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Saudações, Namastê, Axé, Bençãos, Blessed be, Opcthá, Shalom e Fiat Lux!

Peço licença aos seus mentores espirituais para te trazer este conhecimento. 

Estudar as influências energéticas do ano é mergulhar em um vasto mundo de conceitos, 

teorias e possibilidades. É como ganhar um presente. Nunca sabemos o que tem na 

embalagem até abrirmos para ver! O que pode ser uma grande alegria também pode haver 

uma imensa frustração. 

Todos nós queremos saber o que nos reserva o amanhã!

É uma preocupação natural uma vez que não confiamos nem em nossa própria intuição! 

Neste tratado vamos estudar as grandes possibilidades e influências que vão reger o ano de 

2017.

Não é o objetivo desta obra ir contra outros conceitos ou idéias já apresentadas por outros 

pesquisadores, estudiosos, Gurus e/ou sacerdotes. Também não é um manual de previsões. 

Trata se apenas de um estudo sério, com base em ciências  místicas, holísticas, esotéricas,  

mancias antigas de bastante credibilidade científica e metafísica.

Vamos desvendar os segredos ocultos sob o número 2017.  E por meio de cálculos 

descobrir as influências espirituais deste ano e o que o universo, os deuses e os astros

sugerem para nós em 2017.
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Veremos:

•Numerologia

•Odus

•Taro

•Divindade Egípcia Regente

•Orixás

•Umbanda

•Anjos

•Goetia

•Fraternidade Branca

Entre outros!



P A R A  A  N U M E R O L O G I A  C A D A  N Ú M E R O  P O S S U I  U M  
V A L O R  M E T A F Í S I C O  D E  G R A N D E  S I G N I F I C A D O .

E S T E  E S T U D O  É  B A S E A D O  N A  S E Q Ü Ê N C I A  D E  
N Ú M E R O S  D E  1  A  9 ,  T A M B É M  C H A M A D O S  D E  P U R O S  

O U  O R I G I N A I S .  S E N D O  O S  C O M  M A I S  D E  D O I S  
A L G A R I S M O S  C O N S I D E R A D O S  C O M B I N A Ç Õ E S  

N U M É R I C A S .  

T O D O S  O S   N Ú M E R O S  D U P L O S  S Ã O  R E D U Z I D O S  A T É  
R E S T A R  U M  S Ó  A L G A R I S M O ,  Q U E  S E R Á  U M  N Ú M E R O  
E L E M E N T A R .  E S S A  R E D U Ç Ã O  É  U M A  S I M P L I F I C A Ç Ã O  

D E  U M  M É T O D O  C R I A D O  P O R  P I T Á G O R A S  P A R A  
C O M P R E E N D E R  A  E S S Ê N C I A  D E  U M  N Ú M E R O .

A Numerologia 
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2 + 0 + 1 +  7 =



Simbologia: 10

Bruxo &  Mago Magno Constantino

9

O número dez significa perfeição. 
Segundo a TORÁ - que é o Projeto 
da Criação ao qual Deus usou para 
formar o mundo, é baseada nos Dez 
Mandamentos. O mundo foi criado 
com dez pronunciamentos (Avot
5:1). 
Em termos cabalistas, Deus criou o 
mundo com dez Atributos Divinos.

São eles: Sabedoria, Entendimento, Conhecimento, Bondade, 
Severidade, Harmonia, Perseverança, Esplendor, Apego e 

realeza. Assim, toda a criação é um reflexo desses dez atributos.



Entenda o número
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O 10 é o número perfeito por 
excelência, pois representa 
todos os princípios da 
divindade evoluindo e 
reunindo-se numa nova 
unidade. 
O mundo, a totalidade do 
Universo, retorno à unidade. 
Representa o poder, a fé, a 
necessidade e a memória.



PARTICULARIDADES DO NUMERO 10
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Os gregos, acreditavam que o dez fosse um número perfeito,

τέλειος, porque Platão que dizia que a Natureza havia formado as

mãos com dez dedos, e porque dez era formado pelas unidades

chamadas μονάδες (mônadas), sendo assim 10 é sinônimo de

perfeição.
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1 – Assuma a liberdade que esta em suas mãos! Seja você mesmo! Sem 
medo, sem culpa e sem receios! 

