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Editorial

O Beijo, pintado por Klimt entre 1907 e 1908, tem detalhes interessantes, e por isso
apresentamos esta obra na capa. As duas pessoas representadas possuem padronagens
diferentes, como dois microcosmos separados, e estas padronagens aparentemente
descasadas se reúnem harmonicamente no encontro dessas pessoas. Uma das pessoas
possui padrões espiralados e quadrados, enquanto a outra apresenta flores e círculos. Assim
como na pintura, a convivência entre paradigmas, e o compartilhamento de saberes entre
eles, tem o potencial de florescer um jardim inteiro aos nossos pés, focando muito mais nas
semelhanças do que nas diferenças de crenças, e focando no que realmente importa: o
bem-viver harmônico.
Nesta quarta edição da Revista Xaoz iremos falar sobre como nossos conteúdos psicológicos
podem seguir os ciclos da natureza à nossa volta por meio da Roda do Ano, e também
falaremos um pouco sobre os instrumentos mágicos que podem ser utilizados para auxiliar
esta conexão. Esperamos que todes possam ter ideias para colocar em prática esta arte
maravilhosa da Magia, que permite manipular o universo à nossa volta e o nosso universo
interno de forma tão intensa e harmônica.

Boa leitura!
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A Roda do Ano
O que está dentro é como o que está fora

A Roda do Ano representa, dentro de diversos sistemas mágicos neo-pagãos, um ciclo anual
de oito festivais, onde cada uma das ritualísticas possui celebrações referentes a uma etapa da
translação da Terra, e a posição do Sol na constituição das quatro estações do ano.
Historicamente, esse calendário é uma invenção recente, onde se busca o resgate de datas
comemorativas de algumas das principais religiões pagãs da Antiguidade, como celtas,
germânicos, mas também com fortes elementos greco-romanos e de outras tradições antigas.
O modelo de oito festivais foi construído gradualmente, com os registros colhidos das principais
fontes da “antropologia” pagã, constituída por pesquisadores do folclore medieval e as
possíveis raízes pagãs de tradições que permaneceram na cultura europeia e se conectaram
com a paranoia de caça às bruxas e da Inquisição.
Gardner, ao propor uma ‘bruxaria moderna’ (tecnicamente, 'contemporânea’), apresenta e
pretende um resgate e ressignificação dos termos de bruxaria carregados de estigma, para
recuperar seu uso com uma conotação positiva, muito embora muitos deles não sejam, em
essência, pagãos. Parte do conhecimento de Gerald Gardner foi compilado por Doreen
Valiente, que editaria o Book of Shadows, onde ocupou algumas das lacunas da visão mágica
da Wicca com aquilo que foi desenvolvido através dos anos pelos seguidores e iniciados da
tradição, o que inclui a descrição da Roda do Ano.
Entretanto, o modelo de oito festivais não nasceria de imediato. Um intercâmbio entre a
bruxaria moderna, onde Gardner entendia a importância de celebrar as principais efemérides
solares (solstícios e equinócios), e as ordens de neo-druidismo, que já celebravam quatro
grandes festivais irlandeses (Samhaim, Imbolc, Beltane e Lughnasad), geraria o modelo que
conhecemos hoje como a Roda do Ano, com oito festivais (entre os neo-druidas) ou sabás (na
Wicca e dissidências).

Imagem: as quatro estações, pixabay.
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Os Quatro Sabás Maiores
Os quatro festivais irlandeses (muitas vezes chamados de festivais do fogo) são aqueles onde
abundam fontes históricas e reminiscências folclóricas no Reino Unido, o que faz com que
estes sejam quase que um consenso em quase todos os modelos de roda do ano. Também por
isso é comum que diversos modelos usem as nomenclaturas gaélico-irlandesas, nem que seja
como nomenclatura alternativa. São estes: Samhaim, Imbolc, Beltane e Lughnasadh, todos
parte da tradição irlandesa.
Ainda assim, por algum tempo, Gardner usaria para estes festivais o nome de Vésperas
(véspera de maio, de agosto, de novembro, de fevereiro), dado que estes abriam os meses
correspondentes. Também ficariam conhecidos por outros praticantes wiccan como Sabás
Maiores, enquanto os quatro festivais ligados às estações do ano passaram a ser chamados de
Sabás Menores.
Os seguidores de Gardner (como Doreen Valiente) e outros grupos dissidentes da Wicca
também propuseram uma variedade de nomes distintos, alguns de origem escocesa/saxã
cristianizada como Candlemas (Missa das velas ou Candelária), Lammas (Missa do Pão) e
Hallowe’en (corruptela de All Hallow’s Eve, a Véspera de Todos Santos). Beltane não foi
adaptado, por não haver uma festividade saxã correlata, visto que a Walpurga’s Eve (véspera
de Walpurga) não tem os mesmos simbolismos.

Os Quatro Sabás Menores
Quanto às efemérides solares, a Wicca e o Neodruidismo (Ordem de Bardos, Ovates e Druidas
- OBOD) seguiram por caminhos um pouco distintos. Os wiccanos (como Aidan Kelly)
recorreram a três festivais da tradição germânica (Yule, Ostara, Litha) mas não encontraram
um para o equinócio de outono. A OBOD por sua vez criou feriados próprios, ligados à
mitologia do ciclo arturiano: Alban Elfed (equinócio de outono), Alban Eilir (equinócio de
primavera), Alban Hefin (solstício de verão) e Alban Arthan (solstício de inverno).
Após uma busca na mitologia galesa, os wiccanos escolheram Mabon, filho de Modron, para
compor e dar nome ao oitavo festival, que a maioria das fontes mencionava apenas como
Equinócio de Outono. Um festival “Maponos” consta do Calendário de Coligny, celebrado por
gauleses entre agosto e setembro, porém o calendário da Gália era lunisolar e a data de
Maponos não era fixa e nem coincide com equinócio de outono no Hemisfério Norte.

