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Prefácio 

Tanto o provável autor desta obra quanto o seu tradutor 

têm muito mais experiência com o mar profundo da 

magia. Eu, enquanto criança que brinca nos bancos de 

areia da beirada, posso tão somente servir de apresentador. 

Quiçá possa escrever, naquelas placas que alertam sobre o 

mar revolto: 

 

CUIDADO. Não mergulhe sem temor a Deus. 

 

“Temor a Deus” é um termo que vem sendo mal 

compreendido há tempos. Assim como o surfista de ondas 

gigantes não deixa de ter medo enquanto desliza por 

edifícios de água, o temor a Deus não significa medo 

paralisante, pânico, mas antes uma compreensão de que 

estamos lidando com coisas grandiosas, coisas antigas, 

coisas que estão na própria estrutura da realidade. Em 

suma, é antes uma sensação de respeito e reverência, 

quem sabe uma intranquilidade ante algo que vai além da 

nossa compreensão, do que o medo puro e simples, que 

nos impede sequer de molhar os calcanhares na beirinha. 

 

O que quero dizer é que, no campo da magia, estar face a 

face com Deus ou seus emissários diretos, os anjos, 

equivale ao mergulho em águas profundas. Ninguém 

deveria ir até o fundo despreparado, tampouco por motivo 

fútil. Ninguém deveria esperar estar frente a frente com 

seres ancestrais com um pedido infantil nos lábios: “Quero 

meu amor de volta. Quero um carro zero. Quero poderes 
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mágicos”. Que se peça ao menos a cura de algum mal: de 

preferência, do mal da ignorância. 

 

Segundo o ocultista britânico Arthur Edward Waite, o 

autor do Arbatel de magia veterum alega ter aprendido 

magia diretamente de um anjo, e o nome deste anjo seria 

justamente Arbatel, ou Arbotel. Mas ainda que um anjo 

marinho emergisse das profundezas e nos deixasse um 

grimório como guia para o mergulho em águas profundas, 

somente a sua leitura não nos levaria muito longe. Seria 

preciso mergulhar, seria preciso praticar. O que posso 

fazer, portanto, é tentar tornar tal mergulho menos 

apavorante aos nadadores iniciantes: 

 

Primeiro, não existe canto do cosmos em que você possa 

estar realmente distante ou “fora” de Deus. Seja no 

conforto de sua barraca suntuosa na praia, seja nas 

brincadeiras no raso, seja nas jornadas ao fundo, lá 

também estará Aquele Que É. 

 

Segundo, em todo caso você já está, sempre esteve e 

estará sobre o efeito das forças divinas. Sejam anjos ou 

demônios, espíritos ou entidades. Afinal, eles são como a 

gravidade: ela não passou a existir somente porque algum 

cientista observou uma maçã caindo da árvore, ela sempre 

esteve lá, e nós tão somente tomamos consciência dela, e 

tentamos descrevê-la de forma racional. 

 

Terceiro, tudo o que se faz com a mente e a imaginação 

humana é magia. Alguns já a chamaram de arte, de prática 
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religiosa, até mesmo de ciência, mas no fundo tudo isso 

que imaginamos sempre foi magia. 

 

Então, se você realmente deseja falar com anjos, se em seu 

coração arde a saudade do contato direto com o centro da 

realidade, saiba que aquilo que busca também já está lhe 

buscando – mas não pense que não vai precisar dos 

melhores guias na aventura que se segue: o Arbatel é um 

deles. 

 

 

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e 

não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o 

sino que tine. (1 Coríntios 13:1) 

 

 

Rafael Arrais 

raph.com.br 
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ARBATEL 
A Magia dos Antigos, 

O maior Estudo da Sabedoria. 
 

Em todas as coisas, peça conselhos ao Senhor; 

e não penses, fale ou faças qualquer cousas em que 

Deus não seja teu conselheiro. 
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A Magia de ARBATEL: 

Ou ainda, 

A Sabedoria Espiritual dos Antigos, 

bem como Sábios do povo de Deus, 

como magos dos gentios: 

para a ilustração da glória de Deus  

e seu amor à humanidade. 

 

Agora, antes de tudo, produzido das trevas para a 

luz, contra todos os feiticeiros malignos e desprezadores 

dos dons de Deus; para proveito e deleite de todos 

aqueles que amam verdadeira e piedosamente as 

criaturas de Deus e as usam com ações de graças, para 

honra de Deus e proveito de si mesmos e de seus 

próximos. 
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Conteúdo 

contendo os nove volumes (tomos) e os sete ternários de 

aforismos. 

 

  O primeiro volume (tomo) chama-se ISAGOGE, ou o 

livro dos princípios (gerais) da magia, ou do (mundo) espiritual 

que em quarenta e os nove aforismos gerais que abarcam os 

ensinamentos da arte. 

  O segundo volume chama-se Magia Microcósmica: O 

que é o microcosmo e como realizar sua magia, que é a 

sabedoria espiritual, através de seu próprio espírito e do 

espírito guardião (SAG) ligado a ele desde o nascimento, isto é, 

com a sabedoria espiritual. 

 O terceiro volume é a MAGIA OLÍMPICA, como se 

pode pratica-la e submeter os espíritos do Olimpo. 

 O quarto volume é A MAGIA DE HESIODO E 

HOMERO, que ensina as operações por meio de espíritos 

chamados Eudaemons (bons daemons). Eles não são hostis à 

espécie humana. 

  O quinto volume  é a MAGIA ROMANA ou 

SIBILINA, que discute e trabalha com os espíritos guardiões e 

Senhores, a quem é distribuído o orbe da Terra. Esta magia é 

muito distinta. Aqui também são referidos os ensinamentos dos 

druidas. 

O sexto volume é a MAGIA PITAGÓRICA, que os 

espíritos só atendem a quem é atribuído o ensino de artes como 

a cura, a medicina, a matemática, a alquimia e artes afins. 
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O sétimo volume é a MAGIA DE APOLÔNIO e 

similares, que se sobrepõe à magia romana e microcósmica. 

Tem apenas uma distinção, pois tem poder sobre os espíritos 

hostis à raça humana. 

O oitavo volume é sobre MAGIA HERMETICA, que é 

EGÍPCIA, e não está muito longe da magia divina. Isso revela 

deuses de todos os tipos, que habitam os templos. 

O nono volume é aquela SABEDORIA, que depende 

apenas da palavra de DEUS, e se chama profética. 
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O primeiro volume dos tomos do Arbatel 

Relativo à Magia chamada Isagoge. 
No nome (YHWH) do criador do visível e do invisível, 

que revela seus mistérios e segredos de seus tesouros, quando 

chamado, e como um pai, e com clemência nos concede sem 

medida. Que ele nos dê, por meio de seu filho unigênito nosso 

Senhor Jesus Cristo, seus espíritos ministradores que revelam 

os segredos, para que possamos nos comprometer a escrever o 

livro de ARBATEL (anjo) - sobre os maiores segredos que a 

lei divina permite que a humanidade conheça e use sem ofensa 

à Deus. Amém. 

O PRIMEIRO DOS SETENÁRIOS. 
 

Aforismo 01. Sobre segredos 

Quem deseja saber os segredos, precisa saber guardar 

segredos, revelando o que pode ser revelado, selando o que 

pode ser selado, e não dando aos cães o que é sagrado; não 

jogue pérolas aos porcos (citando Mateus 7:6). Observe esta 

lei, e os olhos de sua mente se abrirão para você entenda os 

segredos, e você ouvirá divinamente revelado tudo o que sua 

mente desejar. Você também encontrará os anjos de Deus e os 

espíritos mais prontos e dispostos em sua natureza para ensinar 

a você, tanto quanto qualquer mente humana poderia desejar. 

Aforismo 02. Invocar no nome do Senhor 

Em todas as coisas invoque o nome do Senhor, e você 

não deve desejar empreender ou realizar nada sem a invocação 

de DEUS por meio de seu Filho unigênito." Portanto, use os 
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espíritos dados a você e designados como ministros, sem 

temeridade ou presunção, com o devido respeito para com o 

senhor dos espíritos, tanto quanto você dá a Deus. E termine o 

resto de sua vida pacificamente, para a honra de Deus e para o 

benefício de si mesmo e de seu próximo. 

Aforismo 03. Modo de vida 

Viva para si e para as Musas; evite a amizade das 

massas e multidões. Seja mesquinho com o seu tempo. Seja 

benéfico para todas as pessoas. Use seus dons. Seja diligente 

em sua vocação (verdadeira vontade). Nunca se permita que as 

palavras de Deus deixem seus lábios. 

Aforismo 04. Sobre ser 

  Preste atenção àqueles com bons conselhos. Evite toda 

procrastinação. 

  Acostume-se a ser perseverante e sério, tanto em suas 

palavras quanto em suas ações. Resista às tentações do tentador 

(o diabo) através da palavra de Deus. Fuja do mundano; busque 

as coisas celestiais. Não confie em sua própria sabedoria, mas 

observe à Deus em tudo, seguindo a opinião das Escrituras: 

"Quando não sabemos o que fazer, levantamos nossos olhos 

para você, ó Deus, e de você esperamos ajuda". Pois onde a 

ajuda humana nos abandona, ali resplandece a ajuda de Deus. 

O segundo ditado de Filo. 

Aforismo 05. Cuidados 

"Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração e com 

todas as suas forças o seu próximo como a si mesmo" e o 

Senhor cuidará de você como a pupila de seus olhos, e ele te 

livrará de todo mal, e ele te encherá novamente com toda a sua 

bondade, e não há nada que sua alma deseje que não será 
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concedido no futuro, desde que sirva para a salvação do corpo 

e da alma. 

Aforismo 06. Aprendizado 

O que quer que você tenha aprendido, repita-o com 

frequência, e fixe em sua mente, e aprenda muito, mas não 

muitas coisas, porque a mente humana não pode ser igualmente 

capaz em todas as coisas, a menos que você seja capaz de ser 

divinamente renovado. Para ele não há nada que seja tão árduo 

ou complexo quanto o que ele é. 

Aforismo 07. Ignorancia 

"e clame a mim no dia da angústia; eu o livrarei, e você 

me honrará. " Salmos 50:15, diz o Senhor. Toda ignorância é 

apenas a tribulação da mente; portanto, invoque o Senhor em 

sua ignorância, e ele o ouvirá claramente. E lembre-se de que 

você atribui a honra a Deus e diz com o salmista: "Não a nós, 

Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu 

amor e por tua fidelidade! Salmos 115:1” 

 

O SEGUNDO DOS SETERNARIO 
 

Aforismo 08. Nomes e atribuições 

 

Bem como as Escrituras testificam que, Deus impõe 

nomes a coisas ou pessoas, e ao mesmo tempo dá a eles 

capacidades (poderes) e certas responsabilidades. Assim, os 

caracteres e nomes das estrelas não têm poder por causa de sua 

forma ou como eles são pronunciados, mas por causa do poder 

e responsabilidade divinamente atribuída em seus nomes e 

caracteres. De fato, não há poder, seja no céu, ou na terra, ou 

no inferno, que não provenha de Deus, tal que sem sua benção 

(ou ajuda) nada pode ser obtido, feito ou trazido à existência. 