2 – Procure fazer o que te da prazer! Isso mesmo, sentir prazer não é 
pecado! Faça o que te deixa bem, confortável e feliz! Não se afunde em 
rotinas desnecessárias. 

3 – NO STRESS – Procure respirar profundamente 3 vezes antes de 
explodir!  É o tempo necessário para refletir e tomar a decisão correta! 

4 – Converse consigo mesmo, reveja, repense e tome corrija sua falha o 
mais rápido possível! Evite deixar para depois decisões que exijam o 
AGORA! Não guarde nada para resolver ou dizer amanhã! Seja ágil e útil! 

05- Perdoe! Não carregue bagagens de sentimentos negativos ou 
pesarosos. 



Para ser feliz em 2017
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6 – DELETE! Apague lembranças negativas, situações mal resolvidas e 
pessoas que não te beneficiam. Comece fazendo uma faxina no guarda 
roupas, porta retratos e principalmente não se esquecendo das redes sociais! 

7 – Elogie pelo menos 3 pessoas por dia. Isto aumentará sua auto estima e 
com o tempo você perceber que se tornou em uma pessoa agradável e 
querida.

8 – Busque NOVIDADES! Inove sempre, faça o inesperado e invista em um 
novo visual!

9 – CUIDADO! Evite participar de conversas que não diz respeito a você e 
saiba dizer RECUSAR assuntos que você sabe que pode te magoar ou 
stressar. 

10– E lembre se de AGRADECER sempre... As boas oportunidades, as 
pessoas que te cercam, não se esquecendo dos principais: a família e os 
amigos.



Na antiguidade afirmava-se que os corpos celestes eram os mensageiros dos 
deuses, encarregados de trazerem aos homens os presságios acerca de seu 

destino. 



O planeta Regente de 2017
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Conceito Mitológico: É o mais antigo dos deuses da teologia helênica, 
Saturno, ou Cronos – o senhor do tempo. A condição para Saturno 

governar o mundo era jamais ter filhos homens, por esta razão, logo que 
sua mulher dava à luz um filho varão, ele o devorava. Usando o 

estratagema que já vimos, Réia, sua esposa, conseguiu subtrair ao marido 
o menino Júpiter que veio a ser o deus dos deuses.

Depois de destronado, foi mandado para a Terra e foi louvado pelos 
homens, sendo erigidos vários templos para a sua adoração. Por isto, nas 
asas do Tempo, a Terra percorre os caminhos sem fim do espaço sideral. 

Sua imagem é a de um velho com asas, tendo à mão uma foice ou uma 
ampulheta. Na Babilônia, conhecido por Assur, era simbolizado por um 

velho, tendo ao seu redor um círculo que representava o tempo, sem 
começo ou sem fim. Os egípcios o chamavam de “O Gerador Superior”, 

Hórus.



O planeta Regente de 2017
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Significado e Influências: De polaridade masculino-positiva, é 
elétrico, coesivo e estéril. Frio e seco, seu elemento é a terra. Sua força 

represa, restringe e limita, determinando melancolia, solidão, ausência de 
movimentos, sons e cores; repele tudo o que é pueril, ruidoso, policromo e 

alegre.
É este planeta, também chamado “grande maléfico”, que determina 

prudência, calma, reflexão, modéstia, castidade, laboriosidade, 
construtividade, paciência, constância e ambição.

Embora não dê ao intelecto o brilho de Júpiter, ou a versatilidade de 
Mercúrio, torna a inteligência profunda, fria e extremamente poderosa.

Saturno indica a circunspecção, a concentração, a reflexão, a 
perseverança, a melancolia, a solidão, o celibato, a castidade e a 

sobriedade. Representa os avôs, os sogros, os inimigos ocultos, as pessoas 
austeras, solitárias, velhas; as ruínas, os hospitais e os cemitérios.



Anatomia – Cuidados com o corpo!
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Saturno: Governa o esqueleto, os 
dentes, os ligamentos, as articulações, o 
nervo vago e a vesícula biliar; o baço, a 
pele e o lobo anterior da pituitária que 

regula as glândulas sexuais e a estrutura 
óssea e muscular.

SATURNO representa a limitação e a restrição. Ele nos 

permite um grau de conscientização dentro dos limites 

impostos por nosso destino. Saturno trará a toma o Karma

individual e coletivo. 
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No ano de 2017, os 
nativos do Áries 

terão muitas 
oportunidades em 

quase todas as 
áreas de suas vidas. 