Roda Norte
Esta é a forma de celebrar as oito festividades de acordo com o calendário e estações do
hemisfério norte. Se entende que a maioria dos praticantes de religiões pagãs estaria
localizado no Hemisfério Norte, o que faz com que a egrégora das festividades e estações
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baseada naquela região seja magicamente mais forte para tais grupos; porém, autores como
Farrar já indicam a possibilidade de adaptação ao hemisfério Sul, na Austrália.
A ideia do círculo mágico como forma de produzir um lugar fora do tempo e do espaço para
aqueles que neste celebram ajudaria a liberar o praticante das restrições da natureza local.
Entendemos aqui que, à medida que uma religiosidade se distancia da natureza e “recria” a
mesma através de representações, ela se distancia de uma visão “natural” e vai
paulatinamente se aproximando de um sistema cerimonial, o que ainda seria compatível com
parte da estrutura mágica destas tradições.
Datas:
1 - Samhaim (15º de Escorpião) - 1 de novembro
2 - Yule (0º Capricórnio) - 21-23 de dezembro
3 - Imbolc (15º de Aquário) - 1 de fevereiro
4 - Ostara (0º de Áries) - 21-22 de março
5 - Beltane (15º de Touro) - 1 de maio
6 - Litha (0º de Câncer) - 21 de junho
7 - Lughnasad (15º de Leão) - 1 de agosto
8 - Mabon (0º de Libra) - 22-23 de setembro

Roda Sul
Quando as tradições de magia natural, bruxaria e paganismo europeus migraram da Europa
para os demais continentes ao longo do século XX, um problema foi encontrado por muitos:
como preservar a conexão com a natureza local se o calendário mágico está associado à
natureza europeia?
Uma das principais preocupações é: se as celebrações são sazonais, então obrigatoriamente
deveriam ocorrer na etapa do ciclo natural à qual correspondem. Não faria sentido celebrar a
noite mais escura e fria do ano em um dia em que a claridade solar e o calor de verão se
manifestam de maneira intensa. Ainda que haja compreensão de que parte da magia se
processa na mente da pessoa, o ambiente circundante exerceria forças sobre o praticante, logo
o esforço mágico e espiritual para situar o círculo em outro hemisfério - em condições
climáticas opostas - poderia desgastar os praticantes.
Datas:
1 - Samhaim (15º de Touro) - 1 de maio
2 - Yule (0º Câncer) - 21 de junho
3 - Imbolc (15º de Leão) - 1 de agosto
4 - Ostara (0º de Libra) - 22-23 de setembro
5 - Beltane (15º de Escorpião) - 1 de novembro
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6 - Litha (0º de Capricórnio) - 21-23 de dezembro
7 - Lughnasad (15º de Aquário) - 1 de fevereiro
8 - Mabon (0º de Áries) - 21-22 de março

Roda Mista
Alguns praticantes de bruxaria entenderam que nem a Roda Norte e nem a Roda Sul seriam
formas bem ajustadas para suas práticas mágicas.
Frente a isso, observaram que enquanto os quatro Sabás Menores eram efemérides solares,
os quatro Sabás Maiores eram datas fixas. Com isso, separaram a Roda do Ano em duas, uma
metade alinhada com as estações do hemisfério sul e a outra alinhada com os festivais do fogo
celebrados no hemisfério norte.
Datas:
1 - Samhaim (15º de Escorpião) - 1 de novembro
2 - Litha (0º de Capricórnio) - 21-23 de dezembro
3 - Imbolc (15º de Aquário) - 1 de fevereiro
4 - Mabon (0º de Ariés) - 21-22 de março
5 - Beltane (15º de Touro) - 1 de maio
6 - Yule (0º Câncer) - 21 de junho
7 - Lughnasad (15º de Leão) - 1 de agosto
8 - Ostara (0º de Libra) - 22-23 de setembro
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Imagem: a viagem da idade avançada, por Thomas Cole, 1842.

SAMHAIN
No hemisfério Norte em 31 de outubro, e no hemisfério Sul em 1º de maio (hoje datas fixas,
mas provavelmente este período era definido pela lunação na antiguidade), chega a hora de
honrar e celebrar mais uma vez a morte e aqueles que vieram antes de nós. Este também é
visto como um fim que antecede ao novo início, sendo tratado por variadas tradições como o
Ano Novo.
Foi sincretizado com a comemoração cristã de All Hallows Tide (Noite de Todos os Santos) ou
All Hallows Eve (Véspera de Todos os Santos), “ancestrais” do popular Halloween, onde
tradicionalmente as famílias buscam proteção contra os espíritos vagantes mal-intencionados e
podem entrar em contato com os seus falecidos queridos mais uma vez. Nesta ocasião os
povos galegos (que vivem entre Espanha e Portugal) celebram o Magusto, festa de colheita
das castanhas, onde se ofereceria uma ceia aos antepassados.
Outros mitos em diversos outros povos, como no País de Gales, na Alemanha, nos Países
Escandinavos e em outras regiões acima do Trópico de Câncer, nos retratam deuses e deusas
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em cortejo com sua matilha de cães fazendo uma vigorosa caçada que abarcaria vivos e
mortos; abaixo do Trópico de Câncer normalmente temos retratado o mistério de alguma
divindade ligada a vegetação e fertilidade se recolhendo para o mundo infernal enquanto a
terra se converte em esterilidade. Deuses como Gwyn ap Nudd, Odin, Bertha, Baba Yaga são
também são celebrados. Na Idade Média, lanternas feitas de nabo eram esculpidas com
carrancas para espantar maus espíritos, tradição que nos EUA daria origem as abóboras
decoradas.

