
 
Cerimonial da(o) Bruxa(o) 

 
Site Oficial: www.driade.net 

Maga Aline Dríade 

 
OBJETOS UTILIZADOS (podem ser substituídos caso seja necessário, assim como as Deidades e 

energias clamadas durante os Encantamentos): Um papel com um Pentagrama desenhado, 
Punhal, Citrino, Quartzo-Verde, Cristal Translúcido, Ametista, Turmalina Preta, Vela Palito 

Violeta, Preta, Amarela (ou Dourada), Branca e Verde, Cálice com Água. 

 
 
 

 
 
 

http://www.driade.net/


Evocação Inicial 
 
Na ponta de cima do Pentagrama, acenda a Vela Violeta com a Ametista ao lado, coloque as 
mãos no Chacra Cardíaco e/ou Frontal e diga: “Eu Invoco a minha Deidade Interna, o meu Eu 
Superior! Eu Invoco o meu Poder de Bruxa para se manifestar em minha vida!” 
 
Eleve os braços ao alto e diga: “Eu Invoco a Deidade Universal para eu ser um canal das 
energias mais elevadas e ascensionadas do Universo!” 
 
Visualize um tubo de luz descer dos Céus na direção do seu Chacra Coronário, puxe essa luz 
para baixo com os braços, inspirando profundamente, sentindo tais vibrações entrarem em 
você, envolvendo-te por completo. 
 
“Em seu nome e pelo seu poder, eu evoco meus Guardiões, Guias e Mestres Espirituais e peço 
que abençoem a minha prática espiritual de hoje, protegendo o meu lar, pois este local é um 
ambiente de autoconhecimento, cura e evolução!” 
 

Encantamentos 
 
PROTEÇÃO (em uma outra ponta do Pentagrama, acenda a vela preta com a Turmalina ao 
lado e erga o Punhal para o alto, visualizando as palavras proferidas) 
 
Em nome da Deusa Estelar, eu evoco as legiões de Anúbis, meu Guardião, as legiões dos 
Tronos da Lei e da Justiça Divina, para selar na tua aura de proteção: 
Meu corpo físico, meu corpo mental, meu corpo emocional, meu corpo etérico, e meu espírito, 
minha casa, meu trabalho, meus bens materiais, meus negócios, minha conta bancária, os 
veículos que me transportam, as rodovias e ruas por onde vou, os lugares por onde passo, as 
pessoas que contatam comigo direta e indiretamente, as vibrações luminosas que me 
acompanham, meus familiares, meus animais de estimação (nomes), meus amigos, minha 
cidade, meu estado, o Brasil, as Américas, o Planeta Terra e seus quatro corpos inferiores, de 
forma que eu caminhe por este mundo como um Pilar de Fogo Sagrado, Protegido, 
expandindo a Luz do Amor, para que todo o meu plano divino em todas as suas etapas e 
manifestações se expresse plenamente! 
 
Ó bem-amada Presença Divina em mim 
Eu sou a tua força em ação. 
Desça e fortaleça a Torre de Luz em meu ser externo. 
Envolva-me em tua Torre de Luz Protetora 
Sele meus 4 corpos inferiores em teu centro de Fogo Branco 
Ancore, equilibre e expanda a minha Luz para sempre! 
Torna-me um fortíssimo campo de Luz intransponível 
Torna-me vitoriosa na Luz! 
 
O bem-amado Anúbis, meu guardião, guias e mestres espirituais que me acompanham: 
Eu sou a tua espada! 
Seccione com o poder da tua espada o núcleo de toda força negativa que estiver voltada para 
mim, de toda parte do planeta, de todas as dimensões, nesta vida e em vidas passadas... 
(repetir 3x) 



Seccione com o poder da tua espada o núcleo de toda força negativa que estiver voltada para 
a minha família e amigos, de toda parte do planeta, de todas as dimensões, nesta vida e em 
vidas passadas... 
Seccione com o poder da tua espada o núcleo de toda força negativa que estiver voltada para 
a minha casa, para o meu trabalho e para os meus, de toda parte do planeta, de todas as 
dimensões, nesta vida e em vidas passadas... 
Seccione corte e neutralize toda linha de força negativa em meu caminho! 
Desça com teu exército e coloque teu escudo à minha frente, às costas, à direita e a esquerda,  
Acima e embaixo, Em todas as minhas direções! 
Erga a tua espada em minha defesa em todos os momentos de minha vida, 
Sempre que em meus pensamentos buscar-te, 
Sempre que necessitando chamar-te! 
 