Arbatel da Magia – mortesubita.net 

17 

 

 

Aforismo 09. Sabedoria 

 

A sabedoria suprema é a que está em Deus, depois nas 

criaturas espirituais, depois nas criaturas corpóreas, em quarto 

lugar a que está na natureza e nas coisas naturais. Os espíritos 

rebeldes seguem-nas depois de um longo intervalo, que é 

reservado ao juízo final. Seis são os agentes de punições no 

inferno, e os obedientes a Deus são sete, os gnomos ocupam o 

lugar mais baixo, daqueles que habitam entre elementos e são 

compostos por elementos. Convém ver e reconhecer todas as 

diferenças da sabedoria do Criador e da Criação, para que 

propósito devemos escolher cada um, para nosso uso, assim 

pois certamente (suas capacidades) estarão de acordo, e pode 

de fato descobrir exatamente como as coisas acontecem: Pois 

de fato toda criação existe para a utilidade da raça humana e 

para seu serviço, como atestado pelas escrituras, raciocínio e 

experimentação. 

 

Aforismo 10. Obediencia 

 

Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, e de 

tudo o que é visível e invisível, a Sagrada Escritura relata que 

ele mesmo é vigilante: E como um pai que ama com ternura 

seus filhos, ele nos ensina o que pode ser útil, o que não, o que 

devemos nos afastar, o que abraçar. Então também ele 

gentilmente nos atrai à obediência com as mais altas 

perspectivas de benefícios físicos e eternos, e nos impede de 

coisas que não são benéficas com as perspectivas de punição. 

Portanto, continue revirando em suas mãos a sagrada escritura 

de noite e de dia, para que você seja feliz e abençoado, tanto no 

presente como por toda a eternidade. Faça isso e você viverá, 

como as páginas sagradas lhes ensinam. 
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Aforismo 11. Quaternario (elementos) 

O número quaternário é o pitagórico, e o primeiro 

quadrado. Portanto, colocaremos aqui o fundamento de toda 

sabedoria, segundo a sabedoria de DEUS revelada nas 

Sagradas Escrituras, e examinando a natureza. “·Portanto, 

atribuirei apenas àquele que depende inteiramente de Deus, a 

sabedoria de todas as criaturas, para servir e obedecer, 

querendo ou não. E nisso a onipotência de Deus começa a 

brilhar. Nisto, portanto temos O LIMITE DAS COISAS que 

consiste em: que a criação cuide DAQUILO QUE NÓS 

DESEJAMOS. E devemos reconhecer aqueles que estão 

dispostos a nos servir e ver quais não estão dispostos e, 

portanto, aprender a adaptar a discrição e os deveres de cada 

um para nós mesmos. Isto não nos é dado senão divinamente, 

Há àqueles a quem Deus está disposto a revelar esses segredos; 

e há aqueles a quem ele não está disposto a conceder nada de 

seus tesouros, nada pode ser tomado à força. 

Portanto, com razão, podemos pedir somente a Deus a ciência 

espiritual, que misericordiosamente nos concederá. De fato, já 

que ele nos deu seu Filho e nos ordenou orar por seu Espírito 

Santo, quanto mais ele nos sujeitará toda a criação, visível e 

invisível. VOCÊ RECEBERÁ TUDO O QUE PEDIR 

(parafraseando Mt 21:22, Jo 14:13). Cuide para não fazer mau 

uso dos dons de Deus, e tudo cooperará para sua preservação. 

E antes de tudo esteja sempre vigilante nisso, para que seus 

nomes sejam escritos no céu. É mais trivial que os espíritos lhe 

obedeçam, como Cristo nos lembra. 

 

Aforismo 12. Ide e não duvide! 

 

No Ato dos Apóstolos, o Espírito diz a Pedro após a 
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Visão, “Vai, e não duvide que eu vos enviei”, quando ele foi 

intimado por Cornelius o Centurião. Desta maneira, em 

palavras ditas, todos os ensinos são entregues, pelos santos 

anjos de Deus, como é perceptível nos monumentos dos 

Egípcios. E posteriormente estas coisas foram corrompidas 

com as opiniões humanas; e por instigação dos Espíritos 

malignos, que semeiam o joio entre os filhos da desobediência, 

como demonstrado por São Paulo, e Hermes Trismegistus. Não 

há outra forma de restaurar estas Artes além da doutrina dos 

santos espíritos de Deus; pois a verdadeira fé vem pelo ouvir 

(Romanos, 10:17). Mas desde que voce possas estar certo da 

verdade, e não duvidar se os Espíritos que falam contigo 

declaram coisas verdadeiras ou falsas, apenas deixa que tua fé 

dependa de Deus; para que possas dizer como Paulo, Eu sei em 

quem confio (Romanos, 14:14). Se nenhum pardal pode cair no 

chão sem a vontade do Pai, que está no Céu, Quanto mais não 

sofrerá Deus em ti ver enganado, ó voce, homem de pouca fé, 

se voce dependes inteiramente de Deus, e prende-se a ele? 

(Mateus 10:29-31, Lucas 12:6-7) 

 

Aforismo 13. Viver 

 

  O Senhor vive, e tudo o que vive, vive nele. E ele é 

verdadeiramente YHWH, que dá ao mundo inteiro para que 

eles sejam o que são, e somente com a sua Palavra falada, 

através do Filho, trouxe todas as coisas do nada, para que elas 

possam existir. Ele chama todas as estrelas, e todas as hostes 

do céu pelos seus nomes. A quem, portanto, Deus mostrou os 

NOMES DA CRIAÇÃO, ele conhecerá os verdadeiros poderes 

e natureza das coisas: a posição e administração de todas as 

criaturas visíveis e invisíveis. Também permanece que ele 

recebe de Deus o poder de tomar os poderes da natureza e toda 

a criação oculta, e produzir ação do poder: Das trevas para a 
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luz. Seu OBJETIVO, portanto, deve ser que você domine os 

nomes dos espíritos, que é seu ofício e poderes, e como eles 

estão sujeitos ao seu ministério ou serviço por Deus. Então 

RAFAEL foi enviado a Tobias para que ele curasse seu pai ", e 

livrasse seu filho do perigo e persuadisse sua querida esposa. 

Assim MICHAEL, a "força de Deus", governa o povo de Deus. 

GABRIEL, o "mensageiro de Deus", foi enviado a Daniel, 

Maria e Zacarias, pai de João Batista, E se voce pedir por isto, 

a ti será dado, aquele te ensinará tudo aquilo que tua alma 

desejar, na natureza das coisas. Você  deve usar o ministro 

com respeito e temor ao teu Criador, Redentor e Santificador, 

isto é, ao Pai, Filho e Espírito Santo: e não deixe escapar 

qualquer ocasião de aprendizado, e sê vigilante em teu 

chamado, e tu não desejarás nada além do que é necessário 

para ti. 

Aforismo 14. Obrigações 

Tua alma vive eternamente, por meio daquele que vos 

criou: portanto, clama ao Senhor, teu Deus, e só a ele tu 

servirás. Isto tu farás, se tu considerares cuidadosamente o fim 

para o qual Deus te preparou e quais tuas obrigações com Deus 

e com o teu próximo. Deus requer de ti uma mente sã, para que 

tu possas honrar o seu Filho, e manter as palavras deste mesmo 

Filho em teu coração: se tu honrá-lo, então faz a vontade de teu 

Pai que está no céu. Ao teu próximo você deve os ofícios de 

benevolência, e que você recebas todos os homens que vierem 

a ti, para honrar o Filho. Esta é a Lei e os Profetas (Mateus 

7:12). E nos momentos apropriados voce deve invocar a Deus 

como um pai, para que ele dê a ti todas as coisas necessárias 

desta vida: e voce deves ainda ajudar o teu próximo com os 

dons que Deus conferiu a ti, sejam eles espirituais ou corporais. 
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Portanto, assim deves orar: 

 

Ó Senhor do céu e da terra, Autor e Criador de todas as coisas 

visíveis e invisíveis; Eu, embora indigno, clamo por teu auxílio 

e te invoco, por meio de teu Filho unigênito, Jesus Cristo, 

nosso Senhor, para que tu possas conceder a mim o teu 

Espírito Santo, para que me guie em tua verdade para o bem. 

Amém. 

Pois ardentemente desejo conhecer de forma perfeita as Artes  

desta vida; e aquelas coisas que são necessárias para nós, e 

que estão sobrecarregadas em imensas trevas, e poluídas com 

infinitas opiniões humanas, pois eu percebo que em meu poder 

próprio, não sou capaz de alcançar qualquer conhecimento 

nelas, a menos que tu me ensines: Concede-me, portanto, um 

dos teus Espíritos, para que possa me ensinar tais coisas, quais 

anseio por aprender e conhecer, para teu louvor e glória, e o 

benefício do meu próximo. Concede-me também um coração 

apto e ensinável, a fim de facilmente eu possa entender as 

coisas que tu tens me ensinado, e possa escondê-las em meu 

entendimento, para que  eu possa levá-los adiante, como teus 

inesgotáveis tesouros, para todos os usos necessários. E 

concede-me graça, para que eu possa usar tais dons 

humildemente, com respeito e temor, por meio de nosso Senhor 

Jesus Cristo, com teu Espírito Santo. Amém. 

 

O TERCEIRO DOS SETERNARIOS 
 

Aforismo 15. Olímpicos 

 Os Espíritos chamados de Olímpicos são aqueles que 

habitam nos céus, e nas estrelas do céu: e as funções destes 

Espíritos é determinar destinos, e gerir casualidades do destino, 

na medida em que Deus consente e permite: pois nada, nem 

espírito do mal nem mau destino, será capaz de afligir aquele 
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que possuí o Altíssimo como seu refúgio. Em verdade, 

qualquer um dos espíritos olímpicos pode ensinar ou afetar 

tudo o que é pressagiado ou adequado à sua estrela, porém, 

sem a permissão divina, nada pode ser feito. É somente Deus 

quem concede a eles o poder de realizar tais coisas. A Deus, o 

criador de todas as coisas, são obedientes todas as coisas 

celestiais, sublunares, e infernais. Portanto, apóia-te nisto: Que 

Deus seja teu guia em todas as coisas que tu fizerdes, e todas as 

coisas alcançarão um fim próspero e desejado; tal como a 

história do mundo inteiro atesta, e demonstra diariamente. Há 

paz para o devoto: não há para o os ímpios, diz o Senhor 

(Isaías, 42:22, 57:21) 

 

Aforismo 16. As sete autoridades 

 

Existem sete diferentes autoridades de espíritos do 

Olímpo, a quem Deus sabiamente determinou o governo de 

toda a estrutura do universo e deste mundo: e suas estrelas 

visíveis são Aratron, Bethor, Phaleg, Och, Hagith, Ophiel, 

Phul, de acordo com o discurso Olímpico. Cada um deles 

possui sob seu comando uma poderosa legião no firmamento. 

Aratron senhoria 49 Províncias.  

Bethor, 42. 

Phaleg, 35.  

Och, 28. 

Hagith, 21.  

Ophiel, 14.  

Phul, 7. 

  Há portanto, 196 Províncias Olímpicas (este 

conhecimento foi perdido) em todo o Universo, no qual os sete 

governantes exercem sua influencia: os quais todos são 

elegantemente demonstrados na Astronomia da graça (obras 

perdidas de Ptolomeu). Porém, é neste espaço que deve ser 

explicado, de que maneira estes Príncipes e Poderes podem ser 
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atraídos para comunicação. Aratron surge na primeira hora do 

Sábado, e de forma muito verdadeira concede respostas sobre 

suas Províncias e Partes. Do mesmo modo todos os outros 

aparecerão em ordem em seus dias e horas. Cada um deles 

também governa 490 anos. O primeiro ciclo iniciou 60 anos 

antes do Nascimento do Cristo, quando foi o início da regência 

de Bethor; e ela durou até o ano 430 de Nosso Senhor. Em 

seguida sucedeu Phaleg, até o 920º ano. Então começa a 

regência de Och, e continua até o ano de 1410, e desde então 

rege Hagith até o ano de 1900. 

