram se tornando mais acessíveis, deram
origem a novas orações, todas logo incorporadas ao repertório popular.
O reconhecimento e aprovação da Igreja para alguns santos, em detrimento
de outros, não impediu que orações apócrifas surgissem nas camadas mais
incultas, que buscavam, dessa forma, manifestar seu misticismo e pedir o auxílio
daquelas personagens ou entidades que estavam ao seu alcance e eram de seu
conhecimento. Isso apenas veio enriquecer ainda mais as Simpatias Mágicas.
Ao se recolher consigo mesmo, postar as mãos, pôr-se de joelhos e levantar
os olhos para o céu, em busca da divindade, o homem descobriu a fórmula
miraculosa de estabelecer e manter contato com o plano superior, aliviando suas
angústias, buscando paz, consolo e soluções para os mais diversos problemas.
À medida que criava divindades, santos, santas e entidades a quem recorrer,
o homem criou para cada uma delas uma oração específica. A reunião de todas
aquelas que hoje são conhecidas daria para encher volumes e mais volumes dos
mais grossos livros.

Algumas permaneceram, quase que santificadas, como o Pai Nosso, a Ave
Maria, o Credo, o Salmo 23 e tantas outras, principalmente aquelas derivadas do
cristianismo, muito embora cada religião tenha suas orações ou sua forma de orar.
A fé e a confiança na providência divina sempre foram ingredientes
poderosos, fazendo das orações as mais usadas e comprovadas simpatias de toda a
história do homem.
Atendendo a todos os campos da vida humana, as orações, antes de mais
nada, representam a linguagem comum entre o homem e a entidade a quem ele
pede ajuda, complementada pelo uso de uma vela e outros ingredientes,
específicos para cada momento.
As orações e rezas são, nas Simpatias Populares, um de seus mais ricos e
variados ramos, apresentando soluções para todos os tipos de situação, desde a
cura de uma doença até a proteção contra o mal e as entidades negativas.
Por muitos séculos restrita às camadas mais humildes da população, muitas
delas perderam importantes detalhes do sentido original na transmissão via oral,
de pai para filho. Quando passaram a ser escritas, ainda assim se registraram e se
registram variações de toda sorte.
Como nas demais simpatias, nas orações e rezas o componente principal é a
fé com que são feitas, não podendo ser obra da curiosidade ou da mera
experiência só para ver se dá certo. Os planos superiores entendem facilmente a
verdade que está em nossos corações, por isso é tolice querer enganá-los.
Nesse repertório tão vasto, vamos encontrar algumas formas de rezas e
orações realmente curiosas e que devem ser realizadas sempre com muita cautela
e da forma como for recomendada, pois qualquer brincadeira com isso pode
provocar resultados negativos de difícil previsão e controle.
Com o coração despido de maldade e sem a intenção de prejudicar o
próximo faça bom proveito de algumas dessas orações.
PARA DESMANCHAR O MAL

Todos estão sujeitos a serem atacados pelo mal, principalmente a mando de
alguma pessoa invejosa ou a quem ofendemos, mesmo sem querer, que buscam,
com isso, uma vingança.
Uma das simpatias mais fortes ainda hoje existentes é a Simpatia do Pai
Nosso Invertido, cuja ação contra o mal é das mais poderosas e definitivas, pois o
faz retornar para a pessoa que o provocou.
Para identificar os casos em que se deve usar essa simpatia, pegue uma
garrafa transparente, encha-a com água da torneira, beba sete goles, depois
complete de novo a garrafa, tampe-a, embrulhe-a num pano preto e guarde num
local escuro e sem luz.
Deixe ali por sete dias. Após isso, leve a garrafa para uma janela, colocandoa contra a luz do sol. Se estiver turva, com alguma coisa estranha dentro, é sinal
de que a simpatia deve ser feita.
Para isso, à meia-noite em ponto de uma sexta-feira de Lua Cheia, com uma
janela aberta dando para o lado do nascente, acenda uma vela preta e reze da
seguinte forma:
"Amém. Mal do nos livrai mas. Tentação em cair deixeis nos não e, ofendido
tem nos quem a perdoamos nós como assim ofensas nossas as nos perdoai; hoje
dai nos dia cada de nosso pão o. Céu no como terra na assim, vontade Vossa a
feita seja, reino Vosso o nós a venha, nome Vosso o seja santificado, céu no estais
que, nosso pai."
PARA OBTER UMA GRAÇA
Uma das orações mais conhecidas, da qual existem inúmeras variações, é a
das Treze Almas Benditas, feitas com o fim específico de se obter uma graça,
normalmente de difícil obtenção. O poder dessas almas tem sido constantemente
testado e a todos elas têm dado mostras de estarem irmanadas com o Cristo e com
o Criador, atendendo às súplicas mais desesperadas.
Deve ser rezada às treze horas em ponto, iniciando-se no dia treze do mês,
sendo repetida por treze dias seguidos. Todo dia, após rezá-la, acender uma vela

branca no quintal de sua casa ou em qualquer outro local fora dela, ofertando-a às
almas.
É a seguinte a Oração das Treze Almas Benditas:
"Treze almas benditas, em nome de Cristo, atendei meu pedido! Sabidas e
entendidas, vos peço em nome do sangue de Cristo, derramado por nós no
Calvário. Almas benditas, pelas lágrimas de Cristo, derramadas no Calvário, eu
vos peço: atendei meu pedido. Que assim como o sudário cobriu o corpo
sagrado, também o manto de Cristo me cubra com sua proteção, livrando-me do
mal e das tentações, concedendo-me a graça de... (citar graça solicitada).Treze
almas benditas, em nome de Cristo, agradeço a sua ajuda. Sabidas e entendidas,
jamais permitirão que meu sangue seja derramado, senão pela glória de Deus e
que minhas lágrimas apenas derramadas também pela glória de Deus. Amém."
Após ter feito a oração por treze dias seguidos, faça treze cópias manuscritas
desta simpatia e entregue na rua a treze pessoas que você não conheça.
PARA ESMORECER UM INIMIGO
Ter um inimigo é um péssimo negócio, pois é alguém que estará
constantemente conspirando contra nós. Seus fluídos negativos estarão
constantemente em nosso encalço e quer queiramos ou não, sempre acabam
provocando algum mal.
Livrar-se deles pode ser difícil, a menos que se use uma simpatia adequada,
como a famosa Oração da Coroa de Cristo, pródiga em fazer com que a
agressividade e o ânimo de um inimigo esmoreçam rapidamente.
Rezá-la durante sete dias, sempre ao meio dia, diante de três velas brancas,
pois em três pires, dispostos num triângulo. É assim:
"Coroa do Cristo vivo, coroa do Cristo morto, coroado Cristo crucificado,
coroa do Cristo ressuscitado. Pela coroa do sangue e pela coroa da dor, martírio
de Cristo no Calvário, eu peço que a sanha de meu inimigo... (citar o nome da
pessoa) seja abrandada e que se afaste dos meus caminhos e jamais ande de novo

