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PRÁTICAS SAGRADAS DOS CIGANOS 

 
L P Baçan 

 

 
CAPÍTULO I 

 

Apesar de toda a peregrinação que os ciganos fizeram pela Terra, desde 

sua saída da Índia até o presente, conhecendo todas as religiões do Oriente e a 

de todos os povos da Europa, tinham de optar por uma crença comum. 

A crença final num Deus único acabou se firmando entre os ciganos, que 

acreditam em Jesus Cristo como o enviado de Deus para nos redimir dos 

pecados. 

Acreditam também nas palavras santas da Bíblia e nos seus 

ensinamentos, muitos dos quais são passados de geração a geração como 

orações. 

Nesse aspecto, os ciganos oram como qualquer povo e buscaram, quando 

necessário, na Bíblia, o conforto para enfrentar as situações de tormento por 

que passaram nesses séculos de peregrinações, espalhando-se por todo o 

mundo. 

Assim como nas outras culturas, essas orações revelam a religiosidade 

cigana, bem como a confiança no poder divino e na sua proteção para superar 

as dificuldades. 

Tiradas literalmente das páginas do Livro Santo, as orações ciganas 

podem facilmente ser confundidas com as orações de qualquer povo que 

enfrenta dificuldades e busca força num Ente Superior para superá-las. 
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PARA ENFRENTAR PERSEGUIÇÕES 

 

O conceito de perseguições é muito bem conhecido pelos ciganos que, ao 

longo de todos esses séculos, enfrentaram situações de intolerância por todo o 

mundo. 

Algumas mais violentas, outras mais veladas, mas todas terrivelmente 

angustiantes e marcantes para esse povo. Além da persistência quase teimosa e 

da perseverança, o contato com a fé cristã deu-lhes os argumentos para 

superar essa situação e uma oração muito conhecida para esses momentos é a 

seguinte, tirada de Mt 10, 17-23: 

"Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos 

açoitarão nas suas prisões. Sereis levados à presença de governadores e de 

reis, para serdes interrogados. E quando vos interrogarem, não cuideis em 

como ou o que haveis de falar. Deixai por conta de Deus, que Ele falará por 

vós. Um irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho; filhos haverá 

que se levantarão contra seus pais e lhes decretarão a morte. Sereis odiados 

por causa de vossa raça, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. 

Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em 

verdade vos digo que não ireis sozinhos: o Filho do Pai estará convosco." 

Observação: Esta oração era proferida pelo mais velho ancião da 

caravana, quando esta se dispunha a partir para uma nova viagem. 

 

 

PARA CULTIVAR O SENTIMENTO DE HONRA 

 

A honra para um cigano é algo acima de qualquer discussão. Em seu 

rígido código, mesmo um roubo justificado encontra respaldo no sentimento 
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de honra. Sua habilidade em negociar usa todos os argumentos contra a das 

outras pessoas, mas enganar não é uma arte cigana, mas uma consequência 

disso. 

O que o cigano abomina é a maldade gratuita, o logro contra o inocente, a 

injúria e a difamação. Por isso, entre as lições que são transmitidas aos seus 

filhos, desde a mais tenra idade, encontra-se a oração diária tirada do Salmo 

15, como se segue: 

"Quem habitará teu templo, meu Deus? Quem há de viver contigo no 

Céu? O íntegro de coração, o que pratica a justiça e fala a verdade com o 

próprio coração? Que não difama nem faz mal ao próximo? O que não lança 

injúria contra o seu irmão e que despreza o herege, louvando os que temem a 

ti? O que jura com sinceridade, não pratica a usura e não aceita suborno 

contra o inocente? Quem assim procede, habitará contigo, segundo os teus 

desígnios." 

 

 

PARA AGRADECER UMA VIAGEM  

 

Tão logo a caravana cigana chegava ao seu destino, os ciganos se 

reuniam para agradecer a viagem e o fato de terem chegado ao seu destino 

sem maiores percalços. 

A oração de agradecimento era pronunciada antes de mais nada. Baseia-

se em Dt 8, 6-10 e todo cigano sabe essa oração de cor: 

"Guardemos os mandamentos do Senhor nosso Deus, para andarmos nos 

seus caminhos e não os temermos, porque o Senhor nosso Deus os fez entrar 

numa boa terra, terra de rios, de água, de fontes e mananciais profundos que 

brotam nos vales e montanhas; terra de trigo e cevada, de videiras, figueiras, 
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romeiras, oliveiras, azeite e mel; terra onde comeremos o pão sem escassez e 

nada nos faltará. Comeremos, pois, e nos fartaremos para louvar o Senhor 

nosso Deus pelas terras que nos deu." 

 

 

PARA AFASTAR TENTAÇÕES 

 

Como qualquer mortal, os ciganos estão também sujeitos às tentações do 

demônio e de todos os seus enviados, diligenciando no sentido de manter 

essas entidades afastadas. 

Para isso, valem-se de uma oração que se encontra copiada num pedaço 

branco de papel, levado em suas carteiras ou bolsas. Alguns até mandam 

plastificar para melhor conservação. É um trecho da Epístola de Tiago às 

Doze Tribos, capitulo 1, versículos de 12 a 15: 

"Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, 

porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor 

prometeu a todos os que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado 

por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém 

tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando é 

atraído e seduzido por ela. Então a cobiça, após conceber, gera o pecado e o 

pecado, uma vez consumado, gera a morte." 

Observação: Esta mesma oração, curiosamente, os ciganos recomendam 

que aqueles que fizeram negócios com eles leiam, quando se sentirem 

enganados.  

 

 



 7

PARA DEMONSTRAR ARREPENDIMENTO 

 

A alma cigana, que para muitos pode parecer insensível em função de 

seus hábitos e de sua cultura, na verdade em nada difere da alma de todos os 

demais povos. 

Como eles, os ciganos também se arrependem e não se envergonham de 

confessar isso a Deus, orando na forma de um trecho de Jó 42, 1-6: 

"Bem sei que tudo podes, meu Deus, e nenhum de teus planos pode ser 

frustrado. Quem seria tolo de ignorar tal conselho? Na verdade, falei do que 

não entendia e pequei contra coisas maravilhosas demais para mim, que nada 

entendia .Escuta-me, pois! Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te 

conhecia só de ouvir, mas meus olhos queriam duvidar, porque não sabiam 

das coisas maravilhosas que não viam. Por isso me abomino, meu Deus, e me 

arrependo no pó e na cinza." 

 

 

PARA ESCOLHER UM CAMINHO NA VIAGEM 

 

Embora se diga que em seus momentos de hesitação os ciganos sempre 

tomavam o caminho da direita, na realidade eles o faziam após uma consulta a 

Deus e nem sempre tomavam o caminho da direita. 

Diante de qualquer dilema, fosse a escolha do melhor caminho numa 

viagem ou a respeito da melhor decisão a ser tomada num assunto familiar, os 

ciganos costumavam buscar essa resposta acendendo uma fogueira no centro 

de um círculo de pedras e orando conforme Sl 25, 4-5: 
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"Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos! Ensina-me as tuas 

veredas! Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha 

salvação a quem eu espero todos os dias das minha vida." 

 

 

PARA SUPERAR UMA INJUSTIÇA 

 

Os ciganos foram injustiçados de muitas formas em sua história, desde as 

ofensas e expulsões, até a condenação a formas humilhantes de morte. 

Diante delas, jamais se abateram, pois tinham sua fé para defendê-los. 

Uma fé na justiça divina que encontrava eco nas palavras de Isaías, no 

capítulo 33, 1-2: 

"Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente 

e não foste tratado com perfídia! Acabando tu de destruir, serás destruído; 

acabando tu de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Senhor, tem 

misericórdia de nós! Em ti temos confiado. Sê nosso braço manhã após 

manhã, a nossa salvação no tempo da angústia e a nossa justiça, no tempo da 

iniquidade." 

 

 

PARA RECUPERAR AS FORÇAS E A FÉ 

 

Nós ciganos achamos maravilhoso ler a Bíblia e sentir que aquelas 

palavras parecem ter sido escritas para nós, aplicadas a cada momento de 

nossa vida atribulada, ao longo dos séculos e das mais diversas terras. 

São nesses momentos de reflexões que nos vêm à mente as palavras do 

Apóstolo Mateus, em 11, 28-30: 
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"Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos 

aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e 

humilde de coração. Em mim achareis descanso para as vossas almas. 

Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." 
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CAPÍTULO II 

  

O Ritual Cigano de Orações é um livro manuscrito, conservado pelo 

chefe de cada família, onde são registradas as orações para todos os momentos 

da vida de um cigano.  

Muito pouco conhecido justamente por ter sido, por muitos séculos, um 

segredo muito bem guardado, pela sua semelhança com os grimórios, ou 

Livros Negros de Feitiçaria.  

Nos seus primórdios, o Ritual Cigano de Orações continha citações que 

abrangiam até a deusa Achis, dos fenícios. Ao longo dos séculos, no entanto, 

todos os deuses antigos foram sendo substituídos pelos santos da atualidade, 

descaracterizando, de certa forma, um conhecimento e uma prática de 

milênios.  

Deuses da Índia, do Egito e da Pérsia, principalmente, além de anteriores 

a eles, constantes das lendas e livros sagrados de culturas já extintas 

formavam um grosso volume que, atualmente, está reduzido a pouco mais de 

uma centena de orações.  

Pelo seu poder, no entanto, não deixam de ser utilizadas ainda hoje, pois 

apelam para o Deus maior, aquele que tudo fez e que tudo vê. 

São orações fortes, para serem rezadas com fé e determinação, conforme 

as orientações de cada uma das simpatias. Creia nelas e se beneficie das graças 

que pode alcançar através delas. 
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PARA INICIAR BEM O DIA 

 

Este era um hábito antigo, que já não faz mais parte da vida das novas 

gerações. Usava-se rezar pela manhã, ao se levantar, e à noite, quando se ia 

dormir. Com o tempo, suprimiu-se a oração da manhã. Hoje, a da noite 

também, não é feita mais.  

A fé num Ser Supremo, que cada um traz em seu coração, é a força maior 

que pode nos conduzir a salvo de todos os malefícios e percalços ao longo do 

dia.  

Por isso os muitos ciganos ainda rezam hoje a seguinte oração: 

ORAÇÃO CIGANA PARA UM NOVO DIA 

"Aqui estou, Senhor meu Deus, em tua presença, diante do altar da 

natureza, pronto para iniciar um novo dia. A minha alma reconhecida 

agradece a graça de ver de novo a luz do sol que nos aquece e nos dá a vida.  

Estou curvado, com meus joelhos no chão, à espera que o Senhor da 

Bondade se digne a lançar sua bênção sobre seu servo, para que eu possa 

dedicar este dia a louvar e honrar a vontade daquele que reina sobre a Luz e as 

Trevas. 

Aqui me curvo e aguardo as bênçãos sobre mim, minha família, meus 

amigos e minha gente, para que juntos possamos render graças a Deus, porque 

ele nos deu a Luz, porque ele nos deu a Vida. Amém!" 

Rezar um Pai Nosso em seguida. 

 

 

PARA AGRADECER PELO DIA 
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A Oração da Noite tem por objetivo agradecer a Deus pelo que foi 

concedido e feito durante o dia, sejam os negócios, as conquistas, as viagens, a 

saúde, tudo, enfim, que correspondeu às expectativas e até mesmo se o dia não 

foi agradável, porque os desígnios de do Criador não admitem discussão nem 

crítica. 

Esta oração, assim como a anterior, estão se extinguindo. Há famílias que 

já não possuem mais o seu próprio Ritual Cigano de Orações, o que é uma 

pena.  

Para agradecer pelo seu dia, faça a seguinte oração, no momento de 

dormir: 

ORAÇÃO CIGANA DA NOITE 

"Senhor Deus de Bondade, acolhe meu espírito e descansa meu corpo, ao 

fim de mais um dia. Purifica minha alma das tristezas e dos dissabores, 

enquanto a alimenta com as alegrias e os prazeres.  

Senhor, leva-me ao sono, para que eu possa sonhar com tua glória, 

reconciliando-me com o passado, aceitando o meu presente e esperando 

confiante pelo futuro que me anuncias.  

Concede-me, Senhor, após mais uma noite de descanso que eu tenha a 

graça de rever a luz do sol, para que possa continuar minha obra de louvar-te, 

amar-te e cumprir com teus mandamentos. Amém!" 

Rezar um Pai Nosso em seguida.  

 

 

PARA RECONCILIAR-SE COM DEUS 

 

É preciso que se diga que há ciganos católicos, budistas, evangélicos e 

seguidores de todo tipo de religião. Cada um com sua fé merece de seus 
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irmãos todo apoio, pois o importante é que se alcance a Iluminação e se 

consiga chegar a Deus.  

Antigamente, quando um cigano se sentia em falta com o criador, tendo 

cometido alguma transgressão que lhe pesava na consciência, buscava seu 

consolo numa oração de pedido de perdão, já, muitas vezes, passavam-se 

meses até que conseguissem chegar até onde havia um templo ou uma igreja 

para isso.  

Rezada com fé, esta oração é uma reconciliação com o Criador. 

Recomenda-se acender três velas brancas. 

ORAÇÃO CIGANA DO PERDÃO 

"Senhor Deus, Todo Poderoso, humildemente eu me ajoelho diante de ti 

para suplicar o perdão por ter transgredido tuas regras e deixado de me 

apresentar puro diante de ti.  

Errei por minha fraqueza, incapaz de resistir ao apelo do mal. Somente 

em tua bondade poderei encontrar ajuda e me fortalecer para suportar as 

provações que ainda me aguardam.  

Aflito eu me inclino diante de ti, clamando pelo teu perdão, Senhor de 

Bondade. Dá-me a rigidez dos teus apóstolos e a sabedoria dos teus profetas 

para que diante de Satanás eu jamais me incline de novo e possa me apresentar 

sempre radiante de Luz em tua presença sempre magnífica.  

Ampara-me, Senhor, estendendo tua mão, para que eu jamais volte a 

pecar. Perdão! Perdão! Perdão! Amém!" 

Rezar um Pai Nosso e deixar as velas queimarem até o final. 
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PARA UM MOMENTO DE PERIGO 

 

Algumas orações têm um poder especifico que dispensa a necessidade de 

se expressar o pedido ou a necessidade, quando ela é utilizada.  

No Ritual Cigano de Orações há diversas delas, inclusive aquelas para 

serem utilizadas no momento de um período imediato. A única diferença 

sensível entre uma delas e as usadas pelos gadjos é o sinal feito com a mão 

direita, simbolizando a cruz.  

Os três dedos do meio da mão direita tocam a testa(+1), depois a região 

do ventre(+2), o ombro esquerdo(+3), o ombro direito(+4) e terminam 

espalmando-se no peito(+5). Nesta oração em especial o sinal é feito no início 

e no final.  

ORAÇÃO CIGANA DO PERIGO IMEDIATO 

"Em nome do Deus Pai (+1), do Deus Filho (+2), do Espírito-Santo (3) da 

Virgem Maria (+4), Amém! (5)  

Glória ao Pai, que afasta os perigos do caminho! 

Glória ao Filho, que eleva as almas para o Céu! 

Glória ao Espírito-Santo, Senhor de todas as línguas. 

Glória à Virgem Maria, mãe por excelência! 

Em nome do Deus Pai (+1), do Deus Filho (+2), do Espírito-Santo (+3) e 

da Virgem Maria (+4), Amém! (+5) 
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PARA OS AMIGOS 

 

Há uma oração cigana que é proferida em todas as ocasiões em que a 

tribo ou a família e os amigos estão unidos, numa festa, num casamento ou 

qualquer outra celebração.  

Para nós, a união sempre foi muito importante, porque só podíamos 

contar conosco, em nossas andanças por terras desconhecidas, encontrando 

pessoas que não sabíamos como reagiriam a nossa chegada. Manter e 

fortalecer a união era uma questão de sobrevivência.  

Deve ser rezada sempre em conjunto, de preferência com as mãos dadas e 

levantadas acima da cabeça.  

ORAÇÃO CIGANA DA UNIÃO E DA AMIZADE 

"Senhor, Deus da União, volte para nós, aqui reunidos, a graça do teu 

olhar de Bondade e de Amor, fortalecendo a amizade e o espírito de união que 

nos faz todos membros de uma mesma família de irmãos. 

Derrama sobre nós a tua bênção e a tua proteção, para que, iluminados 

pela tua grandeza, possamos fazer jus às promessas de Cristo, o maior de 

todos os Irmãos e aquele que nos uniu definitivamente, Amém!" 

 

 

PARA A UNIÃO DOS POVOS 

 

Há uma antiga oração cigana, rezada em conjunto pela tribo toda, nas 

festas de fim de ano, durante uma cerimônia mais ou menos parecida com a 

Missa do Galo, que precedia a Ceia de Natal.  
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É um pouco extensa, mas de grande poder, podendo ser utilizada pela 

família reunida, nos momentos que antecedem a Ceia que celebra o 

nascimento de Cristo.  

Não existe registro de que ela fosse usada em qualquer outra ocasião, 

exceto essa.  

ORAÇÃO CIGANA PELA UNIÃO DOS POVOS 

"Senhor Deus, Todo Poderoso, nós te pedimos nesta hora, pela 

intercessão de todos os santos que se guiaram pelo exemplo de Cristo, que nos 

conceda a Luz para perceber o Caminho, a Verdade, para trilhá-lo, a Vida para 

percorrê-lo na tua graça e nos teus ensinamentos.  

Digna-te, Senhor da Bondade, a nos fazer companhia nesta noite de paz 

na terra entre os homens de boa vontade, para que possamos, na reflexão 

provocada pela tua presença, entendermos melhor o destino que nos reservas e 

tudo aquilo que esperas de nós. 

Nós te bendizemos nesta noite, te louvamos e te honramos, assim como a 

teu dileto Filho e nosso Irmão, Jesus Cristo, que por nós se submeteu ao 

suplício, deixando-nos o exemplo e a lição sublima da ressurreição.  

Envolve-nos, Senhor, no manto sereno da tua proteção, para que 

possamos, por mais um ano, louvar-te aqui na Terra, da mesma forma como o 

coro de Anjo te louva no Paraíso. Amém!" 
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CAPÍTULO III 

  

Elas são encontradas no mundo todo, muitas delas como traduções umas 

das outras, tornando-se difícil identificar qual é a original ou em qual país ela 

surgiu primeiro.  

Sabemos, porém, que as que são encontradas aqui no Brasil vieram, em 

sua maioria, de Portugal, além de outras originárias de outros países que 

mandaram, cada uma seu tempo, imigrantes para cá. 

Por esse motivo, pode-se afirmar que no Brasil se encontra o maior 

repertório de orações para todos os fins existente no mundo todo. Para isso 

contribuiu o sincretismo religioso aqui processado.  

Nesse sincretismo, misturaram-se as crenças dos europeus com as dos 

africanos e índios, num estágio inicial, e nesse caldeirão foram sendo 

acrescentadas as dos demais povos imigrantes. 

Há orações para os mais diversos fins e utilizadas das formas mais 

inesperadas. Há aquelas para serem ditas em voz baixa, as que devem ser 

rezadas em voz alta, as que não devem ser pronunciadas, mas apenas escritas, 

as que devem permanecer em segredo e as que devem ser divulgadas, só para 

citar algumas, 

Como parte das simpatias elas devem ser sempre utilizadas com muita fé 

e respeito, e antes de pedir qualquer coisa a qualquer santo, procure se 

informar sobre ele e identificar-se com sua vida. É o passo inicial para realizar 

uma boa simpatia. 
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PARA PERIGO IMEDIATO 

 

Diante da insegurança com que se depara o cidadão comum, só mesmo 

recorrendo à ajuda de forças mais poderosas que todo o aparato policial para 

conseguir fazer algo tão simples como ir e voltar do trabalho. 

Além disso, outras situações de perigo imediato podem surgir a qualquer 

hora do dia e em qualquer situação, desde um tropeção até a iminência de ser 

atropelado na calçada. 

A Oração do Sacrário é recomendada para ser feita quando se sai de casa 

e deve ser dita em voz baixa. Quando voltar para casa, antes de entrar, rezá-la 

de novo.  

ORAÇÃO DO SACRÁRIO 

Salvo fui, salvo sou e salvo sempre serei. 

Com a chave do sacrário eu me fecharei. 

Nenhum perigo há de me afetar, 

Nem na ida, nem quando voltar. 

Como sair eu voltarei, 

Nenhum mal encontrarei. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Fazer o sinal da cruz.  

 

 

PARA SE DEFENDER DE INIMIGOS 

 

São inúmeras as orações para defesa contra os inimigos. Aqui no Brasil 

são chamadas de orações para fechar o corpo, mas na antiguidade eram as 

chamadas orações para a invisibilidade.  
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Segundo os registros, as orações eram precedidas de um ritual, onde o 

corpo da pessoa era untado com uma pomada mágica. Em seguida, era rezada 

a oração, tornando-a invisível para seus inimigos. Naqueles tempos de 

conspirações, isso deveria ser extremamente útil.  

Uma das orações para esse fim mais divulgada e utilizada pelos ciganos é 

a seguinte: 

ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo (fazer o sinal da Cruz três 

vezes). 

Eu, diante de Deus e coberto com o manto poderoso de Nossa Senhora 

do Socorro, andarei e não serei visto. Passarei pelos meus inimigos que 

nenhum mal me farão, mas poderei atingí-los.  

Um Anjo me acompanhará e sua espada ceifará aqueles que virem minha 

sombra ou meus passos na poeira da estrada. 