YULE
Uma efeméride solar que acontece por volta do dia 22 de dezembro no Hemisfério Norte e do
dia 21 de junho no Hemisfério Sul, o Solstício de Inverno representa o momento do ano em que
a noite tem a sua maior duração. Quanto mais próximo das regiões polares, mais longa é a
duração da noite, enquanto próximo à Linha do Equador o fenômeno chega a ser quase
imperceptível.
Diversos povos da Eurásia estabeleceram rituais, mitos e celebrações relacionados à noite
mais escura, onde normalmente existe uma celebração envolvendo a representação do
renascimento da Luz. Algumas construções de pedra antigas, como a colina oca de
Newgrange, na Irlanda, parecem ter conexão com um sistema astronômico de determinar a
data precisa do dia do solstício. No dia exato do solstício, a luz entraria pelo portal e iluminaria
as profundezas da câmara interna. Pouco se sabe sobre as reais intenções da civilização que
construiu Newgrange, cerca de quinhentos anos antes da Grande Pirâmide, porém a obra teve
impacto significativo no imaginário coletivo.
Prever a regularidade das estações permitiria as civilizações agropastoris do neolítico planejar
o plantio, a colheita e, sobretudo no inverno, ter noção do racionamento dos alimentos
estocados até que os dias voltassem a ser amenos e a terra propícia ao plantio. Não é sabido
se os povos celtas celebravam em sua totalidade a efeméride, entretanto alguns mitos
parecem apontar minimamente não apenas o conhecimento desta data, mas atribuição de uma
relação divina ao fenômeno.
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Imagem: a viagem da idade adulta, por Thomas Cole, 1842.

IMBOLC OU CANDLEMAS
Imbolc é a celebração pagã do período final do inverno, que os irlandeses confirmavam através
do alinhamento solar com alguns megálitos e o segundo dentre os Grandes Festivais. Seu
simbolismo gira em torno da deusa Brigid (Exaltada, em gaélico), muito importante entre as
tribos celtas insulares e possivelmente a raiz da palavra latina “Britania” que dá nome à maior
ilha que hoje compõe o Reino Unido. No Hemisfério Norte é celebrada em 01 de fevereiro e no
Hemisfério Sul em 02 de agosto, sendo outro festival que provavelmente era baseado em um
calendário lunisolar e que foi absorvido pelo cristianismo como a festa da Candelária.
Está fortemente relacionada com a estação de lactação e parto do gado ovino, o que faz com
que as ovelhas e cordeiros se somem a Brigid como protagonistas deste festival. A palavra
Oimelc (um dos nomes do festival) significa literalmente “leite de ovelha”. Originalmente a data
não era fixa, mas sim determinada pelo início do nascimento dos filhotes do rebanho, o que
poderia ser cerca de quinze dias mais cedo ou mais tarde que 2 de fevereiro no Hemisfério
Norte. Também começam as atividades de aragem e revolvimento da terra, para que esta
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absorva a umidade na superfície, iniciando o ciclo de plantio em regiões e campos onde não
temos plantio de inverno.
Em poços e fontes consagrados a divindades, como Brigid, eram amarrados tecidos e fitas, e
muitas vezes oferendas de leite e mingau eram feitas em volta ou dentro da fonte de água. As
águas dessas fontes também eram utilizadas para abençoar pessoas, construções e rebanhos.
Pães, bolos, pastas, caldos, sopas e mingaus eram alguns alimentos usados nas refeições
sagradas, muitas vezes usando as sobras de cereais e o refugo que se acumulava no fundo
dos reservatórios de grãos. Cerveja e raízes também ajudavam a compor a Ceia de Brigid.

OSTARA
Ostara é celebrada no equinócio de Primavera, momento em que o dia e a noite têm a mesma
duração e as forças das polaridades se encontram em equilíbrio. Existe muita contradição
sobre as origens históricas desta celebração na antiguidade, sobretudo quanto à deusa Eostre,
citada no século VIII d.e.c. por Bede, monge e historiador da Inglaterra antiga.
Observam-se algumas deusas “austrais” que estão ligadas com o Leste e a Aurora,
representando a luminosidade que retorna, e que estão presentes nos achados arqueológicos
da Germânia. Efetivamente, Eostre é uma deusa que emerge durante o Romantismo Alemão,
onde pela primeira vez a ela são atribuídos simbolismos reprodutivos como os dos ovos, aves
e lebres.
Embora careçam de comprovações históricas, os movimentos de revivalismo celta atribuíram o
momento do Equinócio Vernal a uma variedade de deusas associadas aos rios e fontes
minerais. Uma destas deusas é a gaulesa Sequana, protetora da nascente do rio Sena,
retratada em um barco com cabeça de pato (que pode ter uma esfera ou ovo na boca) na proa.
A deusa recebia oferendas de imagens feitas em pedra e madeira dos órgãos aos quais os fiéis
desejavam receber a cura de enfermidades, além de frutas e dinheiro, e era retratada
acompanhada por animais como cães e pássaros de estimação (que poderiam ser parte da
oferenda votiva). Dentre as principais doenças para as quais as pessoas manifestavam desejo
de cura estavam aquelas do sistema respiratório e os problemas de visão.
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Imagem: a viagem da juventude, por Thomas Cole, 1842.