em minha retaguarda. Pela coroa do Cristo morto pelos nossos pecados, que haja
paz no coração de meu inimigo e no meu também."
Rezar um Pai Nosso e três Ave Maria em seguida. Repetir em nove dias
alternados.
PARA PERTURBAÇÕES ESPIRITUAIS
Se você vem ouvindo vozes, vendo vultos, esquecendo coisas e deixando as
pessoas preocupadas ao seu redor, é hora de parar. Verifique dentro de seu
travesseiro se há alguma coisa estranha. Se tem uma mala com roupas que não
esteja usando, abra-a e examine também, bem como seus calçados.
Com certeza em algum desses locais você encontrará algo que não
entenderá. É sinal de que deve fazer a Ladainha do Coração de Jesus.
Como muitos já sabem, trata-se de uma das orações mais benéficas que deve
ser feita nesses tempos atribulados do final do milênio, de preferência todo
domingo à tarde ou segunda-feira cedo, conforme for a sua disponibilidade.
Copie-a numa folha de papel até decorá-la, isto porque você pode repetir esta
simpatia indefinidamente, mesmo quando estiver bom(a). Deve ser rezada ao ar
livre, fora de casa, se possível descalço(a), pisando a grama ou a terra.
É assim:
"Coração de Jesus, tenha piedade de nós; Coração de Jesus, ouça as nossas
súplicas! Se estamos cansados, repouse-nos; Se estamos cegos, alivia nossos
olhos. Se nos pesa a cruz de nossa vida, Ajuda-nos a carregá-la.Se nos verga o
sofrimento, Ensina-nos a suportá-lo. Forja-nos na caridade e no amor ao
próximo, Abra-nos os caminhos da justiça e do amor. Afasta-nos dos abismos do
vício e Ensina-nos as trilhas da virtude. Dá-nos a sabedoria e o discernimento, A
santidade, a sorte e a consolação, Para que perdoados de nossos pecados
Sejamos reconciliados com a graça do Criador. Dá-nos a esperança da vida
eterna, Na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Para que sejamos como
Ele, Imagem e semelhança do Pai. Amém."

A cada vez que rezar esta oração, faça uma cópia dela e dê-la a uma pessoa a
quem você preze muito.
PARA DESENVOLVER AS VIRTUDES
Ao realizar uma oração, o crente coloca toda a sua fé na certeza de que
obterá resultados. Ao pedir, muitas vezes ele pede para que a graça o atinja e ele
possa se tornar uma pessoa ainda melhor e mais digna de ser chamada de filho de
Deus.
Dentre essas orações, uma das mais virtuosas, mas pouco rezada atualmente,
pelo que se percebe ao nosso redor, é a Oração das Sete Graças do Espírito Santo,
que deve ser feita do primeiro ao sétimo dia do mês sete (julho), às sete horas da
manhã ou da noite, diante de sete velas acesas.
Após ser rezada a oração, as velas devem ser apagadas e acesas de novo no
dia seguinte. Só no sétimo dia é que elas devem ser deixadas para queimar até o
fim.
É a seguinte a Oração das Sete Graças:
"Derramai, Espírito Santo, vossa bênção sobre mim, dando-me as sete
graças, sete graças para mim. Dai-me a graça da Sabedoria para que eu saiba
apreciar o que é belo e possa fugir do que é ruim. A graça da Inteligência, dai-me
também Espírito Santo, para que eu saiba discernir a verdade. Quero também a
graça da Força, para com ela enfrentar o mal e ajudar meus semelhantes.
Preciso da graça do Conhecimento, para compreender a palavra de Deus e seus
ensinamentos. Necessito da graça da Piedade, para ser autêntico nas minhas
orações e na ajuda ao próximo. Nada serei sem a graça da Humildade, que me
fará ver que nada sou sem as graças do meu Criador. Amém."
PARA HUMILDADE
A humildade é uma das chaves para a harmonia do homem com a natureza e
com Deus. É demonstrando o quanto reconhece seu papel na vastidão do universo
que o homem se enobrece, se enche de luz e se destaca ante os olhos do Criador.

Uma das orações mais conhecidas e indicadas para essa demonstração
sincera de humildade e reconhecimento ao poder de Deus é a famosa Oração de
São Francisco de Assis, que fez de sua humildade a chave que lhe abriu as portas
do céu. É assim:
"Senhor, fazei-me um instrumento de Vossa Paz. Onde houver ódio, que eu
leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver discórdia,
que eu leve a união; onde houver dúvida, que eu leve a fé; onde houver erro, que
eu leve a verdade; onde houver desespero, que eu leve a esperança; onde houver
tristeza, que eu leve a alegria; onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que
ser compreendido, amar que ser amado! Pois é dando que se recebe. É
perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna,
Amém!"
Rezar esta oração todo mês, na primeira noite de Lua Cheia, diante de uma
vela acesa e de um copo de água. Após a vela queimar-se, beba a água.
PARA AFLIÇÕES
Há momentos em que apenas os olhos misericordiosos de uma santa podem
se voltar para nós e nos ajudar em nossas atribulações, de tão perdidos que
ficamos. Poder ser um perigo imediato, uma doença grave ou qualquer outra
situação quando tentamos nos apegar a algo sólido em meio à avalanche que se
abate sobre nós.
Nesses momentos, acode-nos sempre amorosamente a nossa Padroeira,
Nossa Senhora Aparecida. Para fazer um pedido a ela, uma promessa ou um
agradecimento, recorrer à Oração de Nossa Senhora Aparecida.
"Minha Santa Bendita, Nossa Senhora da Aparecida, que das águas fostes
tirada para lavar nossos pecados e nos guiar com sua luz! Consoladora dos
aflitos e amparo dos pecadores, eu venho pedir-te, Mãe Amantíssima, que voltes
teus olhos misericordiosos na minha direção, socorrendo-me em minha
atribulação. Eu te imploro, Santa Bendita, Nossa Senhora da Aparecida, que me

concedas a graça de... (citar a graça desejada), minha protetora, para que eu
possa, em paz, louvar-te com todo o meu coração. Caso atendido(a), eu
prometo... (fazer sua promessa), no prazo de ... (dias, meses ou anos). Mãe
Consoladora, Rainha dos Aflitos, eu vos peço ainda que preserves teu(tua)
servo(a), seus familiares e sua casa das doenças, das pragas, das discórdias, das
tempestades e dos males que possa flagelar-nos. Livra--me das tentações e
ilumina meu caminho para que eu possa louvar-te dignamente agora e para
sempre, na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém!"
Acender três velas brancas em três pires diferentes, ofertando-as à Santa. Se
o assunto for grave, repetir em nove dias seguidos, sempre no mesmo horário.
Quando obtiver a graça, faça nove cópias desta oração e dê-as a outras nove
pessoas.
PARA PROTEÇÃO CONTRA INIMIGOS
Antigamente, nas batalhas, você sabia de onde vinha o inimigo e quem era o
inimigo. Hoje em dia, isso já não é mais possível. Sem que você saiba, seu
inimigo não declarado pode ser seu vizinho, seu colega de trabalho e até mesmo
uma pessoa da família.
Esse tipo de sentimento é como um roedor que vai minando suas resistências
e abrindo caminho para a passagem de forças negativas de toda sorte. Para
fortalecer-se, independente de ter ou não identificado a presença de inimigos,
iniciar a Oração dos Inimigos no primeiro dia da Lua Minguante.
"Pelas três cruzes do calvário de Cristo eu me protejo contra os cravos
anônimos e os mercenários soldados que crucificaram o Mestre em seu suplício!
Pelo sangue das chagas de Cristo eu me defendo das lanças inesperadas e dos
ataques repentinos que desejam me martirizar. Pela rocha do sepulcro que
abrigou o corpo de Cristo eu me oculto dos olhos traiçoeiros e dos olhares
invejosos que abalam minha alma. Pela ressurreição do corpo de Cristo eu
encontro a defesa maior contra tudo e contra todos que lançarem contra mim
falso testemunho, acusações vis, traições torpes ou palavras mentirosas. Assim

