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Símbolos de Hécate 

A Chave, por ser ela detentora das chaves e 

guardiã dos portais do Submundo. 

A Tocha, para revelar o que há na obscuridade 

O Chicote, que revela um lado punitivo, mas que 

também é utilizado na simbologia de conduzir 

almas 

O Punhal, símbolo de poder espiritual. 

 

Uso da Chave Mestra 

A chave de Hécate possui uma relação íntima o 

nosso inconsciente, pois somos nós os 

detentores do nosso próprio reino sombrio 

interior. 

A chave mestra é um instrumento mágico de 

grande poder e com ela é possível acessar tudo 

aquilo que não é visto. 

O portador da chave pode utiliza-la de diversas 

maneiras. 
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Como âncora de feitiços, para selar e trancar 

segredos. 

• Acessar portais e abrir caminhos 

• Remover magia 

• Como amuleto em viagens, amuleto de 

proteção, amuleto contra inveja e pessoas 

indesejadas 

• Feitiços e rituais de proteção. 

• Como pêndulo de adivinhação 

• Debaixo do travesseiro para obter o 

conhecimento do significado dos sonhos. 

• Para chamar e liberar energia num ritual 

de invocação. 

• Para confeccionar uma ‘Escada das Bruxas’ 

e muito mais 

• Limpeza e consagração. 

É importante ressaltar, que como em tudo que 

envolve Magia exige persistência, determinação 

e disciplina. Ter uma chave mestra e não cuidar 

não terá nenhuma serventia.  
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A chave como todo instrumento mágico, deverá 

ser frequentemente limpa e consagrada. 

Encanto para Consagrar a Chave Mestra 

“Chave Sagrada, Chave Sagrada, Chave Sagrada 

Eu te atribuo a tarefa de desbloquear os 

caminhos do mistério. 

Conceda-me passar, deixe-me entrar e 

disponibiliza-me os segredos ocultos. 

Torne-se instrumento guia de meus passos, 

remova os obstáculos e proteja-me por onde eu 

andar. 

Que assim seja, que assim se faça e assim será” 

Roda de Hécate 

A Roda de Hécate é um símbolo usado por 

algumas tradições da Bruxaria. Parece ser a mais 

popular entre as tradições feministas e 

representa os três aspectos da Deusa - Donzela, 

Mãe e Anciã.  
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Este símbolo semelhante a um labirinto tem 

origem na lenda grega, onde Hécate era 

conhecida como a guardiã da encruzilhada 

antes de evoluir para uma deusa da magia e 

feitiçaria. 

De acordo com textos fragmentários dos 

Oráculos Caldeus, Hécate está conectada a um 

labirinto que espiralou como uma serpente.  

Esse labirinto era conhecido como Strophalos 

de Hécate, ou Roda de Hécate, e se refere ao 

poder do conhecimento e da vida. 

Tradicionalmente, um labirinto de estilo Hécate 

tem um Y no meio, em vez da forma típica de X 

encontrada no centro da maioria dos labirintos.  

Imagens de Hécate e sua roda foram 

encontradas no século I c.e. tabuletas de 

maldição, embora pareça haver alguma dúvida 

sobre se o formato da roda em si é realmente 

domínio de Hécate ou de Afrodite - havia 

alguma sobreposição ocasional de deusas no 

mundo clássico. 
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Tocha: representa a luz em meio a escuridão. 

Quando estamos perdidos diante dos desafios 

da vida, Hécate é chamada para nos trazer a 

clareza necessária. 

 

Punhal: Instrumento de proteção e poder 

pessoal, utilizado para fazer decretos dos nossos 

desejos e também para fazermos “cortes” em 

situações da vida (desapegos). 

 

Chicote ou Corda: um símbolo de Hécate 

utilizado com o intuito de “disciplinar”, a nós 

mesmos ou forças que nos auxiliam num feitiço 

ou ritual. 

 

Correntes: outro instrumento mágico com o 

poder de “aprisionar” forças densas e energias 

ruins contra nós. 
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Máscara: Hécate também é uma deusa que 

“desmascara” alguém ou revela algum segredo 

em que necessitados saber a verdade. 

 

Ervas: as principais utilizadas para intentos de 

proteção, expurgar o mal, exorcizar espíritos 

malignos e alterar os estados de consciência 

para desenvolver o psiquismo, são: açafrão, 

mandrágora (no Brasil é substituído por 

Gengibre), Mirra, Olíbano, Belladonna, 

Artemísia, Arruda e Alho. 

 

Espelho Mágico e Espelho Negro: Os espelhos 

também são instrumentos poderosos que se 

associam á Deusa Hécate. 

O Espelho Mágico é um portal para visões, 

profecias e projeções da mente. Já o Espelho 

Negro, é mais utilizado para ter visões de 

acontecimentos passados e comunicação com 

ancestrais. 
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Encruzilhada: Eu diria que este é o símbolo 

principal da deusa. 

Hécate é a Senhora dos caminhos, ela nos ajuda 

quando precisamos fazer novas escolhas, tomar 

alguma decisão, quando estamos confusos, não 

enxergamos a solução e necessitados de um 

guia espiritual. 

Pode ser associada a energia dos guardiões 

Exús, que abrem e fecham caminhos e nos 

orientam diante das dificuldades a nossa frente. 

 

 

 


