1º PRECE A SATÃ

PRECE A SATÃ
PRECE A SATÃ

In nomine dei nostri Satanas Lucifer excels.
Em nome de Satã, o soberano da Terra, o rei do mundo, eu comando as
forças das trevas para conferir o seu poder infernal sobre mim.
Abram totalmente os portões do inferno e venham diante do abismo
para me saudar como irmão e amigo.
Concedam-me as indulgências de que falo.
Eu aceitei o seu nome como parte de mim. Eu favoreço o justo e
amaldiçoo o corrrupto.
Por todos os Deuses do Inferno eo ordeno que todas essas coisas que
falo venham a se realizar. Venham adiante e respondam seus nomes
pela manifestação dos seus desejos.
Mestre das ciências malditas, velai por nós.
Príncipe imenso dos espaços infinitos, matéria e espírito, razão e força,
nós vos adoramos.
Satã esteja conosco, Amém.
E com seu espírito, Amém.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º SAUDAÇÕES AOS 4PRINCIPES DAS TREVAS (Serve de
comprimento exemplo--> Olá!!)

SAUDAÇÃO AOS QUATRO PRÍNCIPES
SAUDAÇÃO AOS QUATRO PRÍNCIPES

AO SUL SAUDO SATANÁS, AGIOS SATANÁS.
AO LESTE SAÚDO LUCIFER, AGIOS LUCIFER.
AO NORTE SAÚDO BELZEBU, AGIOS BELIAL.
A OESTE SAÚDO LEVIATAN, AGIOS LEVIATAN.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4º CONSAGRAÇÃO (Consagra itens , vida , local , serve tipo para
abençoar o Item)

CONSAGRAÇÃO
CONSAGRAÇÃO

Ouve os meus clamores, Senhor da Aflição
e dá-me mais violência, mais dureza e mais
inflexibilidade.
Que o meu coração não seja sentimental,
que minha vontade não amoleça, que os meus atos
não se tornem incapazes.
Que o Senhor Satã esteja comigo agora e
sempre e que sua mão me ampare nesta vida e na
outra que irei desfrutar.
Ethan!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------5º ORAÇÃO PRIVADA (oração individual)
ORAÇÃO PRIVADA

ORAÇÃO PRIVADA

Senhor das Maldades, purifica o meu coração,
concedendo-lhe a graça trazida das profundezas do
inferno.
Onipotente Senhor das Calamidades, lava os meus
lábios permitindo que eles possam anunciar o
presente, revelar o futuro e historiar o passsado.
Onipresente Senhor da Impiedade, concede-me estes
benefícios para que eu possa louvar-te nesse mundo
e trazer-te para sempre em meu coração.
Onisciente Senhor dos Sofrimentos, consente que os
meus olhos observem tudo e aprendam a te amar e
obedecer.
Ethan!
(Essa oração deve ser feita diante do altar)

Observações: Voce só pode fazer esta Oração se tiver um local
reservado para satã (TEMPLO) , ou alguma imagem de Satã

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6º Oração de Proteção a Sekhmet

ORAÇÃO DE PROTEÇÃO A SEKHMET
ORAÇÃO DE PROTEÇÃO A SEKHMET

Senhora do leão, da batalha, da espada, Sekhmet, terrível
deusa, estabeleça proteção a meu redor.
Quebre as paredes que me confinam. Ajude-me a me livrar
dos meus inimigos e obstáculos.
Grande Senhora, ajude-me.
Leoa da destruição e da vingança, meus inimigos me
circundam buscando minha queda.
Livre-me de suas influências. Conceda-me liberdade.
Ó poderosa e terrível amada de Ptah, atenda a meu pedido
por proteção.

Advertencia: Ela protege todos filhos de satã, ela proteje em todos os
sentidos, AVISO: todos nós temos um dia decretado por JEÓVA para
morrer , não devemos reclamar com demonio!.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------7º Oração Satanica (serve para glórifica nosso pai)

ORAÇÃO SATÂNICA
ORAÇÃO SATÂNICA

Glória a ti e louvor, Satã,
nas alturas do Céu em que reinaste;
E glória, nas negruras do Inferno em que sonhas,
silencioso e vencedor!
Faz que um dia o meu espírito repouse satisfeito,
contigo,
sob a árvore da Ciência, oh, Satã!
quando, moderno Templo, os seus ramos se abrirem.
Ethan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8º Oração PAI NOSSO QUE ESTAS NO INFERNO

PAI NOSSO SATÂNICO
PAI NOSSO SATÂNICO

Irmãos, eis a oração que Satã nos ensinou:

Pai nosso que estais no inferno
Glorificado seja o vosso nome
Prevaleça a vossa vontade
Assim na Terra, como no Céu e no Inferno
O poder nosso de cada dia nos dai hoje
Que não perdoemos as ofensas

Nem a quem nos tenha ofendido
Não nos deixeis cair diante de ninguém
Livrai-nos da covardia
Dai-nos a força.
Ethan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9º ORAÇÃO RESTAURADORA (Ela serve para restaura suas
energias, forças ...etc)

ORAÇÃO RESTAURADORA
ORAÇÃO RESTAURADORA

Se a insegurança bater-me como um vento furioso
Seja comigo, Satã.
Se a dúvida atingir-me como um relâmpago
Lembra-me da verdade.
Se o medo oprimir a minha vontade
Abriga-me em tuas asas negras.

Se a dor me paralisar com suas garras
Cura-me com teu infinito poder.
Se a depressão me inundar como a água em um
poço
Rega a minha alma de alegria.
Se a ansiedade se arrastar pela minha mente
Assuma os meus pensamentos e me coloca em terra
firme.
Se eu sentir que não sou bom o suficiente
Faz meu espírito brilhar como uma estrela
De forma a ofuscar os meus opositores.
E se em algum momento eu sentir que não posso ir
em frente
Arrebata-me com suas asas e dá-me toda a força
que eu precisar.
Ethan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10º Oração a LEVITAN (Para se vingar dos inimigos)

ORAÇÃO A LEVIATHAN

ORAÇÃO A LEVIATHAN
Leviathan, grande serpente do mar, deixe suas
águas de fluxo vingativo através de mim e deixe que
meus inimigos o vejam.

Grande serpente marinha, Senhor das
Tempestades, envia uma tempestade de grande
magnitude para aterrorizar os meus inimigos e para
que eles reconheçam o que fizeram de errado contra
mim.

Que meus inimigos sejam devorados em uma onda
de medo.

Lança um turbilhão de proteção ao redor de mim,
para que qualquer coisa sagrada ou profana que
venha me prejudicar possa ser aprisionada e
destruída.
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