Cegos ficarão, mudos quedarão, imóveis cairão, pelo braço onipotente 

que se abaterá sobre quem quiser me fazer mal. Em pedra se transformará e 

seus olhos serão estrelas para enfeitar o manto de Nossa Senhora, que me 

protege com seu poderoso manto e me manda seu Anjo.  

Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo (repetir três vezes o sinal 

da Cruz).  

Fazer esta oração por quatro vezes seguidas, no centro de quatro velas 

dispostas na direção dos pontos cardeais, rezando-a uma vez em cada uma 

dessas direções. Finalizar com um Glória ao Pai e uma Salve Rainha. 
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PARA DOENÇAS CONTAGIOSAS E MORTE DOLORIDA 

 

É importante conhecermos a vida dos santos para podermos entender o 

poder de cada uma das orações específicas hoje existentes. Apesar disso ser 

quase impossível, já que cada dia tem no mínimo dois ou três santos 

padroeiros, conhecer pelo menos os mais famosos já significará um avanço. 

São Sebastião é lembrado como o santo morto pelas flechas e é assim que 

sua imagem o representa, com o corpo crivado e sangrando. Sua ajuda é 

valiosa para afastar doenças consideradas contagiosas e, na Idade Média, a 

oração era copiada num papel e levada ao pescoço, num relicário, para 

proteger contra a praga. 

Além disso, afasta toda possibilidade de morte dolorida. Para isso, é 

preciso que sua oração seja rezada no dia 20 de janeiro, diante de três velas 

acesas juntas. A cada vez que aparecer o sinal (+), passar rapidamente as 

palmas das mãos sobre as chamas, primeiro a direita, depois a esquerda. Fazer 

num domingo, logo após ter confessado e comungado. 

ORAÇÃO DO MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO 

"Meu valente e glorioso mártir São Sebastião, humilde servo de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, filho de Deus, Todo Poderoso, tu que tivestes o corpo 

crivado por setas pagãs(+), pelo amor de sua fé, seja meu escudo e defesa 

contra as pestes e as doenças contagiosas que possam afetar meu corpo, 

livrando-me também de toda morte lenta e dolorida(+).  

Eu, pobre criatura de Deus, te peço pelo amor de tua fé, e te suplico que 

seja meu guardião e meu amparo(+), intercedendo junto ao Todo Poderoso 

para que o cálice da dor não me seja servido e que eu possa morrer na glória 

de Deus, cercado pelos meus, em paz e na graça de Cristo(+). 

Rezar em seguida três Pai Nosso, três Ave Maria. 
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PARA PROTEÇÃO TOTAL 

 

Enquanto os alquimistas buscavam a Pedra Filosofal, os místicos e 

religiosos buscavam a Oração Universal, isto é, aquela que seria a defesa 

contra todos os males físicos e espirituais, protegendo contra feitiços, doenças, 

inimigos e tudo que pudesse ameaçar um ser humano.  

Seu poder tem sido testemunhado ao longo dos séculos por inúmeros 

registros. De tão forte, é uma oração que não deve ser pronunciada, mas 

apenas copiada, de próprio punho pelo cristão, e levada em seu bolso ou 

carteira, mantendo sempre uma cópia de reserva guardada dentro de uma 

Bíblia. 

Para copiá-la deve ser usado um papel virgem e uma caneta nova e isso é 

absolutamente imprescindível. Antes de copiá-la, a pessoa deve tomar um 

banho completo, vestir uma roupa branca e ter confessado e comungado, sem 

ter omitido deliberadamente nenhum pecado.  

Se tiver que emprestar para alguém copiar, empreste sempre a cópia de 

reserva, jamais a de seu uso.  

ORAÇÃO DO SANTO MADEIRO 

Deus te salve, Santo Madeiro, onde Cristo foi crucificado e onde me 

penitencio de minha vida de pecados, benzendo-me com o sinal da cruz (fazer 

o sinal). 

Santo e Sagrado Madeiro onde Cristo foi crucificado, amparai-me e 

salvai-me do pecado mortal, do poder do demônio, do inferno, das chamas do 

purgatório e do poder de meus inimigos materiais e espirituais. 

Para me proteger eu me benzo com a Santa Cruz de Cristo para que 

meus inimigos não tenham poder para me ofender e de seu furor estarei 

protegido, seja de dia, seja de noite. 
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Livrai-me Santo Madeiro das guerras e das pestes, das dores e das 

humilhações, dos acidentes e dos suplícios, dos sofrimentos físicos e 

espirituais, de todas as doenças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo.  

Guarda-me, Santo Madeiro, na hóstia santa e consagrada, no cálice 

bento, no manto da virgem e no sudário de Cristo para que nenhum raio ou 

veneno me atinjam, nenhum instrumento ou animal me ofendam, nenhum olho 

me afete ou faça mal. 

Santo Madeiro, onde Cristo foi crucificado e onde escorreu seu santo 

sangue, pela última lágrima de Seu corpo, pelo último suspiro de seu corpo, 

que todos os meus pecados e crimes sejam perdoados e nenhum braço me 

tolha nem laço me prenda nem ferro me detenha. 

Toda chaga em meu corpo será curada pelo poder do sangue de Cristo, 

escorrido em ti, Santo Madeiro. Todo mal que se aproximar de mim será 

crucificado em ti, como Cristo o foi. Toda maldade contra mim será enterrada 

a seus pés. 

Encantai-me, Santo Madeiro, pelo poder de Jesus Cristo, para que eu 

seja protegido contra todo poder e a força da justiça esteja do meu lado. Para 

que eu seja salvo da morte e da desgraça, para que prisões não me segurem e 

para que a sorte seja minha companheira.  

Contigo, em Cristo e na Glória do Pai eu andarei e me salvarei, serei 

procurado, mas não serei achado, serei caçado, mas não serei ferido, serei 

alvo, mas não serei caça. Quando me procurarem na terra, estarei no ar. 

Quando me quiserem no ar, me esconderei na água. Quando me buscarem na 

água, estarei me aquecendo ao fogo santo do Santo Madeiro, na Glória de 

Deus Pai Todo Poderoso, do Filho e do Espírito Santo, amém. 
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Terminando de fazer a primeira cópia, providencie imediatamente a 

segunda, sem dar intervalo entre uma e outra. A primeira deverá ser dobrada e 

posta no bolso imediatamente. A segunda será levada inteira para dentro de 

uma Bíblia.  

Observação: Como se tratam de orações que correram o mundo, existem 

centenas de variações de uma mesma, como é o caso desta oração do Santo 

Madeiro, originariamente encontrada na Espanha. Sabe-se, no entanto, que 

existem algumas variações espalhadas pelo mundo todo, com ligeiras 

variações no nome, como Oração da Santa Cruz (Portugal), do Santo Lenho 

(Nordeste do Brasil), do Santo Pau (Angola), da Madeira Santa (Inglaterra e 

países de língua inglesa) e outros.  
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CAPÍTULO IV 

  

Em todo o mundo e em todos os tempos, jamais uma cultura ou um povo 

existiu, sem ter se valido da oração. Os mais antigos registros existentes estão 

repletos de louvações e formas de pedidos, representando esse diálogo entre o 

homem e as divindades.  

A maneira respeitosa, o caráter suplicante, o tom de lamento e a 

submissão são padrões comuns nesse relacionamento, demonstrando que a 

maneira universal de contato direto entre Deus e o homem sempre foi a 

mesma: através da prece.  

Admite-se hoje, conforme as correntes e tendências, que o 

relacionamento entre o homem e o seu Deus sejam intermediados por santos e 

Anjos, embora isso não seja unânime. A Bíblia estabelece a comunicação 

direta no Velho Testamento, mas Cristo é bem claro ao afirmar que só se 

chega ao Pai através dele. Isso levou muita gente à interpretação de que, como 

Salvador, Cristo assumia também o papel de intermediador de toda 

comunicação com o Pai.  

São assuntos polêmicos, que não se esgotam nem chegam a conclusão 

alguma. O mais importante é saber que desde a Índia, passando pelo Egito e 

pela Pérsia, conhecendo o Cristianismo e convivendo com as religiões do 

mundo todo, os ciganos, mais do que qualquer outro povo, acreditam no poder 

e na força das orações.  

E as emanadas da Bíblia são sempre as mais fortes.  
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PARA APRESENTAR O FILHO A DEUS 

 

Todos os povos antigos pareciam ter uma prática semelhante, que 

consistia em apresentar uma criança recém-nascida à divindade. Não apenas 

nas tribos ciganas antigas isso era frequente, mas em outros continentes, por 

exemplo, como os índios norte-americanos, os esquimós, só para citar uns 

poucos.  

Com a propagação do batismo católico, essa prática foi perdendo o 

sentido, apesar de ter persistido, com menor intensidade, em algumas tribos 

mais conservadoras.  

Assim que uma criança nasce e depois dos cuidados iniciais, ela é 

embrulhada num cobertor e entregue ao pai, que a descobre e levanta acima da 

cabeça, com as duas mãos, enquanto profere a seguinte oração: 

ORAÇÃO CIGANA DO BATISMO 

"Senhor Deus, teu humilde servo traz a tua presença amantíssima o fruto 

do seu amor, para ser purificado e abençoado.  

Digna-te, Senhor, a lançar suas graças para esta criança, para que ela 

cresça na Virtude e se escude na Fé, protegida pelo Perdão, amparada pela 

Sabedoria e guiada pela força dos teus ensinamentos.  

Dá-me, Senhor, a força para ser o Pai Amado que, imitando tuas 

virtudes, consiga levar a cabo sua missão de fazer deste um legítimo Filho de 

Deus. Amém" 
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PARA UMA VIAGEM SEGURA E BEM SUCEDIDA 

 

Para os ciganos, a Bíblia é uma fonte de orações, pois suas passagens 

interpretam a alma e as necessidades humanas com perfeição e inspiração.  

Dentre os livros, os ciganos tem uma predileção pelo dos Salmos e entre 

eles há um que tem um significado todo especial para nós, que é o de número 

119, que se divide em letras do alfabeto hebraico, cada qual contendo um 

canto diferente.  

Para que uma viagem seja cercada de sucesso e de sorte, um cigano 

costuma orar, na saída e na chegada, a seguinte passagem: 

ORAÇÃO ALEFE 

"Felizes os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. 

Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o 

coração. Não praticam iniquidades, mas andam em seus caminhos.  

Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu 

observar as tuas leis para não ser confundido e estar atento a todos os teus 

mandamentos.  

Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus 

justos juízos e observarei os teus estatutos: não me desampares, Senhor!" 

 

 

PARA SER JUSTO E VERDADEIRO 

 

Todo cigano conservador, ao se casar, recebe de seu pai a recomendação 

para que decore essa oração. Deve ser decorada antes que nasça o primeiro 

filho e sobre ela deve meditar sempre que possível, pois ensina um pai a ser 

pai e chefe de família exemplar.  
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ORAÇÃO BETE 

"De todo o meu coração eu te busquei, ó Senhor, para que não me deixes 

desviar dos teus mandamentos, pois escondi a tua palavra no meu coração, 

para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, que me ensina as tuas leis.  

Com os meus lábios declaro todos os teus juízos e me satisfaço com a 

riqueza de seus ensinamentos. Em teus preceitos eu medito e busco a correção 

dos teus caminhos. Não me esqueço de tua palavra e me completo na tua 

sabedoria." 

 

 

PARA SE FAZER JUSTIÇA 

 

Hoje, como no passado, a justiça é uma conquista muito relativa e aos 

menos afortunados sempre foi mais prudente calar-se do que protestar. A 

sabedoria cigana ensina que a verdadeira justiça está no tempo e na lei de 

Deus, que ambos são inexoráveis e não falha.  

Para dar forças para resistir e ao mesmo tempo convocar essa justiça, esta 

é a oração: 

ORAÇÃO GUIMEL 

"Faze justiça ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra, 

Senhor. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. 

Sou peregrino na terra: apresenta-me os teus mandamentos. 

A minha alma louva a tua providência. Repreendeste os soberbos e 

amaldiçoastes os orgulhosos que sobre mim lançavam opróbrios e desprezo. 

Enquanto se uniam e tramavam contra mim, eu meditava sobre teus 

mandamentos e clamava pelo teu auxílio.  

Pois só de ti espero a justiça. Pois só de ti espero o auxílio definitivo." 
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PARA ENFRENTAR A TRISTEZA 

 

Há momentos na vida em que somos atingidos pela tristeza, por motivos 

diversos. É um sentimento que vem e se instala no coração. Para um cigano, a 

tristeza gera a melancolia, que o torna apático e alheio a tudo aquilo que 

sempre lhe trouxe felicidade e alegria.  

Para a alma cigana, esse talvez seja um dos sentimentos mais terríveis, 

por isso é que buscam o consolo e o auxílio onde sabem que o encontrarão. 

Eles estão nessa oração: 

ORAÇÃO DÁLETE 

"A minha alma está pegada ao pó; levanta-me e vivifica-me, Senhor! 

Ensina-me os teus mandamentos e faze-me entender o caminho de seus 

ensinamentos, para que de ti eu fale maravilhas.  

A minha alma ora se consome de tristeza. Fortaleça-me, Senhor, na 

graça da tua alegria. Não me deixe confundir teus mandamentos. Alegra-me o 

coração, Senhor, para que eu cante em teu louvor novamente." 

 

 

PARA EVITAR A VAIDADE E A COBIÇA 

 

Sabem os ciganos, que conviveram com os povos mais poderosos de toda 

a História, o quanto esses sentimentos são negativos e perniciosos. Desde 

criança os pais ensinam seus filhos a evitá-los, tanto quanto ensinam buscar o 

equilíbrio e a ponderação na força de uma oração poderosa.  

ORAÇÃO HÊ 

"Ensina-me, Senhor, o caminho da retidão e guardarei seus 

ensinamentos até o fim. Dá-me discernimento e guardarei as tuas leis, 



 29

observando-as e disseminando-as. Faze-me caminhar na vereda dos teus 

mandamentos, pois nela encontro satisfação.  

Dirija meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. 

Desvia os meus olhos da vaidade e mostra-me o caminho. Afasta de mim o 

opróbrio e apresenta-me a tua justiça. Porque em ti estão a minha vida e a 

minha alma." 

 

 

PARA SUPORTAR PERSEGUIÇÕES E AFRONTAS 

 

Por ser um povo passional e aguerrido, os ciganos amargaram muitas 

perseguições e muitas afrontas. Com o tempo aprenderam a lição do arbusto 

que se verga para não quebrar e que se une para ser forte e resistente.  

Para isso, uma importante lição sempre foi a seguinte oração: 

ORAÇÃO VAU 

"Venha a mim a tua misericórdia, Senhor, e a salvação segundo a tua 

palavra. Assim poderei resistir ao que me persegue e encarar o que me 

afronta, na confiança da tua palavra. E andarei em liberdade, porque busquei 

a justiça de teus preceitos. 

Venha a mim a tua misericórdia, Senhor, e darei testemunho perante 

meus perseguidores e não me envergonharei, mas levantarei as minhas mãos 

e darei graças e renderei glória aos teus mandamentos." 
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PARA RECONHECER UMA GRAÇA 

 

Os gadjos podem afirmar o que desejarem dos ciganos, pois são culturas 

diferentes. Só não podem afirmar que nosso povo é ingrato, pois jamais 

deixamos de reconhecer uma ajuda ou uma graça. 

Quando precisa de forças e de auxílio superior, um cigano não hesita em 

recorrer ao seu Criador, usando a oração adequada. Tão logo obtém a graça, 

no entanto, reconhece a atenção divina e a agradece em seguida.  

Para isso, tem uma oração especial. 

ORAÇÃO ZAINE 

"Lembraste-me da palavra dada aos teus servos e não me fizeste esperar. 

Isto foi o meu consolo na angústia e a resposta a minhas orações. Sua palavra 

me vivificou. Quando zombaram de mim, não me deixaste desviar da tua lei. 

Lembrei-me de teus ensinamentos, Senhor, e neles encontrei o auxílio e o 

consolo.  

Os teus mandamentos têm sido, desde então, os meus cânticos no lugar 

das minhas lamentações. Toda noite eu me lembro do teu nome, ó Senhor, e 

procuro observar a tua lei.  

Guardei teus mandamentos e fui recompensado. Rendo-te graças por 

isso, meu Deus." 
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CAPÍTULO V 

   

Uma oração é uma súplica de caráter religioso, onde o componente mais 

importante e decisivo é o da fé. Orar pelo simples fato de orar é um ato 

mecânico que a nada leva. Ao pedir, o crente deve visualizar seu pedido sendo 

atendido e deve confiar como se o assunto já estivesse resolvido.  

Antigamente, as orações tinham um caráter mágico e o componente 

místico mais importante, além da crença no sucesso, era o da harmonia que 

deveria haver entre as palavras do pedido e os sons que elas representavam. 

Orar era como um ato musical em que, ao mesmo tempo que se pedia, já 

se agradecia. As vibrações dos sons das palavras irradiavam uma energia 

poderosa que harmonizava o corpo do orador com a natureza ao seu redor. 

Isso trazia para ele os fluídos positivos necessários ao atendimento do seu 

pedido.  

Da mesma forma, essas vibrações podiam ser utilizadas para 

desarmonizar aquele que rezava ou pessoas a quem ele desejava atingir, 

canalizando para elas forças negativas e perniciosas.  

Entre os ciganos ainda há todos os tipos de orações, para os mais diversos 

fins, feitas das mais diversas maneiras. Algumas se utilizam de uma 

linguagem aparentemente incompreensível, por conter termos do vocabulário 

mágico. Com essas recomendamos cuidado.  
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PARA PROBLEMAS DE CONSCIÊNCIA 

 

Afirmam que o ser humano nasce puro, mas é corrompido pelas tentações 

da vida. E que essa pureza permanece dentro dele e se manifesta através dos 

problemas de consciência, quando a pessoa sente o remorso e o 

arrependimento, procurando, a partir daí, desesperadamente, o perdão e o 

alívio para seu sofrimento.  

Uma das melhores maneiras de se fazer isso é através da oração. Esta é 

uma Novena das Horas, feita de hora em hora, a partir das 9:00 horas da 

manhã.  

Para isso, acenda uma vela branca e diante dela faça a seguinte oração: 

"Senhor Deus, Todo Poderoso, o arrependimento tomou conta de minha 

alma e o sentimento de perdão se tornou minha necessidade, pois o remorso 

corrói-me por dentro.  

Só Tu sabes o valor do perdão, pois perdoaste a Humanidade por 

crucificar Seu único filho e Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Peço-te, Pai, que me guies, que me permitas retornar ao caminho da 

virtude, eu que errei ao... (narrar o que incomoda a sua consciência.) 

O tempo da consciência chegou e como um filho pródigo eu sinto a 

necessidade de retornar à casa paterna.  

Abra-me as portas, Senhor, iluminando meu caminho de volta, da mesma 

forma como ilumina minha mente e santifica minha alma para que ela se livre 

do pecado e alcance o perdão, na sua Glória, na Glória de Cristo, do Espírito 

Santo e de todos os Santos. Amém" 

Rezar, em seguida, um Pai Nosso, três Ave Maria e um Glória ao Pai. 

Repetir uma hora depois, até completar nove vezes.  
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PARA RECUPERAR A FÉ 

 

O mundo moderno tem oferecido muitas tentações e envolvido as pessoas 

como o mais sutil dos mantos de Satanás. A liberação dos costumes, a 

degradação da moral, a licenciosidade, a pornografia e os vícios fizeram com 

que a fé fosse relegada a um segundo plano, nos últimos anos.  

O homem, porém, é um ser religioso e se completa na fé. Sem ela, ele 

sente o vazio espiritual torturá-lo e angustiá-lo, tornando-o presa fácil dos 

espertalhões e dos vendilhões dos falsos templos que proliferam, conforme a 

profecia.  

Para reatar seus laços com Deus e recuperar a fé, faça uma Novena da 

Semana, rezando toda a segunda-feira, durante nove semanas seguidas, às 

9:00 horas da manhã, a seguinte súplica, diante de uma vela acesa. 

"Senhor, minha alma dorme nas trevas, sem a luz da fé para guiá-la por 

entre os escombros de um templo derrubado pelas tentações. A ignorância, o 

medo e a ansiedade hoje imperam em meu coração vazio.  

Angustia-me, Senhor, esse vazio, onde antes estava a sua luz. Assusta-me 

esse negro futuro que me espera. Desespera-me essa falta de perspectiva. 

Desgraça-me essa vida sem alternativas e sem fé.  

Seja o meu alívio na angústia, Senhor, trazendo-me de volta a luz. 

Ilumina meu futuro, dando-me perspectivas e abrindo-me caminhos de 

alternativas e esperança.  

Porque só em Ti está o poder, a glória e o futuro. Faça brilhar sobre 

mim a luz da Tua vontade, pois aqui estou de volta a Te pedir guarida. 

Amém." 

Rezar um Pai Nosso, três Ave Maria e um Glória ao Pai.  
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Observação: Essas orações podem ser feitas em casa, num local tranquilo, 

onde você não seja interrompido(a). Os ciganos costumam fazer o que 

chamamos de Contranovena, que é repetir a mesma novena, no meio da tarde, 

na tranquilidade e no silêncio de uma igreja, diante do altar principal. Numa 

simpatia como esta, especificamente, acreditamos que retornar ao convívio 

com os elementos ligados à fé sejam muito proveitosos realmente.  

