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CAPÍTULO UM  

Os Poderes das Ervas    

Como isso funciona? Quando as pessoas descobrem que sou 
um herbalista mágico esta é uma das duas perguntas que me fazem. A 
outra se refere ao meu estado de saúde mental. Apesar disto a primeira 
pergunta é válida e nunca foi satisfatoriamente explicada. 

As bases da magia herbal 

 

e de toda magia 

 

é o poder. Este 
poder tem levado muitos nomes e formas através dos séculos; ás 
vezes até mesmo sua existência foi mantida em segredo; em outras era 
um conhecimento comum. 

O poder é aquele gerado e mantido pelo universo. É o poder 
que germina as sementes, eleva os ventos e faz nosso planeta girar.  

É a energia por trás do nascimento, da vida e da morte. Tudo 
no universo foi criado por ele, contém uma parte dele e não há resposta 
para ele. 

Em outras palavras, o poder é a força de vida, a matéria da 
criação. É a substância absoluta de sua própria existência. 

O poder do modo que eu vejo não tem nome. Ele tem sido 
divinizado e levado à forma de milhares e milhares de Deuses e 
Deusas, espíritos, demônios e outros seres sobrenaturais. Foi apenas 
parcialmente explicado em termos pela Ciência, que ainda hoje está 
descobrindo alguns de seus aspectos. O poder tem tido um papel 
importante na evolução das raças humanas, tanto para melhor quanto 
para pior. Todas as religiões têm se conectado a ele usando símbolos e 
ritos diferentes, a todos os magos tem manuseado seus poderes. 

Acima do ritual, da religião e da magia  o poder existe, imutável 
em sua eterna mudança. O poder está em tudo e tudo está no poder. 
(Um dos problemas de algumas religiões modernas é que elas afirmam 
que o poder está fora de nós e não dentro). Invoque o poder quando 
desejar,  visualize-o como puder,  o poder realmente é o poder.  

Definição: Magia é a prática de causar mudanças através do 
uso dos poderes ainda não definidos ou aceitos pela ciência.  
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       CAPÍTULO DOIS  

      Os Caminhos Mágicos    

Embora não haja espaço aqui para uma explicação completa 
dos métodos utilizados pela  teoria  da magia, a curta composição que 
segue discute alguns dos pontos mais importantes. Para informações 
adicionais veja o livro Herbalismo Mágico.  

O TEMPO   

Os antigos criavam sistemas mágicos com variedades de graus 
e complexidade. Uma área na qual eles se distinguiam era arte do 
tempo para realização dos rituais e ações mágicas de acordo com os 
fenômenos astrológicos. Alguns destes sistemas eram rigidamente 
controlados pelas fases da Lua; outros se baseiam nas estações para 
estabelecer prazos, e ainda em outras, as estrelas e suas posições 
eram de suma importância.  

Alguns destes sistemas estão em uso ainda hoje, com bons 
resultados. Mas qualquer sistema pode destruir a espontaneidade e 
atrasar os efeitos da magia 

 

até mesmo sua simples execução. O 
tempo é importante, verdade, mas deve haver apenas uma regra 
inviolável: a magia é usada quando há a necessidade.  

Se você tiver uma dor de cabeça com distúrbio no sono ou no 
trabalho, Não poderá esperar pela Lua entrar no signo apropriado ou 
até que a Ursa Maior apareça; Precisará de alívio imediato.  

Este é um exemplo leviano, mas ele contém a magia de toda a 
magia. Não adianta esperar três semanas para realizar um 
encantamento de dinheiro se as suas dívidas devem ser pagas no final 
da semana. Não estou argumentando que o tempo com os planetas, 
estrelas, estações, fases Lunares e assim por diante, não precisem de 
poderes extras para os encantamentos. Estou simplesmente 
argumentando contra a necessidade para tais poderes extras. Se a 

magia funciona, ela funcionará em qualquer momento do dia ou da 
noite.  

Posso ouvir reclamações lamuriosas de Magos 

 
Você não 

pode realizar um encantamento de amor durante a Lua Minguante . 
Encantamentos de Dinheiro falham a menos que sejam realizados 

numa Quinta Feira durante a Primavera enquanto a Lua estiver em 
Touro, na terceira ou décima hora da noite .  