 

Tabela de regencias 

60ac – 430dc Bethor 

431dc – 920dc Phaeleg 

921dc – 1410dc Och 

1411dc – 1900dc Hadith 

1901dc – 2390dc Ophiel 

2391dc – 2880dc Phul 

2881dc – 3370dc Aratron 

 

Aforismo 17. Os principes regentes 

 

Os sete príncipes regentes são evocados somente por 

meio da magia, no período, dia, e hora em que eles governam 

visível ou invisivelmente, pelos Nomes e atributos que Deus 

concedeu a eles; e expondo o simbolo deles, qual eles deram ou 

confirmaram. 

 

O Regente Aratron possui em seu poder estas coisas, 

quais ele faz naturalmente, ou  seja, a respeito do mesmo modo 

e essência das coisas que na Astronomia são atribuídas ao 

poder de Saturno. 

As coisas quais ele faz por sua própria vontade, são 
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estas: 

1. Ele é capaz de converter qualquer coisa em pedra 

num instante, seja animal ou planta, mantendo o 

mesmo em sua aparência própria. 

2. Ele transforma tesouros em carvão, e carvão em 

tesouro. 

3. Ele concede familiares com um poder definitivo. 

4. Ele ensina Alquimia, Magia, e Cura. 

5. Ele reconcilia os espíritos subterrâneos aos homens; 

os homens peludos. 

6. Ele torna alguém invisível. 

7. O estéril ele torna fecundo, e concede vida longa. 

 

 
Ele possui 49 Reis sob seu comando, 42 Príncipes, 35 

Presidentes, 28 Duques, 21 Ministros, diante dele; 14 

familiares, sete Mensageiros: ele comanda 36000 legiões de 

Espíritos; o número de uma legião é 490. 

 

  Bethor governa as coisas que são atribuídas a Júpiter: 

ele virá rapidamente, ao ser chamado. Aquele que é dignificado 

com seu sigilo, ele elevará a dignidades muito elevadas, exporá 

tesouros e garantirá a cooperação dos espíritos aéreos para que 

eles concedam respostas verdadeiras: eles transportam pedras 

preciosas de um lugar a outro, e eles produzem remédios que 
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operaram milagres em seus efeitos: ele também concede os 

familiares do firmamento, e prolonga a vida em 700 anos, se 

for da vontade de Deus. 

 
Sob seu comando há 42 Reis, 35 Príncipes, 28 Duques, 

21 Conselheiros, 14 Ministros, 7 Mensageiros, 29000 legiões 

de Espíritos. 

 

Phaleg governa as coisas que são atribuídas a Marte, o 

Príncipe da Paz. Aquele que porta seu sigilo a ele, ele erguerá a 

grandes honras em questões marciais. 

 
Och governa sobre questões solares; ele dá 600 anos, 

com saúde perfeita; ele defere grande sabedoria, concede os 

mais excelentes espíritos; ensina remédios perfeitos: ele 
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converte todas as coisas no mais puro ouro e pedras preciosas: 

ele concede ouro, e uma bolsa que verte ouro. Aquele que é 

exaltado com seu sigilo, ele o fará adorado como uma deidade, 

pelos os Reis de todo o mundo. 

 
Ele possui 36536 legiões sob seu comando: ele governa todas 

as coisas sozinho: e todos os seus Espíritos o servem há 

séculos. 

 

Hagith governa as questões relativas a venûs. Aquele 

que é enobrecido com seu sigilo, ele o fará amável, e adornado 

com toda beleza. Ele converte cobre em ouro num instante, e 

ouro em cobre: ele dá espíritos que servem fielmente aqueles a 

quem eles são entregues. 
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Há 4000 legiões de Espíritos para ele, e sobre cada mil 

destes ele determina Reis para suas estações estabelecidas. 

 

Ophiel é o senhor das coisas atribuídas a mercúrio: Seus 

espíritos constituem cem mil legiões: ele concede espíritos 

familiares facilmente: ele ensina todas as artes: e aquele que é 

exaltado com seu sigilo, ele o torna capaz de, num instante, de 

transformar o Mercúrio na Pedra dos Filósofos. 

 
 

Phul governa as coisas Lunares; cura edema 

(hidropsia): Ele transforma todos os metais em prata, em 

palavra e ação; ele concede espíritos da água, que servem aos 

homens em forma corpórea e visível; e faz com que os homens 

vivam 300 anos. 
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1. Cada governante age com todos os seus Espíritos, 

seja naturalmente, sempre da mesma maneira; ou, 

de outra forma, por seu próprio e livre arbítrio, se 

Deus os permitir. 

2. Cada governante é capaz de fazer todas as coisas 

que são feitas naturalmente em muito tempo (muito 

lentamente), a partir da matéria antes preparada; e 

também as fazem repentinamente,  a partir da 

matéria nunca antes preparada. Och, como o 

Príncipe das coisas Solares, elabora ouro nas 

montanhas em períodos longos; em menos tempo, 

pela Arte Alquímica; e Magicamente, isto é feito 

num instante. 

3. O verdadeiro Mago divino pode utilizar todas as 

criaturas de Deus, e os atributos dos governantes do 

mundo, à sua própria vontade, pois os governantes 

do mundo são obedientes a ele, e vêm quando são 

chamados, e executam os comandos dele: mas Deus 

é o autor disso e isto não é feito sem a autoridade 

dele: tal como Josué fez o Sol ficar parado no céu 

(Josué, 10:12-13). 

4. Eles enviam alguns de seus espíritos aos magos 

medianos, aos quais eles obedecem apenas em 
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alguns determinados assuntos: mas eles não ouvem 

os falsos magos, exceto os expondo aos enganos dos 

mordazes demônios, e os lançando para que 

mergulhem em perigos, segundo o comando de 

Deus; como o Profeta Jeremias testifica, em seu 

oitavo Capítulo. 

5. Em todos os elementos há os sete Governantes com 

suas hostes, que os movem com movimento igual 

do firmamento; e os inferiores sempre dependem 

dos superiores, como é ensinado na Filosofia. 

6. Um homem que é um verdadeiro Mago é gerado 

como um Mago desde o útero de sua mãe: os outros, 

que se dão a este ofício, são ineficientes. Eis o que 

João Batista fala sobre isto: Nenhum homem pode 

fazer qualquer coisa de si, exceto o que lhe é dado 

de cima (João, 3:27). 

7. Cada sigilo dado por um Espírito, para qualquer 

causa que seja, possui sua eficácia naquele assunto 

para o qual é dado, no tempo instituído: mas ele é 

para ser utilizado no mesmo dia e hora Planetária a 

qual ele pertence. 

8. Deus vive, e tua alma vive nele: mantenha a tua 

Aliança, e tu terás tudo o que o Espírito revelará a ti 

em Deus, pois todas as coisas que o Espírito te 

promete deverão ser feitas. 

 

 

Aforismo 18. Outros espiritos 

Há outros nomes dos Espíritos Olímpicos apresentado 

por outras pessoas; mas estes nomes somente são efetivos para 

aqueles quais foram entregues, pelo Espírito revelador, visível 

ou invisível: e eles são entregues a todos conforme estes sejam 

predestinados: 
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por essa razão eles são chamados por nomes estelares; e 

eles raramente possuem qualquer eficácia acima de 140 anos. 

Por isso, é mais seguro, para os praticantes mais novos na Arte, 

que eles trabalhem somente pelos atributos dos Espíritos, sem 

seus nomes; e se eles são predeterminados para alcançar a Arte 

da Magia, as outras partes da Arte serão oferecidas a eles de 

acordo com sua vontade. Rogai, pois, por uma fé constante, e 

Deus fará com que todas as coisas aconteçam no tempo devido. 

 

Aforismo 19. Resguardo 

 

O Olímpo e seus habitantes voluntariamente se 

apresentam na forma de espíritos, por vontade própria, aos 

homens, e estão prontos para realizar seus atributos a eles, 

segundo ou não a vontade deles: mas quantas vezes eles vos 

atenderão, se são eles apetecidos? Mas também aparecerão 

espíritos malignos, e destruidores, e isto é causado pela inveja e 

malícia do demônio; e devido aos homens se fascinarem e 

atraí-los para si através de seus pecados, como uma punição 

aos pecadores. Portanto, aquele que deseja familiarmente ter 

uma conversa com os espíritos, que ele se resguarde dos 

infames pecados, e implore diligentemente ao Altíssimo para 

que ele seja seu protetor, e ele romperá todos os laços e 

impedimentos do demônio: e que ele se dedique ao serviço de 

Deus, e ele receberá crescimento em sabedoria. 

Aforismo 20. Tudo é possivel 
 

  Todas as coisas são possíveis para aqueles que nelas 

acreditam, e são desejosos por recebê-las; mas para o incrédulo 

e relutante, todas as coisas são impossíveis: não há maior 

obstáculo do que uma mente distraída, leviandade, 

inconstância, burburinho tolo, embriaguez, luxúrias, e 
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desobediência à Palavra de Deus. Por conseguinte, um mago 

deve ser uma pessoa que é piedosa, honesta, constante em suas 

palavras e ações, tendo uma fé firme em direção a Deus, 

prudente, e ávida de sabedoria e coisas divinas. 

 

Aforismo 21. (RITUAL A SER EXECUTADO) 

  Quando voce desejar chamar qualquer um dos espíritos 

Olímpicos, observa (saiba qual o horario) o nascer do sol neste 

dia (dia apropriado ao espirito), e qual a natureza do espírito 

que tu desejas; e dizendo a seguinte Oração, teus desejos serão 

aperfeiçoados. 

 

Deus eterno e onipotente, que determina toda a criação 

ao teu louvor e glória, e para a salvação do homem, te 

peço que envie seu espírito (Nome do espirito), da 

ordem (Nome do planeta), para que me instrua e me 

ensine as coisas que eu pedir a ele; ou, que ele possa 

trazer a mim remédio contra a hidropisia, &c. No 

entanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, 

através de Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor. 

Amém. 

 

  Mas tu não deves deter o Espírito por mais de uma hora, 

a menos que ele esteja familiarmente devotado a ti (Seja seu 

espirito familiar). 

 

[Licença para partir] 

Visto que voce veio em paz e quietamente, e respondeu 

aos meus pedidos; dou graças a Deus, por cujo nome 

voce veio: e agora voce pode partir em paz para teus 

comandos; e retornar novamente a mim quando eu 

chamar por teu nome, ou por tua ordem, ou por teu 

atributo, que é concedido a ti pelo Criador. Amém. 
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Eclesiastes, Capítulo 5. Não te precipites com tua boca, nem o 

teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante 

de Deus; pois Deus está nos céus, e tu na terra: Portanto, que 

tuas palavras sejam poucas, pois um sonho vem de uma 

multidão de ações, e da multidão de palavras, a voz de um 

tolo. 

 

O QUARTO DOS SETERNARIOS 
 

Aforismo 22. Os segredos espirituais  
Aquilo que nós chamamos de segredo, é o que nenhum 

homem pode alcançar por meio da habilidade humana, sem 

revelação; aquilo que para a ciência está obscurecido, ocultado 

por Deus na criação; que, no entanto, Ele permite que seja 

revelado pelos espíritos, para o devido uso. E estes segredos 

são relativos sejam a coisas divinas, naturais, ou humanas. Mas 

voce deve ponderar um pouco, e o mais seleto, que tu guardará 

com muitos outros segredos. 