BELTANE
Uma das celebrações da antiguidade que foi resgatada e reinventada na modernidade, Beltane
representa o início do Verão no calendário gaélico, e muito provavelmente em outras regiões
célticas algo similar deveria ser festejado. Outra celebração, a germânica Noite de Walpurga,
também parece bem representada por boa parte dos círculos de praticantes do paganismo
moderno. Costumes típicos podem ser rastreados até a idade média, e embora existam
suspeitas de que sejam reminiscências pagãs, não existe comprovação histórica para além dos
festejos campesinos cristãos. A Wicca e o paganismo moderno amalgamaram e combinaram
várias dessas celebrações folclóricas naquilo que contemporaneamente chamamos de
“Beltane’ por conta da popularização da Wicca.
Beltaine, em gaélico irlandês, significa ‘Fogueira Luminosa’ e é conhecida e emblemática a
tradição acender uma enorme fogueira simbolizando o fogo compartilhado e o poder revigorado
do Sol. Na Ilha de Mann, com o fogo da fogueira coletiva, todos os fogos domésticos que foram
apagados para a ocasião seriam reacesos, e com o novo fogo as vidas domésticas seriam
renovadas. Também é nestas fogueiras que o gado era reunido, ou era conduzido entre duas

11

Revista
Xaoz

Volume 04
Dezembro/2020

delas, para ser promovida ritualisticamente sua revitalização e a proteção. Rebanhos, pastos,
plantações e pessoas recebiam bençãos para afastar pragas e doenças, bem como os
instrumentos de trabalho eram infundidos com energias para prover a prosperidade e a
laboriosidade.
Nesta celebração, onde a vida de uma sociedade voltada para a agricultura parece central,
instrumentos de trabalho e rebanhos eram abençoados como forma de garantir um bom início
para as estações de cultivo, almejando assim a prosperidade da terra. Arbustos eram
decorados com fitas, e poços e fontes de águas também eram limpas e enfeitadas para este
dia. Bolos de aveia eram produzidos na Escócia, com um pedaço de carvão no meio, e
semelhante ao “Bolo de Reis”: aquele que receber o pedaço com o carvão, escolhido ao acaso,
deve saltar três vezes sobre a fogueira.

LITHA
Litha significa "suave" em inglês antigo, além de "sofrer" ou "sacrifício" em línguas nórdicas e
"passagem" em sueco antigo, sendo um dos nomes para os festejos do Solstício de Verão,
uma das principais efemérides solares. Acontece por volta do dia 22 de dezembro no
hemisfério sul e no dia 21 de junho no hemisfério norte. É considerado "o dia mais longo", onde
a parte clara ocupa a maior parcela das 24 horas. Habitualmente as celebrações deste período
representam tanto o triunfo do Sol sobre as trevas, quanto o início do seu gradativo declínio.
Várias celebrações incluem fogueiras e festejos como os mastros adornados. No hemisfério
norte as festas juninas (Santo Antônio, São João e São Pedro) herdaram parte das tradições
folclóricas dos festejos solares, que também foram trazidas para o Brasil.
Um dos principais eventos "mágicos" e astronômicos deste dia é o alinhamento solar no
Stonehenge, e muitos monumentos megalíticos tinham a função de marcar esse fenômeno.
Também chamado de 'Midsummer', o Solstício de Verão tem ligação profunda com as fadas e
outros seres sobrenaturais. Não é por coincidência que 'Sonho de uma noite de Verão' (A
Midsummer Night's Dream) apresenta uma atmosfera feérica, misturando folclore britânico com
uma narrativa greco-romana.
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Imagem: a viagem da infância, por Thomas Cole, 1842.

LUGHNASADH OU LAMMAS
Lughnasadh são os Jogos de Lugh ou Festejos de Lugh. Neste festival, que se assemelha às
Olimpíadas, era feita pelo deus Lugh como homenagem à sua mãe adotiva. Tailtiu era uma
deusa Fir Bolg e esposa do último rei desta tribo. Morreu ao preparar e tornar verdes as terras
da Irlanda, o que permitiu o estabelecimento da agricultura.
Lugh (cujo nome significa Luz) é um deus celta irlandês que nas religiões pagãs modernas está
associado ao Sol, enquanto os movimentos de reconstrucionismo celta o associam à claridade
do lampejo do relâmpago. Meio fomoriano e meio Tuatha de Dannan, foi profetizado que desde
quando nascesse estaria destinado a assassinar seu avô Balor, rei dos fomorianos.
No calendário cristão, após o processo de conversão dos povos celtas (já no período de
conquista das ilhas pelos povos anglos e saxões) nesta data a Igreja Católica celebrava
Lammas, a libertação de São Pedro da prisão, onde era celebrada a 'missa do pão' e muitos
pães eram produzidos com o trigo recém colhido dos campos.
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MABON
Comemorado no hemisfério Sul em 22-23 de março, foi estabelecido pelos wiccanos como
festival que completa a Roda do Ano com oito festivais. Há indícios , ainda que fracos, de
celebrações entre os povos da Europa Setentrional, ou entre as tribos Germânicas. Estes
povos realizavam celebrações caseiras ou menos robustas como os outros festivais.
Neste festival celebra-se a colheita dos frutos, além da última floração das árvores e arbustos,
bem como a última parte do campo de trigo que é ceifada antes do inverno - uma vez que há
três colheitas, por não amadurecer de forma uniforme.
Mabon (ou Maponos, filho mais velho), personagem da mitologia galesa e do círculo arturiano,
é filho de Modron (que muitos consideram Dea Matrona, literalmente deusa mãe). Sua história
encontra similaridades com o mito de Perséfone e Deméter, e em seu mito teria sido roubado
dos braços da mãe quando ainda recém nascido para atender a desígnios mágicos.
Por: F. Surati, G. Costa e G. Nicodemos.
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Instrumentos Mágicos
Como preparar e consagrar objetos para uso ritualístico
Varinha, adaga, taça, pantáculo, espelho, vassoura, grimório, UFA! Quanta coisa é preciso pra
fazer bruxarias! Mas será que precisa mesmo? Vem com a gente que vamos falar sobre os
principais instrumentos da magia, seus significados arquetípicos, mitologias, histórico e dicas
para fazer, consagrar e utilizar cada um deles.