 

 

PARA UM ORGULHOSO 

 

Os ciganos têm alguns costumes próprios e um deles é jamais fazer 

alguma coisa em nome de outra pessoa. Não se faz uma promessa para outra 

pessoa cumprir, da mesma forma que não se faz uma oração para mudar a vida 

de uma outra pessoa, a menos que ela queira.  

Se o princípio de toda a oração é a fé, não adianta você rezar por quem 

não tem fé. A sua fé vai ser desperdiçada como pérolas jogadas aos porcos.  

Em nosso meio, no entanto, temos algumas práticas e uma delas é o da 

Oração Escrita. Quando alguém se sobressai por uma qualidade negativa, 

escrevemos determinadas orações e cada um de nós entrega a ele uma cópia 

da mesma oração. Imediatamente ele perceberá o que acontece e, aí sim, vai 

pensar em mudar.  

Esta é uma oração escrita para ser entrega a uma pessoa orgulhosa.  

"Pai Nosso, que estás no Céu, como criança eu me porto e faço do meu 

orgulho a cerca que me separa dos meus semelhantes.  

Estou cego, Senhor, para a perfeição. Meu corpo e minha mente se viram 

enganados pelas ilusões do mundo e eu tive a pretensão de me julgar o mais 

perfeito entre os perfeitos criados por Ti.  
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Renego essa pretensão e busco em Ti o perdão para o meu orgulho.  

Faça meu coração humilde como o Sagrado Coração de Jesus.  

Faça meus olhos piedosos, como os olhos de Maria, contemplando o 

filho morto.  

Faça meus atos cada vez mais voltados para o próximo e que meus 

passos não se desviem de sua senda de justiça e de amor.  

Faça finalmente, Senhor, que eu jamais perca o amor dos meus irmãos e 

que eles velem sempre por mim, como meus Anjos da Guarda aqui na Terra. 

Amém." 

 

 

PARA ENFRENTAR DOENÇAS 

 

Acreditamos que grande parte das doenças consideradas malignas surge 

em decorrência de uma desarmonia entre a parte material e a parte espiritual 

de que somos constituídos.  

Quando deixamos deteriorar nosso espírito, enfraquecendo-o com os 

vícios e as tentações, abrimos caminho para tudo que existe de negativo na 

natureza e isso vai nos atacar. Esse ataque vai se refletir em nosso corpo 

físico.  

Há uma oração que costumamos orar sempre que qualquer sintoma inicial 

nos assalta, prevenindo-nos contra doenças consideradas malignas.  

ORAÇÃO DA SAÚDE 

Minha alma é meu tormento e minha imaginação é minha algoz. Enfermo 

fico, quando me enfraqueço de Ti, a força retomo, quando volto a Ti. 

Falhei em me escudar em Ti, meu Deus, permitindo que minha alma se 

enfraquecesse e fosse tomada de assalto.  
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Sonho o pesadelo da enfermidade que criei para mim mesmo(a).  

Sofro o sofrimento de me deixar enfraquecer na fé. 

Pai Eterno, esteja em mim e estarei curado. Venha a mim e ficarei são. 

Fique comigo e jamais serei molestado. Amém." 

 

 

PARA CONSEGUIR AMOR 

 

Algumas orações ciganas são tão antigas que é impossível situá-las no 

tempo e no espaço. Muitas delas são acompanhadas de rituais visivelmente 

tirados da Magia Branca. Isso fica muito evidente nas palavras dessas orações, 

comuns ao vocabulário mágico e de efeito poderoso.  

Antes de usar uma oração assim é recomendado que se faça uma análise 

da intenção final de quem a usa, pois muitas delas, como esta, conseguem 

resultados irreversíveis. Neste caso em particular significa que ao fazer com 

que uma pessoa ame você, você corre o risco de que ela o(a) ame pelo resto da 

vida dela. Pode ser uma vantagem, mas pode ser um transtorno também.  

Deve ser feita diante de uma garrafa de vinho branco, posto entre quatro 

velas acesas, dispostas conforme os pontos cardeais. 

ORAÇÃO DO AMOR IRREMEDIÁVEL 

"Koe, koe, camal! 

Chabagi camalbabe 

Erriolate tenesi! 

Koe, koe, camal! 

Babeju camalbabe 

Romantame neveru! 

Koe, koe, camal! 
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Camal, camal, koe!" 

Enquanto as velas vão se queimando, esta oração deve ser repetida por 

nove vezes. Após isso, levar o vinho e oferecê-lo a pessoa que se deseja 

conquistar.  
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CAPÍTULO VI 

  

Entre os ciganos há todos os tipos de orações, das mais diversas origens, 

para os mais diversos fins, feitas das mais diversas maneiras, recolhidas pelo 

mundo, ao longo de centenas de anos. Algumas delas se encontram hoje 

totalmente desvirtuadas, pois suas fórmulas foram sendo passadas de geração 

a geração oralmente, sem registros escritos que mantivessem a forma original 

intacta.  

Outras, porém, as que permanecem até hoje fieis à versão original, com 

pequenas variações, decorrente das diversas traduções e atualizações, são as 

orações retiradas da Bíblia.  

Dessas, destacam-se aquelas retiradas do Salmo 119, que são 

identificadas pelas letras do alfabeto hebraico. São orações de louvor à glória 

de Deus e, ao mesmo tempo, de caráter pessoal, pois cada um tem uma ou 

mais aplicação na vida dos fiéis ou daqueles que são tementes a Deus.  

Ao rezá-las, é importante pedir e visualizar o pedido já atendido, pondo 

toda a sua fé e a sua confiança nessa possibilidade. De outra forma, a oração 

não tem sentido. Se há dúvidas no coração quanto ao atendimento, o melhor 

será procurar um outro tipo de simpatia. A descrença não é um bom 

canalizador de energias.  

Conheça, portanto, um pouco mais sobre essas orações e suas aplicações 

na sua vida diária.  
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PARA ANGÚSTIAS 

 

O final desse século de materialismo puro está proporcionando muitas 

reflexões e fazendo com que as pessoas percebam que se encontram em falta 

com seu espírito, angustiando-se.  

Para nós, ciganos, isso não é novidade, pois não é a primeira vez que 

percebemos isso. Ao longo do tempo, temos encontrado conforto nesse 

período místico de mudança de século, com a seguinte simpatia: 

Sempre que se sentir angustiado(a) e em dúvidas consigo mesmo(a), 

recolha-se a um local tranquilo, acenda uma vela azul-claro, depois leia e 

medite sobre a seguinte oração: 

ORAÇÃO LÂMEDE 

"Para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade 

estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. 

Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te 

obedecem.  

Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que teria perecido 

na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me 

tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. 

Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus 

testemunhos. A toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é 

amplíssimo. Amém!" 
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PARA OS ESTUDOS 

 

Há pessoas que, por mais esforçadas que sejam e por mais que estudem, 

quando chegam nos momentos decisivos do ano escolar acabam tendo sérios 

problemas, pois não conseguem pôr para fora tudo que aprenderem.  

Outros há, ainda, que simplesmente não conseguem entender um 

determinado assunto ou uma determinada matéria, ocorrendo o que podemos 

chamar de um bloqueio mental.  

Qualquer desses podem ser resolvidos com a oração abaixo, feita pela 

manhã, antes do sol nascer, diante de uma janela aberta para o nascente: 

ORAÇÃO MEME 

"Oh, Deus, quanto amo a tua lei! Ela é a minha meditação o dia todo. 

Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois 

estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus 

mestres, porque medito nos teus testemunhos. 

Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. 

Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não 

me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste.  

Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais doces do que 

o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Amem!" 

Fazer a simpatia todo primeiro dia de cada mês.  

 

 

PARA SE DEFENDER DE INTRIGAS 

 

A vida nas cortes de antigamente era cheia de intrigas e armadilhas. A 

vida palaciana dependia da maior ou menor proteção dada pelos nobres e 
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poderosos e da maior ou menor proximidade gozada em relação ao 

mandatário, que podia ser o rei ou o senhor do castelo, dependendo da 

situação. 

Ninguém estava a salvo de nada. A sobrevivência dependia de se manter 

acima das intrigas e muita gente recorria aos ciganos para isso, que 

providenciavam um breve, feito com a oração abaixo, escrita em um pedaço 

de pele de carneiro e posta dentro de um saquinho de seda, para ser usado ao 

pescoço.  

Você pode fazer o mesmo, se por acaso estiver sendo alvo de intrigas. 

Copie a oração abaixo num pedaço de papel, dobre-a e coloque-a num 

saquinho de seda branca, passando-o por um cordão de algodão. Use-o 

enquanto durarem as intrigas, depois queime-o numa fogueira.  

ORAÇÃO NUM  

"Senhor, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu 

caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos.  

Estou aflitíssimo(a), Senhor. Vivifica-me segundo a tua palavra. Aceita, 

Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca: ensina-me os 

teus juízos.  

A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me 

esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos 

teus preceitos. Os teus testemunhos tenho tomado por herança para sempre, 

pois são o conforto do meu coração. Amem!" 
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PARA ASSALTOS 

 

Hoje em dia os assaltos parece que se tornaram uma instituição nacional, 

pois dez entre dez brasileiros já foram assaltados, o que inclui até os próprios 

ladrões nesse rol.  

A proteção deixou de ser procurada nas autoridades, pois já se mostraram 

impotentes para conter esse mal que se alastra. A solução é buscá-lo onde se 

poderá encontrá-lo.  

Para isso, copie a oração a seguir numa folha de papel e leve-a consigo, 

no bolso onde guarda a sua carteira ou dentro de sua bolsa. Proteja-a numa 

cartela plástica.  

ORAÇÃO SÂMEQUE 

"Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu 

e escudo: espero na tua palavra. 

Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do 

meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, Senhor, para que viva e não 

me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo e de 

contínuo me recrearei nos teus estatutos. 

Tu desprezas todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano 

deles é falsidade. Tu tiraste da terra, como escórias, a todos os ímpios, pelo 

que amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi 

os teus juízos. Amem!" 
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PARA PROMOÇÃO OU RECONHECIMENTO 

 

Quem vai além da simples obrigação no desempenho de sua atividade ou 

de uma missão que lhe foi atribuído deve receber o justo reconhecimento pelo 

seu feito. No trabalho, hoje em dia, esse reconhecimento é esperado sempre na 

forma de uma promoção, mas um simples elogio muitas vezes vale mais do 

que isso.  

SE você se sente merecedor desse reconhecimento e o busca de coração 

aberto e sinceridade, faça uma novena, rezando a oração a seguir durante nove 

dias seguidos, sempre pela manhã, antes do sol nascer. Acenda uma vela 

branca a cada vez.  

Mesmo que obtenha o que deseja antes dos nove dias, termine a simpatia 

religiosamente. 

ORAÇÃO AIM 

"Fiz juízo e justiça, Senhor. Não me entregues aos meus opressores. Fica 

por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. 

Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua salvação e pela promessa da 

tua justiça.  

Trata com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus 

estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para eu entender os teus 

testemunhos.  

Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. 

Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o 

ouro fino. Por isso tenho em tudo como retos todos os teus preceitos e 

aborreço toda a falsa vereda. Amem!" 
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CAPÍTULO VII 

   

A maneira de ler e encarar a Bíblia hoje em dia difere um pouco do que 

era há dois milênios atrás, numa época em que os ciganos se mesclavam aos 

egípcios e aos persas, circulando naquela região conhecida hoje como Oriente 

Médio. 

Os livros que comporiam mais tarde a Bíblia eram lidos e estudados 

separadamente e apenas os grandes sábios e os sacerdotes tinham acesso a 

eles, pois a escrita era rudimentar e os textos eram copiados pacientemente 

letra por letra em pergaminhos.  

Uma grande parte das simpatias originais ciganas datam desse período e 

foram retiradas desses livros da época. Pode-se, portanto, afirmar que as 

primeira simpatias registradas por escrito foram as constantes dos livros 

considerados sagrados, demonstrando que essa prática, longe de ser uma mera 

superstição, é uma das formas mais eloquentes e efetivas de transformação e 

também de aproximação do homem com o Criador.  

A leitura desapaixonada da Bíblia permite, ainda hoje, observar que 

muitos ensinamentos foram passados aos judeus através desses livros. Eram 

ensinamentos rigorosos, porque assim era a natureza do povo. Quando Jesus 

Cristo surgiu, as Simpatias que transmite já têm uma nova linguagem, novos 

componentes, mais abrandados, mais condizentes com a evolução do povo até 

aquele momento.  
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PARA ATRAIR A LUZ  

 

Há momentos da vida em que as pessoas se sentem mergulhadas em 

trevas, como se não houvesse mais nenhuma saída, nenhuma esperança e 

nenhum auxílio.  

Quando isso acontece, sem um auxílio espiritual ou uma ajuda nesse 

sentido, as coisas podem ir de mal a pior, pois o negativismo somente atraíra 

forças e entidades negativas.  

É preciso por um pouco da luz de Deus nessa vida, para que tudo fique 

mais suportável. Por isso, se você se sente mergulhado(a) em trevas, faça uma 

novena, lendo Gn 1:14-19 nos primeiros minutos de cada hora, repetindo 

durante as nove horas seguintes. A cada vez que for fazer nova leitura, acenda 

uma vela.  

 

 

PARA O TRABALHO 

 

Trabalhar apenas porque precisa do salário, sem encontrar nenhuma 

satisfação no que faz, é contrário aos ensinamentos de Deus. É preciso que o 

seu trabalho lhe dê prazer, que você se sinta realizado ao terminá-lo e que 

possa olhá-lo com orgulho e dizer que fez algo bom.  

De outra forma, terá apenas juntado peças, trocado mercadorias por 

dinheiro, sem que nenhuma emoção ou satisfação tenha ficado disso.  

Ao se sentir assim, procure entender a natureza do seu trabalho. Para 

conseguir isso, leia todo o primeiro Capítulo Gênesis pela manhã, em jejum, 

logo após se levantar, refletindo sobre como o trabalho foi feito por etapas, 

uma coisa após a outra, com sabedoria e com satisfação.  
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Procure transferir isso para a sua vida. (Gn 1) 

 

 

PARA O AMOR VERDADEIRO 

 

Encontrar a mulher perfeita é o sonho de todo homem. O que ele busca é 

a pessoa completa, a amiga, a companheira, a amante, a ajudante, a que o 

ajudará a construir e que se dedicará a ele com a mesma dedicação com que 

ele o fará. Ambos deixarão seus pais para serem uma nova família.  

Encontrar essa mulher pode parecer muito difícil para os homens, mas 

certamente não o será para Deus, em cujas mãos de ceve depositar a fé e a 

confiança.  

Para encontrar essa mulher, pegue uma folha de papel e copie nela os 

versículos 18 a 25 do Capítulo 2. Dobre-o depois duas ou três vezes, 

prendendo-o à altura das costelas, numa roupa de dormir.  

Toda noite, quando for para a cama, vista essa roupa e leia o trecho 

respectivo da Bíblia. Gn 2:18-25) 

 

 

PARA AS ROUPAS  

 

Todo profissional que viva de vender roupas, desde a costureira ou o 

alfaiate mais humilde, ao grande industrial que produz milhões de peças por 

ano, sabem que a nudez é combatida e evitada e nisso reside a origem de suas 

profissões e atividades.  
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Qualquer um deles, do mais humilde ao mais poderoso, sabem que 

precisa agradecer a Deus pelo seu sucesso ou pelas suas vendas, ao mesmo 

tempo em que precisam atrair bênçãos para que progridam cada vez mais.  

Além de trabalhar com fé, mandar pintar, numa tabuleta de madeira ou de 

ouro, conforme suas posses, o seguinte trecho do Livro do Gênesis: 

"Então foram-lhes abertos os olhos e perceberam que estavam nus; 

cozeram, então, folhas de figueira e vestiram-se." (Gn 3:7) 

 

 

PARA AS INJUSTIÇAS 

 

Quando se é perseguido(a) ou se sofre uma injustiça, vem ao nosso 

coração um desejo imediato de vingança. Isso não faz bem, pois nos predispõe 

ao mal e nos torna semelhantes àquele que nos atacou.  

Ao invés de desejar o mal, deixe tudo no plano do Senhor, para que Ele, 

em sua infinita sabedoria, dê o castigo merecido, se merecido for, a quem lhe 

causou mal.  

Para isso, pegue um pedaço de papel branco e copie o seguinte trecho do 

Livro do Gênesis nele: 

".. maldita é a terra por causa e somente com esforço comerás dela pelo 

resto de tua vida. Ela lhe produzirá também espinhos e ervas daninhas e as 

ervas do campo te alimentarão. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, 

até que voltes à terra, de onde foste tomado. Porque és pó e ao pó 

retornarás." 

Embrulhe uma pedra com esse papel, atirando-a no quintal da casa ou do 

local de trabalho dessa pessoa. Ao retornar, ore para que Deus seja 

misericordioso com ela. (Gn 3:17-19). 
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PARA PROTEÇÃO 

 

Sua casa e seus bens sempre serão alvos dos cobiçosos, invejosos e 

pessoas de má índole e espírito dominado por Satanás. Todas as formas de 

proteção, de um alarme a um guarda armado, nada impede a ação do 

malfeitor, pois quando ele quer roubar, nada o detém.  

Exceto o poder de Deus. Para nada lhe seja tomado, faça uma pequena 

fogueira no lado oriental (direção do sol nascente) e nela coloque a parte da 

lâmina uma espada de madeira, para ser queimada.  

Quando ela estiver ardendo, percorra com ela na mão todos os cantos de 

sua propriedade. Se for um veículo ou um objeto, dê a volta ao redor dele, 

portando essa espada chamejante. (Gn 4:24) 

 

 

PARA A ADOÇÃO 

 

Quando se diz que a maternidade é um momento abençoado por Deus, 

não se pode deixar também se lembrar que a adoção segue o mesmo princípio.  

Considerar como seu o fruto de um outro ventre, amando-o e cuidado 

dele com todo o seu amor, é um ato não apenas de desprendimento, mas de 

redenção. A capacidade de amar uma criará vai além da maternidade.  

Casais sem filho lutam para conseguir adotar um, sem sucesso, 

principalmente pela burocracia e pelos entraves que lhes são impostos. Nada 

que os homens possam fazer, no entanto, poderá tirar deles o que está 

designado por Deus.  

Se vocês querem adotar uma criança, já tomaram todas as providências e 

estão aguardando a chance, façam a seguinte simpatia.  
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A partir do primeiro dia do mês, façam uma novena, ao nascer do sol, 

lendo o Capítulo 2 do Livro do Êxodo, do versículo 6 ao 10. No primeiro dia, 

lê a esposa. No segundo, o marido e assim por diante, alternadamente.  

No último dia, os dois lêem juntos. (Ex 2:6-10) 

 

 

PARA ORAR E AGRADECER 

 

Muitas vezes, o homem busca intermediários para se aproximar do 

Criador. Jesus Cristo, ao afirmar que ninguém chegava ao Pai, senão através 

Dele, não se referia à oração, mas à presença definitiva ao lado de Deus, que 

só aconteceria para aqueles que seguissem seus ensinamentos.  

Sabedor disso, no entanto, o Criador deixou a seus Anjos Mensageiros, 

aos Santos e até à Virgem Maria o poder de interceder por nós, em nossas 

aflições e pedidos.  

Nada nos impede, porém, de conversarmos diretamente com Deus. Basta 

que, para isso, nós o façamos através da chama e da luz. Se estiver em campo 

aberto, acenda uma fogueira, queimando principalmente arbustos, para 

estabelecer sua conversa direta com Deus. Se estiver no sigilo de seu lar, 

acenda uma vela. É o bastante para que Ele o(a) ouça, como ouviu Moisés no 

Monte Horebe, diante da sarça ardente. (Ex 3:1-4) 

 

 

PARA RESISTIR ÀS TENTAÇÕES  

 

Há pessoas que não sabem ir embora ou acabar de vez com uma situação 

que lhe é prejudicial. Tanto pode ser aquele pai de família que não sabe se 
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afastar dos amigos de boteco, deixando esposa e filhos à espera, quando 

daquele empregado que tem medo de deixar um emprego miserável, para se 

arriscar a ganhar mais e melhorar, num outro.  

Todos precisam de uma ajuda para fortalecer seu espírito e ajudar a ser 

decidido. Em qualquer situação dessas, faça a seguinte simpatia, em nome 

dessa pessoa.  

No momento em que o sol se põe, acenda uma vela, firme o pensamento 

nessa pessoa, depois leia três vezes os versículos 19 e 20, do Capítulo 3. 

Repita isso por sete dias consecutivos e verá os resultados. Não conte à pessoa 

que fez esta simpatia. (Ex 3:19-20) 

 

 

PARA SE DEFENDER DAS PRAGAS 

 

A prática de rogar pragas contra uma pessoa sempre foi muito difundida e 

praticada até com uma certa leviandade. Desejar o mal para alguém pode, com 

certeza, afetá-la, pois o olho-gordo, o mau agouro, o quebranto, o malfeito, a 

inveja e a cobiça são feitos de grande negatividade. 

Há casos, porém, em que a necessidade exige que alguma pressão seja 

feita, para que alguém ceda ou tenha o seu coração amolecido, diante de um 

preito ou pedido de grande validade, que esteja sendo negado por mero 

capricho.  

Se isso estiver acontecendo com você, utilize as pragas que o Senhor 

mandou contra o Egito para conseguir sensibilizar esse coração de pedra que 

o(a) está fazendo sofrer.  