defendido, nenhum poder terão meus inimigos, que nada poderão contra mim.
Jesus Cristo, valei-me em sua cruz! Virgem Maria, valei-me em seu sofrimento!
Senhor meu Deus, valei-me na proteção de Seu manto, Amém!
Fazer sempre por sete dias seguidos, todo mês, acendendo três velas a cada
vez e rezando um Pai Nosso, três Ave Maria e o Credo em seguida.
PARA AVALISTAS E FIADORES
Hoje em dia é um perigo avalizar ou ser o fiador de alguém em alguma
transação comercial. Com a crise financeira, as pessoas perdem toda a noção de
decência e honestidade, pois quando o desespero bate, é preferível que o outro
sofra do que ele, que se beneficiou do empréstimo.
Muita gente tem amargado prejuízos, sacrificando sua família, por culpa de
outros. Quando e se isso lhe acontecer, faça a Oração de Salomão durante sete
dias, começando numa segunda-feira, diante de três velas acesas. Esta é a oração:
"Senhor, fui fiador de meu companheiro e me empenhei em ajudá-lo, sem o
devido reconhecimento. Estou enredado na dívida agora, sem que dele obtenha
qualquer auxílio ou reconhecimento. Faze, Senhor, com que ele perca o sono
como eu, não repouse como eu, não coma feito eu, não beba feito eu, nada faça
sem antes vir se prostrar a meus pés e reconhecer o que lhe foi feito, assumindo
seu papel. Se isso não acontecer, como ave sem rumo ou animal sem lar, assim
ele deverá vagar, pela ingratidão cometida."
Rezar um Pai Nosso e três Ave Maria. Ao fim do sétimo dia, reúna todos os
restos de vela da simpatia, embrulhe num papel amarelo, amarre com uma fita
preta e jogue no quintal da casa dessa pessoa.
PARA TENTAÇÕES
Não apenas o jovem, mas mesmo o homem experiente, a qualquer momento
pode ter a fatalidade de se sentir atraído por uma mulher volúvel e sem caráter,
capaz de estragar definitivamente a vida dele.

Se isso está acontecendo com alguém que você conhece, faça a seguinte
oração sete vezes por dia, durante sete dias, acendendo uma vela branca a cada
vez.
"Que ...(fulano) não cobice a formosura da mulher vil, nem se deixe prender
nas teias de seu veneno. Ainda que o fogo arda em seu peito e se sinta andando
sobre brasas, que... (fulano) rompa esse círculo de atração que o prende às
lisonjas dessa mulher. Fazei, Senhor, com que ela seja execrada por sua infâmia
e por seus atos e perceba o erro e a maldade que comete. Se assim for, que Sua
compaixão e Sua bênção caiam sobre ela, assim como Jesus fez cair sobre
Madalena."
Após os sete dias, junte tudo que sobrou, embrulhe num jornal, juntamente
com sal grosso, pimenta-do-reino e vinagre, amarrando com uma fita preta e
dando sete nós cegos para arrematar.
PARA UMA GRAÇA IMPOSSµVEL
A descrença nas autoridades constituídas tem popularizado cada vez mais
esse tipo de simpatia. Sem meios de ter acesso ao trabalho, à saúde, à moradia,
morrendo à míngua e vendo seus filhos irem pelo mesmo caminho, o povo busca
o auxílio superior, único que os pode atender desinteressadamente e em quem
confiam.
Não percebem que, com isso, desequilibram o princípio básico das simpatias,
que é o de fazer a sua parte. Apenas pedir pode não ser suficiente. É preciso
compreender a força que possuem e usar o título de eleitor que lhes foi dado
graciosamente para algo mais importante e sábio do que a troca por um simples
sanduíche de mortadela ou uma dentadura nova.
Ao se fazer uma oração como a que se segue, é importante que a pessoa
tenha a consciência tranqüila de que fez, no mundo profano, tudo que estava ao
seu alcance e que, agora, só a ação de uma santa misericordiosa como Santa
Filomena pode ajudar.

Diante de três velas brancas, rezar por três dias consecutivos, sempre no
mesmo horário, a Oração de Santa Filomena.
"Oh Castíssima Virgem! Oh intocada Mártir de Jesus Cristo, como Ele
flagelada pelos algozes! Valei-me! Estou aqui, prostrado(a) de corpo e alma
diante de vós, em quem confio para minha amorosa advogada, para que possa
ser digno(a) de vossa poderosa intercessão junto ao Altíssimo, para solução de
meus problemas espirituais e temporais. Bem sei que gozais do mais alto favor
junto a Deus e à Virgem Santíssima, o que faz com que nada vos seja negado,
nenhuma graça que Lhes pedis, como provam inúmeros prodígios que se operam
continuamente pelo Onipotente e Misericordioso Deus por toda parte onde se
acrescenta o vosso santo nome Filomena. Ele, por Sua sapientíssima providência,
Vos escolheu para ser nossa esperança e nosso refúgio e auxílio nas horas de
aflição e desespero, quando tudo mais nos falha. Vós sois o nosso socorro neste
mundo de atribulações. Bendigo e glorifico o Senhor pela glória e poder com que
hoje vos coroa. Protegei-me, minha adorada santinha, e fazei-me sentir os efeitos
da vossa imensa caridade, alcançando-me a graça de que, com tanto urgência,
necessito. Fazei com que...(pedir a graça desejada). Oh Deus, sede eternamente
louvado e bendito em vossos santos."
Em seguida a esta oração, rezar um Pai Nosso e três Ave Maria em louvor ao
sangue da Mártir, terminando assim: "Santa Filomena, valei-me!"
PARA UMA GRAÇA ESPECIAL
Às vezes surgem problemas tão inesperados que a pessoa fica até atordoada,
sem saber o que fazer nem a quem recorrer. São problemas de toda natureza, de
saúde, de dinheiro e familiares.
O desespero, nesse caso, é um inimigo que só serve para atrapalhar,
aumentando os problemas que, se forem bem analisados, muitas vezes nem são
tão sérios assim. De qualquer forma, é bom ter a quem recorrer num momento de
atribulação.