Tais pronunciamentos são comuns na magia 

 
geralmente de 

pessoas com pouca ou nenhuma prática. Encantamentos não precisam 
ter condições astronômicas, sazonais e clima certo para serem bem 
sucedidos.  

Aqueles que desejam trilhar os antigos caminhos do tempo 
mágico com o Sol, a Lua e as estrelas podem encontrar estas 
informações em qualquer bom compêndio mágico, mas isso não é de 
modo algum uma necessidade.  

Se precisar de coragem antes de encarar uma entrevista de 
emprego, não olhe a fase de Lua  pegue um pouco de tomilho e vá em 
frente!  

Embora alguns exemplos de tempo mágico sejam mencionadas 
neste livro, especialmente com relação a coleção específica de plantas, 
elas devem ser seguidas, ou não, conforme lhe agradar, com 
resultados quase idênticos.   

OS INSTRUMENTOS   

A magia herbal requer algumas ferramentas abençoadas,  
comparado a outros tipos de magia. Um conjunto de pilão e almofariz é 
necessário para moer as sementes e uma tigela grande de madeira ou 
cerâmica será necessária para encantar as ervas.  Guarde um vidro 
grande ou um pote esmaltado (evite os metais) exclusivamente para 
preparar infusões ou poções . Alguns utensílios de costura (agulhas, 
alfinetes, tesouras, linha de algodão, dedais) podem ser úteis ao se 
fazer sachês e bonecos, e um bom estoque de várias cores de tecidos 
de algodão ou lã e fios também serão necessários.  

Velas e ervas, naturalmente, são necessidades, assim como um 
incensário (queimador de incenso), suportes para vela, blocos de 
carvão e jarros nos quais você possa armazenar suas ervas.    
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CAPÍTULO TRÊS  

Encantamentos e Procedimentos     

ENCANTANDO AS ERVAS  

Antes de realmente usar as ervas na magia, elas devem ser 
encantadas. Encantamento (em um contexto mágico) alinha as 
vibrações das plantas envolvidas com a sua necessidade mágica. Isto 
consequentemente é um processo que aumenta a eficácia das ervas. 

O encantamento pode ser realizado em apenas uma erva ou 
numa mistura de ervas, mas não deve ser realizado até momentos 
antes de a erva ser utilizada. Quando diversas ervas são necessárias 
para um encantamento elas podem ser encantadas juntas como uma 
mistura ou isoladamente conforme cada erva for sendo colocada na 
mistura. 

Um encantamento preliminar deve ser realizado se a erva for 
colhida em região aberta ou no jardim. Enquanto verdadeiramente o 
corte da erva para um encantamento específico for sendo feito, deve-se 
enfatizar a necessidade para qual será usada, como se o papel da 
planta fosse necessário para a concretização da mesma, exemplo:  

Estou colhendo você, Alecrim, erva do Sol para aumentar a 
minha concentração e meus poderes mentais.  

Assim começa o processo de encantamento, embora este seja 
apenas uma ação preliminar. 

O equipamento é simples: uma tigela de madeira ou cerâmica, 
dois suportes para vela, e um estoque de velas coloridas. 

Coloque a tigela no centro do altar, os suportes para vela com 
as cores corretas em cada lado (veja APÊNDICE 1 para as cores e 
seus usos mágicos). As ervas a serem encantadas devem ser 
colocadas ao redor da tigela em seus devidos recipientes. 

Acenda as velas e aquiete sua mente. Desligue o telefone e 
tranque a porta. Se desejar, escureça o ambiente da iluminação 
artificial. Encante as ervas (e realize toda magia) somente quando 
estiver sozinho e livre de interrupções.   

Bonecos    

Também conhecidos como Bonecos Vodus , Apesar de serem 
usados há mais de 4.000 anos. Apenas recentemente  foram 
associados ao vodu. Embora sejam feitos de raízes, batatas, chumbo, 
cascas, papel e outros materiais, na magia herbal os bonecos 
geralmente são feitos de tecidos e ervas. O boneco é feito para 
representar a pessoa que será 
ajudada através da magia.  

Os bonecos são mais 
frequentemente utilizados para 
acelerar a cura e são moldados para 
atrair dinheiro, amor e todas as 
necessidades mágicas. Para obter 
melhores resultados não 
confeccione um boneco 
representando outra pessoa; apenas 
a si mesmo.  