Para isso, copie numa folha de papel todo o trecho que fala sobre a 

primeira praga, dobre-o e enterre-o no quintal da casa dessa pessoa.  
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Se em sete dias ela não mudar de idéia, continue a simpatia, copiando o 

trecho da segunda praga e enterrando junto com a outra. Caso não tenha uma 

resposta positiva em sete dias, faça a terceira e assim por diante, até conseguir 

o que deseja. Dificilmente você terá que chegar a usar a nona praga.  

São os seguintes os trechos que falam das pragas do Egito: 

A praga do sangue - Ex 7:14-25 

A praga das rãs - Ex 8:1-15 

A praga dos piolhos - Ex 8:16-19 

A praga das moscas - Ex 8:20-32 

A praga da peste - Ex 9:1-7 

A praga das úlceras - Ex 9:8-12 

A praga da saraiva - Ex 9:13-35 

A praga dos gafanhotos - Ex 10:1-20 

A praga das trevas - Ex 10:21-29 

A praga dos primogênitos - Ex 11:1-10 

 

 

PARA UMA GRAÇA RECEBIDA 

 

Não é sempre nem é todo mundo que recebe uma graça direta do Criador, 

em resposta a um pedido. Não apenas motivo de júbilo e de agradecimento, o 

acontecimento é motivo de comemoração.  

Se você fez um pedido e foi atendido, comemore o fato, rendendo graças 

a Deus, fazendo um jantar, onde deverá servir cabrito assado, pão e salada. Os 

convidados deverão ser na quantidade exata para que nada sobre desse cabrito. 
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Tudo o que sobrar deverá ser atirado numa fogueira e queimado. Não dar 

aos cachorros. Para o jantar, todos deverão estar bem vestidos e calçados. (Ex 

12:1-11) 

 

 

PARA VENCER OS OBSTÁCULOS 

 

Muitas vezes nós nos deixamos abater diante de um obstáculo, julgando-o 

intransponível e deixando-nos dominar pelo desânimo e pela prostração.  

Por maior que seja esse obstáculo, jamais será como o mar no caminho 

dos judeus. E Deus separou as águas do mar para que eles passassem 

tranquilamente. Se você tiver fé, ele fará o mesmo por você.  

Quando você se vir diante de uma situação assim, pegue um copo de água 

e atire-o para o alto, na direção do céu. Depois vá acender uma vela e ler, com 

fé, o trecho do Êxodos que fala sobre a passagem pelo meio do mar. Repita 

todo dia, no momento do nascer do sol. (Ex 14:15-31) 

 

 

PARA AGRADECER AO SENHOR 

 

Uma das maneiras mais agradáveis de começar o dia e saindo à janela e 

olhando a manhã, o sol, os pássaros, as nuvens. Mesmo que seja um dia 

nublado, haverá beleza, pois se sabe que, por trás de tudo, há o poder maior do 

Criador.  

Encher o coração de confiança nesse poder é a melhor forma de enfrentar 

o dia e todos os possíveis problemas. Também será, com certeza, a maneira 

mais adequada de estar preparado(a) para receber as graças que, com certeza, 
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o Senhor lhe concederá durante o dia, a começar pela mais importante dela, a 

vida: 

Esta é uma boa oração para ser dita pela manhã: 

"Cantarei neste dia ao meu Senhor, a quem devo exaltar. Ele lançou no 

mar o cavalo e o cavaleiro que perseguiam seu povo. Deus é a minha força e 

minha salvação. Meu canto é por Ele e para Ele. Este é o meu Deus, que 

realiza prodígios, a partir da manhã e jamais dorme. Ele é meu pai e me 

cobre de graças, por isso o exaltarei sempre. Amém." (Ex 15:1-22)  

 

 

PARA QUEM VIVE DA TERRA 

 

Quem trabalha com a terra, sujeito às intempéries e aos caprichos da 

natureza, precisa, antes de mais nada, harmonizar-se com ela, dominando-a 

como determinou o Senhor, quando criou o homem.  

Isso não significa que deva esquecer-se de agradecer, pois a gratidão é 

que mantém o benefício. Uma prática antiga entre os povos religiosos veio 

perdendo importância e hoje poucos agricultores a praticam. Talvez por isso 

não tenham tido tanta sorte com suas produções ultimamente.  

Para evitar esses prejuízos e estar sempre em harmonia com a natureza, 

recebendo as bênçãos do Criador, por ocasião da colheita, dê uma oferta de 

agradecimento, da seguinte forma: 

Faça uma fogueira e, quando estiver bem acesa, nela coloque os 

primeiros frutos de sua safra, ligeiramente esmagados. Atire um punhado de 

sal grosso ou sal marinho por cima, depois azeite de oliva e, por último, 

incenso, para que a fumaça suba perfumada para o céu. (Lv 2:11-15) 
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PARA O RESGUARDO DA MULHER 

 

Algumas das Simpatias Bíblicas têm sido praticadas há tanto tempo que 

perderam a ligação com a orientação inicial, que, no plano de Deus, tinha um 

objetivo definido.  

O resguardo da mulher, após o parto, por exemplo, já não tem merecido a 

mesma atenção de outrora, muito embora a lei divina seja bem clara em 

relação a isso. Segundo determina a Bíblia, a mulher que der a luz a um 

menino ficará quarenta dias sem ir à igreja ou ao templo. Se tiver uma menina, 

deverá ficar setenta dias. Se for católica não deverá nem ir nem comungar. (Lv 

12:1-5) 

 

 

PARA FERIDAS E ULCERAÇÕES DA PELE 

 

Há feridas que se formam na pele e que evoluem, aparentemente 

corroendo a carne e chegando até os ossos. Na realidade, a infeção se alastra e 

vai deteriorando os tecidos, podendo, inclusive, provocar risco de vida pelas 

complicações que oferece.  

Todo e qualquer ferimento, por menor que seja, deve ser tratado. Para que 

esse tratamento seja eficaz e nenhum risco maior ocorra, no momento em que 

estiver efetuando o curativo e que a ferida for limpa, aplique sobre ela um 

pedaço de linho branco limpo, lavado, fervido e passado a ferro.  

Assim que a ferida impregnar o tecido, retire-o e continue o curativo. 

Quando ele estiver terminado, acenda uma pequena fogueira e, quando as 

chamas estiverem bem formadas, atire esse pano no fogo.  

Repita até estar curado. (Lv 13:57) 
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PARA SANGUE CONTAMINADO 

 

Muitos procedimentos hoje adotados, que parecem novidades, como, por 

exemplo, todo o cuidado a ser tomado em relação ao sangue e ao sêmen 

contaminado de pessoas portadoras de doenças contagiosas, na verdade já 

havia sido determinado há muito tempo.  

O potencial infeccioso desses elementos está muito bem caracterizado 

nesse livro da Bíblia.  

Em resumo, ele determina que tudo que for de alguém que tenha algum 

tipo de fluxo de sangue deve ser isolado e quem tiver contato com ele deverá 

se purificar, banhando-se e isolando-se. (Lv 15) 

 

 

PARA PURIFICAR A MULHER 

 

Segundo a Bíblia, a menstruação feminina a torna impura durante algum 

tempo, período em que qualquer contato com ela deve ser evitado. Ao fim 

desse período ela deverá contar sete dias e só a partir do oitavo dia poderá 

voltar a ter relações sexuais ou lidar com coisas sagradas, inclusive comungar.  

Na época bíblica, para marcar esse momento, a mulher levava duas 

rolinhas ou dois pombinhos ao templo, para que fossem sacrificados. Essa 

prática hoje já foi abolida, mas a mulher poderá marcar sua purificação da 

mesma forma, indo à igreja e comungando. (Lv 15:28-29) 
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PARA RESPEITAR A MULHER DO PRÓXIMO 

 

O problema da infidelidade não é uma coisa tão nova assim. Ela já fazia 

parte da vida dos povos bíblicos. Tanto que, em suas orientações, Deus é bem 

claro quanto ao adultério, principalmente para o homem que se deita com a 

mulher do próximo.  

É claro que quando a mulher é cúmplice, a transgressão é fatal. Para o 

marido que ama a esposa não passar por isso, deve recorrer à própria palavra 

de Deus para se proteger.  

Numa folha de papel branco, sem pautas, com uma caneta de tinta preta, 

copiar no centro o versículo 20, do Capítulo 18 e, ao redor, escreverás o nome 

de sua esposa repetidas vezes.  

Dobre esse papel e coloque-o dentro do seu colchão, do lado em que ela 

dorme. (Lv 18:20) 

 

 

PARA RESPEITAR AOS MAIS VELHOS 

 

Hoje em dia o respeito pelos mais velhos parece ter perdido o sentido e o 

valor. A começar pelo aspecto profissional, onde uma pessoa, após os 

quarenta, já é considerado velho e dificilmente consegue um emprego à altura 

do conhecimento, da experiência e da competência que, em sua carreira, 

conseguiu angariar.  

Nos locais públicos e nos ônibus é comum ver pessoas de idade em pé, 

enquanto os mais jovens vão sentados, como se os velhos não mais 

merecessem consideração alguma. 



 57

Se você quer ter sorte na vida e ser reconhecido por Deus, jamais deixe 

de se levantar diante de um ancião que exiba cabelos brancos. 

 

 

PARA PENITÊNCIAS E AFLIÇÕES 

 

A ordem no plano divino se estabelece em todos os sentidos e em todos 

os detalhes, por menor que possam parecer.  

O homem precisa trabalhar e construir, mas precisa, também dedicar um 

tempo a si mesmo para um encontro consigo mesmo, apuração de suas falhas. 

É como um dia de descanso do trabalho e das atribulações para se dedicar ao 

perdão dos próprios pecados.  

Anualmente isso deve ser feito, sempre no dia dez do mês de julho. Nesse 

dia não se deve trabalhar e se deve realizar penitências, pagar promessas e se 

livrar das aflições. (Lv 23:27-28) 

 

 

PARA OBTER A LUZ DIVINA 

 

Atualmente são muito pouco usados e muito pouco utilizados as 

lâmpadas votivas, que eram alimentadas com óleo. Essas lâmpadas, dotadas 

de um pavio que ficava mergulhado nesse elemento, ardiam constantemente 

nos locais sagrados, da mesma forma como se vê, hoje, junto ao altar das 

igrejas católicas, indicando a presença do espírito de Jesus Cristo ali.  

As lamparinas e os lampiões atuais podem ser usados. Ao invés do 

combustível convencional, utilizar óleo puro de oliva. Usadas no lugar das 

velas, permanecem acesas indefinidamente, desde que abastecidas a tempo.  
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São o melhor meio e instrumento para sua comunicação com Deus, 

prestando-se, inclusive, para a montagem de altares familiares para suas 

conversas com os Anjos e Santos.  

 

 

PARA O REPOUSO DOS JUSTOS 

 

Em sua casa, o homem é rei e senhor. Ali deve estar a salvo de seus 

inimigos, protegido das intempéries, cercado e amado pelos seus familiares e 

entes queridos.  

Nos tempos atuais isso pode não ser algo fácil de ser conseguido, diante 

de tantos perigos, de tanta insegurança e de tanta impunidade.  

Protegido está, porém, aquele que coloca nas mãos de Deus a sua 

proteção. Se você quiser obter isso, copie os versículos 6 a 8, do Capítulo 26, 

em pequenos pedaços de papel, colando-os atrás das portas e janelas de sua 

casa. (Lv 26:608) 

 

 

PARA PRODUZIR FRUTAS 

 

Quem trabalha com a terra sabe quantos cuidados e investimentos são 

necessários, para que se consiga sobreviver com essa atividade. Tudo se torna 

mais fácil, no entanto, para quem confia no seu Criador. Quando se aproximar 

a Primavera e antes de iniciar os cuidados com sua plantação, de frente para o 

sol, no momento em que ele nasce, ler Gênesis 1:11.  
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CAPÍTULO VIII 

  

A fé e a confiança na providência divina sempre foram ingredientes 

poderosos, pois onde tudo podia falhar, elas representavam a última 

esperança, a última tábua de salvação em que se apegar, pois o misticismo e a 

crença em poderes sobrenaturais sempre fizeram parte da natureza humana. 

Isso acabou fazendo das orações as mais usadas e comprovadas das 

simpatias. Passadas de uma pessoa para outra, eram sempre muito bem 

recomendadas. Tanto que hoje isso pode ser comprovado facilmente, bastando 

uma rápida passada de olhos nas páginas de classificados dos jornais, onde 

intenções e orações são divulgadas, em agradecimento por uma graça 

alcançada.  

Ao se recolher consigo mesmo, pôr-se de joelhos e levantar os olhos para 

o céu, o homem descobriu a fórmula miraculosa de estabelecer e manter 

contato com a divindade, encontrando alívio para suas angústias, paz, consolo 

e soluções para os mais diversos problemas. 

As orações sempre tiveram um caráter mágico e seu componente místico 

mais importante é a fé, que é a confiança nas palavras usadas e no 

atendimento do pedido. Das orações utilizadas pelos ciganos, as que 

permanecem até hoje são, sem dúvidas, aquelas ditadas pelos ensinamentos 

cristãos, como estas, por exemplo. 
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PARA PROTEÇÃO DA AIDS 

 

São Sebastião é lembrado pelas flechas cravadas em seu corpo, 

representando o suplício a que foi submetido antes de sua morte. Muitos 

recorrem a ele porque sua ajuda é particularmente valiosa para afastar doenças 

consideradas contagiosas. Tanto que, ao longo do tempo, sua oração sempre 

foi copiada e posta num breve, levado ao pescoço, para proteger contra a 

praga. 

Modernamente, versões mais elaboradas de breves, feitos com tecido 

bordado a ouro, contendo essa mesma oração, em pergaminho, estão sendo 

levadas ao pescoço como proteção contra a maior de todas as pragas: a AIDS.  

Como se sabe, a oração, entre outras coisas, afasta toda possibilidade de 

morte dolorida, devendo ser rezada anualmente, no dia 20 de janeiro, diante de 

três velas acesas juntas. 

ORAÇÃO DO MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO 

"Meu valente e glorioso mártir São Sebastião, humilde servo de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, filho de Deus, Todo Poderoso, tu que tivestes o corpo 

crivado por setas pagãs, pelo amor de sua fé, seja meu escudo e defesa contra 

as pestes e as doenças contagiosas que possam afetar meu corpo, livrando-me 

também de toda morte lenta e dolorida.  

Eu, pobre criatura de Deus, te peço pelo amor de tua fé, e te suplico que 

seja meu guardião e meu amparo, intercedendo junto ao Todo Poderoso para 

que o cálice da dor não me seja servido e que eu possa morrer na glória de 

Deus, cercado pelos meus, em paz e na graça de Cristo." 

 

 



 61

PARA PROTEGER A CASA 

 

Uma das coisas mais inquietantes para um homem, evocando os perigos 

primitivos que a espécie enfrentava, nos primórdios da humanidade, é o de se 

sentir inseguro em sua própria casa.  

Onde deveria estar a salvo de todos os perigos, porém, é hoje uma das 

armadilhas mais terríveis, pois a todo momento se vê notícias de famílias 

inteiras que passaram horas de terror nas mãos de bandidos, dentro de seus 

próprios lares.  

A segurança dos homens de nada tem adiantado, por isso a saída é 

apegar-se à segurança de Deus, com a seguinte oração, rezada toda tarde, após 

o pôr-do-sol: 

ORAÇÃO PARA PROTEÇÃO NO LAR 

"Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, livra-me Senhor meu 

Deus dos meus inimigos, defendendo-me dos que se levantam contra mim. 

Livra-me, Senhor meu Deus dos que praticam iniquidades e dos 

sanguinários, dos que conspiram, dos que armam ciladas contra mim e dos 

poderosos, pois ameaçam invadir a tranquilidade do meu lar, agredirem-me e 

roubarem, ameaçando-me a vida que me deste. 

Desperta tua ira contra eles, Senhor meu Deus, castiga sem piedade 

esses pérfidos, que são como cães que mordem os incautos e depois ladram, 

apregoando o malfeito para intimidar os outros.  

Venha em meu auxílio, Senhor meu Deus, protegendo-me de todo esse 

mal, para que eu possa, ao amanhecer, orar e cantar tua glória, exaltando 

sua misericórdia porque foste meu amparo e meu refúgio, minha defesa e 

minha vingança. Amém." 
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PARA PERSEGUIÇÕES 

 

Qualquer pessoa que tenha um mínimo de familiaridade com a Bíblia 

sabe que tudo que está acontecendo por aí, já estava previsto. A iniquidade 

aumenta incrivelmente. Os homens estão se tornando cada vez mais perversos 

e desalmados.  

Todos querem levar vantagem sobre os todos, numa demonstração de 

egoísmo sem limites, mas com precedentes históricos, registrados no Livro 

Santo, que também narra as punições a que foram submetidos os ímpios e os 

pecadores de um modo geral.  

A proteção contra todos os perigos que vêm de gente assim está no poder 

de uma Oração muito forte. Reze-a mensalmente. 

ORAÇÃO PARA O AUXÍLIO DIVINO 

"Vê a minha aflição, Senhor, e livra-me dela, porque só tu és o meu 

refúgio e a minha salvação.  

Defende a minha causa e resgata-me da maldade, para que eu possa 

viver a vida segundo a tua palavra.  

Vejo ao meu redor a salvação passando ao largo dos pecadores, porque 

não buscam os teus ensinamentos, mas a desgraça de seus irmãos. 

Eu, porém, busco e espero a tua misericórdia, neste vale de lágrimas, 

pois muitos são os que me perseguem e me atribulam, desejando que eu me 

desvie de teus caminhos e me afaste da tua palavra.  

Conserva-me na tua misericórdia, Senhor, pois amo teus preceitos e com 

eles quero edificar a minha vida, para te render glória todo o tempo. Torna 

constante em mim a tua palavra e decreto contra meus inimigos a tua justiça. 

Amém." 
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PARA OS INIMIGOS 

 

A inimizade a nada leva nem acrescenta nada à vida de ninguém. Ao 

invés disso, é como um câncer que corrói as entranhas de quem a nutre, num 

processo autodestrutivo que enche de amargura e sofrimento quem a cultiva.  

É o fruto mais ingrato da maldade humana, porque acaba se voltando 

sempre contra seu criador. Mas, ainda assim, uma inimizade pode fazer mal, 

muito mal e, por isso, deve ser combatida com o que existe de mais poderoso.  

Esta oração é para ser rezada uma vez a cada hora, durante nove horas do 

dia, por um período de nove dias. Antes de rezar, acender uma vela.  

ORAÇÃO CONTRA O MEU INIMIGO 

"Ó meu Deus, livra-me de... [Fulano(a)], que se fez meu inimigo! Torna-

o semelhante à folha levada pelo torvelinho ou à pequena palha soprada pelo 

vento. Como o fogo que queima uma floresta inteira ou como a chama que faz 

arder uma fortaleza, persiga-o com tua fúria, abatendo sobre ele a tua 

tempestade e aniquilando-o para que mal nenhum possa me causar. 

Cobre-o de vergonha e perturbações, para que cesse a sua inimizade e 

ele busque o consolo e as respostas em tua palavra e, se assim não desejar 

aproveitar a tua misericórdia, sucumba ele ao peso da própria maldade, para 

que saiba que minha proteção e meu amparo és tu, Senhor. 

Dá-lhe, porém, a última chance de se redimir, pois dou a ele o meu 

perdão." 
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PARA OS PERIGOS DAS RUAS 

 

Situações de perigo imediato podem surgir a qualquer hora do dia, a 

partir do momento em que você sai às ruas hoje em dia. Se durante o dia isso 

está se tornando arriscado, à noite é uma verdadeira temeridade, o que faz dos 

cidadãos honestos, prisioneiros em suas casas. 

Nem todos, porém, estão satisfeitos com esse estado de coisas e buscam 

algo em que se apegar. A Oração da Santa Cruz é recomendada para ser feita 

quando se sai de casa e deve ser dita em voz baixa. Quando voltar para casa, 

antes de entrar, rezá-la de novo. 

ORAÇÃO DA SANTA CRUZ 

"Salvo fui, salvo sou e salvo sempre serei, pois à sombra da Santa Cruz 

eu me protegerei. Nenhum perigo há de me alcançar, quando sair ou ao 

voltar, pois como eu for eu voltarei e nenhum mal encontrarei.  

A Santa Cruz me protege de todo mal, aonde eu for e em todo o canto, 

com a graça de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém." (Fazer o 

sinal da cruz.) 

 

 

PARA OS INIMIGOS 

 

As chamadas Orações para Invisibilidade sempre foram muito populares 

no Brasil, chamadas também de Orações para Fechar o Corpo. Nos primeiros 

tempos dos ciganos no país, foram amplamente utilizadas. 

Depois, com o tempo, passaram a ser os próprios ciganos os maiores 

disseminadores desse tipo de simpatia, que deve ser precedida de um ritual, 

onde o corpo da pessoa é untado com uma pomada mágica ou simplesmente 
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banhado com respingos de água benta, atirados com um galho verde de arruda. 

Em seguida, era rezada a oração, tornando a pessoa invisível para seus 

inimigos. 

Há diversas versões dessa oração, mas esta é, com certeza, uma das mais 

conhecidas e praticadas aqui no Brasil. Ao ser feita, a pessoa deverá se cobrir 

com um lençol ou qualquer outro tecido branco, de forma que fique apenas 

seus olhos de fora: 

ORAÇÃO DA INVISIBILIDADE 

"Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo (repetir três vezes, 

traçando uma cruz na testa, uma à altura do coração e a terceira à altura do 

ventre). 