Em casos assim, uma oração muito respeitada é a de Maria Bueno, que,
como a anterior, deve ser rezada em três dias seguidos, sempre no mesmo horário
do dia, diante de três velas brancas.
"Minha querida Maria Bueno, Espírito Iluminado, Mensageira de Cristo na
Terra, junto às criaturas vulneráveis como nós! Eu venho pedir o auxílio certo
para as minhas dificuldades, pois tenho certeza que serás a minha protetora e me
ouvirás, como sempre fazes quando estou desamparado(a). Com a tua
assistência, meu pedido não ficará no esquecimento. Imediata resposta obterei de
ti. Portanto, confio e entrego em suas mãos espirituais o meu problema que é...
(dizer o problema e a graça desejada).Maria Bueno, sinto o meu espírito tão
agitado, desesperado, amargo como fel por esta provação que me invade. Ser de
Luz, tenha pena de mim, ajuda-me como melhor achares, faze com que tudo
chegue aos caminhos certos para que a alegria, a saúde e a paz voltem ao meu
espírito atormentado. Por tudo, muito obrigado(a). Em troca de tua ajuda,
prometo socorrer todos que tu mandares em meu caminho, Amém."
PARA AGRADECER
Muita gente tem o hábito de apenas recorrer ao Criador, seus santos e
mensageiros nos momentos de atribulação, esquecendo-se de manter sempre
aberto um canal de comunicação com o plano superior, numa demonstração
simples de gratidão pelas pequenas coisas da vida e até pelo próprio cotidiano.
Jamais devemos nos esquecer que a maior graça, essa que recebemos todos
os dias, é a de viver. Por ela e pelas alegrias que ela nos traz, devemos demonstrar
nossa constante gratidão. Uma das formas mais bonitas e agradáveis de fazer isso
é a seguinte:
Pelo menos uma vez por mês ou no máximo a cada três meses, vá a um local
ao ar livre onde tenha relva, terra, árvores e água. Leve uma vela branca e acendaa ao seu lado. Em seguida leia vagarosamente, pausadamente, com alma, fé e
sentimento, o Salmo 23, da seguinte forma:

"O Senhor é meu pastor: nada me faltará. Por Ele descanso em terra
verdejante, junto ao repouso das águas, que refrigeram minha alma. Ele me guia
pelos caminhos da justiça, onde Seu nome é amado. Mesmo que eu caminhe para
o vale sombrio da morte, nenhum mal temerei, pois Ele estará comigo,
consolando-me. Ele prepara a minha mesa diante dos meus inimigos e abençoame com a abundância. Sua bondade e Sua misericórdia me acompanham todos os
dias da minha vida e com certeza habitarei o Reino do Céu para sempre."
PARA AGRADECER UMA GRAÇA ALCANÇADA
Praticamente todas as orações conhecidas trazem em seu bojo a maneira
adequada para se demonstrar a gratidão pela graça alcançada. Algumas com velas,
outras com a publicação da oração, outras rezando-se o Pai Nosso e a Ave Maria.
Ocorre que, quando alcançamos uma graça, essa manifestação de gratidão
pode e deve ser completada com uma oração específica, como é o caso da Oração
das Sete Louvações, feita especialmente para que se demonstre a gratidão.
Quando uma graça é conseguida, muitas vezes concorrem para seu sucesso a
intercessão do Anjo da Guarda, de um Santo Protetor, de Jesus Cristo, da Virgem
Maria e outros. A demonstração de gratidão deve ser abrangente e não será
sacrifício nenhum. Basta acender sete velas em sete pires brancos diferentes e
rezar assim:
"Louvado seja Deus, pela graça que me concedeu de...(dizer qual foi a
graça).Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, por interceder por mim.
Louvado seja o Espírito Santo, pela graça a mim concedida. Louvada seja a
Virgem Maria, por interceder por mim, Seu filho em Cristo. Louvado(a) seja...
(dizer o nome do Santo ou Santa), meu protetor e padroeiro, pela intercessão.
Louvado seja meu Anjo da Guarda, protetor e guardião constante, pela sua
intercessão. Louvadas sejam as Almas Benditas, sempre atentas ao sofrimento
alheio e poderosas mensageiras da paz e do amor de Deus."
Nota: As orações mais comuns, como o Pai Nosso e a Ave Maria também se
prestam a manifestações de gratidão, muito embora pareçam apenas fórmulas

repetitivas. Ocorre que muita gente não sabe rezar, não percebe que uma oração
pode pô-la em contato com o plano superior. Ao rezar, não tentam viver essa
experiência maravilhosa de estar em contato direto com o Reino do Criador.

SIMPATIAS MÁGICAS COM SALMOS
A cada dia, mais e mais se confirma o que a tradição popular já conhece há
muitos séculos. A Bíblia Sagrada, além de ser a reprodução escrita da palavra de
Deus, apresenta para os homens, um cabedal de conhecimentos e informações que
surpreendem ainda hoje.
Uma antiga prática, outrora muito usada e caída em desuso principalmente
durante a Idade Média, um período de trevas, ignorância e intransigências, tem
ressurgido com força surpreendente, disseminando-se rapidamente.
Basta abrir as páginas de um jornal qualquer para vermos os agradecimentos
que são publicados, de graças obtidas, muitas delas inspiradas na própria Bíblia.
A utilização dos Salmos como forma de ligar-se a Deus e obter dele o auxilio
necessário não é nova. O Rei Davi reuniu-os e utilizava-os para orar.
Muitas dessas orações ainda hoje circulam, visivelmente adulteradas pela
tradição oral que as transmitiu, visto que a Bíblia só pôde ser impressa muito
depois e, antes disso, apenas de ouvido para ouvido elas eram transmitidas.
Os Salmos são um importante elo de ligação entre a Criatura e Criador. Para
cada situação, um deles será útil de deverá pô-lo em contato com o seu Deus.
PARA NÃO SER INJUSTIÇADO
Todos nós conhecemos muito bem pelo menos um caso de injustiça
cometida contra alguém. Por mais que se tente combater isso, a injustiça é criação
do homem e sempre vai existir.
Para se proteger disso, evitando que qualquer injustiça seja cometida contra
você ou seus familiares, escreva numa folha de papel branco o Salmo 1 ( Bemaventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,...) e leia-o antes de
sair de casa, do lado de dentro da porta e ao retornar, do lado de fora.
PARA AFASTAR INIMIGOS