SAGRADO VS. PROFANO?
A busca pela magia é necessariamente a
busca pelo transcendental. Ao mesmo
tempo, a gente pode perceber que a magia
é uma atividade que também tem um
âmbito natural, além do possível âmbito
sobrenatural.
Isso implica dizer que a arte da
consagração é fundamental para conectar
estes âmbitos na magia. Trazer o
transcendental para um objeto ou lugar
naturais, ou ativar e manifestar o aspecto
transcendental do seu objeto ou lugar é
uma habilidade básica de magistas. É uma
jornada de desenvolvimento que vai do
identificar até o operar, um desenvolvimento sem data para acabar.
Quando falamos do sagrado, estamos, necessariamente, falando do profano. O exercício de
conectar os dois planos em um objeto, na consagração, é saber transitar entre planos e
conceitos. O uso dos símbolos, ingredientes, horários, locais e métodos é uma prática que
pode ser simplória, simples, complexa ou complicada. Magistas que são capazes de executar,
testar, medir, e entender esses processos são, em algum grau, metódicos, e talvez essa seja a
característica que mais aproxima a magia da ciência.

CONSAGRAÇÕES EXISTENTES OU PRÓPRIAS
Como muitos paradigmas mágicos sugerem, a consagração pode ser entendida com duas
posturas de magistas: o uso de processos desenvolvidos por outrem, ou o desenvolvimento
próprio de processos de consagração.
Quando nos dispomos a ouvir “outras vozes”, isso inclui não só pessoas com vivências
diferentes das nossas, mas espíritos, entidades, oráculos, deidades e etc.; estamos nos
colocando em uma posição de receber, possivelmente em um estado de contemplação. Isso
nos permite alimentar nosso repertório simbólico e aprofundar nosso entendimento do nosso
paradigma. Nesse momento, a capacidade mágica é nutrida.
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Quando nos dispomos a praticar, exercendo nossa vontade (mesmo que errando) e adotando
uma postura crítica e assertiva sobre o que fazemos, como fazemos e em que podemos
melhorar, isso nos permite viver a nossa arte mágica. Nesse momento a magia ganha força, e
novos métodos podem se desdobrar daí, aprimorando o que foi aprendido na teoria por meio
de uma prática própria, única.
Atrelar teoria e prática (a práxis) é um método intimamente mágico!

GRIMÓRIO
Os Grimórios Mágicos são uma forma de
registrar fisicamente e tentar trazer para a
mente consciente as informações que
foram obtidas em gnose, captadas pela
intuição ou recebidas diretamente via
inconsciente. A própria ação de tentar
descrever em palavras o que foi vivido em
uma experiência mental e espiritual pode
fazer com que percebamos elementos que
antes não tínhamos nos dados conta, e
muitas vezes permite encontrar as
melhores palavras para dar sentido à
experiência.
Além disso, no grimório (que também pode
ser entendido como um diário mágico) fica registrado o progresso do treino mágico individual, e
as informações podem se complementar entre horizontes de tempo aparentemente distintos.
Uma peça do quebra-cabeça pode ter sido captada com um ano de diferença de outra peça, e
somente por meio do grimório será possível montar o conjunto completo.
Com o uso de grimórios, as experiências se tornam replicáveis, e o magista passa a ter um
cardápio de rituais desenvolvidos por ele ou adaptados de outros grimórios que melhor se
adequam a seu arcabouço mental. Muitas vezes, porém, o que serve para uma pessoa pode
não servir para outras, então a leitura de um grimório de terceiros nunca pode ser feita de
forma fria e exata, requerendo interpretações e reinterpretações constantes.
O grimório mágico deve conter datas e horários (que permitem uma melhor análise posterior do
progresso do magista), e pode incluir informações que o praticante achar relevantes dentro de
seu paradigma. Se o magista trabalha com planetas e signos, seria vantajoso fazer e registrar
o mapa astral do horário do ritual. Se trabalha com entidades egípcias, seria vantajoso
consultar o calendário Kemético. Se está sintonizado com as estações ou signos, seria
vantajoso anotá-los. Se usa algum oráculo, seria vantajoso fazer uma consulta antes e/ou após
o ritual para verificar as energias atuantes e a eficácia do rito.
Porém, como mencionado, o grimório deve ser customizado com base nos métodos preferidos
pelo magista. Caso sejam utilizados oráculos ao início e ao final da prática, devem ser
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preparados campos específicos para registro dos resultados, e os sonhos nos dias próximos
aos do ritual também podem ser anotados em campos específicos, etc.
O grimório pode ser feito com um caderno ou livro, pautado ou não, ou de forma digital em um
arquivo de texto. O material usado e o valor gasto para se fazer um grimório não importam, o
que importa é que o inconsciente do usuário tenha uma conexão com o instrumento de forma
que confie em colocar ali suas impressões mais profundas, e de forma que seja influenciado
pelo que foi escrito, promovendo experiências mais ricas com o passar do tempo. Caso
desejado, pode ser realizada consagração a uma entidade de sua escolha, e de forma geral
isso pode ser feito junto a seres relacionados à escrita como Nabu, Thoth, Hermes, Mercúrio,
Dantalion.