Os bonecos são fáceis de fazer: desenhe o contorno de uma 
figura humana (em torno de 21cm). Transfira este desenho para um 
pedaço de tecido duplo na cor apropriada. Corte de modo que você 
tenha dois pedaços iguais do tecido. Prenda com alfinetes e costure ao 
redor das bordas. Quando três quartos do boneco estiver costurado, 
recheie  com as ervas encantadas apropriadas ao seu intento. Por 
exemplo, se preciso de ajuda na recuperação de um resfriado, vou 
rechear o boneco com folhas de eucalipto moídas.  

Sinta-se á vontade para compor seus próprios encantamentos quando 
trabalhar com as ervas; é perfeitamente correto e o encantamento pode 
ser sob medida.  

Encantamento da Terra  
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Coloque as ervas apropriadas em um saquinho e leve para um 
lugar aberto. Com suas mãos, cave um pequeno buraco na terra e 
despeje as ervas nele. Visualize fortemente sua necessidade. Cubra as 
ervas com a  terra e deixe o local. Está feito.     

CAPÍTULO QUATRO  

As Intenções Mágicas    

As intenções mágicas são simplesmente as necessidades 
mágicas: o amor é uma, o dinheiro outra e a proteção uma terceira. 
Este capítulo brevemente examina algumas das intenções mágicas 
mais comuns.  

As ervas apropriadas a cada uma das intenções são listadas na 
parte III.  

PROTEÇÃO  
Apesar do esmagador número de ervas utilizadas para este 

propósito é óbvio que a proteção é (e tem sido) de extrema 
preocupação para muitas pessoas. A maioria das ervas de proteção 
mencionadas neste livro é geral em seus efeitos; elas protegem seus 
portadores contra ataques físicos e psíquicos; ferimentos, acidentes, 
veneno, mordida de cobra, raios, espíritos ruins, mal olhado, etc. Em 
outras palavras, elas são ervas de proteção de modo geral.  

Naturalmente, elas não vão fazer  você se sentir melhor se 
alguma coisa acontecer 

 

as ervas de proteção devem ser preventivas. 
Isto não significa que se usar uma raiz de proteção ou carregar um 
sachê você vai pela passar pela vida desimpedido de aborrecimentos. 
Entretanto, carregar algumas destas ervas certamente lhe ajudará a 
proteger-se de situações potencialmente prejudiciais.  

No mundo atual devemos nos proteger com todas as coisas que 
estiverem disponíveis. As ervas de proteção são um desses meios. 
Elas criam um tipo de campo de proteção ao redor da casa, posses ou 
de si mesmo. Quando carregadas elas também aumentam a eficácia 
das defesas naturais do seu corpo.                  

PARTE II    

As  
Ervas Mágicas               
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Cada planta é abrangida por uma variada quantidade de 

informações. Por conveniência muitas destas informações foram 
resumidas na forma mais breve possível. Embora a metade de cada 
listagem seja uma recitação de nomenclatura, regentes planetários e 
elementais, etc.   

Aqui vai uma breve explicação sobre cada um deles:   

A primeira lista é do Nome Comum, que normalmente é o nome 
pelo qual a erva é mais conhecida.   

A seguinte é o Nome Científico, tanto para os gêneros quanto 
para as espécies (se forem conhecidos). Isto é de extrema importância, 
pois diversas ervas compartilham nomes comuns e podem ser 
facilmente confundidas umas com as outras. Com esta informação você 
pode fazer a identificação exata da erva sem cometer enganos.   

A Regência Planetária da planta vem em seguida se for 
conhecida. Embora este não seja o lugar para explicar a magia 
planetária dos corpos siderais (incluindo o Sol e a Lua) tem sido há 
muito tempo associados com os mais variados tipos de necessidades 
mágicas. Aqui vai uma lista rápida:  

             SOL:   Assuntos Legais, Cura, Proteção. 
             LUA:   Sono, Sonhos Proféticos, Fertilidade, Paz, Cura.  
MERCÚRIO: Poderes Mentais, Adivinhação, Poderes 

Psíquicos, Sabedoria. 
         VÊNUS: Amor, Amizade, Fidelidade, Beleza, Juventude.   

O Elemento Regente aparece se for conhecido. A teoria dos quatro 
elementos, a construção dos blocos do universo (um outro método de 
dividir o poder) é explicada de forma mais completa no livro Magia 
Natural.  