Mercúrio iria 
ajudá-lo a fazer as 

comunicações 
necessárias para 

alavancar sua vida. 

O ano de 2017 será 
um período 

carregado com 
muita energia para 
os nativos Taurus. 

No entanto, 
lembre-se de que 
você terá que usar 
seus talentos e a 
criatividade para 
conquistar o que 

deseja.
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2017 será um ano 
produtivo e criativo 
para os nativos de 

gemeos. Você obterá 
amplos contatos e 
comunicações que 

trarirão um up para 
sua vida profissional. 
Se você ouvir mais e 
falar menos, então 

você será capaz 
aprender e conquistar 

muito mais.

2017, os indivíduos de 
câncer irão encontrar 

novos opções 
interessandesafios 
para prosseguir a 
vida. Se você se 
atreve, então as 

competições mais 
difíceis virão para 

você e ainda você irá 
sair ileso com 

sucesso. Marte vai 
ajudá-loa trazer para 

fora sua energia  
interior. 
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Os nativos de leão
poderão viver a vida que 
sonharam por muito 
tempo neste ano 2017. 
Seus planos e projetos a 
longo prazo agora 
poderão ver a luz do dia. 
No entanto, você será 
confrontado com 
obstáculos e problemas 
ocasionalmente durante 
o curso do ano.

O ano de 2017 traria 
uma chuva de 
oportunidades para os 
nativos de Virgem. 
Embora você estará  
encontrará inúmeros 
obstáculos à frente, você 
sairá ileso no final do 
ano. Alguns de vocês 
podem sofrer sérios 
contratempos nos 
relacionamentos. 
MUITO CUIDADO! 
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Para os nativos de
Libra, o ano de 2017 
será uma experiência 
muito agradável. Paz e 
harmonia prevaleceria 
em seus 
relacionamentos e você 
será capaz de obter 
uma melhor imagem 
de suas perspectivas 
futuras, sem grandes 
dores. Sua criatividade 
estará em alta.

Escorpião, este ano 
será capaz de cumprir 
os projetos ou 
empreendimentos que 
há muito  estão 
esquecido ou parados. 
Algumas de suas 
ambições, sonhos e 
ideais serão atendidos 
à medida que o ano 
progredir. Os 
relacionamentos 
estarão mais doce do 
que nunca.
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Durante o ano de 2017, 
os nativos de Sagitário 

serão capazes de 
experimentar muitas 

mudanças. Haverá 
grandes mudanças em 
seus estilos de vida e 
relacionamentos. As 

mudanças serão mais 
pronunciadas e intensas 
no campo da carreira. Os 
nativos são aconselhados 

a nadar com a maré e 
não contra ela.

O ano de 2017 seria 
muito bem sucedido 

para os nativos de 
Capricórnio. Você será 

capaz de trazer à luz 
alguns de seus talentos 

ocultos até então 
inexplorados. No 

entanto, você deve ter 
cautela nas tomadas de 
decisão. Haverá sucesso 
em empreendimentos e 

investimentos. 
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Aquarianos ira se 
encontrar o ano de 

2017 bastante 
energético e 

entusiasmado para 
viver. Haverá 
crescimento e 

desenvolvimento em 
todas as esferas da 

vida. Relacionamentos 
devem  entrar em uma 

nova fase, bem mais 
positiva.

O ano de 2017 seria 
envolto em mistério 

com resultados mistos 
para os nativos de 

Peixes. No entanto, 
Marte fornecerá 

energia impulsiva para 
você alcançar seus 

planos e ideais na vida. 
Situações antigas e 

interesses antigos virão 
agora à tona, trazendo 
uma nova maneira de 

enxergar a vida.
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"Glorioso apóstolo São Pedro, com suas 7 chaves de ferro eu te peço, eu te rogo, eu 
te imploro,abra as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, 

atrás de mim, a minha direita e a minha esquerda. Abra para mim os caminhos da 
felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas 7 

chaves de ferro e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos. Glorioso São 
Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e 

atende a prece que vos dirijo.
Amém.”

Reze um Pai Nosso e um Ave Maria no final da oração.
Esta deve ser rezada durante sete dias, iniciando sempre numa 

segunda-feira.