Por mais que você viva honestamente e procure se manter longe dos
malandros e encrenqueiros, você sempre estará sujeito a ter um cruzando o seu
caminho ou o caminho de sua família. São pessoas de má índole, cuja vida foi
construída na violência e no desamor. Para elas, ter um inimigo a mais ou um a
menos pouco importa.
Fuja desses inimigos gratuitos e perigosos, lendo toda noite, antes de se
deitar, o Salmo 2.
PARA AFASTAR INTRIGAS E ADVERSIDADES
Às vezes coisas acontecem em nossas vidas que parece que estamos sendo
testados, tamanhas as adversidades que vêm todas ao mesmo tempo, tirando-nos a
serenidade e até a razão. Amontoam-se problemas, inimigos, intrigas, brigas e
tudo que é negativo.
Essa seqüência de adversidades pode estar sinalizando o quanto nos
distanciamos do nosso Criador e, apesar de ser um acontecimento desagradável,
serve como caminho para voltarmos para Ele.
Um dos Salmos mais poderosos para isso é o Salmo 3 e somente deve ser
utilizado em momentos de grande aflição e atribulação. Quando se sentir assim,
busque seu consolo neste maravilhoso Salmo, lendo-o de hora e levando-o
copiado numa folha de papel branca, dobrada em seu bolso.
Nota: Para esta e para qualquer outra simpatia que envolver o uso de um
texto bíblico, copiá-lo sempre num papel branco, sem pautas ("O Senhor escreve
certo por linhas tortas."), levando-o dobrado no bolso da camisa ou da blusa,
próximo do coração. Jamais pô-lo junto com dinheiro ou em carteiras plásticas.
Os antigos costumavam costurá-los em saquinhos de algodão e pendurá-los no
pescoço, também com um cordão de algodão, à altura do coração.
PARA LIVRAR-SE DA ANGÚSTIA
Este sentimento que nos assalta repentinamente, como um pressentimento,
uma opressão no peito, deixando o coração pequeno e a mente confusa, como se

previsse ou esperasse uma tragédia pode ter mil e uma origens, mas todas elas
desaparecem, quando se usa simpatia correta para isso.
Se você se sente assim, pare tudo que está fazendo, vá para um lugar
tranqüilo, acenda uma vela num pires branco, ao lado de um copo de água, depois
leia por três vezes, bem devagar, o Salmo 4, procurando se concentrar no que ele
diz.
Quanto terminar, derrame um pouco de água no pires e beba o restante. Lave
o pires em água corrente depois, jogando os restos da vela fora.
PARA SE LIVRAR DE PERSEGUIÇÕES
Tem gente que se alegra com a fraqueza alheia, fazendo questão de
evidenciá-la, humilhando os mais fracos. A fraqueza não é um defeito, mas pode
ser espelho da humildade e característica dos espíritos puros e pacíficos.
Há lugar certo para estes espíritos pacíficos no reino de Deus e há paz para
eles, se orarem com fé e fervor, pedindo ao seu Deus a proteção e o escudo para
isso.
Quando se sentir vítima de perseguições, leia todos os dias, ao nascer do sol
e ao pôr do sol, o Salmo 5, sempre bem devagar, até se sentir tranqüilo.
Nota: Muitas pessoas, depois que utilizam os Salmos para resolverem algum
problema em suas vidas, simplesmente se esquecem do que fizeram e só voltam a
recorrer a eles quando algum novo problema surge. Este é um erro que mais ainda
afasta o homem de seu Criador. Quando tudo está bem em sua vida, lembre-se de
rezar diariamente o Salmo 23 ou o Salmo 8.
PARA TER PAZ POR ALGUMA CULPA
Jesus um dia disse sabiamente à multidão enfurecida: "Atire a primeira pedra
aquele que se considera sem pecado!" Fomos criados à imagem e semelhança de
Deus e tínhamos tudo para sermos perfeitos. Provamos que isso não era possível
logo com o primeiro casal e até hoje continuamos errando. Tanto que já se aceita
a máxima: "Errar é humano!"

Quem erra pode sofrer e se angustiar pelo seu erro. O consolo está em Deus
e pode ser encontrado com a leitura diária do Salmo 6, sempre ao meio-dia,
quando o sol está a pino e não há sombras sobre a terra, mas apenas luz.
Repetir até obter a paz desejada. A leitura deve ser bem pausada, tentando
penetrar no sentido do que está escrito no Salmo e perceber o que se está pedindo
a Deus.
PARA SE LIVRAR DE ADVERS°RIOS MALICIOSOS
Quem trabalha na retidão e na justiça torna-se alvo dos adversários
maliciosos, movidos pela preguiça e pela intriga, que fazem de suas vidas um
constante malefício, espalhando sua peçonha por onde passam.
Normalmente são elementos pegajosos, grudentos e devem ser evitados. Para
que eles se afastem de você ou nunca se aproximem, leia o Salmo 7 por sete
vezes, em sete dias seguidos, começando na segunda-feira.
Para isso, você deve escolher uma hora do dia e um local onde o sol projete
sua sombra na direção de onde mora esse adversário.
Nos dias seguintes, repetir no mesmo local e horário.
PARA AGRADECER E LOUVAR A DEUS
A cada dia que passa, temos novos motivos para louvar a Deus. Quando
recebemos uma graça, então, a gratidão deve ser proporcional à dádiva recebida.
Quando terminamos uma simpatia feita com os Salmos e comprovamos que eles
foram o caminho que levaram nosso pedido ao Senhor, sentimo-nos na obrigação
de agradecer ao Criador.
Você não precisa de nenhum motivo especial para fazer esta simpatia,
simplesmente porque já tem todos eles.
Toda manhã, abra uma janela para o lado em que nasce o sol e recite o
Salmo 8. No início você pode ler, mas faça o possível para decorá-lo.

A qualquer momento do dia que sentir vontade de agradecer ao Senhor,
murmure este Salmo. Verá como coisas maravilhosas acontecerão em sua vida
quando você se põe em sintonia com o Criador.
PARA CAUSAS DIFÍCEIS
Às vezes nós nos deparamos, em nossas vidas, com situações aparentemente
impossíveis de serem superadas. A angústia, o desespero e a impotência geram
um sentimento geral de frustração com o qual é difícil de conviver.
Como só não existe solução para a morte, principalmente porque ela não é
um problema, mas uma passagem natural que todos terão de enfrentar, nos
Salmos vamos encontrar sempre o lenitivo para nossos problemas.
Diante de uma causa impossível, ler sete vezes seguidas, em horas ímpares, o
Salmo 9, acendendo, a cada vez, uma vela branca, num pires branco, sob a chave
da porta da rua.
Quando terminar de queimar a sétima vela, a chave será devolvida à porta.
Todo o tempo que durar a simpatia, a porta deverá ficar fechada.
PARA PERSEGUIÇÕES
Esta é uma experiência que todo mundo já deve ter enfrentado. Se não
enfrentou ainda, é possível que venha a enfrentar, porque o ser humano ignorante,
quando não dispõem de argumentos nem de qualidades para ombrear-se com seus
semelhantes, acabam usando esse artifício covarde.
Pode ser um professor, um chefe, um policial, um amigo, um parente,
qualquer um. Contra eles, como defesa e sem arrumar mais confusão para você
com um "choque de retorno", use a força do Salmo 10.
Copie-o numa folha branca, sem linhas, lendo-o no local onde
ocorre a perseguição nas horas múltiplas de cinco (5, 10, 15, 20). Repita por
cinco dias, depois queime o papel na chama de uma vela branca, que deverá ser
ofertada ao seu Anjo da Guarda.