FOGO: Luxúria, Coragem, Força, Exorcismo, Proteção, Saúde.  
  ÁGUA: Sono, Meditação, Purificação, Sonhos Proféticos, Cura, 

Amor, Amizades, Fidelidade.                                        
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A 

  
ABACATE (Persea americana) 
Nome Popular: Ahuacotl (asteca:  Fruto 
com forma de testículo), Pérsea 
Gênero: Feminino  
Planeta: Vênus  
Elemento: Água  
Poderes: Amor, Luxúria, Beleza    
Usos Rituais:   

Os egípcios reverenciavam o 
abacate.   

Usos Mágicos:   
Coma a fruta do abacate para ficar 

inspirado com a luxúria como faziam os 
antigos astecas. Cultive o caroço do 
abacate em sua casa para atrair amor.  

Bastões mágicos são feitos da  
madeira do abacate e são considerados 
instrumentos potentes para todos os 
propósitos. Carregue o caroço consigo para 
favorecer a beleza.  

ABRÓTANO (Artemisia abrotanum) 
Nome Popular: Aurônia, Losna   
Gênero: Masculino  
Planeta: Mercúrio 
Elemento: Ar 
Poderes: Amor, Luxúria, Proteção 
Usos Mágicos:  

O abrótano é usado em 
encantamentos de amor, também é 
carregado ou colocado na cama. Algumas 
vezes o abrótano é colocado debaixo da 
cama para despertar a luxúria em seus 
ocupantes.  

Queimado como incenso o abrótano 
protege de problemas de todos os tipos, e a 
fumaça afasta cobras.   

AGAVE (Agave spp.) 
Nome Popular: Piteira 
Gênero: Masculino 
Planeta: Marte 
Elemento: Fogo 
Poderes: Luxúria 
Usos Mágicos:  

O suco do agave tem sido há muito 
tempo usado em poções de luxúria.  

 

B 

  

BABOSA (Aloe Vera, A. spp.) 
Nome Popular:  Alóes 
Gênero: Feminino  
Planeta: Lua  
Elemento: Água   
Poderes: Proteção, Sorte    
Usos Mágicos:    

A babosa, uma planta popular 
caseira, também é protetora. Ela protege 
conta as influências malignas e previne 
acidentes domésticos. Na África a babosa é 
pendurada sobre as casas e nas portas 
para afastar o mal, assim como para trazer 
a boa sorte.  

No México, amplas guirlandas feitas 
completamente de bulbo de alho e 
amarradas em arame são decoradas com 
fotos de santos, pacotes de ervas mágicas, 
imãs, pedras de sal, pinhões, assim como 
cepos de babosa recentemente cortada. 
Tudo isto é pendurado na cada para 

proteção, sorte, dinheiro, e assim por 
diante.    

 
Q 

  
QUÁSSIA (Picraena excelsa) 
Poderes: Amor 
Usos Mágicos:  

A quássia é usada em misturas de 
amor, tanto para atrair e para manter um 
amor. O pó da madeira é usado como base 
em incensos.  

 

R 

  

RABANETE (Raphanus sativus) 
Nome Popular: Rábano 
Gênero: Masculino 
Planeta: Marte 
Elemento: Fogo 
Poderes: Proteção, Luxúria 
Usos Mágicos:  

Quando carregado, o rabanete 
protege contra o mal olhado. Ele aumenta a 
luxúria quando ingerido.  

Um tipo de rabanete silvestre era 
carregado na Alemanha para determinar  o 
local onde se encontravam os feiticeiros.         
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GÊNEROS  

Ervas Masculinas  

Abacaxi 
Abrótano 
Abrunheiro 
Absinto 
Acácia 
Açafrão 
Agárico 
Agave 
Agriônia 
Aipo 
Álamo 
Alcavaria 
Alecrim 
Alho  

Ervas Femininas  

Abacate 
Abóbora 
Acônito 
Alcaçuz 
Alcaparra 
Alface 
Alfafa 
Alfarroba 
Algodão  

REGÊNCIAS ELEMENTAIS  

AR  

Abrótano 
Acácia 
Agárico 
Agrimônia 

Alámo 
Alcavaria 
Almeirão 
Amêndoa 
Amora 
Anis 
Anis Estrelado  

TERRA  

Alfafa 
Algodão 
Artemísia 
Aveia 
Azedinha 
Azevinho 
Batata Inglesa 
Beterraba 
Bistorta  