CÍRCULO MÁGICO
Os círculos mágicos são utilizados para simbolizar a criação de uma área específica que
potencializa, protege, isola e/ou transmuta uma parte do espaço-tempo para que possam ali
ser feitos rituais. Embora o círculo mágico traçado (físico) possa ser visto por qualquer pessoa,
o círculo mágico energético (astral), produzido a partir da ativação dos traçados ou durante sua
confecção mediante intenção, é que tem significado a nível mágico. Alternativamente, um
círculo mágico pode ser traçado apenas no astral, sem representação física. Apesar do nome,
um “círculo” mágico pode inclusive ser quadrado ou hexagonal a depender da vertente.
Na confecção dos círculos, podem ser utilizados nomes de poder, nomes de deuses, anjos e
demônios, palavras mágicas, símbolos e glifos. Ele pode ser dividido em níveis partindo do
centro até a borda e/ou em seções representando direções cardeais, direções cardeais e
colaterais, signos do zodíaco, entre outras divisões. Em diversos grimórios podem ser
encontradas regras específicas de traçado para que sejam feitos os círculos de poder daquela
vertente. Dentro do círculo, a pessoa é o ponto central que irá canalizar e comandar aquela
dimensão espaço-temporal criada - formando um circumponto -, e sua intenção será
potencializada por estar ali dentro.
A forma clássica de se confeccionar um círculo mágico é o seu traçado diretamente no chão
usando sal, giz ou tinta consagrados. O sal grosso tingido, a exemplo do que é usado nos
tapetes de sal cristãos, pode ser uma opção para desenhar as linhas com fácil remoção
posterior. A areia tingida, utilizada em mandalas tibetanas, também é uma opção.
Considerando a praticidade, recentemente têm sido vendidos panos impressos ou pintados
com diversos modelos de círculos mágicos mais conhecidos, que podem também ser
confeccionados artesanalmente usando um tecido do tamanho desejado (ex: um lençol velho)
e tintas consagradas.
Em uma outra visão, o círculo mágico pode ser traçado de forma menor, no altar, em uma
mesa ou toalha, e entende-se que o magista não precisa estar em seu interior para que sua
intenção ali esteja. Neste caso, pode ser utilizado um elemento em miniatura para simbolizar a
pessoa dentro do círculo (uma peça de xadrez, um peão de jogo de tabuleiro, uma carta do
Tarot, etc), e os demais elementos são manipulados ao seu redor conforme desejado.
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BASTÃO, VARINHA
Os bastões e instrumentos similares como
varinhas, cetros, baquetas, cajados,
representam de forma geral a intenção
focada e direcionada para um objetivo. Por
meio da hábil mão do praticante, o ritual é
regido como uma orquestra, e as energias
se posicionam de formas propícias
comandadas de acordo com movimentos. A
intenção direcionada também significa que
não há espaço para inseguranças, pois
naquele momento a pessoa tem o controle
da situação, e o comando sobre seu
microcosmo influenciando o macrocosmo.
No Egito, o cetro de Seth permitia aos
governantes mostrarem que podiam incisivos como o ar do deserto, e Esculápio comandava
que os corpos se regenerassem com seu bastão que até hoje está na insígnia dos médicos. No
âmbito de Hermes e Mercúrio o caduceu tomou também ares de elemento comunicador. No
Tibet os dorjes (ou vajras na Índia) eram cetros representando o trovão, e tanto Zeus quanto
Baal possuem instrumentos parecidos. As volvas utilizavam suas varinhas para lançar feitiço na
magia Seidr, e alguns selos rúnicos se chamam Gadrastalfir pois deviam ser desenhados em
(ou com) bastões mágicos. Varinhas de fiar também são elementos interessantes pois
permitem tecer os destinos enquanto se tecem fios.
A confecção do bastão pode variar da mais simples à mais complexa, utilizando madeiras
comuns ou específicas, com ou sem cerne, com ou sem trançados de cobre e pedras e penas
para aprimorar seu significado energético. Opções mais fáceis de confecção que podem ser
citadas seriam o uso de galhos, lápis, arames, ou outros objetos longilíneos que a pessoa sinta
que possam ser consagrados para esta finalidade. Podem ser desenhados símbolos referentes
aos deuses de consagração, e alguns exemplos de divindades que podem ser citadas para se
consagrar o bastão incluem Seth, Hermes, Zeus, Baal e as Nornes. O naipe de paus no Tarot
também pode ser utilizado em combinação com a varinha física.

ESPADA, FACAS, ATAME
A espada representa o fio cortante da mente de uma pessoa, evitando que as energias saiam
de controle e racionalizando as partes de um rito que precisem ser racionalizadas. São citadas
em diversos grimórios as facas de cabo preto ou branco, muitas vezes com inscrições
específicas no cabo e na lâmina. Temos também a figura do atame, artavus, arthame ou
athame, que seriam similares à adaga, além das facas mágicas Kris da Malásia que eram
estudadas por Gardner quando este inaugurou sua vertente.
Mitologias sobre espadas e adagas mágicas são numerosas, e certamente os Ciclos Arturianos
e as lendas de Sigurg (ou Siegfried) com o dragão metamorfo Fafnir são apenas algumas das
mais famosas. Os espíritos de facas do Egito auxiliavam no cumprimento da lei divina de Maat
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quando algum ser espiritual saía dos eixos. É interessante observar que em muitos textos
antigos se diz que os demônios são alérgicos ao ferro, e também que em vários deles é
especificado que a lâmina da adaga seja feita deste material. O ferro tem um dos mais estáveis
núcleos na tabela periódica, impedindo que reações em cadeia ocorram (por exemplo no
interior de estrelas), e exatamente por isso ele é um dos elementos mais abundantes na crosta
terrestre e em outros planetas.
Uma opção simples para a confecção da “espada” é o uso de uma faca, que pode ser gravada
com símbolos mágicos no cabo e na lâmina dependendo da vertente escolhida. Opções mais
elaboradas podem se tratar de adagas feitas exclusivamente para finalidades mágicas, e
sabe-se que Tutankhamun tinha uma adaga feita com ferro de meteorito entre seus pertences.
O naipe de espadas no Tarot também pode ser utilizado em combinação com a espada física.