OS ORIXÁS SÃO FORÇAS DA NATUREZA DO 
PANTEÃO YOURUBÁ.  ESTA CRENÇA CHEGOU AO 

BRASIL JUNTAMENTE COM OS NAVIOS DE 
ESCRAVOS VINDO DAS VARIAS PARTES DA 

ÁFRICA.  HOJE SÃO CULTUADOS EM TERREIROS 
DE UMBANDA E CANDOMBLÉ.

Candomblé - Orixás



Regência de: Oxalá, Oduduá e Airá
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Paz
Sabedoria

Justiça



Regência de Pai Oxalá
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Oxalá é o grande Pai, senhor da abundância, da sabedoria 
e da paz. Um ano regido por ele significa que acontecerá 

tudo que ele não rege.
Oxalá vem para nos confortar diante das guerras, dos 

trazer sabedoria diante das aflições e nos ajudar a vencer 
com fé todos os obstáculos e dificuldade.  

2017 – Será um ano de muitas guerras, anarquia, tirania 
em todo o planeta. 

“Oxalá meu pai. Tem pena de nós tem dó. Se as voltas do 
mundo é grande seus poderes são maior!” 



Oferendas a Pai Oxalá
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As oferendas a Pai Oxalá têm a função de centrar o 
indivíduo, equilibrando-o e preparando-o para reorganizar 

sua vida. No dia que for oferendar a Oxalá (se possível 
numa sexta feira). Tome seu banho pela manhã. Coloque 

uma roupa limpa e clara, procure manter uma alimentação 
leve, não tome cafés, refrigerantes a base de cola, chás 

ricos em cafeína, chocolates e todo tipo de alimento 
pesado ou excitante, e o

obviamente não consuma bebidas alcoólicas. Evite 
pensamentos e sentimentos agressivos. Tenha em mente 
que está fazendo uma espécie de “tratamento” nesse dia, 
ouça músicas suaves, queime um incenso, faça orações.



Oferenda a Oxalá
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1 côco (seco branco) cortado em 
fatias
1 xícara de arroz (mal cozido) 
regado com 3 colheres de sopa de 
mel
1 vela branca
1 garrafa de água mineral
1 rosa branca

Entrega:
Faça um monte com o arroz, 
colocando as fatias de côco de 
forma circular (raios de sol), 
colocar a rosa branca no centro e 
regue com a água em volta, depois 
ascenda a vela branca.



ODU VEM DO 
YORUBA E 
SIGNIFICA 

CAMINHO, OU 
DESTINO. SÃO 16 

OS ODUS 
PRINCIPAIS, 

FUNCIONAM COMO 
SIGNOS E REGEM 

PESSOAS E DATAS.

Odus: Os Caminhos Africanos 



ÒFÚN MEJI - 10 - Senhor dos mistérios
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Ofun é o Odú do compromisso, da seriedade e principalmente 
do respeito. É o Odú que representa o Emí (atmosfera), 
também conhecido como "sopro divino", chamado de 

Ofurufu. Ofun responde nas coisas claras que é representado 
por um casal de pombos branco, pois é o Odú da cobrança 

espiritual.

Babá Olú Are Efun Daji é uma celebridade africana que mais 
branco usou na vida e costumava dizer em um comentário 

muito alegre:
- O que não é branco, é Dundun Imolé (negro).

Essa é a maneira que todas as famílias funfun enxergam a 
cultura e a crença originária de Ilê Ifé.



Ewos - Quizilas de 2017
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Este ODU nos chama atenção para doenças na 
área respiratória, dores no corpo, desânimo, 

preguiça, melancolia, depressão, choro, 
pensamentos velhos, problemas amoroso se 

familiares, doenças na família, insônia, 
bronquite, rinite, problemas de coração e 

pressão arterial, têm sempre problemas de 
cirurgia, mulher com problemas na gravidez 

ou têm problemas de útero, transpiração 
excessiva nas mãos e nos pés.





Nanã
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Nanã sintetiza em si a morte, 
feKundidade e riqueza.

Seu nome designa pessoas idosas e 
respeitáveis e, para os povos Jêje, da 

região do antigo Daomé, significa 
mãe. Sendo a mais antiga divindade 
das águas, ela representa a memória 

ancestral.
É a mãe antiga, Ìyá Agbà por 

excelência.
É a mãe dos orixás Irokô, Obaluaiê e 
Oxumarê, é respeitada como mãe de 

todos os outros Orixás, nesse caso 
pela antiguidade.