Eu, diante de Deus e coberto com seu manto poderoso, na sua glória e na 

sua misericórdia peço que me conceda a graça da invisibilidade, diante de 

meus inimigos.  

Em frente deles andarei e não serei visto. Passarei por eles, nenhum mal 

me farão, mas poderei atingí-los. O Anjo Gabriel me acompanhará e sua 

espada flamejante cegará os olhos dos que virem a minha sombra e ceifará a 

vida daqueles que virem minhas pegadas na poeira do caminho.  

Meus inimigos cegos ficarão, mudos quedarão, imóveis cairão, pelo 

braço onipotente que se abaterá sobre aquele que ameaçar me fazer mal. Em 

pedra se transformará e seus olhos serão gotas de água no oceano, pela 

glória de Deus. Viva eu, jamais visto, jamais sentido, jamais tocado.  

Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo (repetir três vezes, como 

no início). 
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PARA PROTEÇÃO DA CRUZ 

 

Uma das orações mais antigas já registradas é, sem dúvida, esta, pois foi 

trazida pelos primeiros ciganos que chegaram ao Brasil, ainda no início da 

colonização do país.  

Vindos de Portugal, os ciganos aqui se depararam com ameaças incríveis 

a um ser humano, desde a natureza inóspita aos animais e índios ferozes que 

habitavam estas terras.  

Segundo a tradição, é uma oração que deve ser copiada de próprio punho 

e levada consigo, num breve ao pescoço. 

ORAÇÃO DA SANTA CRUZ 

Deus te salve, Santa Cruz, onde Cristo foi crucificado e onde me 

penitencio de minha vida de pecados, benzendo-me com o sinal da cruz (fazer 

o sinal). 

Santa e Sagrada Cruz onde Cristo foi crucificado, ampara-me e salva-me 

dos pecados mortais, das presas dos bichos, das flechas dos índios, dos 

naufrágios e das febres, do poder do demônio, do inferno, das chamas do 

purgatório e do poder de meus inimigos materiais e espirituais. 

Livra-me Santa Cruz das guerras e da morte violente, das pestes, das 

dores e das humilhações, dos acidentes e dos suplícios, dos sofrimentos físicos 

e espirituais, de todas as doenças e das aflições e tormentos, em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo (fazer de novo o sinal da cruz).  

Guarda-me, Santa Cruz, na hóstia santa e consagrada, no cálice bento, 

no manto da virgem e no sudário de Cristo para que nenhum raio ou veneno 

me atinjam, nenhum instrumento ou animal me ofendam, nenhum olho me 

afete ou faça mal, nenhum ferro ou aço me corte as carnes. 
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Santa Cruz, onde Cristo foi crucificado e onde escorreu seu santo 

sangue, pela última lágrima de Seu corpo, pelo último suspiro de seu corpo, 

que todos os meus pecados e crimes sejam perdoados e que nenhum braço me 

tolha, nem laço me prenda, nem ferro me detenha. 

Toda chaga em meu corpo será curada pelo poder do sangue de Cristo, 

escorrido em ti, Santa Cruz. Todo mal que se aproximar de mim será 

crucificado em ti, como Cristo o foi. Toda maldade contra mim será enterrada 

a seus pés. 

Encanta-me, Santa Cruz, pelo poder de Jesus Cristo, para que eu seja 

protegido contra todo poder e a força da justiça esteja do meu lado. Para que 

eu seja salvo da morte e da desgraça, para que prisões não me segurem e 

para que a sorte seja minha companheira.  

Contigo, em Cristo e na Glória do Pai eu andarei e me salvarei, serei 

procurado, mas não serei achado, serei caçado, mas não serei ferido, serei 

alvo, mas não serei caça. Quando me procurarem na terra, estarei no ar. 

Quando me quiserem no ar, me esconderei na água. Quando me buscarem na 

água, estarei me aquecendo ao fogo santo do Santa Cruz, na Glória de Deus 

Pai Todo Poderoso, do Filho e do Espírito Santo. Amém!" 

 

 

PARA OS MALES E ENFERMIDADES 

 

Nos círculos místicos e esotéricos, bem como nas ciências ocultas em 

geral, é fato comprovado que, quando deixamos deteriorar nosso espírito, 

enfraquecendo-o com vícios e desregramento, abrimos caminho para tudo que 

existe de negativo na natureza, entre eles os males e enfermidades físicas de 

todo tipo.  
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Sabe-se, portanto, que todas as doenças consideradas malignas surgem 

em decorrência de uma desarmonia entre a parte material e a parte espiritual 

de que somos constituídos.  

Também é sabido que, para esse tipo de problema, o remédio a ser 

ministrado é essencialmente espiritual, como é o caso desta oração, específica 

para os tormentos do espírito, que abrem caminho para os males físicos. 

ORAÇÃO DA SAÚDE 

"Minha alma é meu tormento e minha imaginação é minha algoz. 

Enfermo fico, quando me enfraqueço de Ti, a força retomo, quando volto a Ti. 

Falhei em não me escudar em Ti, meu Deus, permitindo que minha alma 

se enfraquecesse e fosse tomada de assalto pelo pesadelo da enfermidade. 

Abri minha alma para Satanás e seus demônios, renegando a tua palavra, ó 

Pai.  

Sofro o sofrimento de me deixar enfraquecer na fé, Pai Eterno, por isso 

espero em ti a minha cura. Venha a mim e ficarei são. Fique comigo e jamais 

serei molestado. Aceita de volta a tua misericórdia o filho pródigo que se 

desencaminhou e que deseja retomar o caminho de tuas veredas de paz e 

justiça. Amém." 

 

 

PARA OS PERSEGUIDORES 

 

É terrível observar a necessidade que certas pessoas têm se submeter e 

humilhar as outras, como se encontrassem nisso a justificativa para suas vidas 

medíocres e miseráveis.  

Basta que lhes seja dado um mínimo de poder para se sentirem donas do 

mundo e dos destinos alheios. Quando não, movidas por sentimentos de 
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vingança, inveja ou cobiça, tentam a todo custo denegrir e rebaixar aqueles 

que, espiritualmente, lhes são superior. Para essas pessoas, só mesmo uma 

oração como esta. 

ORAÇÃO CONTRA PERSEGUIÇÕES 

"Livra-me, Senhor, dos ímpios, porque não me entrega aos tribunais, 

mas me açoita com o chicote de sua língua perversa.  

Livra-me, Senhor, dos impiedosos perseguidores, pois não me levam à 

presença de juizes para ser interrogado, mas me acusa, julgam e condenam 

perante meus irmãos.  

Livra-me, Senhor, de quem põe palavras em minha boca e manchas em 

minhas costas, pois só em ti confio a minha proteção e meu amparo. 

Perdoa, Senhor, esse inimigo que deseja a minha morte espiritual. 

Levante-se contra ele, Senhor, pois só tu és o meu escudo e a minha proteção.  

Que se abata sobre ele as dez pragas do Egito, se ele não se render à tua 

glória, pois só tu defende a minha causa e resgata-me de todo o mal. A tua 

justiça é eterna e a tua lei é firme, para que os ímpios não prevaleçam sobre 

ela nem sobre teus filhos. Amém!" 

 

 

PARA A ALMA ATRIBULADA  

 

Se você ficar num ponto de ônibus olhando as pessoas ali, paradas, à 

espera de sua condução, com certeza vai se comover de ler nos rostos delas 

toda a atribulação que lhes vai pela alma.  

Se você colocar um espelho diante de você nesses momentos, também 

verá, refletidas em sua face, todos os tormentos de sua alma atribulada, caso 
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você não caminhe com a palavra de Deus em seu coração ou não tenha a 

proteção de uma oração poderosa como esta ladainha.  

LADAINHA DO CORAÇÃO DE JESUS 

"Coração de Jesus, tem piedade de nós e ouça as nossas súplicas! 

Se estamos cansados, repouse-nos; 

Se estamos cegos, alivia nossos olhos. 

Se nos pesa a nossa cruz, ajuda-nos a carregá-la. 

Se nos verga o sofrimento, ensina-nos a suportá-lo. 

Forja-nos na caridade e no amor ao próximo, 

Abra-nos os caminhos da justiça e do amor. 

Afasta-nos dos abismos do vício. 

Ensina-nos as trilhas da virtude.  

Dá-nos a sabedoria e o discernimento, 

A santidade, a sorte e a consolação, 

Para que perdoados de nossos pecados  

Sejamos reconciliados com a graça do Criador. 

Dá-nos a esperança da vida eterna, 

Para que sejamos como Ele, imagem e semelhança da Santidade, em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!" 

 

 

PARA O AMOR 

 

Certas práticas têm desaparecido, principalmente nos grandes centros, 

porque os elementos que justificam sua existência também estão 

desaparecendo.  
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Para entender isso, basta dizer que há muitas crianças e jovens que nunca 

viram um beija-flor ao vivo, da mesma formo como jamais viram uma vaca 

frente à frente.  

Isso explica porque algumas simpatias acabam caindo no esquecimento, 

como esta, que é uma declaração de amor e, ao mesmo tempo, uma intenção 

para prender a pessoa amada. 

Se você está apaixonado(a) mas não é correspondido(a), sempre que um 

beija-flor passar diante de você, repita rapidamente a seguinte intenção: 

"Voa, voa, coração,  

nas asas do beija-flor 

para dizer ao meu amor 

como é grande esta paixão. 

Se entender a minha dor 

e todo meu sofrimento 

vem tirar esse tormento 

mas vem logo, por favor!" 

 

 

PARA AMOR NÃO CORRESPONDIDO 

 

Dedicar um amor a alguém e não ser correspondido(a) não é nada 

agradável, pois a ansiedade, o sofrimento e o sentimento de rejeição são 

difíceis de serem trabalhados.  

Antes de mais nada, é preciso calma nesses assuntos. Calma e um pouco 

de frieza, embora isso possa parecer contraditório, por causa da natureza do 

problema, que é totalmente emocional. Mas é justamente por isso que é 

preciso um pouco de frieza, para se escolher o melhor caminho a seguir.  
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Há milhares de simpatias para se conquistar uma pessoa, inclusive 

algumas orações poderosas, como a seguinte: 

ORAÇÃO DE UM GRANDE AMOR 

"Senhor, faça de mim a luz, para que ele(a) me veja; faça com que eu 

seja caminho, para que ele(a) me trilhe; faça com que eu seja a verdade, para 

que ele(a) me siga; faça com que eu seja a vida, para que ele(a) me procure.  

Senhor, faça do amor o meu mestre, para que eu o siga; faça dele meu 

destino, mas não o meu senhor. Faça desse amor o grande mar para onde 

meus atos me leve, mas onde eu encontre guarida e seja único e amado e 

recebido.  

Senhor, assim como amo as tuas leis e sigo o teu caminho, faze com 

que... [fulano(a)] note minha presença e abra as portas do seu coração para 

mim. Amém!" 

 

 

PARA ESQUECER 

 

O que fazer, quando o amor se acaba? O melhor é procurar esquecer e, 

para isso, diariamente, no momento em que o sol se põe, fazer uma simpatia 

ideal para esse fim, durante sete dias.  

De costas para o poente, repetir três vezes a seguinte intenção, enquanto 

atira por sobre o ombro esquerdo, direito e pelo alto da cabeça, uma pitada de 

sal grosso. 

"Sol que se põe nesse dia, 

alivia meu tormento, 

traga noite e esquecimento 

sobre a minha alegria. 
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O amor se foi, acabou, 

eu preciso entender 

para deixar de sofrer 

e esquecer o que passou." 
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CAPÍTULO IX 

 

O Livro dos Salmos é um dos mais conhecidos de toda a Humanidade, 

com seus cento e cinquenta hinos de louvor e saudação, verdadeiros poemas 

espirituais que foram usados, por muito tempo, como orações nas igrejas.  

Nada há de concreto e definitivo a respeito de seus autores, uma vez que 

se admite que os Salmos são compostos por cinco livros originais, reunidos 

num só posteriormente.  

Atribui-se a autoria da maior parte deles ao Rei Davi, enquanto que boa 

parte do restante é de autores anônimos.  

Desde a antiguidade admite-se uma estreita ligação entre os Salmos e os 

Anjos Mensageiros, pois é através desses hinos que se faz a invocação de cada 

um dos Anjos. 

Atribui-se, também, aos Salmos, um poder além da matéria, capaz de 

propiciar curas e alivio para enfermidades, atribulações, obstáculos e 

problemas de toda sorte.  

As Simpatias com Salmos são por demais conhecidas e praticadas em 

todo o mundo. Fazem parte do repertório das Simpatias Ciganas desde a 

antiguidade, pois em sua passagem pelo Egito e pela Pérsia, os ciganos 

tomaram conhecimento dos livros que mais tarde comporiam a Bíblia. Esse 

conhecimento deu origem às preciosas Simpatias com os Salmos. 
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PARA HARMONIA NO CASAMENTO 

 

Muitas pessoas, hoje em dia, costumam pensar que se um casamento não 

dá certo, o ideal é a separação. Mas, em contrapartida existem casais que, 

quando percebem que seus casamentos não estão caminhando bem, partem 

para o diálogo, que é a melhor forma de se chegar a um consenso.  

Isso sempre foi ponto de honra num acampamento cigano e uma das 

formas de solucionar eventuais desentendimentos era através de uma simpatia.  

Se o seu casamento está passando por alguma fase atribulada, faça o 

seguinte, juntamente com seu cônjuge:  

Em um prato, coloque duas velas, uma rosa e uma azul. Na frente do 

prato, coloque uma taça virgem com água. Transcreva em uma folha de papel 

vermelha, que é a cor da paixão, o Salmo 21 e cubra a boca da taça.  

Em cima de tudo coloque uma foto do casal. Acenda as velas e recite o 

Salmo, pedindo em seguida para que o Anjo protetor de cada um derrame suas 

bênçãos no relacionamento. Quando as velas queimarem, bebam a água, 

mentalizando a felicidade conjugal.  

SALMO 21 – FELICIDADE CONJUGAL 

"Na tua força, ó Senhor, o rei se alegra e na tua salvação, quão 

grandemente se regozija. Concedeste-lhe o desejo do seu coração e não lhe 

negaste a petição dos seus lábios, pois o proveste de bênçãos excelentes. 

Puseste-lhe na cabeça uma coroa de ouro fino. 

Vida te pediu e lha deste: lonjura de dias para sempre e eternamente. 

Grande é a sua glória pelo teu socorro. De honra e de majestade o revestes. 

Sim, tu o fazes para sempre abençoado. Tu o enches de gozo na tua 

presença." 
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PARA AS DOENÇAS DO CORPO 

 

A cartilagem de tubarão é muito conhecida por suas propriedades 

medicinais desde a época do Antigo Egito e pode ser encontrada em diversas 

simpatias ciganas.  

O Salmo 21 ajuda a prevenir contra doenças e males do corpo. Juntos 

formam uma das mais poderosas simpatias a favor da saúde.  

Faça o seguinte. Pegue um pedaço de cartilagem de tubarão, moa, escreva 

em um papel branco virgem o Salmo abaixo e coloque tudo isso dentro de um 

saquinho de tecido natural, costurando a boca. Peça para o padre benzer e 

carregue sempre com você. 

SALMO 21 – DOENÇAS DO CORPO 

"Pois o rei confia no Senhor e pela bondade do Altíssimo permanecerá 

inabalável. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra 

alcançará todos os que te odeiam. Tu os farás qual fornalha ardente quando 

vieres. O Senhor os consumirá na sua indignação e o fogo os devorará. 

A sua prole destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos 

homens, pois intentaram o mal contra ti; maquinaram um ardil, mas não 

prevalecerão. porque tu os porás em fuga. Contra os seus rostos assestarás o 

teu arco. 

Exalta-te, Senhor, na tua força e então cantaremos e louvaremos o teu 

poder."  
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PARA VENCER A SOLIDÃO 

 

A medida que a sociedade cresce, o número de pessoas solitárias 

aumenta. Contar com bons amigos, principalmente nos dias de hoje, onde a 

disputa por uma posição social melhor é cada vez mais acirrada, fica muito 

difícil.  

melhor é estar sempre sentindo a presença divina que nunca nos 

abandona. O Salmo 22 é uma oração que tem o poder de invocar a presença 

divina. Com esta simpatia, também atrairá a presença de novos amigos que lhe 

trarão paz e alegria.  

Escreva Salmo 22 em um papel branco sem pauta. Pegue um anel de sua 

preferencia, que seja de ouro ou prata, vá a uma igreja, assista a uma missa e, 

no momento do ofertório, recite o Salmo.  

Quando for receber a comunhão, coloque o anel junto a hóstia e diga: 

"Senhor recebo de ti, todo amparo para minha vida material". Tome a hóstia 

e coloque o anel no dedo. Nunca coloque o anel no dedo de uma outra pessoa. 

Leve sempre na carteira o papel com o Salmo escrito. 

SALMO 22 – CONTRA O ABANDONO 

"Tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em 

socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder do cão. Salva-me 

da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. 

Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da 

congregação. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, 

glorificai-o. Temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou 

nem abominou a aflição do aflito, nem dele escondeu o seu rosto. Antes, 

quando ele clamou, o ouviu."  
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PARA A MISÉRIA 

 

A simpatia de São Sebastião e do Salmo 22 faz com que a fartura esteja 

sempre presente na sua vida. Os antigos ciganos convertidos acreditavam que, 

para se viver bem e com abundância, tinham que oferecer para os deuses uma 

parte de seus lucros em sinal de agradecimento pelas dádivas da natureza.  

Nos dias de hoje e nas grandes cidades, essa doação é feita 

simbolicamente através do milho, que representa a fartura. Para afastar a 

miséria de sua vida ou não deixá-la aparecer, faça a seguinte simpatia. 

Pegue uma espiga de milho seco e abra as palhas até aparecerem os 

grãos. Em seguida, transcreva o Salmo 22 numa folha de papel virgem, 

embrulhando com ela a espiga e fechando as palhas ao redor. Pendure atrás da 

porta da cozinha, acenda uma vela e ofereça a São Sebastião. No último 

domingo de cada mês, vá à missa e agradeça a esse Santo.  

SALMO 22 - PARA TER FARTURA 

"De ti vem o meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos 

perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao 

Senhor os que o buscam. Que o vosso coração viva eternamente! 

Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor e 

diante dele adorarão todas as famílias das nações, porque o domínio é do 

Senhor e ele reina sobre as nações. 

Todos os grandes da terra comerão e adorarão e todos os que descem ao 

pó se prostrarão perante ele, os que não podem reter a sua vida." 
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PARA OS DESENCORAJADOS 

 

Na conquista de novos objetivos, é preciso ter coragem e força de 

vontade para conquistar aquilo que se deseja. Muitas vezes acontecem coisas 

que fogem o nosso controle e impedem que os planos tomem o rumo desejado. 

A falta de ânimo e a ausência de clareza naquilo que realmente se deseja 

são alguns motivos que interferem. Para anular esses aspectos negativos, use o 

poder do Salmo 23. Antes de mais nada, planeje os seus passos futuros, anote 

tudo num papel e faça esta simpatia.  

Junte algumas folhas de malva, eucalipto, pétalas de rosa e cravos 

brancos. Ferva tudo e deixe esfriar. Transcreva o Salmo 23 em um papel 

amarelo e em seguida anote seus desejos e projetos no verso dessa folha. 

Acenda uma vela em cima do papel, ao lado do recipiente com a poção. 

Peça auxílio de seu Anjo da Guarda. Quando a vela terminar, tome um banho 

e jogue o preparado do pescoço para baixo. Tome este banho numa quarta-

feira de lua crescente.  

Ao deitar para dormir, tenha em mente tudo aquilo que você escreveu no 

papel e carregue-o sempre em sua carteira.  

SALMO 23 – PARA CORAGEM E FORÇA 

"O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos 

verdejantes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha 

alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. 

Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal 

algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.  

Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges 

com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. 
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Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da 

minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias" 

 

 

PARA OBTER MISERICÓRDIA DE DEUS  

 

Quando nos sentimos mal e desamparados, achando que algo que temos 

feito não é certo, ficamos frágeis e abertos aos maus fluídos, que nos atingem, 

impondo uma ação negativa sobre nós. 

Nas atividades do dia a dia, não permita que eles tome conta do cotidiano 

e dos negócios. Invoque a presença de Deus e anule qualquer mal, pois Deus é 

poder, amor e fortaleza.  

Escreva o Salmo 24 numa folha de papel, com o nome DEUS escrito no 

fundo. Dirija-se até uma igreja, ajoelhe-se em frente à cruz de Cristo e reze 

nove Pai Nosso e nove Ave Maria, pedindo que receba as energias e a 

proteção de Cristo. Finalize recitando o Salmo. 

Após as orações, acenda um maço de velas para Nosso Senhor Jesus 

Cristo e guarde o Salmo em sua carteira. Faça isto toda primeira segunda-feira 

de cada mês, queimando o papel anterior na chama da primeira vela acesa. 

SALMO 24 – PARA SENTIR A PRESENÇA DIVINA 

"Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele 

habitam, porque ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Quem 

subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar Santo? 

Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua 

alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma 

bênção e a justiça do Deus da sua salvação.  
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Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, 

ó Deus de Jaó." 

 

 

PARA AS ARMADILHAS DOS INIMIGOS 

 

Sempre que se conquista algo na vida, aparecem pessoas que querem 

destruir ou tomar o lugar conquistado com tanto esforço e trabalho. Para 

anular esses efeitos malignos, use a força deste Salmo, realizando esta 

simpatia:  

Na primeira noite da Lua Crescente, faça, em papel amarelo, o desenho 

dessa, depois escreva nele o Salmo 24. Vá ao ar livre, levante os braços, 

saudando a lua, e recite o Salmo. Em seguida faça o pedido que deseja.  