 
Aforismo 23. A natureza dos segredos 

Primeiro, considera a natureza do que é secreto, quer 

seja ou não feito por meio de um espírito na forma de uma 

pessoa, ou por meio de forças distintas, ou por qualquer outra 

coisa. E isto sendo conhecido, pede a um espírito que conheça 

tal arte, para que ele brevemente declare a ti o que é secreto: e 

ora a Deus, para que ele possa te inspirar com sua graça, 

através da qual tu poderás conduzir o segredo ao fim que tu 

desejas, para glória e louvor de Deus, e para o benefício de teu 

próximo. 
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Aforismo 24. Três conjuntos de segredos   

Os maiores segredos estão no número sete. 

1. A primeira coisa é a cura de todas as doenças no 

espaço de sete dias, seja pelos sigilos, ou pelas 

coisas naturais, ou pelos espíritos superiores com o 

auxílio divino. 

2. A segunda é ser capaz de prolongar a vida de tudo o 

que envelhece, daquilo que nos agrada: ou seja, uma 

vida corpórea e natural. 

3. A terceira é ter a obediência das criaturas nos 

elementos que estão nas formas dos espíritos 

pessoais; também dos gnomos, Fadas, Ninfas, 

Dríades e Espíritos dos Bosques. 

4. O quarto é ser capaz de dialogar com conhecimento 

e entendimento de todas as coisas visíveis e 

invisíveis, e entender o poder de cada coisa, e a que 

ela pertence. 

5. O quinto é que o homem seja capaz de governar a si 

mesmo de acordo com a finalidade que Deus 

determinou a ele. 

6. O sexto é conhecer Deus, e Cristo, e seu 

Espírito Santo: esta é a perfeição do 

Microcosmo. 

7. O sétimo é ser regenerado, como Enoch o Rei do 

mundo inferior. 

  Estes sete segredos um homem honesto e com uma 

mente e coração constante pode aprender dos Espíritos, sem 

qualquer ofensa a Deus. 

 

Os segredos médios também estão em número sete. 

1. O primeiro é a transmutação dos Metais, qual é 

vulgarmente chamada de Alquimia: que certamente 

é dada a muito poucos, e não senão por graça 
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especial. 

2. O segundo é a cura das doenças com Metais, seja 

pelas virtudes magnéticas das pedras preciosas, ou 

pelo o uso da Pedra dos Filósofos, e semelhantes. 

3. O terceiro é ser capaz de realizar milagres 

Astronômicos e Matemáticos, tais como os 

mecanismos hidráulicos, administrar negócios pela 

influência do Céu, e coisas similares. 

4. O quarto é realizar as obras da Magia natural, de 

qualquer tipo que elas sejam. 

5. O quinto é conhecer todas as visões proféticas. 

6. O sexto é conhecer a fundação de todas as artes que 

são exercitadas com as mãos e os ofícios do corpo. 

7. O sétimo é conhecer a fundação de todas as Artes 

que são exercidas pela natureza angelical do 

homem. 

 

Os segredos menores são sete. 

1. O primeiro é fazer algo de forma eficaz e 

energeticamente, e adquirir fortuna. 

2. O segundo é ascender de um estado médio de 

dignidades e honras, e estabelecer uma nova 

família, que possa ser ilustre e fazer grandes coisas. 

3. A terceira coisa é sobressair em questões militares, 

e alegremente alcançar grandes coisas, e ser um 

chefe do comando dos Reis e Príncipes. 

4. O quarto é ser um(a) bom(a) amo(a) de um lar, tanto 

no Interior quanto na Cidade. 

5. O quinto é ser um laborioso e afortunado 

Comerciante. 

6. O sexto é ser um Filósofo, Matemático, e Físico, de 

acordo com Aristóteles, Platão, Ptolomeu, Euclídes, 

Hipócrates e Galeno. 
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7. Ser um bom teólogo ou estudioso bíblico e 

escolástico, educado em todos os escritos de 

teologia, antiga e moderna. 

 

Aforismo 25. Conhecer o que desejamos 
 

Nós já declaramos o que é o um segredo, e os tipos e 

espécies de tal: o que resta agora é mostrar como podemos 

chegar a conhecer as coisas que desejamos. 

A verdade e único caminho a todos os segredos, é 

recorrer a Deus, Autor de todas as coisas boas; e como Cristo 

ensina: 

 

1. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua 

justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. 

(Mateus, 6:33) 

2. Procurai também para que vossos corações não se 

sobrecarreguem com intemperança, e embriaguez, e dos 

cuidados desta vida. (Lucas, 21:34) 

3. E confia teus cuidados ao Senhor, e ele o fará. (Salmo 

55:22) 

4. E eu, Senhor teu Deus te ensinarei quais coisas são 

proveitosas a ti, e te guiarei no caminho por onde deves 

seguir. (Isaías, 48:17) 

5. E eu te darei entendimento, e te ensinarei por onde 

deves ir, e eu te guiarei com meus olhos. (Salmo 32:8) 

6. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos 

vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, 

dará bens aos que lhe pedirem? (Mateus 7:11) 

7. Se vós fizerdes a vontade de meu Pai que está no Céu, 

vós sois verdadeiramente meus discípulos, e viremos 

até vós, e faremos nossa morada convosco. (Comparar 

com João 14:23) 
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  Se voce entender estas sete passagens das escrituras em 

seu sentido exato, e colocá-las em teu espírito, ou em ação, 

voce não será capaz de errar, e somente alcançará os teus 

desejos, e o teu objetivo não perderás o alvo, e o próprio Deus, 

através de seu Espírito Santo vos ensinará coisas úteis e 

verdadeiras. Ele também concederá os seus anjos auxiliares a 

ti, para que sejam teus companheiros, instrutores, e assistentes 

em todos os segredos deste mundo. Ele também comandará 

todas as criaturas para que te obedeçam, para que alegremente 

e jubilosamente voce possas dizer como os apóstolos:  

 

“Mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; 

alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos 

céus.” 

(Lucas 10:20). 

 

Aforismo 26. Sonhos espirituais 

 

Há outra forma mais comum, na qual segredos podem 

ser revelados a voce, mesmo sem o teu conhecimento, vindos 

de Deus ou dos espíritos; que é através dos sonhos, ou através 

das poderosas imagens ou impressões mentais, ou das tuas 

constelações de nascença, através das inteligências celestiais. 

Da mesma forma surgem os heróis, bem como as pessoas mais 

sábias do mundo, Aristóteles, Hipócrates, Galeno, Euclides, 

Arquimedes, Hermes Trismegistus O Pai dos Segredos, 

juntamente com Theophrastus Paracelsus, e eles tinham dentro 

de si todos os poderes destes segredos. E dizem que também 

Homero, Hesíodo, Orfeu, e Pitágoras possuíram este mesmo 

segredo, mesmo que não na mesma medida que os listados 

anteriormente. Aqui são referidas as ninfas, tal como as filhas 

de Melusina, e os deuses criados, como Aquiles, Enéias, 

Hércules, bem como Ciro, Alexandre o Grande, Júlio César, 

Lúculo, Sylla e Marius. 
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É de um principio geral, que cada um possa identificar 

seu espírito guardião (SAG), e que ele o obedeça como se fosse 

a palavra de Deus: e ele deve acautelar-se das armadilhas do 

espírito do mal, e que ele evite as calamidades de Brutus e 

Marco Antônio.  

 

A terceira forma é o trabalho árduo, pois sem a vontade 

divina nada grandioso ou maravilha pode ser alcançada, como 

diz o verso: 

 

Nada tu podes dizer ou fazer se não for da vontade de 

Minerva. 

Tu nihil invita dices facie sue Minerva 

 
  Nós abominamos todos os caco-magi (magos malignos) 

que, com superstições proibidas associam-se com demônios, e 

embora eles alcancem determinadas coisas permitidas por 

Deus, em troca eles sofrem a punição dos demônios. E assim o 

diabo também faz com que coisas más aconteçam, como 

testifica as escrituras sobre Judas. Aqui são referidas toda a 

idolomania dos tempos antigos e de nossa era, e o abuso da 

divinação, que foi tão comum entre os pagãos. Aqui também 

estão relacionadas a sombra dos mortos carônticas (pertencente 

ao Submundo), como no trabalho de Saul com a mulher, e a 

profecia de Lucan do soldado morto quanto ao resultado da 

batalha de Farsália, e coisas similares. 

 

Aforismo 27 Circulo mnemônico  

Fazei um círculo cujo centro seja A, qual é modelado 

por um quadrado BCDE, tal que o lado BC esteja em direção 

ao Leste, CD em direção ao Norte, DE em direção ao Oeste, e 

EB ao Sul. Divide cada um dos quatro quadrantes em sete 

partes, de modo que ao todo existam 28 partes. E cada setor é 
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dividido em quatro, perfazendo um total de 112 partes para o 

círculo, e muitos são os verdadeiros segredos a serem 

revelados. E este círculo assim dividido é o Selo dos Segredos 

de todo o universo, qual emana do centro único A, ou seja, do 

Deus indivisível em toda a criação. 

O príncipe dos segredos orientais reside no meio, e 

possui três governadores em cada lado. Há quatro [segredos] 

sob cada um destes governadores, além de quatro sob o próprio 

príncipe. De forma similar, os quadrantes restantes (Norte, 

Oeste, e Sul) possuem seus próprios príncipes e governadores, 

com quatro segredos cada. 

Em cada um dos quatro quadrantes estão os seguintes 

assuntos a serem estudados ou buscados: Leste, toda a 

sabedoria; Oeste, força; Sul, zelo; Norte, uma vida mais rígida. 

Os segredos do Leste são, assim, considerados como os 

maiores, os do Sul são médios, enquanto os do Oeste e Norte 

são os menores. 

O uso deste selo dos segredos é a forma pela qual tu 

podes saber onde os espíritos ou anjos são revelados, que 

podem ensinar os segredos que foram entregues a eles por 

Deus. Mas os nomes deles são escolhidos a partir das funções e 

virtudes que Deus distribuiu a cada um deles. Assim, um destes 

anjos ou espíritos possui o poder da espada, outro possui o 

poder da peste, outro possui o poder de infligir a fome ao povo, 

como ordenado por Deus. Outros destroem cidades, como os 

dois mensageiros que foram enviados para destruir Sodoma e 

Gomorra, e a área ao redor. E as escrituras descrevem outros 

exemplos destes fatos. Alguns deles zelam pelos reinos, 

enquanto outros guardam cidadãos em particular. 

Assim, tu poderás facilmente formar os nomes deles em 

tua própria língua. E conseqüentemente tu poderás pedir o 

Anjo da Cura, ou da Filosofia, ou Matemática, ou o Anjo da 

Orientação Legal, ou Sobrenatural ou da Sabedoria Natural, e 

assim por diante. Mas pede a eles com seriedade, com o maior 
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dos sentimentos, com Fé e Perseverança, e sem dúvida de que 

aquilo que tu buscas tu receberás de Deus, o pai de todos os 

espíritos. Esta Fé supera todos os selos, e submete todos os 

anjos à vontade humana. O método característico de evocação 

dos anjos vem depois desta fé, qual depende unicamente da 

revelação divina. Mas sem que esta fé venha antes e preceda a 

evocação, o evocador permanecerá na obscuridade. 

  Se tu quiseres utilizar este desenho apenas como um 

dispositivo mnemônico, e assim somente como algo criado por 

Deus, ele terá a vantagem de estar ligado à essência espiritual, 

e pode ser utilizado sem a ofensa a Deus. Porém, que tu sejas 

cuidadoso para que não caias na idolatria e nas ciladas do 

demônio, que é um caçador intencionado e obstinado, e pode 

facilmente enganar os incautos. E tu não serás capturado, 

exceto pelo o dedo de Deus, e devotado ao serviço das pessoas, 

de modo que tu serás instigado a servir o justo. Porém, ainda 

haverá tentações e tribulações, pois certamente isto é ordenado 

àquele que ferirás o calcanhar do Cristo, a semente da mulher. 