CÁLICE, FRASCO
O cálice, taça ou copa representa o
elemento água por sua conexão com o
consumo de bebidas, mas pode também
estar relacionado à ebriedade no que se
refere a bebidas alcoólicas, ou a efeitos
mágicos com poções, venenos, remédios e
óleos. O frasco também pode ser
conectado a tais líquidos, embora tenha
uma função mais de armazenar do que
propriamente de permitir o consumo.
Entre as aparições míticas do cálice
contendo líquidos especiais, podem ser
citadas: o Santo Graal, contendo o sangue
de Cristo (inclusive citado em histórias
sobre grupos que teriam devotado sua vida
a procurá-lo); o Soma que poderia conferir
poderes divinos na Índia, o Néctar consumido junto à Ambrosia dos deuses gregos; a taça com
o Kykeon de Deméter; e o Hidromel que conferia inspiração poética nos mitos Nórdicos. O
cálice de esmeralda de Lúcifer, o cálice da poção de Samael e o cálice com veneno citado na
história de São Bento são outras menções com forte significado ritualístico.
Um cálice pode ser utilizado nos ritos de “trazer a lua para baixo”, quando o líquido que reflete
a lua fica embebido dos poderes lunares, e também pode ser empregado no preparo de elixires
de cristais. No caso dos cristais que se dissolvem ou se alteram em contato com a água, um
frasco transparente contendo apenas o cristal pode ser colocado dentro de um recipiente ou
taça contendo a água em si, sem que esta entre em contato com o cristal. Um copo ou frasco
transparente contendo água pode ser colocado sobre um sigilo, carta de Tarot, entre outros
símbolos, para que a água seja imbuída de seu poder. O naipe de copas no Tarot também
pode ser utilizado em combinação com a taça física.
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PANTÁCULO, MEDALHA
Um pantáculo é um símbolo mágico geralmente gravado ou desenhado em uma superfície
física como um pedaço de pergaminho ou papiro, uma moeda de metal, uma ficha de madeira,
uma bolacha de cera, entre outras. Simplificações possíveis incluem o uso de papel comum,
para confecção dos pantáculos.
Além da adaptação de materiais, existe um certo dissenso sobre o uso dos pantáculos em
alguns grimórios antigos, podendo ser entendido, dependendo da tradução, que o pantáculo
deve ser derretido (no sentido de “confeccionado”) no dia e hora propícios, ou que o pantáculo
deve ser derretido (no sentido de “destruído no fogo”) naquele dia e hora. De qualquer forma,
ambos os entendimentos envolvem o uso de uma medalha consagrada onde foi gravado o
símbolo correto. Muitas vezes cores e materiais são definidos no grimório, e os dias e horas
para confecção podem estar definidos ou ser escolhidos pela janela astrológica propícia.
Moedas com desenhos e efígies podem ser ressignificadas para simbolismos mágicos, e de
fato muitas das moedas antigas (dracmas, denarius, ashrafi), sendo elas comemorativas ou
não, apresentam símbolos hoje considerados mágicos - o farol de Alexandria, os deuses de
cada cidade, os nomes de reis protegidos por divindades. Medalhas também podem ter esta
utilização, dependendo do simbolismo desejado. O naipe de ouros no Tarot também pode ser
utilizado em combinação com a moeda física.

CALDEIRÃO
Caldeirões podem servir para queimar e
ferver ingredientes, e neste caso as
energias trabalhadas podem ser a dos
próprios ingredientes. Porém o caldeirão
em si é abordado em diversas mitologias,
com significados que também podem ser
aproveitados.
Entre os exemplos podem ser citados o
caldeirão da inspiração poética da deusa
Cerridwen, o caldeirão da ressurreição
“Pair Dadeni” do conto de Branwen, os
caldeirões contendo ouro dos Leprechauns,
e os caldeirões onde são preparadas
poções em Macbeth, além é claro do
caldeirão de Circe. Há lendas chinesas
onde os caldeirões conferem poder sobre as terras, e são citadas jornadas para buscar
caldeirões encantados.
Podem ser utilizados no caldeirão incensos, frutos, ervas, óleos essenciais, ingredientes de
origem animal, e quaisquer elementos que não gerem gases tóxicos ou o oxidem
demasiadamente. Caso a queima seja o objetivo principal, este instrumento pode ser
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substituído por um rechaud, um pires de vidro temperado ou uma pequena placa de mármore,
sendo apenas ajustado o fluxo de ar no ambiente.

ESPELHO
O espelho mágico pode ser feito de materiais que reflitam minimamente a luz como por
exemplo metais polidos (método de confecção comum no Egito e Etrúria) ou pode se tratar de
um espelho convencional. Pode ainda ser feito de obsidiana, trazendo para o instrumento
energias vulcânicas e de acesso ao submundo que podem ser ativadas ritualisticamente. Outra
opção é que o espelho seja uma simples superfície revestida com uma tinta brilhante, perolada
ou escura (se tornando um espelho negro), ou ainda papel laminado.
O método de ativação do espelho pode variar conforme a vertente, e neste sentido Franz
Bardon (em seu livro Magia Prática - O Caminho do Adepto) indica uma técnica simples e
eficaz que é a consagração por meio de um condensador fluídico espalhado sobre sua
superfície. O condensador fluídico é preparado utilizando álcool e ervas escolhidas de acordo
com o simbolismo desejado, e permite que o espelho seja usado para: (i) ver através do tempo
e do espaço; (ii) trazer energias dos planos espirituais; (iii) facilitar a projeção para outros
planos; (iv) contactar energias e entidades; e (v) influenciar pessoas à distância.
A mitologia referente a espelhos mágicos pode ser vista de relance em fábulas famosas, como
aquelas que influenciaram Branca de Neve e Alice Através do Espelho. No campo científico,
espelhos têm sido utilizados como meio para trazer fótons virtuais ao mundo real, o que
curiosamente se encaixa na simbologia metafísica. Ao olhar fixamente para o espelho em
estado de gnose, a mente pode visitar outros planos e captar informações, o que é visto por
exemplo nas práticas de Skrying.