Esta simpatia não deverá ser feita na presença de ninguém e deverá ser 

repetida por mais três noites de Lua Crescente, para que a força seja renovada. 

Carregue o papel na carteira ou na bolsa. 

SALMO 24 – PROTEÇÃO 

"Levantai, ó portas, as vossas cabeças! Levantai-vos, ó entradas eternas, 

e entrará o Rei da Glória!. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e 

poderoso, o Senhor poderoso na batalha. 

Levantai, ó portas, as vossas cabeças! Levantai-vos, ó entradas eternas, 

e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos 

exércitos, ele é o Rei da Glória." 
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PARA AS MENTIRAS 

 

Todos que fazem sucesso e brilham em suas vidas correm o risco de se 

tornarem alvos de mentiras e calúnias. Apesar de todos os esforços para se 

manter distante deste tipo de situação, convém estar preparado e prevenido. 

Use a energia e o poder deste Salmo para manter afastado os mentirosos.  

Na primeira noite de cada mês pegue uma pequena muda de planta 

comigo-ninguém-pode e plante num pequeno vaso. Escreva o nome das 

pessoas mentirosas ou apenas a palavra mentira em um papel, coloque dentro 

de uma garrafa e tampe com uma rolha.  

Em outro papel, escreva o Salmo 25, acenda uma vela e recite o Salmo, 

pedindo proteção contra os mentirosos. Quando a vela terminar de queimar, 

enterre a garrafa em um terreno baldio.  

Repita esta simpatia uma vez por mês. Carregue o Salmo junto com você.  

SALMO 25 - MENTIRAS 

"A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu 

envergonhado. Não triunfem sobre mim os meus inimigos. Não seja 

envergonhado nenhum dos que em ti esperam. Envergonhados sejam os que 

procedem traiçoeiramente.  

Fazei-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-me as tuas veredas. 

Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e 

por ti espero o dia todo. 

Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua benignidade, porque elas 

são eternas." 
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PARA PESSOAS DESAPARECIDAS 

 

Em uma sociedade que cresce continuamente muitos, desaparecimentos 

podem acontecer, sejam eles de pessoas amadas, parentes ou simplesmente de 

amigos que somem sem deixar notícias.  

Isso também ocorria antigamente e os ciganos sempre tinham uma 

simpatia preparada para esses casos, como esta, por exemplo. 

Quando quiser encontrar alguém, escreva o Salmo 25 e o nome da 

pessoas que quer rever numa folha de papel branco sem pauta. Antes de se 

deitar, recite o Salmo e fale o nome da pessoa em voz altas sete vezes. Dobre 

o papel e coloque-o sob seu travesseiro.  

Repita todas as noites, até rever a pessoa. Quando isso acontecer, queime 

o papel na chama de uma vela, que deverá ser oferecida ao Anjo da Guarda 

daquela pessoa.  

SALMO 25 – ORAÇÃO DO ENCONTRO 

"Não te lembres dos pecado da minha mocidade, nem das minhas 

transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, pela tua 

bondade, ó Senhor. 

Bom e reto é o Senhor; pelo que ensina o caminho aos pecadores. Guia 

os mansos no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Todas as veredas do 

Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e 

os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha 

iniquidade, pois é grande."  
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PARA TER AMIZADES 

 

É sempre prazeroso fazer novas amizades, pois junto com elas conhece-se 

coisas novas e ampliam-se os horizontes. Este Salmo ajuda a abrir o caminho 

para novas amizades e oportunidades de relacionamentos sociais, assim como 

preserva as antigas e verdadeiras amizades, afastando as falsas e interesseiras.  

Pela manhã, no momento em que o sol nasce, leia em voz alta sete vezes 

o Salmo 25, oferecendo ao Anjo da Guarda seu e para os das pessoas que 

poderão cruzar o seu caminho.  

Sempre que surgir uma nova amizade em seu caminho, acenda uma vela 

branca e reze um Pai Nosso em agradecimento ao seu Anjo guardião e ao 

Anjo do novo amigo. Leve o Salmo na carteira. 

SALMO 25 – AMIZADES SINCERAS 

"Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que 

deve escolher. Ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência 

herdará a terra. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem e ele lhes 

faz saber o seu pacto.  

Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois ele tirará do 

laço os meus pés. Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou 

desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração. Tira-me das 

minhas angústias."  

 

 

PARA A INVEJA  

 

Invejosos são aqueles que não trabalham em busca de seus ideais e ficam 

olhando com pensamentos negativos os sucessos das outras pessoas. A 
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qualquer momento pode-se ser vítima de algum invejoso que entra em sua 

casa ou em seu trabalho e deixa o ambiente pesado e carregado de energias 

negativas.  

Para proteger-se desses indivíduos negativos e maléficos, use o poder 

deste Salmo, fazendo o seguinte: 

Esmague 3 dentes de alho e deixe secar. Escreva o Salmo 25 numa folha 

de papel e no verso escreva um bilhete ao Criador, pedindo para que os 

invejosos fiquem afastados de sua casa e de seu trabalho. Ponha tudo dentro 

de um envelope e prenda-o atrás da porta principal da sua casa ou do seu 

trabalho. 

Renove a simpatia a cada sete meses.  

SALMO 25 - INVEJA 

"Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus 

pecados. Olha para os meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com 

ódio cruel. 

Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, porque em 

ti me refugio. A integridade e a retidão me protejam, porque em ti espero. 

Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias."  

 

 

PARA QUE A JUSTIÇA SEJA FEITA 

 

Muitas vezes pessoas são acusadas de coisas que não fizeram. Os ciganos 

têm uma longa experiência nisso, em função das perseguições que 

enfrentaram ao longo de sua História. 

Para que você não venha a enfrentar esse tipo de situação terrível e esteja 

sempre protegido das injustiças, faça o seguinte: 
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Escreva num papel branco o Salmo 26, uma poderosa oração contra as 

injustiças, sejam elas materiais ou espirituais. Deixe no altar de uma igreja 

numa segunda-feira, oferecendo ao Anjo da Guarda de todos da família. 

Carregue uma cópia na carteira. 

SALMO 26 – ORAÇÃO PELA JUSTIÇA 

"Julga-me, ó Senhor, pois tenho andado na minha integridade. No 

Senhor tenho confiado sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. 

Esquadrinha o meu coração e a minha mente, pois a tua benignidade está 

diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. 

Não me tenho assentado com homens falsos, nem associo com 

dissimuladores. Odeio o ajuntamento de malfeitores e não me sentarei com os 

ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim, ó Senhor, me acerco do 

teu altar, para fazer ouvir a voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas." 

 

 

PARA PROTEGER A CASA PRÓPRIA 

 

É maravilhosa esta conquista na vida familiar, com seu respectivo título 

de propriedade e garantias, dando mais alegria, segurança e conforto a toda a 

família. 

Quando isso acontecer com você e for entrar na sua casa própria, faça 

uma simpatia para protegê-la.  

Faça uma cópia do Salmo 26 para cada membro da família. Em cada 

folha, embrulhe uma cópia da chave da porta da frente. Acenda uma vela para 

cada membro da família, oferecendo-a ao Anjo da Guarda de cada um, depois 

ore o Salmo 26.  
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A chave, embrulhada no Salmo, deve ser carregada por cada membro da 

casa. Faça, finalmente, uma cópia extra do Salmo, dobre-o duas vezes e 

pregue o papel atrás da porta principal da casal. Ela servirá para preservar a 

felicidade da casa. 

SALMO 26 – PROTEÇÃO DA CASA 

"Ó Senhor, eu amo o recinto da tua casa e o lugar onde permanece a tua 

glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores nem a minha vida com 

a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja destra está 

cheia de subornos. 

Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Resgata-me e tem 

compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações 

bendirei ao Senhor." 

 

 

PARA PROTEÇÃO DIVINA 

 

Em muitos momentos da vida necessita-se da proteção de Deus, que em 

sua infinita bondade nos ampara e nos dá força para viver e termos segurança. 

Sua energia é poderosa e ajuda a livrar de todas as influências negativas e 

todos os tipos de problemas que podem afetar o ser humano normal.  

Para obtê-la, recorra a mais uma simpatia cigana com os salmos. Compre 

um pedaço de cetim azul-claro e faça um manto para cobrir a imagem de 

Nossa Senhora. Borde-o com lantejoulas e outros enfeites, ele deverá ser 

doado a Santa. Quando estiver bordando o manto, reze um terço sem 

interrupções, pedindo para a santa enviar muita energia divina para combater 

todos os tipos de infortúnios.  
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Quando terminar de bordar o manto, reze um Pai Nosso e uma Ave 

Maria. Reze o Salmo 27 depois copie-o num pedacinho de papel e costure-o 

na barra do manto. 

SALMO 27 – PROTEÇÃO DIVINA 

"O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor 

é a força da minha vida. De quem me recearei? 

Quando os malvados investiram contra mim, para comerem as minhas 

carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram.  

Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não 

temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha 

confiança.  

Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do 

Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor 

e inquirir no seu templo." 

 

 

PARA AFASTAR MAUS FLUÍDOS 

 

Quando os maus fluídos estão tentando uma ação negativa sobre a sua 

vida, previna-se fazendo uma simpatia que incorpora diversos conhecimentos 

ciganos.  

Compre um pequeno cristal e deixe-o sob a luz da primeira noite de lua 

cheia, em cima de um papel com o Salmo 27, ao lado de um cálice de água 

mineral sem gás, antes da meia noite.  

Após esse horário, mergulhe o cristal na água e beba-a, absorvendo assim 

a energia da lua, do cristal e do salmo. Faça um pingente com o cristal e 

guarde o Salmo na carteira.  
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SALMO 27 – BONS FLUIDOS 

"Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito 

do seu tabernáculo me esconderá e sobre uma rocha me elevará.  

Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, que estão 

ao redor de mim. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo e 

cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor.  

Ouve, ó Senhor, a minha voz, quando clamo! Compadece-te de mim e 

responde-me! Quando disseste:  

— Buscai o meu rosto! 

O meu coração disse a ti:  

— O teu rosto, Senhor, buscarei." 

 

 

PARA RECONQUISTAR A ESPERANÇA PERDIDA 

 

Isso geralmente acontece quando tentamos de todo o jeito concluir ou 

vencer um obstáculo e por mais que façamos, não conseguimos obter sucesso.  

Nesse momento vem o desânimo e a falta de forças para continuar. Esta 

simpatia é para que não se percam as esperanças ou se recuperem a força para 

continuar. Enquanto existir amor e boa vontade, a esperança não terá sido 

perdida.  

Anote seus problemas, suas idéias e suas dificuldades num papel de seda 

branco. No verso do mesmo papel, transcreva o Salmo 27. Em seguida, vá á 

uma igreja, acenda três velas e recite o Salmo Carregue-o esse papel na 

carteira. Quando surgir alguma idéia ou solução para algum problema, 

escreva-a nele.  
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SALMO 27 – ORAÇÃO PARA A ESPERANÇA 

"Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu 

que tens sido a minha ajuda. Não me enjeites nem me desampares, ó Deus da 

minha salvação. 

Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. 

Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por 

causa dos que me espreitam.  

Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se 

levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. Creio que hei de 

ver a bondade do Senhor na terra dos viventes.  

Espera tu pelo Senhor. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, 

pelo Senhor." 



 91

CAPÍTULO X 
 

As simpatias presentes na Bíblia estabeleceram os princípios de todas as 

simpatias. No Livros iniciais são extremamente detalhadas, explicando as 

providências passo a passo. Na medida da evolução do homem e do chamado 

Povo Eleito, elas vão se tornando mais sutis, mais refinadas, até atingirem seu 

ponto máximo, que são as parábolas de Jesus.  

Em todas elas, no entanto, havia uma visível intenção de elevar 

espiritualmente o homem, ao mesmo tempo em que o preparava para viver 

naquele ambiente inóspito e adverso que enfrentava.  

É bem verdade que essa elevação passava, muitas vezes, pela simples 

eliminação dos outros povos com quem se encontravam pelo caminho, bem 

como seus templos e objetos de adoração, o que permite concluir que toda a 

cultura daqueles inimigos do povo de Deus era também aniquilada.  

Tudo isso está contido numa sequência de registros que se inicia em torno 

de 4.000 a.C., com o livro inicial do Gênesis, e vai até 400 anos antes da 

chegada de Cristo, contido no Velho Testamento.  

Em todos os Livros, porém, vamos encontrar preciosos auxílios 

espirituais, ensinamentos de grande valor e poder, úteis em todos momentos 

de nossas vidas.  

São as Simpatias Bíblicas.  
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PARA A SINCERIDADE DA MULHER 

 

Algumas práticas foram esquecidas com o tempo, outras foram 

transformadas em simpatias que correm o mundo e estão presentes nas mais 

diversas culturas, onde a Bíblia foi divulgada.  

A traição de uma mulher é difícil de ser descoberta. Se ela ou o amante 

nada disserem e não houver testemunha, seguramente ninguém mais teria 

como saber.  

Uma simpatia antiga no entanto, pode dar a resposta com certeza. Antes 

de mais nada, esmague grãos de arroz, feijão, trigo, milho, amendoim, café e 

outros que tiver à mão. Torre-os, moendo-os em seguida.  

Coloque esse pó num copo de água benta. Leia em voz alta a passagem 

de Números, Capítulo 5:19-22, depois faça com que ela beba um pouco dessa 

água. Uma boa maneira de conseguir isso é misturar à água do café, no 

momento de coá-lo. 

Observação: Uma variação desta simpatia e usar um pouco dessa água 

para molhar os cabelos da mulher, sem que ela perceba, usando essa água.  

 

 

PARA UMA PROMESSA 

 

Em todos os lugares do mundo há manifestações de ex-votos, ou seja, de 

demonstrações de agradecimentos por bênçãos e graças alcanças, 

principalmente em relação a doenças. 

Todos são unânimes em afirmar que uma promessa feita com fé 

dificilmente deixa de ser atendida. Principalmente se a pessoa tomar algumas 
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providências, conforme determinado pelo próprio Criador, entre elas, o 

seguinte: 

- abster-se de bebidas alcoólicas durante o período que durar a promessa. 

- não usar nenhum tipo de vinagre em sua comida.  

- não consumir uva de nenhuma forma, seja fresca, em passa, em suco ou 

fermentada.  

- não contar os cabelos nem a barba, nem arrancar pêlo algum do seu 

corpo.  

- não se aproximar de cadáveres em velórios ou sepultamentos.  

Quando concluir sua promessa e tiver sido atendido, a primeira 

providência será cortar os cabelos e a barba, no caso dos homens. Queimá-los 

numa fogueira após isso. (Nm 6:1-21) 

 

 

PARA UMA BÊNÇÃO  

 

Uma bênção é um ato de grande poder, pois alguém, trazendo para si o 

poder de Deus, inclui nele a sua vontade e o seu desejo, canalizando-o para 

uma terceira pessoa.  

Assim um pai abençoa um filho e um sacerdote abençoa os membros de 

sua congregação. Ao receber a bênção, ainda que não a queira, o abençoada 

passa a usufruir de um favor especial junto ao Criador.  

Por esse motivo, abençoar é, antes de mais nada, um ato de amor. Sempre 

que puder, abençoe assim as pessoas: 

"O Senhor te abençoe e te guarde. 

O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de 

ti. 
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O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz." (Nm 6:22-27) 

 

 

PARA A ILUMINAÇÃO 

 

Há poder nas chamas e na luz usadas nas relações do homem com Deus. 

Seja utilizando lâmpadas ou velas, é preciso que elas iluminem sempre a parte 

da frente, diante delas.  

Quando se tratar de algum ritual, elas devem ser postas ao fundo, de 

forma que a área iluminada seja a da frente. 

Em se tratando de um pedido mais importante ou de causa bastante 

difícil, use o poder de sete chamas ao mesmo tempo, velas ou lâmpadas, num 

candelabro. (Nm 8:1-4) 

 

 

PARA ESCOLHER OS CAMINHOS 

 

Qualquer caminho, quando trilhado na companhia de Deus, é o melhor 

caminho. A falta de fé, muitas vezes, leva-nos a direções e decisões erradas, 

comprometendo nosso espírito e nossa vida, levando-nos a passar por uma 

expiação que poderia ter sido evitada, se confiássemos no Senhor, deixando 

que ele nos orientasse. 

Para conseguir isso, não é preciso muita coisa, pois com um prato de 

barro e brasas vivas, você pode consultar um oráculo de certezas e orientações 

seguras.  
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Pegue incenso em pó ou desmanche um bastão, atirando-o sobre as 

brasas. Veja para que lado a fumaça tende a ir. Naquela direção está a resposta 

que você procura. (Nm 9:17) 

 

 

PARA UMA VIDA DE VIRTUDES 

 

Um homem que vive na virtude, tem assegurado o reino de Deus. Só que, 

para conseguir isso, não basta a simples disposição. É preciso a vigilância 

constante para se manter sempre na retidão e no caminho certo, sem jamais 

ceder às tentações, que são muitas e estão por toda parte.  

Uma providência muito simples pode ser adotada por todos aqueles que 

desejarem viver dentro dos preceitos estabelecidos pelo Criador. Antes de 

mais nada, ler a Palavra, inteirar-se do plano divino e conhecer seus 

ensinamentos e mandamentos.  

Para jamais se esquecer de seu objetivo e consagrar sua vida ao Senhor, 

usar um cordão azul, aplicado numa peça de sua roupa. (Nm 15:38-39) 

 

 

PARA O FUTURO  

 

O futuro a Deus pertence. Essa expressão é por demais conhecida e tem 

sido útil para muitas decisões, tomadas por pessoas no mundo todo. Em 

diversas passagens da Bíblia ela pode ser aplicada, bem como em diversas 

situações da vida de cada um. 
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Para os jovens que começam a chegar numa fase de decisões de sua vida, 

quando têm que decidir por uma profissão, a dúvida e a incerteza são umas 

constantes, pois sempre há duas ou mais profissões ou carreiras que os atraem.  

Como se encontram numa delicada, de definição, essa escolha pode se 

transformar num dilema cruel. Se você não quiser passar por isso, quando 

começar a estudar o Segundo Grau, pegue diversas mudas de uma mesma 

planta e coloque nelas o nome de cada uma das profissões que têm a sua 

preferência.  

Plante-as e cuide delas ao longo dos três anos seguintes. Quando se 

aproximar o momento de se decidir para o vestibular, veja qual das mudas se 

encontra mais desenvolvida e mais vistosa. Essa indicará a profissão ideal para 

você. (Nm 17:1-8) 

 

 

PARA TIRAR ÁGUA DE PEDRA 

 

A expressão significa conseguir alguma coisa considerada impossível 

para nós, mortais comuns, mas não para o Criador. Antes de tudo é uma 

questão de fé, de jamais se abater diante das dificuldades, pois quando você 

entrega sua vida nas mãos de Deus, seguramente tudo correrá bem para você.  

Quando se sentir angustiado ou impotente diante de algum empecilho ou 

de um problema que julgue insuperável, pegue uma vara ou um cajado e vá 

até uma pedra.  

Bata nela com todas as suas forças duas vezes. Apenas duas vezes e 

espere pela bênção que virá do Senhor. (Nm 20:8-11) 
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PARA SUA CARREIRA  

 

Administrar um grupo de pessoas é uma tarefa muito difícil e, ao mesmo 

tempo, um desafio que assusta muita gente, por mais preparado que possa 

estar para isso.  

Não por falta competência, mas por causa da natural insegurança do ser 

humano. Insegurança que pode comprometer todo um trabalho realizado e 

todo um investimento feito na carreira.  

Se você se encontra nessa situação nesse momento, faça o seguinte: ao 

amanhecer de uma segunda-feira, no momento em que o sol começar a surgir 

no horizonte, anote num pedaço de papel o trecho Dt 1:12, dobrando esse 

papel e colocando-o num breve, que deve ser levado ao pescoço durante os 

primeiros quarenta dias de sua nova função.  

Passado esse prazo, atire o breve em água corrente. 

Observação: Um breve é feito recortando um círculo de tecido, no caso 

das Simpatias Bíblicas usar sempre de linho branco.  

Coloque dentro o papel ou o objeto recomendado, depois junte as bordas 

e amarre com um cordão branco de algodão, de forma que sobre as duas 

pontas.  

Atar esse breve ao pescoço ou usá-lo como recomendado na simpatia.  

 

 

PARA A DESCRENÇA 

 

Assim como o povo de Israel, quando atravessava o deserto a caminho da 

Terra Prometida, foi vítima da descrença, sendo punido por isso, com 

frequência podemos cair também em descrença e sermos por isso punido.  
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Como uma simpatia que recomenda que se use um cordão azul preso às 

roupas, para nos lembrarmos dos mandamentos e dos ensinamentos de Deus, 

esta é também para nos fazer lembrar o poder que Ele já demonstrou. Se 

confiarmos nisso, nada poderá nos abater.  

Assim, para evitar a descrença, copie em algumas folhas de papel branco, 

sem pautas, Dt 4-7. É interessante deixar uma cópia atrás de uma porta, numa 

gaveta e outra sobre um móvel, locais onde você tenha sempre fácil acesso 

para ler e meditar.  