PARA INTRIGAS OCULTAS
O sucesso, a vitória, o destaque, a fama, o reconhecimento público, etc., são
situações que expõem o ser humano à inveja de seus semelhantes.
Muitos se regozijam com as vitórias alheias, que lhes servem de exemplo e
motivação. Outros, porém, derrotistas profissionais, preferem criticar e tentar
empanar o brilho daqueles que ousaram cintilar mais alto do que eles.
São pessoas perigosas, cujas intrigas podem fazer mal aos inocentes. Contra
essas, use a força do Salmo 11, lido todas as manhas, ao se levantar e em jejum,
numa janela voltada para o nascente do sol.
PARA ORADORES
Saber falar pode ser um dom, mas pode ser também uma habilidade a ser
desenvolvida com um pouco de treinamento e esforço por qualquer pessoa.
Deus nos criou a todos a sua imagem e semelhança. Isso significa que todos
nascemos com as mesmas habilidades. Uns desenvolvem mais uma ou outra, mas
todos tem potencial para fazer o que quiser fazer.
Para se tornar um orador, concentre-se no Salmo 12, lendo-o em voz alta
diante de um espelho, com uma vela branca acesa ao lado.
Treine essa leitura enquanto a vela arder, por pelo menos 12 dias seguidos e
já verá os resultados.
PARA COMBATER O FRACASSO
Quando fracassamos por nossas próprias deficiências, saímos desse processo
enriquecidos, porque aproveitaremos a lição para aprender a não incorrer nos
mesmos erros de novo.
Quando, no entanto, nosso fracasso se aproxima provocado por inimigos
interessados em nossa derrota, temos o direito de nos rebelar contra isso e usar a
força do Salmo 13, um dos mais fortes contra inimigos.

Recitá-lo 13 vezes seguidas, com muita fé e em voz alta, concentrado na
leitura. Em momento nenhum deseje o mal para seus adversários, apenas que a
justiça divina prevaleça contra a maldade deles.
PARA A CORRUPÇÃO
Esta é uma simpatia que deveria ser praticada por todo o povo brasileiro,
num dia previamente marcado, para que consigamos tirar nosso maravilhoso país
da vergonhosa posição de um dos 10 mais corruptos do mundo.
Entretanto, a corrupção não é algo tão recente por aqui. Já nos tempos da
Bíblia se lutava contra essa praga, pior que a dos gafanhotos.
Se a corrupção está afetando sua vida de alguma forma, reze um terço e,
após cada Glória ao Pai, leia o Salmo 14.
PARA PAZ NA CONSCIÊNCIA
Chegamos ao cúmulo, em nosso país, de sermos chamados de tolos,
ingênuos, idiotas e loucos apenas porque perseveramos na bondade, na justiça, na
paz e no louvor ao Senhor, nosso Deus.
Os maus, os ímpios, os corruptos, os inimigos de toda sorte riem e zombam
de nossa humildade, jogando-nos na cara os frutos de suas ações enganosas.
Qualquer crente pode se abalar nesses momentos, por isso, para evitar esse
tipo pernicioso de tentação, a leitura e a meditação diária sobre o Salmo 15 dará
paz de consciência a todos aqueles que trilham o caminho da retidão e da
verdadeira luz.
PARA SORTE EM GERAL
A solução para todos os nossos problemas está na fé. É ela que remove as
montanhas que entravam nossos caminhos, que ilumina nossos corações e nos
concede tudo na medida de nossas necessidades.

Cada um tem a sua cota de sorte, mas muitos não podem lançar mão dela por
encontrarem-se entorpecidos pelo desejo de facilidades e privilégios de caráter
egoísta e mesquinho.
Antes de mais nada, não deixe que seu coração se contamine com isso.
Aceite a sorte que lhe foi destinada e permita que ela haja por você.
Para isso, todo dia, antes de se deitar e imediatamente após se levantar,
sempre em pé, leia e medite por instante sobre o Salmo 16. Verá como terá a sorte
de ver coisas maravilhosas acontecerem em sua vida.
PARA PROTEÇÃO DIVINA
Nossos problemas podem chegar, em um determinado momento, a nos levar
a situações verdadeiramente desesperadoras, quando julgamos que nada no
mundo poderá nos ajudar.
Nosso desespero nos cega, impedindo de ver a verdadeira saída, a única a
ajuda, o único amparo possível.
Se você viver uma situação assim, recorra ao Salmo 17. Recolha-se a um
local isolado e silencioso, deite-se confortavelmente, reze um Pai Nosso, depois
comece a ler este Salmo. Leia-o até que se esgote em você toda a angústia e a
calma invada sua alma. Se tiver fé, perceberá a mão de Deus acalentando-o(a) e
apontando-lhe o caminho, a solução.
Nota: As pessoas têm a tendência de apenas recorrer ao Criador nos
momentos de atribulação, esquecendo-se de honrá-lo e louvá-lo nos momentos de
paz e alegria.
Este Salmo pode e deve ser lido diariamente, mesmo que tudo esteja bem em
sua vida, como forma de prevenção e de agradecer a Deus o que Ele lhe
proporciona.
A maneira de proceder a leitura é a mesma.
PARA VITÓRIAS

Uma vitória é sinal de que avançamos em nossa luta por um ideal e por um
objetivo. Os guerreiros antigos costumavam celebrar suas vitórias, dando a elas o
exato valor merecido. Também os chefes sabiam reconhecer isso e brindavam os
soldados com algum tipo de recompensa.
Mesmo nós, ainda hoje, quando conseguimos aquele sonhado emprego,
quando realizamos um grande negócio, quando compramos aquele carrinho que
queríamos há muito tempo ou, finalmente, chegamos à tão sonhada casa própria,
estamos alcançando uma vitória.
Uma vitória que deve ser agradecida. Uma das maneiras mais louváveis aos
olhos do Senhor é a leitura do Salmo 18, durante dezoito dias consecutivos,
sempre às dezoito horas.
Acenda uma vela a cada vez e deixe a Bíblia aberta todo o tempo neste
Salmo, coberta com uma toalha branca.
PARA NOIVADO
Há muitas simpatias para o namoro e mais ainda para o casamento.
Comparadas a elas, há poucas simpatias para o noivado, muito embora esse
período entre a descoberta do amor e sua consolidação com o casamento, seja dos
mais importantes.
Este salmo proporciona ao noivo, principalmente a tranqüilidade e a calma
para tomar sua decisão.
Ao mesmo tempo, é uma garantia de iniciar um período de aprendizado que
levará a uma decisão consciente e madura.
Dessa forma, se você vai ficar noivo(a) ou já o é, habitue-se a rezar o Salmo
19 toda manhã, em jejum.
PARA ELEIÇÕES
Uma eleição, hoje em dia no Brasil, é mais um ato de obscenidade e de
ofensa à ingenuidade do povo do que qualquer outra coisa.

