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Deusa Hécate – Por que Rainha das Bruxas? 

Os três símbolos sagrados de Hécate são: 

 – a Chave, por ser ela carcereira do Mundo 

Inferior; 

 – o Chicote, que revela o seu lado punitivo e 

seu papel de condutora das almas;  

– e o Punhal, símbolo de seu poder espiritual, 

que mais tarde tornou-se o Athame das bruxas.  

Todos os animais selvagens eram consagrados à 

Hécate e por isso, foi mostrada muitas vezes 

com três cabeças de animais: o cão, a serpente 

e o leão, ou alternadamente, o cão, o cavalo e o 

urso. Seus animais mais conhecidos são 

entretanto, o cão e o lobo.  

O cipreste era a árvore sagrada da Deusa.  

Na mitologia grega, Hécate, como 

representação da Lua Escura, aparece sempre 

acompanhada por cães que ladram.  
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Como Deusa Tríplice, podia aparecer na 

representação de um cão com três cabeças (cão 

da lua), para lembrar de que em eras passadas 

ela própria era o cão da lua.  

Sua qualidade trina é representada também em 

estátuas posteriores, onde aparece como 

mulher tripla. Freqüentemente carregava 

consigo o cão que ela própria havia sido, ou 

uma tocha, emblema lunar, que é seu poder de 

fertilidade e seu dom especial.  

No Submundo, ou Mundo Inferior, Hécate é a 

carcereira e condutora das almas, a Pritânia, a 

“Rainha Invisível” dos Mortos.  

Tendo passado por Cérbero, o cão tricéfalo, e 

tendo sido julgadas pelos três Juízes dos Mortos 

(Minos, Radamando e Éaco), as almas devem 

chegar às encruzilhadas tríplices do Inferno.  

Nesse ponto, Hécate envia ao reino para o qual 

foram julgadas adequadas: para as campinas do 

Asfódelo, para o Tártaro ou para os Campos 

Elíseos.  
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Como aspecto de Deusa Amazona, a carruagem 

de Hécate era puxada por dragões. As mulheres 

que a cultuavam normalmente tingiam as 

palmas das mãos e as solas dos pés com hena.  

Seus festivais aconteciam durante a noite, à luz 

de tochas. Anualmente, na ilha de Aeginano 

Golfo Sarônico, acontecia um misterioso festival 

em sua honra.  

Hécate está associada a cura, profecias, visões, 

magia, Lua Nova, encantamentos, vingança, 

livrar-se do mal, riqueza, vitória, sabedoria, 

transformação, purificação, escolhas, renovação 

e regeneração.  

 

HÉCATE: Padroeira das Bruxas 

A Deusa Hécate, segundo algumas versões, 

recebeu o título de “Rainha dos Fantasmas” e 

“Deusa das Feiticeiras”. Para protegerem-se, os 

gregos colocavam estátuas da Deusa na entrada 

das cidades e nas portas das casas.  
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Medéia, que era uma de suas sacerdotisas, 

praticava bruxaria para manipular com destreza 

ervas mágicas e venenos, e ainda, para poder 

deter o curso dos rios e comprovar as trajetórias 

das estrelas e da lua.  

Há um grande números de bruxas que, ainda 

hoje, são devotas de Hécate, pois se sentem 

atraídas pelos aspectos escuros da Deusa.  

Hécate, como Anciã e Deusa da Lua Escura, 

compreende o “poder do silêncio”. Muitas 

viagens espirituais incluem um período de muita 

meditação e silêncio.  

É essencial praticarmos o silêncio em nossos 

rituais e meditações, pois só o silêncio abre as 

portas da consciência universal.  

Foi a Deusa Hécate que introduziu o alho como 

amuleto de proteção contra inimigos, roubo, 

mau tempo e enfermidades.  
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Todos os anos, a meia-noite do dia 13 de Agosto 

(Noite do Festival de Hécate), deve-se depositar 

cabeças de alho em encruzilhadas como 

oferenda de sacrifício em nome de Hécate.  

 

Hécate Hoje 

Hoje podemos nos relacionar com Hécate como 

uma figura guardiã do nosso inconsciente, que 

tem nas mãos a chave dos reinos sombrios que 

há dentro de nós e que traz as tochas para 

iluminar nosso caminho para as profundezas de 

nosso interior.  

Nossa civilização patriarcal talvez tenha nos 

ensinado a temer esta figura, mas se confiarmos 

em suas energias antigas, encontraremos nela 

uma gentil guardiã.  