Ó bem-amada Astrea! Venha com a tua legião de seres de Luz! 
Requalifique agora toda energia desqualificada e nociva em meu Ser! 
Requalifique imediatamente, as sombras do meu interior e envolta de mim! 
Trespasse com teu intenso fogo branco todo o meu ser e meu mundo! 
Vá à minha frente, aonde quer que eu vá, 
Abrindo meus caminhos, requalificando todas as situações com as quais eu me defrontar! 
 
A tua presença em mim, Astrea, é tão Poderosa 
Que a minha presença, em todos os lugares, é a tua força em ação! (repetir 3x) 
 
ASCENSÃO (em uma outra ponta do Pentagrama, acenda a vela branca e segure o Cristal no 
Chacra Coronário) 
 
Eu Sou Luz! Luz Resplandecente, Luz Radiante, Lua Intensificada! 
A Deusa Transmuta a minha escuridão, fortalecendo a minha Luz! 
Eu Sou um Foco da Grande Estrela Central, 
Através de mim corre um Rio de Cristal, 
Uma Fonte Vivente de Luz 
Que eleva o meu Ser e me conecta com as vibrações e seres mais elevados do Universo! 
Eu Sou um Posto Avançado do Divino! (repetir 3x) 
A escuridão que se serviu de mim é consumida agora 
Pelo Poderoso Rio de Luz que eu Sou. (repetir 3x) 
Eu Sou Eu Sou Eu Sou Luz! (repetir 3x) 
Eu Vivo Eu Vivo Eu Vivo na Luz! (repetir 3x) 
Eu Sou a mais completa dimensão da Luz!  
Eu Sou a mais pura intenção da Luz! 
Eu Sou Luz Luz Luz! 
Iluminando o mundo aonde quer que eu vá! 
Abençoando, Fortalecendo e Anunciando os Propósitos da Deusa Estelar! 
 
Eu Sou a Luz do Coração que brilha nas trevas do Ser 
E tudo transforma no Tesouro Dourado da Mente da Deusa! 
 
O meu Amor eu envio ao mundo 
Para apagar todos os erros e todas as barreiras derrubar! 
Eu Sou o Poder do Amor Infinito que se expande infinitamente pelo Universo! (repetir 3x) 
 
Eu Sou o Perdão aqui atuando, dúvidas e medos expulsando 
Com as asas de Cósmicas Vitórias, os seres para sempre libertando. 



Com pleno Poder invoco agora o Perdão a toda hora, 
Toda Vida sem exceção, eu envolvo com a graça do Perdão! (repetir 3x) 
 
Eu me alinho à Harmonia do Universo 
Eu me alinho aos Ciclos da Vida 
Eu me alinho à Sabedoria e ao Poder da minha Deidade Interna 
Eu me alinho à Deidade Universal 
Eu me alinho aos meus Guias e Guardiões Pessoais 
Eu me alinho aos meus Elementais Pessoais 
Eu me alinho ao Espírito da Natureza 
Eu me alinho à Vida Natural 
Eu me alinho ao Meu Natural 
Eu me alinho ao meu Amor-Próprio e à minha Auto-Aceitação 
Eu me alinho ao meu Auto-Cuidado 
Eu me alinho ao meu Autocontrole 
Eu me alinho à Vivacidade 
Eu me alinho à Felicidade 
Eu me alinho à Fé 
 
CURA (em uma outra ponta do Pentagrama, acenda a vela verde e pressione o Quartzo-
Verde na parte do corpo que deseja curar) 
 
Eu Sou a Perfeição da Deusa presente 
No Corpo, na Alma, na Mente 
Eu Sou o fluxo da Divina direção 
Para Curar e manter tudo São! 
Eu Sou a imagem pura da Deusa 
De amor transborda meu Ser 
Retirem-se agora as sombras 
Para as Bênção da Grande Mãe descer! 
Em mim a Saúde se expande 
Sol de Cura e Transmutação 
Eu Sou a Perfeição Pura, 
Minha Cura Perfeita nas Mãos! 
Preencho-me por completo da Radiante Luz da Deidade 
Flui em mim toda a Pureza que me cura agora e por toda a Eternidade! 
Ó átomos, células e elétrons neste corpo que é meu! 
Que a perfeição dos Céus e faça como a Deusa! 
Espirais de Cura me envolvem em seu Poder 
Eu Sou a Presença Mestra que me manda Luz Ser!  
(repetir o Encantamento 3x) 
 