Dia chegará, porém, em que esse estado de coisas mudará e a educação e a
consciência prevalecerão.
Nesse dia, o bom candidato será escolhido como um ungido, como um eleito.
Para esses, seus cabos eleitorais não espalharão "santinhos" nem gritarão
slogans nas ruas: para esse Iluminado, todos orarão o Salmo 20.
PARA AGRADECER PODER RECEBIDO
O poder, para o homem, é um teste muito sério e poucos passam por ele
ileso.
Com o poder na mão, aquele que julgávamos humilde descobre a arrogância;
o que parecia manso, descobre a força; o que parecia inofensivo, descobre as
garras.
Apenas os eleitos, os puros de coração, os mansos de verdade, os líderes
autênticos se revelam no poder.
Se você vai assumir algum cargo de poder ou de alguma forma ter poder, não
se esqueça, pela sua alma, de rezar fervorosamente o Salmo 21, toda noite, com a
Bíblia aberta e duas velas brancas acesas e postas em pires com água.
PARA DESESPERO
É apenas no desespero que o homem busca a divindade para pedir o auxílio.
Enquanto no auge do sucesso e da fama, ele vive e se alimenta de sua glória.
Quando a tragédia chega, ele percebe que, todo aquele tempo, sua alma
esteve faminta.
Não permita que isso aconteça com você. Se tem algum sucesso e quer evitar
o desespero total com o fracasso em todos os sentidos, reze, medite e aprenda com
o Salmo 22.
Ele define claramente onde estão as respostas.
PARA ORAR
Qualquer comentário sobre o Salmo 23 é desnecessário. Ele

serve para orar, para agradecer, para nascimentos, para sepultamentos, para
vitórias, para derrotas, para a alegria, para a tristeza...
Enfim, é a obra prima de Davi. É o homem pondo toda a sua confiança na
mão de Deus.
É Deus estendendo sua mão para o homem.
Há mil e uma simpatias com o Salmo 23, mas uma das mais conhecidas é
aquela que manda orá-lo antes de qualquer viagem mais longa ou mais perigosa,
acendendo três velas brancas.
Assim, antes de mais nada, é um salmo de esperança, de certeza e de
gratidão.
PARA OBTER PROMOÇÃO
Sempre que há uma situação de disputa entre duas pessoas, por uma
promoção, em determinado tipo de trabalho, a decisão pode estar com a aquele
que conhece e ora o Salmo 24.
Ele é recomendado e utilizado por aqueles que querem atingir um objetivo e
chegar a um determinado ponto de suas carreiras profissionais.
Uma das simpatias mais usadas e copiar este salmo no lado de dentro de um
envelope, lacrá-lo, depois endereça-lo a você mesmo, com o endereço de seu
trabalho.
Levar esse envelope para lá e guardá-lo numa gaveta ou armário onde
ninguém mexa.
PARA EVITAR FRACASSO
A qualquer atividade que o homem se dedique, ele espera, como recompensa
de seu esforço, o sucesso.
Comer o pão de cada dia com o suor do rosto é o mínimo que se espera do
homem.
Como ser criado à imagem e semelhança do Criador, ele tem que ir mais
longe.

Por isso a ambição medida não é um defeito, mas uma virtude. Para os
homens que fazem desse tipo de virtude uma norma de conduta em seu trabalho,
rezar o Salmo 25 é uma lição de humildade e de confiança.
Toda pessoa que trabalha deveria tê-lo em sua mesa e rezá-lo antes de
começar seu dia.
PARA ESTAR EM PAZ COM SUA CONSCIÊNCIA
Hoje em dia, o homem ou a mulher que pode se deitar em sua cama, pôr a
cabeça no travesseiro, rezar e dormir com a consciência tranqüila, pode ser
considerado um santo.
Um santo porque não se deixou corromper pelas facilidades nem pela
promiscuidade que parecem personificações das profecias bíblicas do Apocalipse.
Muitos já vêem que chegamos ao fins dos tempos. É hora dos justos,
daqueles que fazem do Salmo 26 seu lema de vida.
PARA O MEDO
Se você tem medo. Se você se deita à noite para dormir e tem medo. Se você
não sai de casa, porque tem medo. Se não pede um aumento ao seu patrão porque
tem medo. Se faz de sua vida uma fuga constante, porque tem medo, abra sua
Bíblia e leia o Salmo 27.
Leia e medite sobre ele e verá que seus temores são infundados e que um
poder maior estará em sua retaguarda, protegendo-o, sempre que sentir medo.
Nota: Todos os registros de simpatias que utilizam o Salmo 27 têm uma
coisa em comum: este salmo tem que ser decorado e orado no escuro.
Pela sua própria natureza e conteúdo, fica fácil deduzir o motivo dessa
exigência.
PARA ENFRENTAR UM NOVO EMPREENDIMENTO

Sempre que se enfrenta um novo empreendimento, uma nova mudança ou
algo que altere radicalmente nosso ritmo de vida, automaticamente nosso próprio
organismo reage a isso, provocando problemas de saúde.
Quantas crianças não adoecem, quando a família se muda de casa? Quantos
animais de estimação simplesmente somem, quando a mudança acontece?
Não é um processo fácil de enfrentar. As mudanças geram um estresse
violento sobre as pessoas e só na paz de espírito elas conseguem ajuda para
superar isso.
Se você vai iniciar um novo empreendimento ou fazer uma mudança, reze
por sete dias consecutivos o Salmo 28, logo após acordar pela manhã.
Se puder, decore-o e repita-o a todo momento em que se lembrar, até que
tudo se concretize.
PARA ATINGIR OBJETIVOS
A pessoa decidida, que traça seus caminhos, sempre consegue chegar onde
quer, principalmente quando tem fé, confia no seu Deus e em si mesma.
Hoje em dia, são pessoas difíceis de serem encontradas, pois trata-se de
gente desprendida e disposta a ajudar os outros.
Temos que preparar o futuro, não para nós, mas para nossos filhos e netos.
Por isso, para que todos eles tenham objetivos definidos e os atinjam,
devemos ensiná-los a orar o Salmo 29.
Quando fizer isso, tenha sempre perto de vocês algum tipo de madeira
queimando.
Nota: À margem de uma manual encontrado num laboratório de um
alquimista, foi anotado o seguinte: "água limpa, serragem de cedro, leite tomado a
um bezerro e fogo. Bebi enquanto o mestre de canto entoava o Salmo 29. A voz
do Senhor habitou meu peito." Está indicada como uma simpatia para tornar a voz
mais possante e inteligível.
PARA SUPERAR INFORTÚNIO

Há um provérbio popular antigo que diz assim:
Dinheiro na mão é vendaval!
Há pessoas que ontem tiveram tudo e hoje nada têm e não conseguem
entender o que aconteceu com elas. A resposta é simples: tiveram tudo, mas não
tiveram Deus, por isso tiveram de voltar ao princípio de tudo e começar de novo.
Você deve conhecer pessoas assim, que mesmo após o primeiro revés, não
aprenderam. Trabalharam com afinco e recuperaram tudo que haviam perdido,
mas continuaram esquecidos de Deus, por isso perderam tudo de novo.
Simplesmente são pessoas que se esquecem de agradecer. Simplesmente são
pessoas que jamais rezaram nem rezarão o Salmo 30, por isso passarão por suas
vidas ganhando muito e perdendo tudo.
PARA INIMIGOS OCULTOS
Nem

sempre

estamos

preparados

para

enfrentar

o

ataque

feito

inesperadamente por aqueles inimigos ocultos, que se põem acima de tudo e de
todos e se julgam no direito de decidir as vidas e os destinos das pessoas. São
pessoas sem escrúpulos, que semeiam a maledicência, que atentam contra seu
nome e sua honra, não tendo o menor constrangimento em lança-los na lama para
atingirem seus objetivos escudos.
Contra esses elementos que agem na escuridão e são guiados pelas trevas, a
única e mais poderosa das armas é o amor de Deus. Para obtê-lo, reze com fervor
o Salmo 31, por seis vezes seguidas, uma a cada uma das horas pares entre as oito
e as dezoito horas, toda segunda-feira.
PARA EXERCITAR A HUMILDADE
Freqüentemente nós nos esquecemos de nossa condição de seres humanos,
frágeis por um lado, mas fortes por outro, por sermos feitos à imagem e
semelhança do Criador. Esquecemos da humildade que precisamos exercitar para
lidar com as outras pessoas e de levantarmos nossas mãos para o céu e agradecer
o Deus que nos criou.