ÁGUA  

Abacate 
Abóbora 
Acônito 
Alcaçuz 
Alcaparra 
Alface 
Alfarroba 
Alquemila   

REGÊNCIAS PLANETÁRIAS  

VÊNUS  

Abacate 
Alcaçuz 
Alcaparra 
Alfafa 
Alquemila 

Ameixa 
Ameixa Silveste  

MARTE  

Abrunheiro 
Absinto 
Agave 
Alho 
Alho-Porró 
Amentilho 
Anêmona  

Intenções Mágicas  

 

ABRIR TRANCAS

  

Lótus  

ADIVINHAÇAO

  

Alface 
Arruda dos prados 
Cânfora 
Cereja 
Dente de leão 
Figo 
Giesta 
Hera terrestre 
Hibisco 
Laranja 
Lírio florentino 
Milho 
Raízes 
Romã  
Solidago 
Ulmária  

ADIVINHAÇAO DE AMOR

 



mundopagao@gmail.com  

Amor perfeito 
Cuscuta 
Erva de são João  
Rosa 
Salgueiro  
Verbasco  

AFASTAR COBRAS

  

Cavalinha  
Centáurea menor 
Capim limão  
Tanchais   

AMARRAÇAO

  
Sanguinária   

AMIZADE

  
Ervilha de cheiro  
Limão 
Maracujá 
Salsa silvestre  

AMOR

  

Abacate 
Abrótano 
Absinto 
Açafrão 
Alcaçuz 
Alcaparra 

Aparina 
Apócino     

DESEJOS

  
Avelã 
Bambu 
Corniso 
Cumaru 
Dente de leão 
Espinheiro cerval 
Faia 
Ginseng   

GLOSSÁRIO

   

ADIVINHAÇÃO: A arte de descobrir coisas através de meios além dos cinco sentidos, usando ferramentas como cartas de tarô, bolas de cristal, 
etc.  

AMULETO: Um contra  objeto usado, carregado ou colocado para proteger contra a negatividade ou outras vibrações. Um objeto de proteção.  

BANIR: Afastar o mal, a negatividade, os espíritos.  

MAGIA: A prática de causar a mudança necessária através do uso dos poderes ainda não definidos e aceitos pela ciência.  

MAGO: Uma pessoa de ambos o sexos que pratica a magia.   

MAGUS: Um mago.       
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APÊNDICE I    

CORES E SEUS USOS MÁGICOS    

AMARELO: Adivinhação, Poderes Psíquicos, Poderes Mentais, Sabedoria, Visões.  

AZUL:  Cura, Sono, Paz.  

BRANCO: Proteção, Paz, Purificação, Castidade, Felicidade, Cessar Fofoca, Espiritualidade.  

LARANJA: Assuntos Legais, Sucesso. 
TABELA DE REFERÊNCIA CRUZADA   

Esta tabela serve como guia para a localização de uma erva pelo seu nome em latim, seguido do nome tradicional pela qual é geralmente 
conhecida e como complemento todos os nomes populares pela qual pode ser designada em várias regiões do país.   

NOME EM LATIM  NOME TRADICIONAL  NOME POPULAR  

Acacia dealbata  - MIMOSA    
Acacia Senegal -  ACÁCIA - Goma Arábica, Goma Acácia 
Acacia vera -  GOMA ARÁBICA -  Goma Egípcia, Goma Indiana 
Acer spp  BORDO   
Achillea millefolium  - MILEFÓLIO  - Mil Folhas, Mil em Rama, Erva de Carpinteiro, Erva Militar, Pimenta de Velho, Amor de Sete Anos  
Aconitum napellus  ACÔNITO - Veneno de leopardo, Chapéu de Thór, Chapéu de Tempestade, Chapéu de lobo. 
Acorus calamus  - CÁLAMO  VENENO - ácoro, ácoro-verdadeiro, cálamo, cana-cheirosa, pimenta-das-abelhas 
Adiantum pedatim  - AVENCA CABELO DE VÊNUS -  Avenca 
Aesculus spp  - CASTANHA DA ÍNDIA    
Aframomum melequeta  - SEMENTES DO PARAÍSO- Maniguetes  
Agathosma betulina, Barosma betulina - BUCHU - Bookoo, Buku, Bucoo, Buchu oval, Buchu  

Agave      