ABUNDÂNCIA (em uma outra ponta do Pentagrama, acenda a vela amarela ou dourada, 
segurando o Citrino na mão esquerda) 
 
Estou livre do medo e da incerteza 
Expulso agora miséria e pobreza 
Pois a Abundância, estou ciente 
Do Ventre da Deusa é proveniente. 
Eu Sou a Fortuna Divina em ação 
Tesouros de Luz concedendo, 
Suprindo aqui toda provisão, 



Abundância agora recebendo! (repetir 3x) 
 
Ouro Ouro Ouro em minha Vida está brilhando 
Ouro Ouro Ouro como Sol em Abundância estou vibrando 
Ouro Ouro Ouro suprimentos radiantes aonde quer que eu vá 
Ouro Ouro Ouro, o seu Poder a me iluminar! (repetir 3x) 
 
Do meu Corpo Causal eu invoco 
Do meu Corpo Causal eu recebo 
Suprimentos, oportunidades profissionais,  
Bons negócios a concretizar! 
Mannah! Mannah! Mannah!  
Basta eu acreditar 
Que tudo o que eu precisar em minhas mãos irá parar! 
E Eu acredito acredito acredito  
Que estou recebendo agora toda a abundância que o meu Eu Superior Deseja! (repetir 3x) 
 
Eu magnetizo magnetizo magnetizo, aqui e agora todo o dinheiro que preciso! (repetir 3x) 
Eu magnetizo magnetizo magnetizo, aqui e agora todo o suprimento que preciso! (repetir 3x) 
Eu magnetizo magnetizo magnetizo, aqui e agora todas as oportunidades que preciso! (repetir 
3x) 
Da minha Terra, da minha Cidade, do Meu País, Do Universo! 
 
SER 
 
Aquilo que Eu Sou, seja o que for, eu quero dedicar à Vida. Eu deliberadamente quero que a 
Vida faça uso do melhor daquilo que eu tenho e que sou. Eu permitirei que a inteligência e a 
sabedoria superiores dentro de mim me guiem! Eu permito que a Vida e o meu Eu Superior 
decidam como pode acontecer um intercambio frutífero entre a Vida e eu. 
Aquilo que Eu Sou, seja o que for, eu deixo fluir para a Vida. E toda luz em mim que ainda 
possa ser utilizada, que esteja aguardando para ser trazida à realização, eu exijo, decido e 
desejo que seja colocado em uso construtivamente, de forma a enriquecer e iluminar a 
atmosfera ao meu redor! 
 
OFERECIMENTO (eleve o cálice com água) 
 
Meu Cálice, pleno de Vida e repleto de bênçãos, eleva-se e consagra-se à Vida! Chamo, então, 
os seres multiplicadores da Geração Divina para que venham intensificar as energias que 
recebi durante este ritual e multiplica-las por milhões de vezes! 
Vindo Força Cósmica de Luz e Seres que me abençoam: Levai essas luzes e estendei essas 
bênçãos à _______________________________________________________________, a 
todos os seres, à toda Natureza, a todo o Planeta Terra! 
 
E com toda Fé, eu aceito conscientemente que todos esses encantamentos se manifestem, 
que se manifestem, que se manifestem! Na minha Vida e dentro de mim! Assim é!  
 
Agradeça e se despeça dos Seres Evocados, deixando o Cálice com Água no centro do 
Pentagrama. Coloque cada pedra próxima à sua vela correspondente. Quando todas as velas 
forem totalmente consumidas pelo fogo, derrame a água do Cálice em alguma plantinha de 
sua casa (ou o que intuir)! 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

*** Aprenda a fazer Magia com a Maga Aline 
Dríade *** 

 

 Curso de Bruxaria Natural 

 Curso e Iniciação na Magia da Chave Mestra 
 

*** Aprenda a Ler Cartas com a Taróloga Aline 
Dríade *** 

 

 Curso de Tarot Completo 

 Curso de Leitura Intuitiva com o Baralho Cigano 

 Curso de Leitura do Karma pelo Nome 
 

*** Rituais e Eventos *** 
 

 Entre Elfos e Fadas (Festa Pagã à Fantasia) 

 Mulheres que Dançam com os Lobos (Feira do Sagrado 
Feminino) 

 Rituais de Abertura dos Caminhos, Descarrego, 
Prosperidade, Evolução e Autoconhecimento... 

 

*** Iniciação à Bruxaria Natural *** 
 

 Encontros quinzenais na Tribo das Dríades 
 

Informações pelo Whatsapp: 
 (31) 99273.9137 