Portanto, com temor e respeito devemos nos aproximar do 

espiritual, e com grande reverência a Deus, e nos harmonizar 

com as entidades espirituais com seriedade e justiça. Mas se tu 

tentares tal incumbência deve tomar cuidado de toda 

leviandade, arrogância, ganância, vaidade, inveja e impiedade, 

a menos que queiras uma morte miserável. 
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Aforismo 28. O que é bom vem de Deus  
 

Visto que tudo o que é bom provém de Deus, aquele 

que é unicamente bom, aquilo que desejamos, devemos obter 

dele ao orar em espírito e verdade, e com um coração simples. 

A conclusão do segredo dos segredos é: aquele que incita 

oração fervorosa para aquilo que deseja não sofrerá rejeição. 

Ninguém deve desprezar suas preces, pois Deus, se a ele 

pedirmos, pode e irá nos dar aquilo que buscamos; devemos, 

portanto, reconhecê-lo como o autor, e humildemente pedir a 

ele aquilo que desejamos. Este bom e misericordioso pai ama 

os desejos dos filhos, como fez a Daniel, e ouve-nos mais 

rapidamente e com mais clareza, quando vencemos a dureza de 

nossos corações em oração. Mas ele não quer que nós 

“entreguemos aos cães aquilo que é sagrado”; ele não deseja 

que as jóias de seu tesouro sejam desprezadas, ou 

subestimadas. Portanto, lê e relê diligentemente o primeiro 

setenário dos segredos. E preparai e organizai tua vida e todos 

os teus pensamentos para estas instruções, e todos os teus 

desejos se sujeitarão ao Senhor, em quem tu confias. 

 

O QUINTO DOS SETERNARIOS 

 

Aforismo 29.  Avançando nos estudos 

 

Para que possamos prosseguir nosso estudo da magia, 

passaremos agora dos preceitos gerais para as explicações mais 

específicas. Os Espíritos são tanto os atendentes divinos da 

Palavra e da Igreja e de seus membros, quanto os zeladores da 

criação física, e alguns deles são para o benefício do corpo e 

alma, e outros para a ruína destes. E nada de bom ou ruim 

acontece sem uma ordem específica e definida e uma 

determinação. Quem deseja um fim bom deve buscar o bem. E 



Arbatel da Magia – mortesubita.net 

42 

 

maus desejos conduzirão a um fim infeliz, e de forma muito 

rápida, devido à retribuição divina, pois aquele que escolheu 

isto se afastou da vontade divina. Portanto, todos devem unir 

seus objetivos com a Palavra de Deus, e usá- la como uma 

pedra lídia, ou um padrão-ouro, para decidir entre o bem e o 

mal. E eles devem decidir o que evitar, e o que aspirar. Quer 

seja o que tu decidas ou determines, energeticamente segue 

sem procrastinar, a fim de alcançar o objetivo determinado. 

 

Aforismo 30. Riquezas terrenas 

  Aqueles que desejam obter riquezas, uma vida 

fascinante, honras, dignidades ou poderes políticos por meio da 

magia, se eles se esforçarem o suficiente, isto eles obterão, 

cada um segundo o seu destino, diligência, e conhecimento da 

magia. A história de Melusina testifica isto. Outro exemplo é o 

mago que decretou que nenhum italiano jamais reinaria em 

Nápoles. E assim ele sucedeu mesmo na época em que o 

governante foi destronado. Quão grande é o poder dos anjos 

guardiões dos reinos do mundo. 

 

Aforismo 31. Desejos e autoridade 

Evocai o anjo regente do Reino, pede o que tu desejas, e 

tenha certeza de que isto será feito, até a ocasião em que tal 

regente seja liberto por um mago subseqüente. Assim o Reino 

de Nápoles poderia novamente ser restituído a um italiano, se o 

mago que o convocou fosse obrigado a remover o vínculo. Ele 

também pode ser obrigado a restituir as jóias roubadas de um 

tesouro mágico, o livro, a gema, e o chifre mágico cuja 

propriedade poderia facilmente tornar alguém o monarca do 

mundo, se assim ele desejasse. Mas este mago judeu escolheu 

viver entre os deuses, até o dia do julgamento, em vez de viver 

neste mundo de coisas fugazes. E o coração dele está iludido e 

ainda não entende ou considera que eles também são do Deus 
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do Céu e da Terra. Desta forma ele desfruta dos prazeres dos 

imortais para a sua própria ruína eterna. E ele pode ser evocado 

com mais facilidade do que o espírito guardião que Plotino 

chamou no templo de Ísis. 

 

Aforismo 32. Tamanho é documento 

 

De maneira similar, os romanos foram bem instruídos a 

partir dos livros das Sibilas, por meio de tais eles seriam 

capazes de se fazerem mestres do mundo, como a história 

testifica. Mas ofícios menores são concedidos aos subordinados 

do príncipe do reino. Portanto, se tu cobiças um cargo ou 

dignidade menor, convoca magicamente o subordinado do 

príncipe, e teu pedido será concedido. 

 

Aforismo 33. As ferramentas certas 

 

Entretanto, se tu desprezas dignidades, e anseia riqueza, 

convoca o príncipe da riqueza, ou um de seus regentes 

subordinados, e teu desejo será concedido, e tu ficarás rico da 

forma que tu desejas, seja através dos bens terrenos, ou através 

do comércio, ou através dos presentes dos príncipes, ou por 

meio da prática da metalurgia ou química, desde que tu faças o 

governador apropriado aparecer, e obtenha dele a autoridade 

necessária. 

 

Aforismo 34. Evocação de espiritos 

 

Toda evocação dos espíritos é de um tipo e forma, e 

este é o método utilizado nos tempos antigos pelas Sibilas e 

seus sumos sacerdotes. Em nossa época isso está totalmente 

perdido, devido à ignorância e impiedade. O que resta está 

distorcido com superstição e infinitas falsificações. 
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Aforismo 35. Prodígios  

 

A alma humana é a única produtora de prodígios, à 

medida que ela está acompanhada com o espírito escolhido; 

uma vez acompanhada, ela revelará o que voce deseja. 

Portanto, devemos proceder cautelosamente nos atos de magia, 

para que não sejamos enganados pelas sereias e monstros, que 

também são atraídos em direção à alma humana. Por esta 

razão, te esconde sempre sob as asas do Altíssimo, a fim de que 

voce não te ofereças para ser devorado pelo leão que ruge. Pois 

aqueles que desejam as coisas do mundo são fortemente 

pressionados para fugir das armadilhas de Satanás. 

 

O SEXTO DOS SETERNARIOS 
 

Aforismo 36. Palavras  

 

Cuidado deve ser tomado, para que os experimentos 

não sejam misturados com outros experimentos; todavia, que 

cada um seja simples e diferente: pois Deus e a Natureza 

ordenaram a todas as coisas um fim certo e determinado: deste 

modo, por causa dos exemplos, aqueles que realizam curas 

com as mais simples ervas e raízes, curam da forma mais feliz. 

E desta maneira, nas Constelações, Palavras e Caracteres, 

Pedras, e similares, jazem ocultas as maiores influências ou 

virtudes que, na verdade, fluem como milagres. 

Assim também são as palavras, que sendo 

pronunciadas, imediatamente induzem que criaturas tanto 

visíveis e invisíveis se rendam em obediência, tanto as criaturas 

deste nosso mundo, como as do aquoso, aéreo, subterrâneo, e 

Olímpico, celestial e infernal, e também o divino. 
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Por conseguinte, a simplicidade deve ser especialmente 

estudada e buscada, e o conhecimento de tal simplicidade deve 

ser buscado a partir de Deus; caso contrário, por nenhum outro 

meio ou experiência eles poderão encontrá-la. 

 

Aforismo 37. Três coisas importantes 

 

E que todas as partes possuam seus lugares 

apropriadamente: a Ordem, Razão, e os Meios, que são as três 

coisas que conferem todo o aprendizado das criaturas visíveis, 

bem como das invisíveis. Este é o curso da Ordem, de modo 

que algumas criaturas são criaturas da luz; outras, da escuridão: 

estas estão sujeitas à vaidade, pois elas rumam impetuosamente 

para a escuridão, e sua rebelião contra a graça provocou a 

punição eterna delas. Parte do reino deles é muito bonito em 

coisas transitórias e corruptíveis por um lado, pois ele não 

poderia existir sem alguma virtude e muitos dos grandes 

presentes de Deus; e a outra parte é muito suja e horrível para 

que dela seja falado, pois desta parte transborda toda a maldade 

e pecado, idolatria, o desprezo de Deus, blasfêmias contra o 

verdadeiro Deus e suas obras, adoração de demônios, 

desobediência contra as autoridades, dissensões, homicídios, 

roubos, mentiras, perjúrios, orgulho, e um ávido desejo de 

poder; nesta mistura consiste o Reino da escuridão: mas as 

criaturas da luz são preenchidas com a luz eterna, e com a 

graça de Deus, e os Senhores de todo o mundo reinam sobre os 

Senhores da escuridão, e são como os membros de Cristo. 

Entre estes e aqueles, há uma guerra continua, até que Deus 

ponha um fim nesta contenda, em seu Julgamento Final. 

 

 

Aforismo 38. Divisão da magia 

 



Arbatel da Magia – mortesubita.net 

46 

 

Deste modo, a divisão da Magia é dupla; o primeiro 

aspecto é dado por Deus, que ele concede às criaturas de luz; o 

outro também é de Deus, mas este é o dom que ele concede às 

criaturas da escuridão: e este aspecto também é duplo:  

A primeira divisao é para uma finalidade boa, como 

quando os príncipes da escuridão são compelidos a fazer algo 

bom para as criaturas, através do poder de Deus; o outro é para 

uma finalidade infeliz, quando Deus permite a punição de 

pessoas más, que magicamente ele permite que elas sejam 

iludidas e direcionadas para a destruição. 

  A segunda divisão da Magia é aquela que cumpre seus 

efeitos com  instrumentos visíveis através do visível. E ela 

afeta outras obras com instrumentos invisíveis através de coisas 

invisíveis; e age em outras coisas, com a mistura das técnicas, 

instrumentos e efeitos. 

  A terceira divisão são aquelas coisas que são realizadas 

por meio das invocações a Deus. Isto é parcialmente Profético, 

e Filosófico; bem como parcialmente Teosófico. 

  Alternativamente, em ignorância ao verdadeiro Deus, é 

isto o que é realizado por meio dos príncipes dos Espíritos, 

para que os desejos possam ser realizados; este é o trabalho dos 

Mercurialistas. 

  A quarta divisão é a que faz uso do exercício dos bons 

Anjos em vez de Deus, como se fosse uma prática descendida 

do Altíssimo: tal era a Magia dos Baalim, ou da Magia dos 

ídolos. 

  Outra Magia é aquela que realiza suas ações com os 

chefes dos espíritos do mal; esta foi a magia forjada pelos 

Deuses menores dos pagãos. 

  A quinta divisão é aquela em que agem abertamente 

alguns dos Espíritos, frente a frente; isto é dado a alguns: os 

outros fazem o trabalho através de sonhos e outros sinais; como 

o que os antigos alcançavam através de seus augúrios e 

sacrifícios. 
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A sexta divisão é aquela do trabalho com criaturas 

imortais, e com criaturas mortais, como Ninfas, Sátiros, e 

habitantes similares dos outros elementos, gnomos, etc. 

