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01 | HÉCATE, A TITÂNIDA

01 | HÉCATE, A TITÂNIDA

Hécate tinha seus domínios espalhados por todo o
mundo, tanto em terra quanto em água e ar, e
auxiliou os deuses a derrotarem os Titãs para
instituírem a sociedade.
Após a partilha do Novo Mundo, Poseidon ficou com a
Água, Hades com a Terra e Zeus com o céu. Porém, os
três continuavam honrando Hécate, e deixaram para
ela partes de seus domínios: as partes limítrofes, as
interfaces, os entremundos.
Segundo Hesíodo, Teogonia, versos 421-425:
“De quantos Deuses nasceram da Terra e

do Céu e receberam honra, de todos ela
obteve um lote; nem o Cronida a violou
nem a despojou do que recebeu entre os
antigos

Deuses

Titãs,

e

ela

tem

como

primeiro no começo houve a partilha”.

Sendo assim, poderia-se dizer que a praia (Mar/Terra)
é território de Hécate, assim como as cavernas
(Ar/Terra) e os precipícios submarinos com exsudação
de gases (Ar/Mar), entre outros espaços entre os
mundos. Ela reina nos portais, na soleira das portas,
nas passagens.
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02 | HERMES E HÉCATE

02 | HERMES E HÉCATE

Na saída e na entrada das cidades, ao lado dos pórticos, podiam ser
encontradas Hermas, que são pilares representativos de Hermes, o
regente dos viajantes. Mas Hécate não era representada, pois ela
era o próprio caminho, e era representada pelo caminho a ser
percorrido, em si.
Para ser protegidos por Hermes e Hécate, os viajantes pegavam uma
pedra no chão ao sair de uma cidade e deixavam esta pedra na
entrada da próxima cidade, próximo a uma Herma, caso houvesse,
ou no chão. As cidades tinham sempre montes depedras nas
entradas, devido a isso.
Na Bíblia, em Provérbios 8, lê-se:
“Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não
faz

ouvir

a

sua

voz?

No

cume

das

alturas,

junto

ao

caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado
das portas da cidade, à entrada da cidade, e à entrada
das portas está gritando(...)”.

Esta “sabedoria” ou “inteligência” muito
provavelmente provém de Ruach,Sophia,
“Deus-mãe”, que poderia ser associada
exatamente a Hécate em sua formamais
primordial (nas encruzilhadas se posta,
na entrada da cidade ela grita), eque foi
convertida em uma pomba ou no Espírito
Santo ao longo do tempo.
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03 | HÉCATE EINALIA

03 | HÉCATE EINALIA

Em sua forma marítima, Hécate Einalia era propiciada e recebia
oferendas para prover uma boa pescaria. Também auxilia aos que
guerreiam em navios, os ditos descobridores e conquistadores.
Segundo Hesíodo:
“Diligente entre os cavaleiros assiste a quem quer, e aos

que lavram o mar de ínvios caminhos e suplicam a Hécate

e ao troante Treme-terra, fácil a gloriosa Deusa concede
muita

pesca

ânimo”.

ou

surge

e

arranca-a,
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se

o

quer

no

seu

04 | HÉCATE CTÔNIA

04 | HÉCATE CTÔNIA

Como deusa terrestre, Hécate é bastante conhecida por ajudar
Deméter a procurar Perséfone no submundo após seus rapto por
Hades. Porém, seu aspecto terrestre era também usado para
aprimorar a agricultura e principalmente a pecuária.

Segundo Hesíodo:
“Diligente no estábulo com Hermes aumenta o rebanho de

bois e a larga tropa de cabras e a de ovelhas lanosas, se
o quer no seu ânimo, de poucos avoluma-os e de muitos
faz menores”.
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05 | HÉCATE OURÂNIA

05 | HÉCATE OURÂNIA

Como deusa celeste, Hécate preside sobre as horas limítrofes entre
noite e dia, mais especificamente sobre as horas mais escuras,
próximas das 3 da manhã. Também tem poderes relacionados aos de
Zeus, como o de conceder vitória em disputas, como jogos
olímpicos por exemplo.
Segundo Hesíodo:
““Diligente quando os homens lutam nos jogos

aí também a Deusa lhe dá auxílio e ajuda, e

vencendo pela força e vigor, leva belo prêmio
facilmente, com alegria, e aos pais dá a glória”.
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06 | HÉCATE COMO RAINHA DA MAGIA

06 | HÉCATE COMO A RAINHA DA MAGIA

Hécate ganha lugar de honra na regência da Magia quando é citada
como patronesse de Medeia (em algumas fontes, também de Circe,
entre outras bruxas).
Segundo Eurípides, em fala de Medeia, quando justifica o
assassinato que cometeu usando magia:
“Por senhora, eu venero (...) Hécate, que vive
nos

mais

coração;

profundos

ninguém

irá

recônditos

machucar

meu coração e sair disso impune”.