 

 

PARA ENFRENTAR A ANGÚSTIA  

 

Ninguém pode dizer que nunca sentirá esse sentimento terrível, chamado 

angústia. As almas atormentadas sofrem tanto por esse motivo que conseguem 

contaminar as almas puras, passando-lhes esse mal. 

Talvez aconteça com você esse fato: estar numa festa ou no meio de uma 

porção de gente e, de repente, sentir uma tristeza imensa dentro de si e uma 

angústia inexplicável oprimindo seu coração.  

Se aconteceu ou acontece, é porque você se sensibiliza com os problemas 

alheios e simplesmente consegue captá-los. Como isso não é bom para você, 

vindo assim sem saber de onde, previna-se contra seus efeitos negativos, 

preparando um breve e colocando dentro um papel com Dt 4:30-32. Use-o 

sempre que for sair de casa e ficar entre outras pessoas, sejam conhecidas ou 

não. 
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PARA ESCULTURAS E IMAGENS  

 

Esta é uma polêmica sempre presente, pois ao ordenar que nenhum 

homem fizesse imagens de esculturas e se curvasse a elas, servindo-as, 

determinou o fim da idolatria.  

Isso é bastante coerente, pois quem precisa de uma imagem, quando tem 

Deus ao seu lado? 

Nos momentos em que, pela intercessão de um Santo ou de um Anjo, se 

recorrer a uma imagem numa simpatia, o princípio recomendado por Deus não 

estará sendo quebrado, pois não se prestará culto a essa imagem.  

Portanto, quando lidar com seu altar familiar ou pessoal, lembre-se de 

jamais se curvar diante das imagens nem servir a elas. Lembre-se que os 

Anjos e Santos foram autorizados por Deus para servirem à Humanidade, não 

para serem servidos por ela. (Dt. 5:8-9) 

 

 

PARA DESCANSAR NO SÁBADO OU NO DOMINGO 

 

Existe até hoje uma polêmica muito grande a respeito disso. Os judeus 

aceitam apenas o sábado como dia consagrado ao Senhor. Igrejas evangélicas 

fazem o mesmo. A igreja católica escolheu o domingo. Qual é a certa? 

Na realidade, não se trata de descobrir qual desses dias é o correto, pois 

ao usar a palavra sábado, Moisés, prudentemente, tratou de explicar logo à 

frente o seu significado, a saber: 

"Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o 

sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele..." 
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Conclui-se disso que um dia, após seis de trabalho, deve ser dedicado a 

Deus. Esse é o sábado, ou sétimo dia. (Dt 5: 12-15) 

 

 

PARA UM LAR ABENÇOADO 

 

Conhecer e respeitar os mandamentos da lei de Deus torna cada um de 

seus filhos abençoados. Isso porque, de elevado cunho moral e espiritual, são 

preceitos que apenas elevam o homem em sua escalada espiritual rumo ao 

trono do Pai.  

Cultuar esses preceitos no lar torna esse lar igualmente abençoado. 

Assim, algumas práticas devem ser adotadas, para que você, sua família e seu 

lar recebam essa bênção, que o conhecimento e o respeito à palavra de Deus 

podem trazer.  

Faça o seguinte: 

- Habitue-se a comentar a palavra de Deus à mesa, enquanto comem, 

quando estiverem caminhando, no momento de se deitar e após se levantar.  

- Use pequenas fitas brancas, amarradas no pulso, contendo os 

mandamentos de Deus. Ate-as e deixe até que caiam, substituindo-a em 

seguida.  

- Tenha sempre diante dos olhos a palavra de Deus, através de telas, 

faixas, bordados, pinturas.  

- Escreva-os nos umbrais e sua casa e nas portas.  

Faça isso e verá a mudança que isso provocará em sua vida. (Dt 6:7-9) 

 

 



 101

PARA ABENÇOAR A TERRA 

 

Cultivar a terra é uma atividade de respeito, que encontra muita 

benevolência aos olhos de Deus, pois é a essência do que ele determinou que 

Adão fizesse, quando expulso do Paraíso.  

Cuidar da terra significa respeitá-la, mas dominá-la, fazendo dela uma 

serva fiel e produtiva, não uma tirana árida e estéril. Quando você comprar 

uma terra, é importante abençoá-la para que os desígnios do Senhor sejam 

realizados nela.  

Para isso, sempre que comprar uma terra e antes de ocupá-la em 

definitivo, na porteira faça a seguinte simpatia. Tenha consigo um pedaço de 

papel branco, onde copiou Dt 6:18-19. 

No centro da porteira, leia essa passagem, depois abra um buraco a seus 

pés e enterre ali o papel. Sempre que passar por ele, ao entrar ou sair, lembre-

se do que estava escrito nele. 

 

 

PARA A ESTERILIDADE  

 

A grande obra que é o conteúdo da Bíblia jamais deixa de surpreender 

quem se dedique a lê-la, pois no plano de Deus tudo estava previsto e foi 

cuidado com uma visão surpreendente.  

As mulheres e homens estéreis têm encontrado alívio ou solução na 

leitura dessas páginas maravilhosas, pois em toda parte há claras indicações de 

que o Senhor operou milagres em diversas ocasiões, dando filhos a casais 

onde isso parecia impossível.  
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Se vocês se encontram com esse problema, entreguem a solução nas 

mãos do Senhor.  

Toda manhã, acendam uma lâmpada com óleo de oliva e leiam juntos os 

versículos Dt 7:11-14. Repitam por quarenta dias, se quiserem um filho 

homem, e setenta dias, se quiserem uma menina.  

Lembrem-se de que apenas a fé dos dois pode fazer por merecer essa 

graça. 

 

 

PARA OS FILHOS 

 

Depois que os pais criam os filhos, dando-lhes uma profissão e os 

encaminhando na vida, não deve cessar sua preocupação nem considerar 

encerrado o seu trabalho, pois a paternidade e a maternidade prossegue, como 

um vínculo que jamais deve ser quebrado.  

Nesse aspecto, gerar um filho significa responsabilizar-se por ele por toda 

a vida e era assim que Jó procedia.  

Para fazer o mesmo que ele e ter em troca harmonia e bênçãos de Deus 

em sua vida e na vida de seus filhos, passadas as festas de final de ano, 

levante-se de madrugada e faça uma oferta ao Senhor em nome de seus filhos. 

Pode ser levar alimentos a uma família pobre, vestir um pobre e até 

mesmo acender uma vela. O importante, que será percebido pelo Criador, é 

sua intenção de zelar sempre pelos seus filhos. (Jó 1:5) 
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PARA CONFIANÇA E HUMILDADE  

 

Muitas vezes, diante de uma tragédia que lhe tira todos os bens materiais, 

o ser humano reage blasfemando contra Deus, irando-se e se voltando contra 

Ele, como se sua dor e sua raiva justificassem sua ingratidão. 

Ele está atento a seus filhos, mas é importante que se saiba e que se 

compreenda que as injustiças e adversidades sobre os bens materiais podem 

estar entregues a Satanás (Jó 1:12). 

Diante dessa provação, acredite que tudo é passageiro e que em breve 

tudo que lhe foi tirado retornará em dobro. Para isso, faça a seguinte oração, 

de joelhos, na terra: 

"Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o 

Senhor o tomou; bendito seja o nome do Senhor." 

 

 

PARA FERIDAS BRAVAS 

 

Há um tipo de ferida que dá na pele, normalmente resultante da picada de 

um inseto, degenerando-se como uma gangrena em seguida, corroendo os 

tecidos como uma queimadura. Além de ser incômoda, é terrivelmente 

dolorida e pode levar à morte.  

Há uma simpatia para isso, extraída de Lv 13:47, além dessa, cuja origem 

é o livro de Jó.  

Quando uma ferida assim surgir em sua pele, queime ervas aromáticas 

como alecrim, arruda, alfazema, cravo e canela numa pequena fogueira.  

Retire um pouco das cinzas ainda quentes, espere amornar, depois 

espalhe uma camada sobre a ferida. Ate um pedaço de linho branco lavado e 
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passado a ferro quente. Deixe sobre o local por alguns minutos, depois jogue-o 

na fogueira. (Jó 2:8) 

 

 

PARA CONFIANÇA EM DEUS 

 

Não é difícil ver as pessoas colocando suas vidas e a solução de todos os 

seus problemas nas mãos de charlatães, que as enganam, roubam e deixam na 

ilusão, mais desesperadas do que antes, mais descrentes e sem rumo.  

Não há na Terra um procurador de Deus, capaz de intermediar seu 

relacionamento com o Criador, pois você pode ir direto ao Pai, passando por 

Jesus Cristo ou contando com a intercessão dos Anjos, dos Santos e da 

Virgem Maria.  

Qualquer outro caminho é enganoso. Quando você se sentir tentado(a) a 

procurar um charlatão desses para expor-lhe um problema, vá a um local 

tranquilo e solitário, acenda uma lâmpada de azeite de oliva ou uma vela 

branca e converse direto com Deus, expondo todos os seus problemas.  

Ou então procure uma igreja honesta, onde pessoas bem-intencionadas 

lhe dirão qual a melhor forma de se reconciliar com Deus.  

Caso ainda hesite, leia em voz alta sete vezes o versículo 17, do Capitulo 

4. (Jo 4:17) 

 

 

PARA CONSOLO NAS ATRIBULAÇÕES 

 

Diante das atribulações, dos azares, das perseguições, das tragédias, 

costumamos nos lamentar e nos entregar ao desespero, como se nós fôssemos 
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o mais desamparado e o mais desgraçado dos seres viventes sobre a face da 

Terra.  

Simplesmente nos recusamos a aceitar que possa haver um sofrimento 

maior do que o nosso.  

É compreensível, mas não é perdoável, pois é importante conhecer a 

palavra de Deus e saber onde buscar consolo, diante das adversidades. E nela 

está todo o consolo, para todas as situações.  

Nesse caso específico, quando sentir que o desespero ameaça tomar conta 

dos seus atos, acenda uma vela branca e leia em voz alta o Capítulo 5 do livro 

de Jó. Se as atribulações forem muitas, peça para alguém ler para você. (Jó 

5:1-27)  

 

 

PARA TEMPERAR A COMIDA 

 

Muitas coisas nos passam despercebidas na vida e isso acaba nos 

tornando insensíveis para o mundo, concentrados demais em nós mesmos. Em 

alguns momentos, precisamos acordar para a vida, deixando de lado o sonho 

ou o pesadelo em que nos deixamos envolver.  

Se você também sente isso, há uma forma simples de se posicionar 

melhor diante do seu destino, refletindo sobre o que precisa e pode ser 

mudado, tomando as devidas providências para que isso aconteça.  

Como? É simples: coma claras de ovo sem sal. (Jó 6:6) 
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PARA VENCER O TÉDIO 

 

Neste final de milênio, o tédio tem sido um dos males mais insidiosos 

existentes, pois leva as pessoas a procurar respostas nos lugares errados, 

fugindo ao alcance da palavra de Deus e dos benefícios que ela pode lhes 

trazer.  

Se isso ocorre com você, antes de se deixar levar por uma onda perigosa e 

enganadora, pegue um caco de telha, coloque dentro de um copo de água e vá 

tomando pequenos goles, enquanto lê os capítulos 10 e 11 do Livro de Jó. 

Jogue fora o que sobrar no copo. Verá como o tédio se vai facilmente. (Jó 10-

11) 
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CAPÍTULO XI 
 

Ao longo dos séculos, muitas orações foram sendo adaptadas, sofrendo a 

inclusão de novos elementos, dando-lhe um novo significado e uma nova 

destinação.  

Por muitos séculos restrita às camadas mais humildes da população, 

muitas delas perderam importantes detalhes do sentido original na transmissão 

via oral, de pai para filho.  

Quando passaram a ser escritas, essas variações foram se tornando ainda 

mais ricas e variadas. Algumas coisas são importantes observar, quando se usa 

uma oração, como a correta obediência a todos os passos recomendados.  

As orientações dadas numa simpatia têm sempre um objetivo 

determinado e são frutos da observação popular ao longo de muitos séculos de 

práticas.  

As orações e rezas são, nas Simpatias Ciganas, um de seus mais ricos e 

variados ramos, apresentando soluções para todos os tipos de situação, desde a 

cura de uma doença até a proteção contra o mal e as entidades negativas. 

Nesse aspecto, pode-se afirmar que no Brasil o repertório cigano enriqueceu-

se sobremaneira, graças ao sincretismo religioso que nos caracterizas. 

Isso poderá ser facilmente constatado nas páginas que se seguem. 
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PARA O FIM DE UM ROMANCE 

 

Quando acaba um romance, fica aquele vazio, como se parte da pessoa 

tivesse sido tirada irremediavelmente. O conforto deve ser buscado de 

imediato, para que esse vazio seja logo preenchido por um novo amor. 

Todo mundo sabe, no entanto, que falar é fácil, fazer é difícil. Mas se não 

for iniciado, o vazio continuará e o sofrimento vai demorar mais a passar.  

Uma boa forma de se conseguir isso é através de uma oração para se 

obter o esquecimento. Deve ser feita no fim da noite, quando for dormir, de 

preferência já deitado(a).  

ORAÇÃO DO ESQUECIMENTO 

"Senhor, ouve a minha oração e escuta o pedido aflito de meu coração 

que sangra e sofre por perder o amor que o acalentava.  

Nesse momento, Senhor, minha vida parece desaparecer como fumaça e 

meu corpo arde como a relva seca. Perdi a fome, a sede e apenas gemo de dor 

e sofrimento, como um pássaro solitário no galho mais alto de uma árvore 

seca.  

Só em ti, Senhor, posso encontrar consolo. Só em teu amor posso 

encontrar as misericórdia e o alívio para suportar a dor.  

Que a minha luz não se apague, mas se vivifique em tua luz; que meu 

alento não esmorece, mas se fortaleça em tua misericórdia; que meu 

desalento não me prostre à beira do caminho, mas seja substituído pelo 

chamado da felicidade que porás a minha espera, no fim de um novo 

caminho.  

Porque apenas em ti está o consolo e a paz que todos esperamos. Amém." 

Repetir essa oração por nove dias seguidos. Durante esse período, não 

acender vela dentro de casa.  
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PARA O AMOR DURADOURO 

 

Quando duas pessoas se apaixonam, desejam que esse amor seja 

duradouro. Trocam votos de fidelidade e promessas de se amarem pelo resto 

da vida. 

Com frequência fazem juntos alguma simpatia para que esse amor se 

conserve sempre sólido e cheio de felicidade. Com certeza muitas delas já 

fizeram uma seguinte simpatia, à beira de um riacho. Para isso, fazer um 

barquinho usando uma folha de papel vermelha, escrevendo o nome dos dois, 

no meio de um coração, no centro dessa folha de papel.  

Depois de pronto, o barquinho deve ser solto na água pelo homem, 

enquanto a mulher repete três vezes a seguinte intenção: 

"Tomando o rumo do mar,  

seguem nossas esperanças 

ao encontro da verdade. 

Que por toda eternidade 

nós possamos nos amar,  

felizes como crianças." 

 

 

PARA TRAIÇÃO 

 

A natureza humana é interessante e informações a respeito dessa natureza 

podem ser melhor entendidas num bom livro de horóscopo, que mostra como 

pessoas de determinados signos são absolutamente incapazes de serem fiéis.  
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Por outro lado, afirmam os entendidos que qualquer pessoa, mesmo 

pertencente a um desses signos mais fiéis, quando começa a trair não há como 

segurar depois.  

Como essa é uma experiência que ninguém quer enfrentar, eis aqui uma 

boa simpatia para ser feita por quem deseja afastar essa fatalidade de seu 

relacionamento.  

No terceiro dia da Lua Cheia, compre sete botões de rosa vermelha e um 

metro de fita da mesma cor. Ao anoitecer e depois que a lua se firmar no céu, 

vá dando nós na fita e amarrando cada um dos botões de rosa. Enquanto dá os 

nós, repita a seguinte intenção para cada um deles:  

"Eu te amarro nesta rosa 

com esta fita poderosa 

símbolo do nosso amor, 

para que fique amarrado(a) 

das tentações afastado(a) 

sem jamais me causar dor." 

Terminando de amarrar todos os botões de rosa, una as duas pontas da 

fita com um nó cego bem apertado e jogue tudo numa correnteza de rio ou no 

mar. Se você ainda não for casado(a), leve as rosas e as fitas, deixando-as no 

altar de Santo Antônio de uma igreja perto de sua casa.  

 

 

PARA COMEÇAR DE NOVO 

 

Quando um amor acaba, a melhor solução é partir para um novo amor, 

levando consigo mais experiência e mais maturidade para enfrentar as 

situações e com a esperança de, afinal, encontrar sua alma-gêmea.  
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Se você terminou um relacionamento e se sente pronto(a) para recomeçar, 

faça a seguinte simpatia: 

Pegue uma rosa vermelha e com um carretel ou retrós de linha da mesma 

cor, vá circulando-a, fazendo com que as pétalas fiquem fechadas. Na 

realidade, é como fazer uma rosa aberta voltar a ser um botão de novo.  

Quando terminar, vá até um local onde haja água corrente, firme seu 

pensamento no tipo de pessoa que deseja para sua felicidade e atire o botão de 

rosa na água, repetindo três vezes a seguinte intenção: 

Fechado meu coração 

Há de se abrir para o amor 

Assim que nova paixão 

Fizer surgir outra flor 

E o que um dia foi perdido 

Será agora esquecido 

Nunca mais vai haver dor 

Nunca mais, ingratidão!" 

 

 

PARA AS INTRIGAS! 

 

Esta é uma questão sempre presente em todo e qualquer relacionamento. 

A inveja e o despeito são sentimentos destrutivos e egoístas, pois partem do 

princípio de que a felicidade alheia é a sua infelicidade.  

Quem ama deve estar preparado para isso e, por via das dúvidas, fazer 

uma simpatia para se prevenir quanto a essa gente maldosa e perversa. Está é 

ideal para isso: 
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Numa sexta-feira de Lua Cheia, após as nove horas da noite, pegue um 

anel ou um aliança seu e da pessoa amada e deixe de molho por sete minutos 

em um prato branco, com sal grosso e vinagre, ao luar. 

Após os sete minutos, lave as duas peças em água corrente e coloque-as 

em um outro prato, desta vez com mel ou açúcar. Deixe por sete minutos, ao 

luar. Lave de novo em água corrente, deixando por mais sete minutos, dentro 

de um terceiro prato, com água limpa, ao luar.  

Enxugue numa toalha branca e, antes de devolver o anel ou aliança para a 

pessoa amada, repita por sete vezes a seguinte intenção:  

"Contra nós nenhuma voz,  

Contra o amor, nenhuma dor. 

Contra a intriga, nossa briga. 

Pois o amor que Deus nos dá,  

Para sempre durará!" 

 

 

PARA ACALMAR UMA MULHER 

 

Há mulheres que são terríveis, geniosas ao extremo, capazes de explodir e 

enfrentar um homem. Ao mesmo tempo, são capazes de gestos extremos de 

carinho e isso faz com que consigam manter presos a si seus homens.  

Alguns as aceitam como são. Outros buscam mudá-las e uma das formas 

mais eficientes sempre foram as simpatias. Está é uma das mais indicadas para 

isso. 

Na primeira noite da Lua Minguante, logo após o pôr-do-sol, coloque, no 

verso de uma fotografia dela, um pedaço de casca de cascavel ou de uma outra 

cobra venenosa, amarrando em seguida com um carretel de linha amarela, 
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formando uma cruz. Arremate com um nó cego. Repita três vezes a seguinte 

intenção. 

"Mulher muito brava 

do lombo de cobra 

será minha escrava 

na linha que dobra. 

Coloque essa fotografia sob um pé de sapato seu e deixe escondido num 

local onde ela não ache nem mexa, por sete dias seguidos. Após isso, 

desmanchar tudo, guardar a foto e jogar a linha e a casca de cobra em água 

corrente. 

 

 

PARA FUGIR DAS TENTAÇÕES 

 

Homem e mulher precisam estar atentos às tentações que passam por suas 

vidas a todo momento, pois qualquer deslumbramento pode levar a um 

caminho falso e sem saída, onde os prejuízos sempre serão maiores do que os 

ganhos.  

A moral está relaxada e o sexo se tornou um instrumento de comércio e 

de perdição, por isso todos devem fortalecer seus espíritos para enfrentar esses 

desafios. Isso pode ser feito com a seguinte oração, para ser feita toda manhã, 

enquanto nasce o sol: 

ORAÇÃO CONTRA TENTAÇÕES 

"Senhor, que és meu pai e dono da minha vida, não me abandones à ação 

de lábios mentirosos nem permitas que eu caia em tentação, seduzido pela 

mentira e pela frivolidade. Afasta de mim os convites vis, que tentam me levar 

no caminho das impurezas e da perdição, para que eu viva sempre na sua 
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misericórdia, trilhando os caminhos da justiça e do amor verdadeiro e 

santificado. Amém!" 

 

 

PARA DOR NA CONSCIÊNCIA 

 

Não resta duvida que o ser humano nasce puro, mas é corrompido pelas 

tentações da vida. E que essa pureza permanece dentro dele e não morre, mas 

se manifesta através dos problemas de consciência, remorsos e 

arrependimentos.  

Para essa dor não existe uma cura física e ela pode matar. Quem a sofre, 

busca desesperadamente, o perdão e o alívio para esse sofrimento, só os 

encontrando numa oração e na reconciliação com o Criador.  