Oferenda para Nanã
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Berinjelas e batatas doces cozidas e servidas em 
travessa de barro, fatiadas ao comprido.



Sincretismo Afro- brasileiro
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Mulher nazarena que apesar de não ser mencionada nos Evangelhos, pela 
tradição da Igreja Católica seria a mãe da Virgem Maria e, portanto, avó 

materna de Jesus Cristo. De acordo com a tradição, era filha de Natã, 
sacerdote belemita, e de Maria, e foi a mais jovem de três irmãs bíblicas. 

Suas outras irmãs mais velhas seriam Maria de Cleofas, mãe de Salomé, e 
Sobé, mãe de santa Isabel, que geraria são João Batista. Casou-se com são 
Joaquim e por muitos anos permaneceu estéril, só dando a luz a Maria em 

avançada. Teria morrido pouco depois de apresentar Maria no Templo, 
consagrando-a a Deus, quando a filha contava apenas três anos de idade. 
Seu culto difundiu-se no Oriente, e no século VI o imperador Justiniano 

mandou erguer-lhe um templo em Constantinopla. Nos séculos seguintes 
a veneração expandiu-se também pela Europa.

Em uma bula (1584) o papa Gregório XIII instituiu que sua festa 
seria comemorada no dia 26 de julho, mês que passou a ser 

denominado mês de sant'Ana. Venerada como padroeira das 
mulheres casadas, especialmente das grávidas, cujos partos 

torna rápidos e bem-sucedidos, é também protetora das viúvas, 
dos navegantes e marceneiros.



Sincretismo Afro- brasileiro
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Sincretismo: Santa Ana (Sant'Ana)
Saudação: Saluba Nanã
Dia da semana: Sábado e domingo
Data Comemorativa: 26 de julho
Cores: Roxo
Símbolo: Ibiri (apetrecho de folha de 
dendezeiro, ornado com búzio, palha 
da costa, fios de conta e cabaça)
Comidas: Pirão, jaca, sarapatel
Bebida: Champanhe, vinho
Domínios: Pântanos, lama, barro, 
cemitério
Elemento: Água
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ORAÇÃO A SANTA ANA

Senhora Santa Ana, fostes chamada pelo PAI a 
colaborar na salvação do mundo. Seguindo os 

caminhos da Providência Divina, recebestes São 
Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido 
em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a 

Mãe de Jesus Cristo.
Formando Vós, família tão santa, confiantes nós 

pedimos por esta nossa família. Alcançai-nos a todos 
as graças DIVINAS: aos Pais deste lar, que vivam na 

Santidade do matrimônio e formem seus filhos 
segundo o Evangelho; aos Filhos desta casa, que 

cresçam em sabedoria, graça e santidade e 
encontrem a vocação a que O SENHOR os chamou.

E a Todos nós, Pais e Filhos, alcançai-nos a alegria de 
viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre 

pelo Espírito Santo, para que um dia após as alegrias 
e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós 

chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, 
para juntos sermos eternamente felizes, no Cristo, 

pelo Espírito Santo.
Amém.





Seth

Bruxo &  Mago Magno Constantino

41

O deus egípcio Seth, também chamado de 
Nebty (Nebet → cidade do ouro) pelo o que 

se sabe é um dos mais remotos deuses 
egípcios. Filho de Rá e Nut, é considerado 

o deus das tempestades, dos raios e do 
vento, por este motivo acabou sendo 

identificado aos deuses estrangeiros e isso 
levou as pessoas a prestarem adoração a 

esses deuses similares, o que levou Seth a 
se tornar inimigo dos deuses devido os 
conservadores nativos do Egito. Assim, 
encarna os conceitos de fúria, violência, 

crime e crueldade.





O QUE É GRANDE FRATERNIDADE BRANCA?
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A Fraternidade Branca é um conselho espiritual de Mestres. Que atuam nos 

planos espirituais como Raios de Luz e energia para ajudar o planeta terra a 

evoluir. Não esta ligada a uma religião especifica, pois as cores esta presente em 

tudo. As cores dos RAIOS é o que canalizam a vibração energética de cada 

mestre e seus complementos.

Cada Raio é construído por:

Arcanjo: Seres angelicais de luz, que atuam nos sentimentos das pessoas.