e

de

meu

danificar

Considerando que a magia provém dos entremundos e precisa
passar por portais para se manifestar em nosso plano, entende-se
que o domínio de Hécate sobre a magia se dá também pelo
mecanismo necessário para o funcionamento mágico, fazendo a
mediação dos fluxos conjurados entre os planos de manifestação.
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07 | HEKA

Heka era um deus egípcio da magia que existia antes das
manifestações e das dualidades existirem. A palavra "heka"
significava "magia", e esta divindade é comparada a Hécate em
termos de funções e regência.
Segundo o "Livro de conhecer as criações de
Rá", Heka era uma forma do próprio Deus Rá,
que tinha o poder de manifestar dualidades
com sua voz:
"Eu peguei a minha mão, estando
sozinho, antes que eles tivessem
nascido, antes de eu ter cuspido
Shu

usei

e

o

expectorado

poder

de

Tefnut.

minha

própria

boca e Heka era meu nome".
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08| ENODIA

Enodia significa "na estrada", e é uma das deusas apontadas como
precursoras de Hécate. Já tinha templos na Tessália desde 800 AC e
alguns centros de culto possivelmente dedicados a uma versão
dela são encontrados na Anatólia, Trácia e Cária. Diodoro da
Sicília inclusive cita que o território de moradia da deusa ficaria
próximo à Crimeia.
Esta deusa era associada aos caminhos, principalmente os que
levavam ou traziam do submundo, assim como a aparição de
fantasmas. Também era associada com venenos e ervas, tanto
prejudiciais

quanto

curativos.

São

citadas

na

literatura

sacerdotisas de Enodia com conhecimentos avançados sobre
medicina natural, principalmente na
Tessália.
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09| TRÍVIA

Trívia era uma deusa romana anterior a Hécate porém
igualada à mesma durante o período Helênico. Era
associada a transições e a entroncamentos de caminhos,
agindo no entremundos e nas conexões.
Era cultuada em locais específicos dos templos, em
cômodos triangulares geralmente um pouco afastados da
construção principal.
Devido à forte sincretização com Hécate, quase não há
informação sobre esta deusa em períodos anteriores, de
forma separada.
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10 | DIANA NEMORENSE

10| DIANA NEMORESE

A Diana cultuada em Nemi, já sob domínio
Romano em 40AC tinha aspecto tríplice, e
tomou a frente de uma trindade de deusas
que

foi

sendo

amalgamada

durante

o

período helênico.
A trindade era formada por Diana, Hécate e
Selene.

Hécate

representações,

ficava

ao

centro

flanqueada

por

das
Diana

segurando um arco em seu aspecto caçador,
e por Selene segurando uma papoula em sua
regência dos opiáceos. O pescoço das três
deusas era geralmente atravessado por uma
barra, indicando que se tratavam de uma só
entidade.
Hécate

em

seu

aspecto

tríplice

e

seu

posicionamento central provavelmente era
a líder desta trindade, mas devido a suas
associações tenebrosas foi substituída pela
Diana

de

Nemi

na

liderança

recebimento de culto.
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11| A MAGIA DE HÉCATE

Em

seu

livro,

Siegel

e

Wyvern

selecionam

oito

manifestações de Hécate para serem trabalhadas nos Sabás
específicos ao longo do ano. Estes ritos podem seguir a
Roda Norte ou a Roda Sul, de acordo com a preferência do
magista.
YULE

-

esperança,

Hecate,
acende

a

renovadora
as

tochas

da
para

lembrar que mesmo o que foi perdido
pode ser reencontrado, e que após a

SAMHAIN - Hecate, a senhora da
sombra, pode ser trabalhada

tristeza e o luto é possível uma
retomada e um reinício da jornada.

IMBOLC - Hecate, a portadora da
tocha,

ilumina

o

caminho

que

para explorar a parte oculta da

começou a ser trilhado, e guia o

psiquê, tratando de traumas e

magista pelas escolhas e bifurcações

questões mal resolvidas que

que encontrar em sua jornada.

estejam ocultos na mente.
OSTARA - Hecate, a senhora da

MABON - Hecate, a condutora, ajuda

fertilidade, rege o "vir ao mundo",

na descidaao submundo mental,

tanto no sentido de vidas humanas

descascando camadas para chegar ao

quanto

cerne de qualquer questão,e assim

animais

e

vegetais,

ajudando a germinar os grãos no

possibilitando sua resolução.

solo e os projetos na vida.

LAMMAS - Hecate, a senhora da

BELTANE - Hecate, a curadora, traz o

terra,

mais

poder das ervas e das magias de cura,

ctônio, traz a Lei da Causa e

o que pode em um primeiro momento

em

seuaspecto

Efeito, mostrando que toda
ação temuma reação, e toda
causa tem uma consequência.

LITHA - Hecate, a guardiã do limiar,
ajuda adefinir limites, a dizer "não",
a ver até onde devemos influenciar
eser influenciados, delimitando e
protegendo espaços e pessoas.
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causar

dor,

mas

apenas

o

teor

necessário para fechar as feridas.
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