  A sétima divisão é aquela dos Espíritos que servem aos 

outros voluntariamente, sem qualquer tipo de arte; outras 

pessoas estes Espíritos dificilmente atenderão, mesmo sendo 

chamados pela arte. 

Entre todas estas espécies de Magia, a mais excelente 

de todas é aquela que depende unicamente de Deus. A segunda 

é aquela a quem os Espíritos servem fielmente. A terceira é 

aquela que é propriedade dos cristãos, que dependem do poder 

de Cristo, tanto no céu quanto na terra. 

 

Aforismo 39. Preparação para o aprendizado 

 

Para se aprender a Arte da Magia há uma preparação sétupla. 

A primeira parte é meditar dia e noite sobre como 

alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus, tanto por sua 

palavra revelada a partir da criação do mundo; como também 

pelo o selo ou escada da criação, e das criaturas; e pelos 

maravilhosos efeitos que as criaturas visíveis e invisíveis de 

Deus manifestam. 

O segundo requisito é de que desça em si, e 

principalmente estudar para se conhecer; quais as partes em si 

ele possui que são mortais e quais são as imortais; e quais são 

as partes pertencem a ele, e quais são as partes alheias. 

Em terceiro lugar, ao contemplar a parte imortal de si, 

ele deve aprender a adorar, amar e temer ao Deus eterno, e a 

adorá-lo em Espírito e Verdade; a contemplação de sua 

mortalidade deve levá-lo a conhecer o que é aceitável por 

Deus, e o benefício de seu próximo. 

Estes são os primeiros três e principais preceitos da 

Magia, e é com cada um destes que aquele que deseja alcançar 

a verdadeira Magia ou Sabedoria divina deve se preparar. E 
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desta forma ele poderá se tornar digno de que as criaturas 

angelicais possam atendê-lo, não apenas invisivelmente, mas 

também visivelmente, frente a frente. 

Em quarto lugar, a partir do útero materno, cada um é 

destinado a uma determinada posição na vida; e, portanto, que 

ele seja vigilante para discernir se ele nasceu para a Magia, e 

para qual tipo de Magia. Qualquer um pode perceber isto 

facilmente se ele cuidadosamente estudar nossos escritos, e 

com sucesso testar os experimentos por si próprio. Pois grandes 

coisas e dons são dados somente aos pequenos e humildes. 

A quinta condição prévia é ele seja capaz de perceber os 

Espíritos que estão nos auxiliando, quando estamos realizando 

grandes obras; se ele perceber isto, é sinal que Deus ordenou 

que tal pessoa seja um Mago e que ele pode utilizar o poder 

dos espíritos para realizar grandes coisas. Aqui, muitos caem 

em pecado, por meio da desatenção, negligência, ignorância, 

desprezo, ou por muita superstição; eles também pecam por 

conta da ingratidão a Deus, motivo pelo qual muitos homens de 

grande fama atraem sua própria destruição. Eles também 

pecam pela imprudência e teimosia; e também quando eles não 

utilizam seus dons para a honra de Deus, que é necessária, e é 

preferido que seja feito em menores trabalhos. 

O sexto requisito é que o Mago deve ter Fé e Discrição, 

especialmente para que ele não revele nenhum segredo que o 

espírito o proibiu, como ordenou para que Daniel selasse ou 

guardasse determinadas coisas, ou, para que ele não as 

declarasse em público; de modo semelhante, nem para Paulo 

era lícito falar abertamente sobre todas as coisas que lhe eram 

entregues em uma visão. homem algum acreditará o quanto 

está contido neste único preceito. 

  A sétima exigência para aquele que deseja ser um Mago 

é o maior nível de justiça, para que ele não empreenda coisa 

alguma que seja ímpia, perversa, ou injusta, nem permita que 

isso se passe em sua mente; e assim ele estará divinamente 
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protegido de todo o mal. 

 

Aforismo 40. As sete leis  

 

Quando o Mago percebe agentes imateriais em torno 

dele, seja com a percepção externa ou interna, ele deve 

governar a si mesmo de acordo com as sete leis seguintes, para 

realizar o seu objetivo Mágico. 

1. A primeira Lei é, Que ele saiba que tal espírito é 

ordenado a ele por Deus; e que ele esteja atento de que 

Deus é o observador de todos os seus pensamentos e 

ações; Por esta razão, que ele direcione todo o 

andamento de sua vida de acordo com a Palavra de  

Deus. 

2. A segunda Lei é, Ore sempre como Davi: 

a. Não retireis de mim teu Espírito Santo; e 

fortalece-me com um Espírito livre; e não nos 

deixei cair em tentação, e livrai-nos do mal: eu 

te imploro, ó Pai celestial, que não entregues 

poder a qualquer Espírito mentiroso, como tu 

fizeste a Ahab para que ele perecesse; mas 

mantenha-me em tua verdade. Amém. 

3. Terceiro, Que ele acostume-se a testar os espíritos, 

como as escrituras admoestam; pois uvas não podem 

ser colhidas dos espinheiros (Mateus 7:16): Devemos 

testar todas as coisas, e reter aquilo que é bom e 

louvável, para que possamos evitar tudo aquilo que é 

repugnante para o poder divino. 

4. A quarta Lei é estar afastado, segregado e livre de toda 

forma de superstições; pois isto é superstição: atribuir 

divindade às coisas que não possuem relação alguma 

com a divindade; ou escolher ou tomarmos formas de 

adorar a Deus quais ele não ordenou: tais são as 

cerimônias mágicas de Satanás, através das quais ele se 
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oferece descaradamente para ser adorado como Deus. 

5. A quinta coisa a ser evitada é a adoração dos Ídolos, 

que vinculam qualquer poder divino às imagens ou 

ídolos ou outras coisas próprias, onde estes poderes não 

foram colocados pelo Criador, ou pela ordem da 

Natureza: tais coisas muitos caco-magos dissimulam. 

6. Em sexto lugar, Todas as imitações fraudulentas e 

enganosas e afeições do diabo devem ser evitadas 

truques, e é através disto que ele imita o poder da 

Criação, e do Criador, para que ele possa produzir 

coisas com uma palavra, parecendo ser o que não são. 

Isto pertence somente à Onipotência de Deus, e não é 

comunicável para a criatura. 

7. A sétima Lei é que nos apeguemos firme aos dons de 

Deus, e de seu Espírito Santo, para que possamos 

conhecê-los, e diligentemente cingi-los plenamente com 

nosso coração, e toda a nossa força. 
 

Aforismo 41. Algumas questões finais  
 

Nós nos aproximamos agora dos últimos nove 

Aforismos com os quais finalizaremos este Tomo; no qual 

iremos, com a misericórdia divina nos assistindo, concluir todo 

este Isagoge (resumo) Mágico. 

Portanto, em primeiro lugar, deve ser entendido, i.e. 

deve ser esclarecido, aquilo que entendemos pela palavra 

Mago/Magus neste trabalho. 

Aquele que consideramos como sendo um Mago, é 

aquele que pela graça de Deus as essências espirituais servem 

para manifestar o conhecimento de todo o universo, e dos 

segredos da natureza nele contido, sejam eles visíveis ou 

invisíveis, por meio da graça divina. Esta descrição de um 

Mago é ampla e universal. 
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Um Caco-mago é aquele, que pela permissão divina os 

espíritos malignos servem, para a destruição temporal e eterna 

dele e também para a perdição, para atrair os homens, e afastá-

los de Deus; tal como ocorreu a Simão, o Mago, a quem o Ato 

dos Apóstolos menciona, e em Clemente; a quem o Divino São 

Pedro ordenou que fosse lançado a terra, pois ele havia sido 

elevado ao ar por meio dos espíritos imundos. 

A esta categoria pertence as referências das Duas 

Tábuas da Lei; onde são registradas as várias formas 

criminosas de magia. 

As divisões e espécies de ambos os tipos de Magia, 

observaremos nos Tomos seguintes. Neste será suficiente, que 

façamos a distinção das Ciências, daquela que é boa, e daquela 

é que maligna: visto que quando o homem que busca o 

conhecimento de cada um destes, ele é conduzido para sua 

própria ruína e destruição, como Moisés e Hermes 

demonstram. 

 

Aforismo 42. Predestinação 

 
Em segunda instância, devemos saber: Um Mago é uma 

pessoa predestinada a este tipo de obra desde o útero de sua 

mãe; e que ele não assuma coisas grandes, a menos que ele seja 

divinamente designado para uma boa finalidade pela graça; ou 

para um fim infeliz, em cumprimento destas escrituras:  

 

As coisas que induzem as pessoas ao pecado são obrigadas a 

virem, mas ai daquela pessoa por meio de quem o pecado vem. 

 

Por esta razão, como muitas vezes admoestamos 

anteriormente, Devemos viver com temor e respeito neste 

mundo. 

Não negarei que, alguns homens podem com o estudo e 

diligência obter algum sucesso em cada um dos tipos de Magia, 
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se permitido. Mas eles nunca alcançarão os tipos mais elevados 

desta; pelo o contrário, se ele cobiça abordá-las, ele sem dúvida 

será injuriado tanto em corpo quanto em alma. Tais são 

aqueles, que pelas operações dos Caco-magos, às vezes são 

transportados para o Monte Horeb/Horch, ou em alguma selva, 

ou desertos; ou são mutilado ou desfigurado de alguma forma, 

ou são simplesmente rasgados em pedaços, ou são privados da 

razão; assim como muitas coisas que acontecem por uso disto, 

onde os homens são abandonados por Deus, e entregues ao 

poder de Satanás. 
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O SÉTIMO DOS SETERNARIOS 
 

Aforismo 43. O poder de satanás  

O Senhor vive, e as obras de Deus vivem nele por 

ordenação dele, nas condições em  que elas são almejadas; pois 

ele terá que usar a liberdade delas em obediência à sua ordem, 

ou desobediência de tal. Ao obediente, ele brinda com suas 

recompensas; ao desobediente ele propõe sua merecida 

punição. Portanto, estes Espíritos, pela livre vontade deles, 

através de seu orgulho e desprezo do Filho de Deus, se 

rebelaram contra Deus, seu Criador, e estão reservados ao dia 

da Ira (Jó 21:30); e embora eles tenham abandonado os maiores 

poderes na criação, eles ainda possuem poder limitado, que é 

mantido em restrição, confinados em seus limites com a rédea 

de Deus. Portanto, o Magus de Deus, que significa Um Homem 

Sábio de Deus, ou a Pessoa Instruída de Deus, é conduzido 

pela mão de Deus para o bem eterno, e também para os bens 

médios e pequenos, e também para as coisas físicas mais 

corpóreas. 

  Grande é o poder de Satanás por causa dos grandes 

pecados dos homens. Por essa razão também os Magus de 

Satanás realizam grandes coisas, coisas maiores do que 

qualquer homem possa acreditar: embora eles subsistam em 

seus próprios limites, eles possuem uma incompreensível 

influência, tanto para as coisas corpóreas quanto para as coisas 

transitórias desta vida; muitas antigas Histórias e exemplos 

diários disto são testificados. Ambos os tipos de Magia são 

diferentes um do outro em suas finalidades: um conduz às boas 

coisas eternas, e utiliza as coisas temporais com gratidão; o 

outro é pouco preocupado com as coisas eternas; mas deleita-se 

completamente em torno das coisas físicas, para que possa 

livremente aproveitar todas as suas luxúrias e deleites em 

desprezo e ira contra Deus. 
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Aforismo 44. Dialogo interno 

 

A passagem da vida comum do homem para uma vida 

Mágica, não é tão diferente quanto à passagem do estado de 

sono para o estado de estar completamente acordado/desperto 

nesta vida; pois aquelas coisas que acontecem ao ignorante e ao 

homem desconhecedor em sua vida comum, as mesmas 

acontecem ao Magus disposto e instruído.  