ÓLEO, SAL, INCENSO, VELA
Óleos de aroma neutro, sal grosso ou
refinado, carvão e gomas, cera ou parafina,
podem servir de veículos para a elaboração
de óleos, sais, incensos e velas junto a
outros ingredientes e pigmentos. O
significado mais comumente atribuído a
estes materiais consumíveis (óleo, sal,
incenso, vela) acaba sendo aquele trazido
pela cor e pelos ingredientes utilizados em
sua composição, mas a forma de
apresentação também pode ser utilizada
para
emprestar
alguns
simbolismos
interessantes ao ritual.
Óleos podem estar relacionados ao reino
das águas, que rege sentimentos e
emoções, permitindo influenciar estes aspectos. Sais podem ancorar energias e tratar do corpo
físico mas também de bens materiais, por sua associação com a terra. Incensos podem ser
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relacionados ao ar, tornando o intelecto mais sagaz e ativando a rapidez de raciocínio,
enquanto as velas podem representar o fogo, fornecendo centelhas de criatividade e levando
os pedidos ao mundo espiritual. Alternativamente, as regências do incenso e da vela podem
ser trocadas, uma vez que ambos têm sua contribuição de fogo e ar.
Sendo assim, o simbolismo do veículo (terra, água, fogo, ar) pode ser aliado ao simbolismo dos
ingredientes (ervas, flores, resinas, madeiras) e ao simbolismo das cores (trazidas por tintas e
pigmentos) para elaborar óleos, sais, incensos e velas customizados para cada intento mágico.
Como sempre, deve-se prestar atenção a possíveis alterações físico-químicas que ocorrem
com a mistura dos ingredientes e com a sua queima.

CRISTAL, PEDRA
Cristais e pedras podem ser utilizadas de diversas formas na magia. Os poderes mágicos de
um cristal ou pedra (rocha, minério, etc) podem ser aprimorados pela consagração e/ou
programação para alinhar o objeto à intenção do ritual.
Entende-se que alguns cristais como o quartzo transparente podem ser programados para uma
ampla gama de intentos, enquanto outros têm certas potencialidades, o que direciona melhor
seu uso porém pode limitar os intentos dependendo do paradigma. Rochas vulcânicas podem
ser ativadas com poderes de Hefesto, enquanto resinas fossilizadas (âmbar) não são
propriamente cristais mas trazem aspectos de ancestralidade. Ametistas estão presentes em
mitos de Baco, e diz-se que poderiam curar ebriedade.
Outra utilização interessante de pedras é a confecção de tabuletas que podem ser pintadas ou
entalhadas com textos e símbolos sagrados. Argila pode ser utilizada para confeccionar tábuas
nos moldes sumérios, e uma placa rochosa pode ser utilizada para obter visões no método
descrito por Crowley no Liber 418. Cristais podem ser utilizados para skrying como feito por
Dee e Kelley, e pode ser até melhor o uso de cristais com inclusões e imperfeições, pois a
mente poderia viajar encontrando imagens nas falhas do cristal. Uma vela, incenso ou sigilo
colocados atrás do cristal também proveem um método interessante para skrying.

OUTROS INSTRUMENTOS
Além dos instrumentos classicamente
citados na magia, existem grimórios e
vertentes que citam outros de usos muito
específicos. Existem ainda mitologias que
abordam instrumentos de poder dos
deuses, que podem ser usados como
inspiração para elaborar instrumentos
consagrados aos mesmos.
No grimório Magical Calendar, são
abordados 8 instrumentos mágicos dos
patriarcas: a femoralia, a túnica, o cíngulo, a tiara, a estola, o avental, o intelecto (representado
possivelmente por um livro) e a placa de ouro. Terços, rosários, aspersor, tríbulo e sinetes
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também são velhos conhecidos das vertentes hebraico-cristãs. Em outras vertentes existem
instrumentos historicamente conectados à ritualística como as roupas de sacerdotes,
japamalas, chocalhos, tambores, instrumentos de mumificação, entre outros. O significado
arquetípico desses objetos é mais diretamente compreendido, analisando-se o contexto
ritualístico no qual se inserem.
Hécate tem centenas de formas e epítetos, e cada uma pode ser representada por objetos
diferentes, como chicotes, chaves (também aplicáveis a Janus), foices (também aplicáveis a
Deméter e Cronos), tridentes (em sua forma Einalia, também aplicável a Poseidon), tochas e
archotes, etc. Estas e outras divindades gregas e romanas têm seus instrumentos de poder
que podem também ser consagrados: o martelo de Hefesto, o arco e flechas de Ártemis, a
maçã dourada de Éris. Deuses indianos, sumérios, egípcios, chineses, japoneses, e de cada
uma das mais de 300 etnias originárias do Brasil, por exemplo, também possuem seus
instrumentos de poder.
Instrumentos relacionados a atividades com potencial mágico já foram e podem continuar
sendo ressignificados como elementos de poder: colheres de pau que auxiliam na culinária
mágica, rodas, bastões e agulhas de fiar para tecer o espaço-tempo, vassouras que promovem
o poder de voar, pilões que permitam macerar ervas e sementes.
Outros instrumentos variados podem ser consagrados para auxiliar em intentos mágicos:
ampulhetas e relógios, máscaras, berrantes, cornucópia, pederneiras, sinetes, instrumentos
musicais, pêndulos, piões, anéis, colares, abanos, abanilhos, leques… Basta analisar o que se
faz com aquele instrumento na vida “profana”, ampliar o significado analisando os aspectos
emocionais, mentais e espirituais relacionáveis, e carregar o objeto com a intenção
(possivelmente consagrando-os a uma divindade)..
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