Ela está presente em todas as encruzilhadas que 

existem em todos os níveis do nosso ser, 

manifestando-se como espírito, alma e corpo.  
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Devemos reconhecer que a imagem terrível, 

tenebrosa e horrenda de Hécate é um mero 

registro do medo inconsciente do feminino que 

os homens, imersos em um patriarcado 

unilateral, projetaram ao longo de milênios 

nesse arquétipo.  

Temos que encarar nossa Hécate interior, 

estabelecermos uma relação com ela e, 

confiando na sua assistência, permitir a nós 

mesmos o desenvolvimento de uma percepção 

desse rico reino do nosso Mundo Inferior 

Pessoal.  

 

Somente por meio dessa atitude poderemos 

nos tornar seres integrados, capazes de lidar 

com as polaridades sem projetar de imediato 

dualismos.  

Ao passar por uma encruzilhada, você irá se 

deparar com Hécate e ela dirá que nossas vidas 

são feitas de escolhas.  
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Não existem escolhas certas ou erradas, mas 

sim, somente escolhas. Independente do que 

escolher, a experiência, por si só, já é algo 

valioso.  

Hécate insiste para que não tenhamos medo do 

desconhecido. Os desafios apresentados 

precisam de um salto de fé da pessoa que faz a 

escolha.  

Confie que será capaz de fazer uma escolha 

quando chegar a hora. Conceda-se tempo e 

espaço, nunca se censure ou se culpe, apenas 

faça sua escolha.  

 

Oração á Deusa Hecate  

– Hécate Eu Sou Hécate eu sou, Mãe Negra, a 

Anciã.  

Meu rosto é enrugado como uma pedra idosa.  

Meus olhos são pretos como o breu, meus 

cabelos brancos como a neve.  
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Eu sou a noite escura sem lua.  

Eu guio pelo lugar da Caçada Selvagem com 

meu poder negro   

Pelo inverno à meia-noite  

Meu reino começa na noite do Samhain  

E dura até o dia da Luz de Imbolc.  

Para as bruxas, eu sou sua Rainha divina  

Sua líder, pelos séculos  

Eu as ensino o poder mágico extremamente 

forte  

Eu as ensino a diferenciar o certo do errado.  

Mas se elas fazem o que é errado minha fúria, 

as farão pagar por isso  

E minha vingança fará com que seus destinos na 

Terra fiquem marcados. 

Porque eu sou a Justiça, eu sou a Morte, eu sou 

a vingança, Lua Negra  
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Eu sou a sabedoria e o Amor e a condenação do 

Mal.  

Eu guardo todas as encruzilhadas de todos os 

lugares  

Quem viaja com o mal deve tomar cuidado!  

Eu tiro-lhes a alma e faço com que fiquem 

insanos  

Para que nunca mais tenham a sorte de cruzar 

meu caminho novamente.  

Eu sou terrível, gentil e implacável.  

O que você vê em mim é você mesmo. Quando 

sua hora chegar, eu o chamarei para junto de 

mim  

Para passar pelo lugar da Caçada Selvagem até 

seu renascimento.  

Então venha, minha Filha Bruxa  

Siga meu caminho  
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Do poder mágico, não tenha medo de minha 

fúria.  

Se você tiver coragem, será minha sacerdotisa  

A escolha é sua, o que você escolher 

acontecerá.  

 

Oração a Hécate  

“Ó Poderosa Hécate,  

Faça com que o círculo nunca seja quebrado,  

Faça com que a terra esteja sempre firme,  

Faça com que o vento seja sempre constante,  

Faça com que o mar esteja sempre agitado,  

Faça com que o fogo nunca se apague, e sua luz 

mostre o caminho.  

 

Hécate 

Faça-se sempre viva em minha alma. 
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” Esta é uma das orações poderosa das Bruxas, 

aonde seus pedidos à Deusa Hécate, 

geralmente são de proteção para suas magias e 

para ativar a energia dos seus poderes.  

Incenso de Hécate  

1/2 colher (de chá) de folhas secas de louro  

1/2 colher (de chá) de folhas secas de menta  

1/2 colher (de chá) de cardo seco  

1 pitada de resina de mirra  

1 pitada de resina de olíbano  

13 gotas de óleo de cipreste  

3 gotas de óleo de cânfora  

Usando um almofariz e um pilão, amasse o 

louro, a menta e o cardo até quase reduzi-los a 

pó.  

Agite as resinas de olíbano e de mirra.  

Adicione os óleos de cipreste e de cânfora e 

misture bem.  
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Guarde numa jarra coberta e bem tampada e 

deixe a mistura maturar por, pelo menos, duas 

semanas antes de usar.  