Elohin: São corpos astrais de luz, assim como os anjos. Representam à força do 

pensamento, a mente, as virtudes.

Chohan (senhor ou diretor): São os Mestres ascencionados. Espíritos que 

encarnaram em diferentes momentos da historia. São alguns deles: Jesus Cristo, 

Saint Germain, El Morya, Krisha, Buda, São Francisco de Assis entre outros. São 

mentores espirituais da humanidade.
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DOMINGO - Primeiro Raio -

Chama azul-rei com raios branco-

cristalinos.

Virtudes: Fé, Força, Poder, 

Proteção, Vontade Divina.

Chohan: Mestre Ascensionado EL 

MORYA

Arcanjo: MIGUEL (Seu 

Complemento Divino: FÉ)

Elohim: HÉRCULES (Seu 

Complemento Divino: 

AMAZONA) 
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Dons espirituais: Direção e proteção divina; 
libertação do medo e da dúvida; fortalecimento da 
fé; aperfeiçoamento da alma.
Ajuda prática: Proteção contra perigos físicos e 
espirituais.

Governa todas as questões de 
ambição; carreira e finanças.
Qualidades que podem ser amplificadas pela 
invocação: Proteção; Fé; Perfeição; Coragem; 
Constância; Força; Poder e Direção Divina; 
Autocontrole; Amor a Deus e às suas leis; Desejo de 
fazer a vontade de Deus.
Serviço mundial: Inspiração de líderes; 
aperfeiçoamento dos governos.
Os Homens de estado, líderes e organizadores, 
podem pedir ajuda aos Arcanjos Miguel e Fé, e ao 
amado El Morya, para melhor cumprirem a sua 
tarefa.

Primeiro Raio – Raio Azul
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El Morya nos ensina a atingir a perfeição 
dos nossos atos e palavras. Seguindo seus 
ensinamentos, estamos sempre sob a 
proteção dos anjos do 1º raio, encontramos 
a Fé em Deus e a direção divina para tudo.
Aprendemos a obedecer os mandamentos 
de Deus e a Amar a Deus e sua lei acima de 
tudo. Ampliamos nosso Poder divino, nossa 
Coragem, nossa Luz e energia.
Ele pode ajudar a todos os sinceros 
estudantes, que desejam manifestar estas 
virtudes, a governar o chakra da garganta 
para servir e manifestar esta maravilhosa 
luz da vontade divina.
O estudante que deseja realmente seguir os 
ensinamentos dos Mestres Ascensos, seja 
em que raio for, deve começar por escrever 
uma carta para o Chohan do primeiro raio
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Afirmação: Em nome da minha 
Presença do Eu Sou, eu sou 
transformada pela Luz de Deus. 

O Arcanjo Miguel é nosso verdadeiro 
amigo, e a sua ajuda é extremamente 
importante para qualquer pessoa que 

deseje alcançar o seu objetivo espiritual 
máximo.

A espiritualidade deve ser prática. No 
caminho para Deus, o primeiro passo tem 
que ser nosso, esse passo é a Fé e oração.
Através da palavra falada Deus torna-se 
físico – se forem com Amor e centrados no 
fogo de Deus – terão um impacto para o 
bem e para Deus.
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Sempre que sinta necessidade de proteção deve 
invocar o Arcanjo do 1º Raio e usar este FIAT:

Arcanjo Miguel, ajuda-me, ajuda-me, 
ajuda-me

Arcanjo Miguel, protege-me, protege-me, 
protege-me

Arcanjo Miguel, liberta-me, liberta-me, 
liberta-me



Tarot
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Muitas mudanças em todas as áreas. Momento de 
crescimento pessoal, mantenha-se firme em seus 

projetos e exercite seu poder de negociação. Tenha 
jogo de cintura.

Promete boa ou má fortuna, subidas e descidas, 
possessões legítimas e duvidosas. Recomendações 
de contingências passadas e circunstâncias que se 
repetem em forma diferente.

