
TRABALHO QUE DEVE SER FEITO QUANDO OS

CAMINHOS DA PESSOA ESTIVEREM FECHADOS

Comprar uma garrafa de cachaça e uma vela

branca. Num dia de sexta-feira, procurar uma rua

ou estrada reta. Abrir a garrafa de cachaça, jogar

um pouco cruzando, em seguida' derramar um

pouco mais ao comprido no sentido da estrada; a

seguir. por a garrafa em pé, acender a vela pondo-a

ao'lado da garrafa, fazendo a oferta ao Povo do

Caminho, dizendo mais ou menos assim: "Povo do

Caminho, eu vos ofereço esta pequena oferenda com

toda a força do meu pensamento, pedindo-vos que

abra os meus caminhos, que quebrem todas as bar-

reiras que encontrar no meu caminho, me dando

as forças necessárias para poder vencer e prometo

que logo que eu for atendido, pois certeza eu já

tenho, aqui voltarei novamente para dar-vos um

presente melhor. Retirar-se, sem dar as costas

para a oferenda, caminhando depois sem olhar

para trás.

Forte quebra de demanda:  oferenda as 
almas

Ingredientes:



. um alguidar médio;

. sete ovos de pata, de preferência chocos;

. sete punhados de areia de praia, apanhados numa quarta-feira, no Quarto 
Minguante;

. um pedaço de papel tendo escritos os nomes dos autores do feitiço contra a
vítima;

. sete velas roxas;

. um metro de morim preto;

. uma réstea de cebola ou alho;

. sete pedras de sal grosso;

. sete dentes de alho.

Modo de fazer:

Forre o alguidar com o morim e coloque por cima o papel escri-

to. Cubra-o com a réstea, o sal e os dentes de alho. Arrume os

ovos por cima e cubra-os com a areia.

Leve o material a uma encruzilhada ou um cemitério. Fixe as

velas na areia que enche o alguidar e acenda-as, entregando a

oferenda as almas errantes.

Para cortar  influências negativas em seu relacionamento amoroso:

. 1 tigela branca, média

. 250g de canjica cozida, bem lavada e escorrida

. essência de baunilha

. meio metro de morim bronco

. 7 Íolhas de saião



' 2 ovos

Preparo:

Em dois pedaços de papel escreva o nome, a lápis,

das pessoas:

num o seu, no ouÌro o do amado, Coloque um de frente para o outro, bem 
juntinhos, Ponha

dentro da tigela, com a canjica por cima, enfeitando

com as folhas de saião e os dois ovos fincados no

meio, com o ponto fino do ovo para cima, Regue com

a baunilha, Feche bem com o morim e amarre no

galho de uma árvore bem frondosa.

PARA PRENDER UM HOMEM

(OU MULHER) E ELE(A) NUNCA

MAIS LHE DEIXAR

. 2 coraçÕes de cera

.1 tigela grande

. azeite doce

. óleo de amêndoas

. meio kg de batata doce cozida e amassada sem

casca.

Preparo:

Escreva num coroção.O seu nome e no outro



nome da(o) amada(o), À parte, em 2 pedaços. faça o mesmo,

 Coloque no coração que trás seu nome o papel

que também trás nome dela

os coraçÕes com a'batata-doce'

Ponha dentro da tigela,juntinhos,

Cubra com o azeite doce e o óleo de amêndoas,

 Acenda durante sete dias duas velas de cera de 30cm

Ao final de algum tempo enterre

numa praia que não tenha muita onda.

PARA Kisimbi ATRAIR A PESSOA AMADA

• l /2 kg batata-doce, cozida e descascada

• tigela branca

• mel de abelha

• 2 velas amarelas

Preparo:

Amasse a batata-doce e faça 8 bolas. Escreva o nome do seu amor, a lápis, 
em 8 pedaços de papel e coloque dentro de cada bola. Ponha tudo dentro da 
tigela e regue com mel de abelha que cubra total-1 mente as bolas de 
batata-doce. Acenda as duas velas e vá fazendo seus pedidos à Deusa do 
Amor, Kisimbi. Coloque em casa mesmo, ou leve a uma cachoeira. 

TRABALHO OFERECIDO A MARIA PADILHA, 

PARA TOMAR CONTA DE PESSOA INIMIGA

Num dia de sexta-feira, ir a uma encruzilhada em forma de um "T", levando 
uma vela preta e vermelha, uma garrafa de cachaça, o nome escrito em um 
papel branco, contendo o nome completo da pessoa inimiga, sete cigarros de



boa qualidade, uma caixa de fósforos e sete rosas vermelhas e um abridor de
garrafas.

Chegando ao local escolhido pelo Filho de Fé, primeiramente pedir licença, e 
em seguida em um dos braços do local, arriar o despacho do modo seguinte: 
abrir a garrafa de cachaça, derramar um pouco em cruz, e salvar Maria 
Padilha, depois acender a vela preta e vermelha, colocando-a ao lado da 
garrafa de cachaça, em seguida acender os 7 cigarros, um após o outro, 
colocando-os em cima da caixa de fósforos, depois em forma de ferradura, 
colocar as rosas vermelhas em volta do despacho. Finalizando, pegar o papel 
onde está escrito o nome da pessoa indesejável, enfiá-lo dentro da

garrafa de cachaça, dizendo o seguinte: Maria Pa dilha do Encruzo, eu te 
ofereço este pequeno tra balho, em forma de presente, em troca te peço qu 
tome conta de Fulano (dizer o nome complet da pessoa inimiga), que o 
castigues, que o tires d meu caminho, e logo que for atendido ou atendid; se 
for no caso uma mulher, aqui voltarei para agri dá-la com um presente 
melhor. Em seguida, ped licença, dar sete passos para trás, indo embora.

Nota   importante:   As   rosas,   ao   serem   adqu ridas, devem  ser 
vermelhas e devem estar compl tamente   abertas;   a vela  a  ser  comprada 
deve   s preta e vermelha, quanto ao papel com o nome < inimigo,   deve   
ser   introduzido   dentro   da   garra de cachaça. O Filho de Fé ao fazer o 
pedido pó acrescentar algo mais, de acordo com a sua nece sidade, e o dia a 
ser feito o trabalho deve ser sexi feira, perto da hora grande (meia-noite). 
Quanto tipo de bebida a ser ofertada, deve-se saber se s preferência é 
cachaça ou aniz,  pois este  detalhe de grande importância.

Sarava Maria Padilha da Encruzilhada.