Queime num bloco de carvão em brasa durante 

o Ritual de Hécate (13 de Agosto) para honrar a 

11 Deusa ou nos rituais de lua cheia como 

poderoso incenso para previsão.  

Fonte: “Wicca – A Feitiçaria Moderna”, de 

Gerina Dunwich  

 

Chá de comunhão com Hécate  

– Um caldeirão  

– Cálice com água mineral  

– Uma colher (de sopa) de vinho branco  

– 1 colher (de chá) de erva cidreira  

– 1 colher (de chá) de cravo-da-índia  

– 1 colher (de chá) de jasmim  

– 1 colher (de chá) de canela  
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– 1 colher (de chá) de papoula  

– Mel puro a gosto.  

 

Preparação:  

Coloque o caldeirão no fogo e despeje nele a 

água do cálice. Espere levantar fervura e vá 

colocando os ingredientes de acordo com o 

encantamento:  

“Hécate, divina Hécate, Deusa das trevas, 

Invoco a ti grande protetora, para que me 

consagre como feiticeira.  

Honro-te e conjuro a ti, Em nome da lua, do 

céu, da Terra e do mar, seus domínios da Terra, 

do ar, da água e do fogo.  

Com este vinho homenageio-te e encanto esta 

poção  

Erva cidreira, pelos poderes da lua, para 

propiciar o amor perfeito.  
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Cravo-da-índia, pelos poderes de Júpiter, para 

propiciar a confiança perfeita.  

Jasmim da luz, para a unificação com a mente 

da minha Deusa.  

Canela do sol, para a recepção da luz interior do 

meu Deus.  

Papoula, para o poder da criação e da 

transformação da lua  

 

Chás das iniciantes, pelos poderes de Hécate.  

Para consagrar a mais nova bruxa. 

” 12 Aguarde três minutos e coe o chá. Coloque 

no cálice e beba-o, fazendo a seguinte 

consagração:  

“Hécate, grande deusa da lua, Me inicie neste 

caminho que conduz até á tua sabedoria 

prepara-me com tua força.  
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O caminho é a escuridão desta noite, a luz 

interior és tu que me propicias, através da luz 

da lua.  

Minha força é a tua força, atuando para o bem, 

a sabedoria e a felicidade.  

Agradeço pelas tuas criações e pelos teus 

caminhos,  

Revelados pelas gloriosas irmãs da antiga 

Tradição.  

Que assim seja ! “ Destrace o círculo de 

proteção corretamente e jogue o resto das 

folhas coadas aos pés de uma árvore mais 

próxima.  

 

Banho-Infusão de Hécate  

Este Banho simples contém dois ingredientes 

sagrados de Hécate – Mel e Lavanda.  
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– Coloque Leite morno para ferver. A 

quantidade é com você: quanto mais leite, mais 

luxuoso e relaxante o banho.  

– Quando o leite estiver quente, 

cuidadosamente adicione o mel, mexendo para 

que eles se misturem. (Caso contrário, o mel, 

apenas se deposita no fundo do recipiente.)  

– Retire do fogo, adicione algumas gotas de óleo 

essencial de lavanda, ou vários punhados de 

flores de lavanda recém colhidos.  

– Adicionar essa mistura numa banheira cheia 

de água morna ou em três litros de água para 

um banho comum de chuveiro.  

Banho mágico de Hécate  

“Banho mágico para comunicar com os mortos”  

Acessórios: 

 – 1 Vela violeta;  

– 1 pauzinho de incenso de lavanda; 

 – flores de lavanda, secas ou frescas.  
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Ritual:  

Acenda a vela e queime o incenso na sua casa 

de banho. Assegure-se que não será 

incomodada/o o resto da noite, pois deverá 

deitar-se imediatamente após o banho.  

Coloque a água bem quente, dentro da sua 

banheira, e ponha as flores de lavanda. Entre na 

água e relaxe, durante cerca de 30 mn, 

pensando na pessoa desaparecida, com que 

gostaria de comunicar.  

Submerja sua cabeça dentro da água do banho 

por alguns segundos, e quando a tirar para fora 

de água, diga o seguinte:  

“Hécate, tu que reinas sobre os desaparecidos, 

Acorda-me a graça de uma comunicação,  

Com F… (nome) através dos meus sonhos.  

As minhas intenções são puras e a minha 

demanda justa,  

Não incomodarei o seu descanso por muito 

tempo,  
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Acorda-me este favor, Que assim seja, por 

favor!”  

 

Saia da água e vá se deitar na sua cama, sem 

falar com ninguém, sem pensar em mais nada. 

Feche os olhos para adormecer. Receberá uma 

visita da pessoa no decorrer da noite. 