O Magus entende quando sua mente medita; ele 

pondera, raciocina, institui, e determina o que deve ser feito; 

ele observa quando suas cogitações são frutos de uma essência 

divina em separado, e ele prova de que forma tal essência 

divina é separada.  

Porém, o homem que é ignorante da Magia ou 

inconsciente dela, é impulsionado para um lado e outro como 

um animal, como se estivesse em Guerra com suas afeições; 

ele não sabe quando estas afeições saem de sua própria mente, 

ou se está impressionada por uma essência auxiliar ou 

entidade; e ele não sabe como derrotar os conselhos de seus 

inimigos pela Palavra de Deus, ou se prevenir das ciladas e 

fraudes do tentador. 

 

Aforismo 45. Os maiores ensinamentos 

 

O maior dos ensinamentos da Magia é que cada homem 

entenda o que pode  ser recebido de um Espírito assistente, e o 

que deve ser rejeitado: Isto ele pode aprender a partir daquilo 

que o Salmista diz: 

 

Com o que purificará um jovem homem o seu próprio 

caminho? Sendo fiel às vossas palavras, ó Senhor. 
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Acautelar-se para manter a Palavra de Deus, para que o 

demônio não arranque esta do teu coração, é o maior dos 

ensinamentos da sabedoria. É lícito admirar, e exercer outras 

sugestões que não sejam contrárias à glória de Deus, ou a 

caridade de nossos próximos, sem indagar de qual Espírito tais 

sugestões originam-se; mas devemos tomar cuidado, para que 

não estejamos muito ocupados com coisas desnecessárias, de 

acordo com a admoestação de Cristo:  

 

Marta, Marta, tu que estais preocupada com tantas coisas; 

mas Maria escolheu a melhor parte, qual não será retirada 

dela. 

(Lucas 10:41-42). 

 

Assim, que sempre levemos em consideração o que diz Cristo:  

 

Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua retidão, e todas as 

outras coisas vos serão acrescentadas. 

 

Isto é, todas as coisas que são próprias ao Microcosmo 

mortal, como alimento, vestuário, e as artes necessárias desta 

vida. 

 

Aforismo 46. Constância  

 

Nada convém tanto a um homem quanto a constância 

em suas palavras e ações, e quando o semelhante regozija-se 

em seu semelhante; ninguém é mais feliz do que estes (aqueles 

que vivem em harmonia), pois os santos Anjos permanecem 

próximos a eles, e a eles protegem: ao contrário, os homens 

que são inconstantes são mais leves do que as folhas podres e o 

nada. A estes nós entregamos o Quadragésimo Sexto aforismo. 

Conforme cada pessoa escolhe conduzir sua vida, deste modo 

tal pessoa atrairá os tipos de espíritos que possuem uma 
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natureza e qualidade semelhante: este, porém, é um bom 

conselho, para que não tentemos nos elevar acima daquele que 

nós chamamos, a fim de que não possamos atrair para nós 

mesmos algum Espírito maligno das regiões mais distantes da 

terra, por quem nos enamoraremos e nos iludiremos, ou 

seremos levados à destruição final. 

 

Este ensinamento é amplamente conhecido: pois Midas, 

quando queria transformar todas as coisas em ouro, atraia para 

si um Espírito, que era capaz de realizar isto; e sendo iludido 

por tal espírito, ele poderia ter sido levado a morrer de fome, se 

sua loucura não tivesse sido corrigida pela misericórdia de 

Deus. A mesma coisa ocorreu a uma mulher próxima de 

Frankfurt em Odera, em nossos tempos, que apanhava e 

consumia qualquer tipo de dinheiro. Bom seria se os homens 

pesassem diligentemente este preceito, e não considerassem as 

Histórias de Midas como meras fábulas; eles seriam muito 

mais fervorosos em moderar seus pensamentos e afeições, nem 

que eles sejam, assim, perpetuamente vexados com os Espíritos 

das montanhas douradas da Utopia. Desta forma, devemos 

observar com atenção para expulsar estas presunções da mente, 

pela palavra, enquanto elas são novas; nem permitir que elas 

tenham qualquer hábito na mente ociosa, que está vazia da 

palavra divina. 

 

Aforismo 47. Fidelidade 

 

Aquele que é fiel e devotado a sua vocação, também 

terá constância devotosa da companhia dos espíritos, que 

suprirão as necessidades dele em todas as coisas. Mas se ele 

possui algum conhecimento em Magia, eles não serão 

relutantes em se mostrarem a ele, e de forma familiar 

conversarão com ele, para servi-lo nas formas que são 

adequadas aos ofícios e naturezas deles; os bons Espíritos em 
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boas coisas, até a salvação, e os espíritos malignos em toda 

coisa infeliz, até a destruição. Exemplos não faltam nas 

Histórias de todo o mundo. Teodósio antes da vitória de 

Arbogasto, é um exemplo do bom uso; Brutus, antes de ser 

morto, foi um exemplo de ser usado pelos Espíritos malignos, 

quando ele foi perseguido pelo Espírito de César, e este espírito 

exigindo vingança, fez com que ele se matasse, aquele que 

matou seu próprio Pai, e o Pai de seu país. 

 

Aforismo 48. Revelação 

 

Toda Magia é a revelação de uma espécie de espírito 

desta natureza; de modo que as nove musas são chamadas em 

Hesíodo de a Nona Magia, como ele testifica claramente em 

Teogonia. Na obra de Homero, o gênio de Ulisses, em 

Psicogogia. Hermes, os Espíritos das partes mais sublimes da 

mente. O próprio Deus se revelou a Moisés em um arbusto. Os 

três homens sábios foram procurar Cristo em Jerusalém, sendo 

o Anjo do Senhor o líder deles. Os Anjos do Senhor 

direcionaram Daniel. Portanto, não devemos nos vangloriar; 

Pois não depende daquele que quer, nem daquele que corre; 

mas de Deus, que se compadece (Romanos, 9:16), ou de algum 

destino espiritual. A partir daí brota toda a Magia, e assim 

também ele penetrará, seja bom ou mau. Desta forma, Tages, o 

primeiro professor de Magia dos Romanos, brotou da terra. 

Diana dos Efésios apresentou sua adoração, como se fosse 

enviado do céu. Assim também Apolo. E toda a Religião dos 

Pagãos é retirada dos mesmos Espíritos; nem são as crenças 

dos saduceus, invenções humanas. 

 

Aforismo 49. Conclusão  

 

A conclusão deste Isagoge é, portanto, o mesmo qual 
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apresentamos acima, Mesmo que exista um só Deus, de onde 

tudo o que é bom procede; e um pecado, a saber, 

desobediência, contra a vontade do comando de Deus, de onde 

procede todo o mal; por esta razão o temor a Deus é o início de 

toda sabedoria, e a graça de toda Magia; pois a obediência à 

vontade de Deus, resulta no temor a Deus; e após isto, sucede a 

presença de Deus e do Espírito Santo, e o ministério dos santos 

Anjos, todas as coisas boas dos tesouros inesgotáveis de Deus. 

Mas a Magia inútil e condenável nasce disto: quando de 

nossos corações extinguimos o temor a Deus, e sofremos 

deixando que o pecado reine em nós, e eis que o Príncipe deste 

mundo, o Deus que originou este mundo, e estabeleceu seu 

reino em vez de coisas santas, tal como achou útil para seu 

próprio reino; assim, tal como a aranha que apanha a mosca 

que cai em sua rede, igualmente Satanás propaga suas 

armadilhas, e apanha os homens com os laços da cobiça, até 

que ele sugue-os, e arraste-os para o fogo eterno, a estes ele 

valoriza e nestes ele investe, para que a queda deles possa ser a 

maior. 

Para que o Leitor Cortês e Atencioso, utilizando seus 

olhos próprios e sua mente para as Histórias sagradas e 

profanas, e para aquelas coisas que voce busca que sejam feitas 

diariamente no mundo, e para que voce possas encontrar todas 

as coisas repletas da Magia, de acordo com a Ciência dupla, 

boa e má; para que, elas possam ser melhor discernidas, aqui 

dispomos suas divisões e subdivisões, como a conclusão desta 

Isagoge; na qual todos possam considerar, o que deve ser 

seguido, e o que deve ser evitado, e o quão longe está a ser 

trabalhado por cada um, para um final de vida e uma vivência 

idônea. 

Respostas para perguntas gerais sobre a prática 
 

1. Preciso de circulo de proteção, baqueta bola de cristal 

ou qualquer coisa para a pratica desse grimorio? 
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Resposta: sim, mas, apenas dos medalhoes de cada 

uma dessas entidades, nada mais ou alem é necessario, 

pois, usar estes amuletos vai lhe trazer contato com 

essas entidades, seja através da conjuração do 

aforismo 21 seja através de sonhos, onde voce poderá 

conversar com estas entidades diretamente, conforme o 

26. 

 

2. Posso chamar as entidades fora dos seus dias e horarios 

estipulados para elas? 

Resposta: poder chamar voce pode, o que virá no 

entando, cabe como ensina o proprio livro, ser julgado 

pelo seu entendimento do que são as forças demoniacas 

ou celestiais. 

3. Preciso fazer banimentos? 

 

Resposta: não é obrigatorio, contudo sim é 

aconselhado fazer algum tipo de limpeza espiritual com 

regularidade, se voce souber como realizar o ritual de 

invocação das forças planetarias com o ritual maior do 

hexagrama poderia ser interessante, faça pesquisas e 

descubra qual ritual de banimento melhor se adequa 

para voce! 

 

4. Como posso saber quais os dias e horarios para usando 

os medalhoes dos espiritos olimpicos possa fazer o que 

ensina o aforismo 21 para fazer meus pedidos a estas 

forças olimpicas? 