Esta deve ser feita durante nove dias seguidos, diante de uma vela branca, 

no momento em que nasce o sol: 

ORAÇÃO DO ARREPENDIMENTO 

"Senhor Deus, Todo Poderoso, o arrependimento tomou conta de minha 

alma e o desejo de perdão se tornou minha necessidade, pois o remorso me 

corrói a alma e o espírito.  

Só Tu sabes o valor do perdão, pois perdoaste a Humanidade por 

crucificar Seu único filho e Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Peço-te, Pai, que me guies, que me permitas retornar ao caminho da 

virtude, eu que errei ao... (narrar o que incomoda a sua consciência). O 

tempo da consciência chegou e como um filho pródigo eu sinto a necessidade 

de retornar à casa paterna.  

Abra-me as portas, Senhor, iluminando meu caminho de volta, da mesma 

forma como ilumina minha mente e santifica minha alma para que ela se livre 
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do pecado e alcance o perdão, na sua Glória, na Glória de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, do Espírito Santo e de todos os Santos. Amém" 

 

 

PARA AS TENTAÇÕES DA CARNE 

 

Diz a sabedoria popular que, quando uma mulher quer, não há homem 

que lhe resista. Assim, tanto um jovem inexperiente como um adulto que se 

julga maduro está à mercê de uma mulher formosa, mas volúvel e sem caráter.  

Podem os mais conservadores afirmar que um homem firme em seus 

propósitos não se deixa seduzir facilmente, mas a História nos dá preciosas 

lições do contrário.  

Se uma delas resolveu lançar suas garras sobre alguém que você conheça 

e estime, defenda-o, fazendo a oração abaixo, da seguinte forma: reze-a sete 

vezes ao dia, uma vez a cada hora, começando às 10:00 horas. Repita isso por 

sete dias. A cada vez que for rezar, acenda uma vela branca.  

ORAÇÃO DA CARNE 

"Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo (fazer o sinal da cruz). 

Senhor, que esta vela seja a luz que ilumina o caminho de ... (dizer o nome), 

tentado pela formosura de uma mulher vil.  

Que ele não se deixe prender nas teias de seu veneno e, ainda que o fogo 

arda em seu peito e ele se sinta andando sobre brasas, que consiga romper 

esse laços de tentação que o prendem à lisonja e sedução dessa mulher. 

Faze, Senhor, com que ela seja execrada por sua infâmia e por seus atos 

e perceba o erro e a maldade que comete. Se assim for, que Tua compaixão e 

Tua bênção caiam sobre ela, assim como Jesus fez cair sobre Madalena." 
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PARA UMA INJUSTIÇA  

 

É difícil encontrar hoje em dia uma pessoa que não tenha experimentado 

em sua própria carne o rude golpe de uma injustiça, que não deixa marcas no 

corpo, mas na alma. Quem a sofre ou é humilhado por causa dela jamais 

consegue, sem ajuda, pagar de seu espírito essa marca indelével.  

Para isso, apenas a força de uma oração poderosa, como esta, para ser 

rezada sempre pela manhã, no momento em que nasce o sol, hora em que 

Deus ouve as preces de seus filhos: 

ORAÇÃO CONTRA A INJUSTIÇA 

"Senhor, tem misericórdia de nós! Em ti temos confiado. Sê nosso braço 

manhã após manhã, a nossa salvação no tempo da angústia e a nossa justiça, 

no tempo da iniquidade.  

Enquanto o ímpio se ensoberbece, o humilde é maltratado e colhido nas 

redes que aquele armou. Enquanto o pecador se vangloria de sua cobiça e de 

sua prepotência, os virtuosos são envolvidos no turbilhão da dor e da 

humilhação. Enquanto o arrogante prospera em seu caminho de maldições, o 

pobre sofre as angústias de ser privado de tudo que era seu.  

Mas tu, Senhor, é a minha justiça, pois sua voz clama acima dos 

poderosos: Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes 

perfidamente e não foste tratado com perfídia! Acabando tu de destruir, serás 

destruído; acabando tu de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia." 
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PARA FORTALECER 

 

É maravilhoso perceber a cada novo momento que os remédios 

espirituais para todos os problemas que nos assaltam a cada momento de 

nossas vidas, encontra-se a nossa disposição, bastando que tenhamos olhos 

para vê-lo. 

Quantas vezes nos deixamos abater, sem perceber que a nossa solução 

passa por nós mesmo e por nossa disposição de permitirmos que ela chegue 

até nós, através da força de uma simples oração.  

Oração que, à semelhança de tantas outras, nos são fornecidas 

gratuitamente, na Bíblia Sagrada. Como esta, para quem se encontra 

precisando de forças para enfrentar a vida: 

ORAÇÃO DE FÉ 

"Amado Jesus Cristo, força que ampara, manto que protege, digna-te me 

fazer merecedor de tuas santas palavras:  

Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos 

aliviarei.  

Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e 

humilde de coração.  

Em mim achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é 

suave e o meu fardo é leve." 
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PARA COMBATER O MAL 

 

O Mal representa uma batalha constante para todos nós, sujeitos a sermos 

atacados a qualquer momento, até a mando de um invejoso ou de um 

arrogante poderoso, que faz da prepotência sua forma de vida.  

Antes de mais nada, é importante que se diga que não podemos 

compactuar com esse tipo de coisa e que temos de combatê-lo com todas as 

armas a nossa disposição. Uma das mais poderosas para isso e, sem dúvida, a 

seguinte, para ser rezada a partir do amanhecer, sete vezes ao dia, por sete dias 

seguidos, diante de uma vela branca: 

DEFESA CONTRA O MAL 

"Senhor, meu Deus, levanto meus olhos para o alto e busco a tua 

proteção. Vê, Senhor, que o mal me persegue sem causa, mas não o temo, 

porque a minha força está em ti, a quem reverencio. Busco amparo em tuas 

palavras e armo-me com elas, para lutar contra aqueles que brigam pelos 

meus despojos.  

Senhor, odeio a iniquidade e amo a tua lei. Sete vezes ao dia eu te 

dirigirei meu louvor e meu pedido, para que teu justo juízo caia sobre mim, 

pois gozam de paz, livres do Mal, todos aqueles que amam as tuas leis e 

confiam no teu auxílio." 

 

 

PARA AS FRAQUEZAS 

 

Que o homem não conseguiu nem conseguirá tão cedo assimilar a força 

de Deus contra as tentações, já ficou provado no Paraíso, quando o demônio, 

transformado em serpente, lançou sua tentação e seduziu o primeiro casal.  
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Encontrando em nós o terreno fértil para lançar suas raízes de corrupção e 

fraquezas, Satanás tem se divertido ao longo dos séculos com as inúmeras 

almas que conseguiu desvirtuar. 

Para evitá-lo, só mesmo a força da fé, da confiança nas palavras de Deus 

e das orações apropriadas. Esta é uma delas e deve ser copiada num pedaço 

pequeno de papel branco e levada sempre consigo. em suas carteiras ou 

bolsas. 

ORAÇÃO DA FORÇA 

"Senhor, fazei-me digno das palavras do Apóstolo, recebendo a bem-

aventurança daqueles que conseguem se manter afastados dos caminhos de 

Satanás. Que ao repetir as palavras dele, eu possa fazer da minha vida um 

caminho de retidão, rumo à luz da tua glória e da tua misericórdia: 

Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as tentações de 

Satanás. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor 

prometeu a todos os que respeitam a sua palavra.  

Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não 

pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada 

um é tentado pela sua própria cobiça, quando é atraído e seduzido por ela. A 

cobiça, após conceber, gera o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a 

morte." 

 

 

PARA ARREPENDIMENTO 

 

A expressão se arrependimento matasse espelha um sentido físico dos 

frutos do arrependimento, que é justamente esse de não provocar danos no 
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aspecto material, para poder ficar remoendo, como uma punição constante, 

numa tortura pior que a morte.  

O alívio não virá, com certeza, com o tempo nem com a morte. Ele virá 

da penitência e da oração, pois apenas na fé encontrará o perdão para seus 

pecados e para seus erros.  

Se você se sente assim, busque o consolo, rezando durante noventa dias, 

sempre ao amanhecer e diante de uma vela acesa, a seguinte oração: 

ORAÇÃO DO ARREPENDIMENTO 

"Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!  

Senhor, meu Pai, eu sei que teus planos não podem ser frustrados, pois 

apenas um tolo seria capaz de ignorar tal conselho. 

Perdão, meu Pai, pois fui esse tolo. Na verdade, falei do que não 

entendia e pequei contra coisas maravilhosas demais para mim, que nada 

entendia. 

Escuta-me, pois! Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só 

de ouvir, mas meus olhos queriam duvidar, porque não sabiam das coisas 

maravilhosas que não viam. 

Por isso me abomino do que fiz ou disse, meu Deus, e me arrependo no 

pó e na cinza, até obter teu perdão e cumprir a minha penitência. Amém." 

Observação: Uma vez iniciada esta simpatia, ela não deve ser 

interrompida, até que sejam completados os noventa dias. Se por algum 

motivo de força maior ela não puder ser concluída, voltar a fazê-la do início.  
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CAPÍTULO XII 
 

A utilização dos Salmos, como forma de se comunicar diretamente com 

Deus, tem várias facetas, dependendo do objetivo desejado e, obviamente, do 

Salmo utilizado.  

Os estudiosos da cabala, por exemplo, vêem nos cento e cinquenta 

Salmos da Bíblia o socorro para todas as situações possíveis e imaginadas pela 

qual um ser humano não consegue passar, sem a ajuda de seu Criador.  

Isso tem feito com que os Salmos circulam com liberdade, e quanto mais 

as pessoas os lêem e estudam, novos significados e novas utilidades são 

descobertas, indo de encontro àquilo que foi afirmado pelos estudiosos da 

cabala.  

Considerados sagrados, os Salmos são encontrados hoje em diversas 

versões, com ligeiras divergências provocadas por problemas de tradução, 

adaptação ou interpretação, que são mais ou menos comuns quando se trata 

textos tão antigos.  

Igualmente antigas, são as Simpatias Ciganas dos Salmos, que 

apresentam soluções e ajuda para os mais diversos problemas da Humanidade. 

Disseminadas a partir do Oriente, berço da raça cigana, essas simpatias já 

correram o mundo e hoje, mais do que nunca, continuam trazendo alívio e paz 

a quem a elas recorre. Pratique esse milenar conhecimento.  
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PARA TODOS OS DIAS DO MÊS 

 

Esta simpatia lhe trará muita fartura e riqueza. Pegue trinta e uma 

moedinhas e embrulhe num papel de presente. Escreva o Salmo 28 numa folha 

branca e ponha tudo dentro de uma caixa pequena. Acenda uma vela branca e 

peça para todos os familiares que, diariamente, depositem uma moedinha em 

cima da caixa.  

Quando você contar trinta e uma moedinhas, leve as moedas de dentro e 

de fora da caixa a uma igreja e coloque na caixa de esmolas.  

SALMO 28 – PARA CADA DIA 

"A ti clamo, ó Senhor; rocha minha, não emudeças para comigo. Não 

suceda que, calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que 

descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamo, quando 

levanto as minhas mãos para o teu Santo templo. 

Não me arrastes juntamente com os ímpios e com os que praticam a 

iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. 

Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus feitos. Dá-

lhes conforme o que fizeram as suas mãos. Retribui-lhes o que eles merecem." 

 

 

PARA FORÇA NO TRABALHO 

 

Acontece em alguns dias que, por mais que se faça no trabalho, parece 

que o serviço não quer render. Esta simpatia é para as pessoas que valorizam o 

trabalho e pretendem, com isso, crescer profissionalmente.  
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Escreva o Salmo 28 em um papel, consiga uma moeda antiga e embrulhe-

a nele. Sempre que sentir necessidade recite o Salmo, segurando esse 

pacotinho. Após isso, guarde-o novamente.  

SALMO 28 – FORÇA PARA VENCER 

"Porquanto eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que 

as suas mãos têm feito, Ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o 

Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. 

O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e 

fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu cântico o 

louvarei. 

O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu 

ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apascenta-os e exalta-os 

para sempre." 

 

 

PARA OS FILHOS RESPEITAREM OS PAIS 

 

Conforme passa o tempo, o comportamento das pessoas, principalmente 

dos jovens, começa a mudar. São novas modas, gostos musicais e muitas 

influências que ditam a postura da juventude. Ô problema é quando há desvios 

perniciosos nessas atitudes. 

Quando esse tipo de problema acontece dentro da sua casa, o assunto é 

mais delicado. Uma boa atitude é estar sempre por dentro da moda e manter 

com os filhos um diálogo aberto e franco. Com a ajuda desta simpatia e deste 

Salmo, a situação será aliviada.  
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Escreva o nome do filho num papel branco e transcreva o Salmo 29 logo 

abaixo. Dobre, coloque dentro de um copo-de-leite e deposite essa flor no altar 

de São Judas Tadeu.  

Recite o Salmo, reze um Pai Nosso e acenda uma vela para o Santo e uma 

para o Anjo protetor do filho.  

SALMO 29 – RESPEITO 

"Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e 

força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor 

vestidos de trajes Santos. 

A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O 

Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do 

Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o 

Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro 

e Siriom, como um filhote de boi selvagem." 

 

 

PARA PROTEÇÃO CONTRA DOENÇAS 

 

Mesmo com todos os cuidados, é inevitável que alguma doença venha a 

tomar conta do corpo. Isso acontece sempre quando se está enfraquecido física 

e espiritualmente.  

Para evitar isso, use a força deste Salmo, que evitará e aliviará o mal que 

possa vir ou tenha invadido seu organismo.  

Escreva o Salmo 29 em um papel branco e o nome da pessoa enferma. 

Acenda nove velas brancas em volta deste papel, orando para o Anjo da 

Guarda dela.  
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Quando as velas queimarem, coloque um pouco de sal no meio do papel, 

faça um embrulhinho e dê para a pessoa colocar embaixo do travesseiro. 

Quando ela melhorar, deverá jogar isso na correnteza de um rio. 

SALMO 29 – ORAÇÃO PARA A SAÚDE 

"A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o 

deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz as 

corças dar à luz e desnuda as florestas. No seu templo todos dizem:  

— Glória! 

O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei, 

perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu 

povo com paz." 

 

 

PARA AFASTAR PESSOAS MENTIROSAS 

 

Uma forma de afastar pessoas mentirosas da vida daqueles que amam a 

verdade e a sinceridade é fazer o seguinte:  

Copie o Salmo 30 numa folha de papel virgem e ponha em cima dela uma 

tesoura aberta de qualquer tamanho, um dente de alho e um galhinho de 

arruda.  

Deixe durante sete dias. Toda manhã, ao se levantar, leia o Salmo. Ao fim 

dos sete dias, embrulhe o alho e a arruda na folha de papel e queime-a numa 

pequena fogueira. 

SALMO 30 – ORAÇÃO DA HONESTIDADE 

"Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que 

meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor, Deus meu, a ti clamei e tu 

me curaste. 
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Senhor, fizeste subir a minha alma do Seol, conservaste-me a vida, dentre 

os que descem à cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus Santos, e 

louvai o seu Santo nome, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor 

está a vida. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico 

de júbilo.  

Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade:  

— Jamais serei abalado." 

 

 

CONTRA OLHO GORDO E FEITIÇOS 

 

Ninguém está livre desse tipo de ataque, sempre traiçoeiro, que vem 

acompanhado de forças negativas e fluídos infernais. O segredo da defesa, 

nesse caso, é a prevenção. Para isso, basta fazer a seguinte simpatia. 

Todas as manhãs, durante sete dias seguidos a cada mês, coloque atrás da 

porta de entrada casa ou do escritório, um copo com água e sal grosso, sobre 

uma folha de papel, onde tenha transcrito o trecho abaixo do Salmo 30. 

Depois das seis horas da tarde, jogue a água e o sal na frente da casa.  

SALMO 30 – CONTRA MALDADES 

"Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste que a minha montanha permanecesse 

forte. Ocultaste o teu rosto e fiquei conturbado. A ti, Senhor, clamei e ao 

Senhor supliquei:  

— Que proveito haverá no meu sangue, se eu descer à cova? Porventura 

te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? 

Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim! Ó Senhor, sê o meu ajudante! 

Tornaste o meu pranto em regozijo, tiraste o meu cilício e me cingiste de 
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alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus 

meu, eu te louvarei para sempre." 

 

 

PARA SENTIR SEGURANÇA 

 

Algumas vezes a insegurança chega sem avisar, colocando as pessoas em 

situações delicadas e impedindo que tomem as medidas necessárias para seus 

projetos e atividades.  

Quando isso acontecer com você, use esta simpatia e o poder deste 

Salmo. 

Peça a uma benzedeira para que lhe benza, numa segunda-feira, com 

água, azeite de dendê e um galho de arruda dos pés a cabeça. Leve a arruda 

para sua casa ou escritório, ponha o galhinho em água com azeite e percorra 

todos os aposentos, orando o trecho abaixo do Salmo 31.  

Faça isto durante três segundas-feiras seguidas e nenhum feitiço chegará 

até você.  

SALMO 31 – ORAÇÃO DA FÉ 

"Em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela 

tua justiça! Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa! Sê para mim 

uma rocha de refúgio, uma casa de defesa que me salve! 

Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, 

guia-me e encaminha-me. Tira-me do laço que me armaram, pois tu és o meu 

refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus 

da verdade." 
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PARA MOMENTOS DE ANGÚSTIA 

 

Em determinados momentos da vida, a angústia e impotência faz com 

que nos sintamos amarrados e sem ação. A única forma de combater esse 

sentimento tão maligno é apegando-se ao divino.  

Para isso, use o poder deste Salmo, capaz de ajudar nos momentos 

difíceis, combatendo todo o mal.  

Colha ou compre uma boa quantidade de flores do campo e faça um lindo 

ramalhete. Escreva num papel o Salmo 31 abaixo, depois anote todas as 

dúvidas e medos que afligem sua alma. Assine em baixo.  

Acenda uma vela num pires, pondo sob ele o papel. Quando a vela se 

queimar, leve o ramalhete a uma igreja e deposite-os pés da imagem da 

primeira Santa que encontrar.  

Leia o Salmo e depois dobre esse papel duas vezes e guarde-o dentro de 

seu travesseiro.  

Salmo 31- CONTRA A ANGÚSTIA 

"Odeias aqueles que atentam para ídolos vãos. Eu, porém, confio no 

Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a 

minha aflição. Tens conhecido as minhas angústias e não me entregaste nas 

mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. 

Tem compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos 

estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, pois a minha 

vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força 

desfalece por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem." 
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PARA ESTAR CERCADO DE AMIGOS 

 

Para estar sempre bem acompanhado de pessoas que lhe trarão prazer, 

diversão e novos conhecimentos, principalmente aqueles que têm na área 

social sua forma de profissão, nada como o poder deste Salmo, que atrai novas 

amizades e preserva as antigas.  

Leve sempre com você este talismã, que é feito da seguinte forma: amarre 

dois pés de coelho, um de macho e um de fêmea, com uma fita rosa e um 

pedaço de papel com o Salmo 31. Peça para uma benzedeira benzer e carregue 

no meio de suas coisas. 

Salmo 31- ORAÇÃO PARA A AMIZADE 

"Por causa de todos os meus adversários tornei-me em opróbrio, sim, 

sobremodo o sou para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os 

que me vêem na rua fogem de mim. 

Sou esquecido como um morto de quem não há memória. Sou como um 

vaso quebrado, pois tenho ouvido a difamação de muitos, terror por todos os 

lados. Juntos conspiravam contra mim e, maquinaram tirar-me a vida. Mas eu 

confio em ti, ó Senhor; e digo:  

— Tu és o meu Deus."  

 

 

PARA PROTEÇÃO CONTRA OS INIMIGOS 

 

Existem inimigos que conhecemos e existem aqueles que nem 

imaginamos que possam querer nos fazer o mal. Esses são os perigosos e 

contra eles precisamos nos defender. 
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Esta simpatia e este Salmo irão proteger todos os que lidam com muitas 

pessoas em seu dia-a-dia, afastando os inimigos. Os antigos monges, em suas 

viagens, usavam esta proteção para evitar o ataque dos inimigos e ladrões. 

Copia o Salmo abaixo numa folha de papel virgem. À noite, após o sol se 

pôr, faça, mentalmente, um círculo em sua volta, convocando seu Anjo da 

Guarda. Leia o Salmo em seguida. 

Salmo 31- ESCUDO CONTRA OS INIMIGOS 

"Os meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus 

inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu 

servo. Salva-me por tua bondade. Não seja eu envergonhado, ó Senhor, 

porque te invoco. Envergonhados sejam os ímpios e que emudeçam no Seol.  

Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o 

justo, com arrogância e com desprezo. Oh, quão grande é a tua bondade! 

Guarda esta para os que te temem, a qual, na presença dos filhos dos homens, 

preparaste para aqueles que em ti se refugiam!" 

 

 

PARA PROTEÇÃO DOS SANTOS 

 

Para estar sempre sob a proteção dos Santos, use este poderoso Salmo 

para alcançar a graça e ajuda destes seres iluminados. 

Copie num papel o Salmo abaixo. Às dezoito horas em ponto, numa 

sexta-feira, pare diante de uma igreja católica e leia-o. 

Salmo 31- ORAÇÃO DE TODOS OS SANTOS 

"No abrigo da tua presença tu os escondes das intrigas dos homens. Num 

pavilhão os ocultas da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez 

maravilhosa a sua bondade para comigo numa cidade sitiada. 
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Eu dizia no meu espanto:  

— Estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste as 

minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois 

seus Santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui abundantemente ao que usa 

de soberba." 

 