Esta Lâmina representa a fortuna, destino, elevação, 
ascensão, supremacia. Mudança, recomeço, 
acontecimento inesperado, expansão, crescimento, 
progresso.
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PARA OBTER UM AMOR

Cozinhe sete batatas doces e amasse-as com 
bastante açúcar. Assim que obtiver um purê 
bem consistente, faça duas bolas, colocando 
no meio um papel com o seu nome e o nome 

da pessoa que você ama. Ponha as bolas 
num prato virgem. Com a ponta de uma faca 

faça uma pequena abertura em cada uma.
Nessas aberturas, despeje óleo de amêndoa 
doce e coloque uma moeda de maior valor 
(um real, atualmente). Leve essa oferenda 
para um campo aberto e entregue para os 

ciganos mercadores de amor.
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PARA PROTEGER SUA CASA

No primeiro dia de lua 
minguante, coloque em um 

balde de água limpa meio 
quilo de sal grosso. Acenda 

uma vela branca e faça uma 
oração para o seu anjo de 

guarda para que lhe proteja 
durante a sua magia. Acenda 

um incenso de cânfora e 
coloque um copo com água ao 
lado da vela. Lave as paredes 

de sua casa com a água e o sal 
do balde, rezando sempre 

uma oração de sua 
preferência. Coloque três 

rosas brancas em seu quarto.
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10- Anuncia transformação, em geral 

precedida de uma situação difícil e delicada, 

onde um corte brusco, um rompimento ou uma 

perda se faz necessária para que haja um 

crescimento – as perdas de status e as 

separações afetivas são em geral dolorosas; 

somos forçados a abrir mão de algo muito 

importante para nós. Indica o fim de um 

sofrimento, um prejuízo ou o indício de que 

algo em nossa vida está passando por um 

processo de transformação, reavaliação ou 

reformulação, necessária à nossa evolução 

pessoal.
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A foice, em virtude de seu formato, é 

frequentemente relacionada com a lua 

crescente – em geral, as armas são associadas 

ao simbolismo lunar, ao feminino e à 

fecundidade. Simboliza o ciclo das searas que 

se renovam; a morte e a esperança dos 

renascimentos.

PALAVRAS CHAVE:

Corte brusco / Coisas radicais / Colheita / 

Receber os frutos do seu esforço / Decisões / 

Situação difícil e delicada / Reavaliação ou 

reformulação / Rompimento com dor / Fim de 

sofrimento / Crescimento





Bruxo &  Mago Magno Constantino

58





Goetia: Gênio de 2017 - Buer

Bruxo &  Mago Magno Constantino

60

Cor da Vela: azul claro
Planta: Aloe
Planeta: Mercúrio
Metal: Mercúrio
Elemento da Terra
Cargo: Presidente

Buer é um Demônio do Dia e rege mais de 50 
legiões de espíritos. Buer cura todas as doenças, 
ensina moral, filosofia natural e lógica.

Ele desestimula o alcoolismo e fornece 
familiares. Ele também ensina as propriedades 
de todas as ervas e plantas.
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Material:
3 velas azul claro
1 copia desenhada a próprio punho com caneta azul do selo deste gênio.

Como fazer:
Em um local seguro. Certo de que não será interrompido. Disponha em um altar, as 
três velas azuis em forma de pirâmide. Sendo que a da direita deve escrever: BUER
e a esquerda: BUER . E a de cima, da ponta: O seu desejo, seu nome completo e 
data de nascimento. E no centro coloque o selo do gênio e chame por ele 7 vezes. 
Concentre se e visualize o seu pedido se materializando entre as velas. Busque ouvir 
os sons mais distantes de onde você esta. E são abandone o ritual após ouvir um 
dos seguintes sons: galo cantando, canto de coruja, morcego, latido de cachorro, 
miado de gato, rato. Então saia e ao terminar as velas enterre tudo no centro de 
uma encruzilhada. 

Do Livro das Sombras do Bruxo & Mago: Magno Constantino
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Goetia: Gênio de 2017 - Buer



Bruxo & Mago: Magno Constantino
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Jornalista, escritor e 
apresentador do web programa 

Despertar da Magia. 

Sacerdote e idealizador da 
Ordem Mística do Rei Salomão.

Formado em Gestão de Recursos 
Humanos (Unicesumar); 

Licenciado em Educação Física 
(Faved) e pós graduado em 
Psicologia Organizacional 

(Faveni).
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E mail e Skype
magno_constantino@hotmail.com

Tim e Whats:
61 9 8100 43 78

mailto:magno_constantino@hotmail.com
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Pesquise as demais obras de Magno Constantino no site:
https://www.clubedeautores.com.br/

https://www.clubedeautores.com.br/