 

Resposta: olhe as tabelas a seguir: 
Dia Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

Planeta Sol Lua Mar Mer Júp Vên Sat 

Espirito Och Phul Phalec Ophiel Bethor Hadit Aratron 
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 Dom Seg Ter Qua Qui sex sab Hr 

H
o

ra
s 

d
o

 d
ia

 

Sol Lua Mar Mer Júp Vên Sat 1 

Vên Sat Sol Lua Mar Mer Júp 2 

Mer Júp Vên Sat Sol Lua Mar 3 

Lua Mar Mer Júp Vên Sat Sol 4 

Sat Sol Lua Mar Mer Júp Vên 5 

Júp Vên Sat Sol Lua Mar Mer 6 

Mar Mer Júp Vên Sat Sol Lua 7 

Sol Lua Mar Mer Júp Vên Sat 8 

Vên Sat Sol Lua Mar Mer Júp 9 

Mer Júp Vên Sat Sol Lua Mar 10 

Lua Mar Mer Júp Vên Sat Sol 11 

Sat Sol Lua Mar Mer Júp Vên 12 

 
 Dom Seg Ter Qua Qui sex sab Hr 

H
o

ra
s 

d
a

 n
o

it
e 

Júp Vên Sat Sol Lua Mar Mer 1 

Mar Mer Júp Vên Sat Sol Lua 2 

Sol Lua Mar Mer Júp Vên Sat 3 

Vên Sat Sol Lua Mar Mer Júp 4 

Mer Júp Vên Sat Sol Lua Mar 5 

Lua Mar Mer Júp Vên Sat Sol 6 

Sat Sol Lua Mar Mer Júp Vên 7 

Júp Vên Sat Sol Lua Mar Mer 8 

Mar Mer Júp Vên Sat Sol Lua 9 

Sol Lua Mar Mer Júp Vên Sat 10 

Vên Sat Sol Lua Mar Mer Júp 11 

Mer Júp Vên Sat Sol Lua Mar 12 

 

5. Preciso de um circulo magico e um altar? 

Resposta: Não para ambos, pois estes espiritos não são 

perigosos e não é necessario altar ou circulo para o ritual, 

mas caso se sinta confortavel em utilizar tais implemetos, 

fique a vontade, contudo não é canonico neste grimorio. 
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Apêndice 
 

Liturgia ritual hermética para o Arbatel 

1. Abra os trabalhos “Hekas, Hekas Este Bebeloi” 

(opcional) 

2. Sino 3,4,3 (opcional) 

3. Diga: os trabalhos estão abertos para obter o poder e a 

graça de “nome do espirito olimpico” (opcional) 

4. Faça um banimento de sua preferencia (opcional) 
5. Faça o ritual de invocação do hexagrama do planeta 

correspondente (opcional) 
6. Coloque o medalhão do espirito 
7. Faça a conjuração do aforismo 21 
8. Percebendo a presença do espirito agradeça sua presença e 

faça seu pedido. 
9. De a licença para partir conforme o aforismo 21 
10. Escolha entre permanecer com o amuleto para evocar o 

espirito quando necessario ou retira-lo. 
11. Diga estão encerrados os trabalhos com o espirito “nome do 

espirito” 
12. Banimento de sua preferencia (opcional) 
13. Meditação ou ritual do pilar do meio 
14. Adoração ao senhor do Universo 
15. Vire para o leste e diga, 

"Santo és Tu, Senhor do Universo!"  

"Santo és Tu, a quem a natureza não formou!"  

"Santo és Tu, o Vasto e o Poderoso!"  

"Senhor da Luz e das Trevas!"  
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Ritual da cruz cabalistica 
1. Volte-se para o leste. 

2. Toque sua fronte e diga: 

3. – Ateh! (Tu és) 

4. Aponte para os pés: 

5. – Malchut! (o Reino) 

6. Toque seu ombro direito e diga: 

7. – Ve Geburah! (e o Poder) 

8. Toque seu ombro esquerdo e diga: 

9. – Ve Gedulah! (e a Glória) 

10. Junte as mãos diante de si e diga: 

11. – Le Olam! (para sempre) 

12. Coloque a adaga entre os dedos. 

13. Aponte para cima e diga: 

14. – Amém! (Assim seja) 
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Menor do pentagrama (banimento) 

 
1. Volte-se para o leste e faça o Sinal da Cruz Cabalística. 

2. Trace o pentagrama apropriado com a adaga. Aponte 

para o 

3. centro do pentagrama e imaginando que sua voz se 

projeta para o leste do universo vibre: 

4. – IHVH. 

5. Volte-se para o sul mantendo a adaga levantada 

traçando um semicírculo no ar. Trace o pentagrama 

apropriado. Aponte para o centro do pentagrama e 

imaginando que sua voz se projeta para o sul do 

universo vibre: 

6. – Adonai. 

7. Volte-se para o oeste mantendo a adaga levantada 

traçando um semicírculo no ar. Trace o pentagrama 

apropriado. Aponte para o centro do pentagrama e 

imaginando que sua voz se projeta para o oeste do 

universo vibre: 

8. – Eheieh. 

9. Volte-se para o norte mantendo a adaga levantada 

traçando um semicírculo no ar. Trace o pentagrama 

apropriado. Aponte 
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10. para o centro do pentagrama e imaginando que sua voz 

se projeta para o norte do universo vibre: 

11. – Agla. 

12. Volte-se para o leste mantendo a adaga levantada até 

alcançar o centro do primeiro pentagrama fechando o 

círculo. 

13. Estenda os braços em forma de cruz e diga: 

14. – Diante de mim Raphael. Atrás de mim Gabriel. À 

minha direita Michael. Á minha esquerda Auriel. Ao 

meu redor flamejam os pentagramas. Acima de mim 

resplandece a estrela de seis raios. 

15. Faça o Sinal da Cruz Cabalística. 

 

Ritual da palavra LVX 
1. Volte-se para o leste. 

2. Estenda os braços em forma de cruz e vibre: 

3. INRI. 

4. Iud Nun Reish Iud. 

5. Faça o Sinal de Osíris Assassinado e diga: 

6. – O Sinal de Osíris Assassinado. 

7. Faça o Sinal do Ísis em Luto e diga: 

8. – O Sinal do Luto de Ísis. 

9. Faça o Sinal de Apóphis e Tiphon e diga: 

10. – O Sinal de Tiphon e Apóphis. 

11. Faça o Sinal de Osíris Ressucitado e diga: 

12. – O Sinal de Osíris Ressucitado. 

13. Repita os Sinais de LVX novamente e diga: 

14. – Lux! 

15. Incline a cabeça para a frente e diga: 

16. – A luz da cruz. 

17. Faça novamente o Sinal de Osíris Assassinado e diga: 

18. – Virgo. Ísis. Mãe Poderosa. 

19. – Escorpio. Apóphis. Destruidor. 

20. – Sol. Osíris. Morto e ressucitado. 
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21. Eleve os braços lentamente e diga: 

22. – Ísis. Apóphis. Osíris. 

23. Com os braços acima da cabeça volte a face para o alto 

e vibre: 

24. – IAO. 

25. Vibre os quatro nomes da Tabela da União: 

26. – Exarp. Hcoma. Nanta. Bitom. 

27. Inspire sentindo a luz descer sobre o corpo da cabeça 

aos pés. Desça lentamente os braços e diga: 

28. – Que descenda a Luz Divina. 
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Ritual do hexagrama 
 

1. Faça o Sinal da Cruz Cabalística. 

2. Pegue a espada ou o bastão de lótus. Volte-se para o 

leste. 

3. Trace o hexagrama do leste. Aponte para o centro do 

hexagrama e vibre: 

4. – Ararita. 

5. Volte-se para o sul mantendo a arma levantada traçando 

um semicírculo no ar. Trace o hexagrama do sul. 

Aponte para o centro do hexagrama e vibre: 

6. – Ararita. 

7. Volte-se para o oeste mantendo a arma levantada 

traçando um semicírculo no ar. Trace o hexagrama do 

oeste. Aponte para o centro do hexagrama e vibre: 

8. – Ararita. 

9. Volte-se para o norte mantendo a arma levantada 

traçando um semicírculo no ar. Trace o hexagrama do 

norte. Aponte para o centro do hexagrama e vibre: 

10. – Ararita. 

11. Volte-se para o leste mantendo a arma levantada até 

alcançar o centro do primeiro hexagrama fechando o 

círculo. 

12. Faça o Ritual da Palavra LVX. 

13. Faça o Sinal da Cruz Cabalística. 
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Ritual do pilar do meio 
1. Preparação. 

Volte-se para o leste e faça um exercício de relaxamento.  

Realize o Ritual Menor do Pentagrama banindo. 

Imagine-se em um templo. Visualize o Pilar Negro da 

Severidade à esquerda, o Pilar Branco da Misericórdia à direita 

e você ao centro no Pilar do Equilíbrio. 

2. Pilar do Meio. 

Eleve sua atenção até Kether. Imagine uma esfera de luz que 

brilha intensamente acima de sua cabeça sem tocá-la. 

Contemple esta luz por alguns instantes. Sinta a energia que 

emana desta esfera enquanto vibra: 

– Eheieh. 

Desta esfera a luz se projeta para baixo até formar uma segunda 

esfera de luz na região da nuca. A luz de Kether flui para 

Daath. Sinta sua energia enquanto vibra: 

– IHVH Elohim. 

A luz se projeta desta esfera para formar uma terceira esfera de 

luz na região do coração. A luz de Daath flui para Tiphereth.  

Sinta sua energia enquanto vibra: 

– IHVH Eloah Ve Daat. 

A luz projeta-se desta esfera para formar a próxima esfera de 

luz na região dos órgãos sexuais. A luz de Tiphereth flui para 

Iesod. Sinta a energia desta esfera enquanto vibra:  

– Shadai El Chai. 

A luz projeta-se desta esfera para formar uma nova esfera de 

luz nos pés. A luz de Iesod flui para Malchut. Visualize esta 

esfera de luz e sinta sua energia enquanto vibra: 

– Adonai Ha Aretz. 

Visualize o Pilar do Meio formado por suas esferas de luz 

alinhadas ao longo de seu corpo. 

3. Circulação do Corpo de Luz.  

Volte sua atenção para Kether, a esfera acima da cabeça, e 

visualize-a absorvendo energia do Ain Soph Aur, da Luz 
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Ilimitada, e transmitindo esta energia para as outras esferas. A 

cada expiração sinta a energia descer da esfera do topo da 

cabeça até a esfera dos pés pelo lado esquerdo do corpo. Ao 

inspirar sinta a energia subir da esfera dos pés até a esfera do 

topo da cabeça passando pelo lado direito do corpo. Repita este 

exercício por várias vezes. Visualize, então, a energia descer 

pela frente do corpo enquanto o ar é exalado e subir pelas 

costas enquanto o ar é inspirado. Repita exte exercício por 

várias vezes. Visualize este processo e sinta este processo de 

forma profunda e real. 

Visualize as esferas de luz em seu corpo que formam o Pilar do 

Meio. Leve sua atenção à esfera dos pés e, ao inspirar, sinta e 

visualize a energia desta esfera subir pelo corpo como uma 

corrente de energia espiralada até o topo da cabeça. Ao exalar 

sinta e visualize esta energia sendo derramada por todo o seu 

corpo retornando à esfera de luz situada nos pés. Repita este 

exercício várias vezes  
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Sobre o tradutor 
 

 

Robson Bélli 
Natural de Maringá – Pr 

Estudante de ocultismo, Rosacruz, Kabbalah Hermetica, Tarô, Magia 

(em geral), Alquimia, Astrologia e hermetismo. 

O autor tem alguns grupos de estudos de magia onde 

ensina na pratica como fazer uso deste manual de de muitos 

outros relacionados a magia, para maiores informações acesse: 

www.enochiano.com.br 

www.lemegeton.com.br 

 

 

Para contatos 

E-mail: robsonbelli@hotmail.com 

 

Recomendações de Leitura 

 

www.raph.com.br – tradutor, escritor de livros melhores do que este. 

www.mortesubita.net - Um dos melhores sites de ocultismo desde 1996 

www.daemoneditora.com.br - Para compra de livros Daemon Editora 

 

Para compra de materiais de magia pelo instagram 

@dursocamisetas 

  

http://www.enochiano.com.br/
http://www.lemegeton.com.br/
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Incentive o autor/tradutor 

 

Caso tenha gostado deste material, saiba que ele é gratuito e de 

livre distribuição desde que se mantenham as fontes, 

 

Este material foi cedido pelo tradutor Robson Belli 

Ao site mortesubita.net para sua distribuição, caso deseje 

difundir este conhecimento mantenha esta pagina no arquivo e 

voce estará autorizado a distribuir o mesmo. 

 

E caso deseje que o autor continue a produzir conteudos deste 

tipo, voce pode apoiar através de doações. 

 

PAYPAL/PIX: robsonbelli@hotmail.com 

 
Apoie tambem o mortesubita.net no link abaixo: 

https://www.catarse.me/mortesubita 

 

https://www.catarse.me/mortesubita