Como um exercício de bem-estar, de paz, de alívio e até de reconciliação
com Deus, pelo menos uma vez a cada mês, recolha-se a um local tranqüilo, de
preferência em contato com a natureza, orando e meditando sobre o Salmo 32. É
uma verdadeira volta às origens altamente repousante.
PARA AFASTAR AS TRISTEZAS
Ninguém está livre de ser atacado a qualquer momento pelo tristeza. É um
sentimento que surge inesperadamente, por causas que nós

mesmos

desconhecemos. É como um ratinho roendo-nos por dentro, incomodando e
aborrecendo. Simplesmente falta-nos a alegria das coisas simples com a qual
devemos nos manter constantemente em contato. Alegria que pode ser mantida
com a leitura mensal do Salmo 33 ou com sua leitura naqueles momentos em que
a tristeza ameaça nos abater. É um refrigério e um escudo ao mesmo tempo.
PARA SUPERAR OBSTÁCULOS
De repente, nós nos deparamos com alguma coisa que julgamos insuperável,
travando nosso caminho ou nublando nossa vida, de forma ameaçadora. Parece
que o mal está prestes a se abater sobre nós e não há caminho salvador que nos
livre do perigo.
Para aquele que confia em Deus, no entanto, a saída e a resposta estão ao
alcance. Através do Rei Davi, esse caminho já foi traçado há séculos atrás. A
oração fervorosa do Salmo 34 traz luz sobre as trevas e remove os obstáculos que
pareciam intransponíveis, aplainando nosso caminho.
PARA ENFRENTAR UMA DEMANDA JUDICIAL
Não basta ser inocente hoje em dia. É preciso que se prove a própria
inocência, o que, reconheçamos, é uma tarefa impossível em qualquer situação.
Uma demanda judicial significa que houve um desentendimento anterior e que a
lei vai decidir quem tem ou não razão. Acontece que a lei é impessoal, fria,
objetiva e muitas vezes pode ser manipulada em benefício do culpado. Não somos

hipócritas ao ponto de ignorar que é assim que as coisas acontecem. O pobre,
diante de uma demanda judicial de grande importância, sabe que só poderá contar
mesmo com o auxílio do Grande Juiz, aquele que a todos julga e que reconhece a
verdade no coração dos homens. Para obter essa ajuda, recite três vezes seguidas,
a cada seis horas, o Salmo 36, nas trinta e seis horas que antecederem o
julgamento da demanda, confiando na ajuda divina.
PARA PERSEGUIÇÕES
No trabalho, na rua, na escola, no próprio lugar, ninguém está livre de, de
uma hora para outra, sofrer perseguições sem motivo. Há coisas com as quais
podemos lidar e resolver. Há outras, porém, que pelo seu porte exigem que um
auxílio superior seja invocado.
Para fazer isso, recite o Salmo 37 ao nascer e ao pôr do sol, com o corpo
voltado para o astro-rei, imaginando que a luz que ele irradia é a luz divina que irá
destruir seus perseguidores.
PARA PEDIR AJUDA NUMA ATRIBULAÇÃO ESPIRITUAL
O sofrimento espiritual é tão ou pior até que o sofrimento físico, pois é algo
contra o qual não existe remédio feito pelo homem. O remorso corrói mais que o
mais poderoso dos ácidos. O arrependimento sem perdão penaliza mais que a cruz
mais pesada ou o cravo mais pontiagudo.
O pecador que se arrepende deve procurar no Senhor o lenitivo para seu
sofrimento, desde que seu arrependimento seja sincero. Deus saberá ler seu
coração. Como preparação para esse perdão, recitar com fervor, sempre que se
lembrar, o Salmo 38, com o pensamento voltado para o Senhor e Salvador,
suplicando e esperando dele o perdão que devolverá a paz espiritual.
PARA ATINGIR UM OBJETIVO
Não basta planejar alguma coisa e empenhar-se nela com afinco, buscando o
resultado positivo. É preciso que, acima de tudo, uma luz especial banhe esse

empreendimento e ilumine a estrada para evitar que um buraco oculto detenha as
passadas do caminhante.
Todo aquele que caminha sozinho, perde-se de alguma forma. Aquele que
caminha com Deus, sabe que seu destino é certo e que a viagem é tranqüila.
Ao planejar qualquer objetivo, transcreva em seu planejamento uma cópia do
Salmo 39, lendo-o com freqüência para pedir ao Senhor que mantenha sua luz e
assegure o seu sucesso.
PARA SUPERAR DEFICIÊNCIAS PESSOAIS
Deus criou o homem a sua imagem e semelhança espiritualmente. A carne é
fraca e sujeita a imperfeições. Muita gente se angustia e renega suas deficiências,
quando, em verdade, deviam compreender a lição por trás de tudo isso e confiar
na providência divina e em Sua sabedoria.
Uma imperfeição, por mais que possa nos incomodar, tende a nos fazer
desenvolver outras habilidades para compensá-la. A história está cheia de pessoas
que agiram assim e nem por isso foram infelizes.
Para conviver e aprender a superar as próprias deficiências, ore com
freqüência o Salmo 40.
PARA VENCER A CALÚNIA
Caluniadores, invejosos e mentirosos proliferam com facilidade sobre a face
da Terra, como praga no campo. Aqueles que trilham a senda do Senhor são suas
vítimas prediletas. Como demônios tentadores, semeiam a discórdia, a confusão
de espírito e a animosidade, com suas línguas de víbora.
Mal sabem que o Senhor, que a tudo vê, prepara o instrumento que irá ceifálos. Quanto aos inocentes e justos, para enfrentar isso nada como buscar forças no
poderoso Salmo 41, adequado para essas situações.
PARA MANTER A FÉ

Neste final de século e de milênio, a fé está terrivelmente abalada com o
surgimento de falsos profetas, que semeiam a confusão e descrença, afastando o
justo dos caminhos do Senhor.
Este é justamente o desejo do Desencaminhador, que espera aqueles que se
perdem na trilha para levá-los para seus domínios. Não deixe, portanto, que sua fé
seja abalada por esses mercadores de graças e bênçãos, rezando com fé e
confiança diariamente o Salmo 42.
A sua fé é sua arma mais poderosa. Não abra mão dela.
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