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Conexão com Hécate 

Hécate nos ajuda à mergulharmos em nossas 

sombras, retirando de nossas máscaras e nos 

envolvendo em auto-descoberta.  

Para cultuar a Deusa envolve responsabilidade e 

disciplina, não sendo aconselhado para quem 

não tem certeza, ou desconhece os atributos da 

Deusa. 

Da mesma forma, Hecate faz uso de suas tochas 

para iluminar nossos caminhos e nos auxiliando 

na hora de recomeçarmos algo. Quando nos 

deparamos com incertezas que nos deixam 

angustiados, a Deusa vem em nosso auxilio para 

nos acalmar e mostrar que há caminho á serem 

percorridos ainda. 

Todavia, ela não ensinará apenas o caminho na 

terra. É necessário termos sabedoria, e ela nos 

guia para adquirirmos. 
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Ao mesmo tempo, ela também é conhecida 

como uma deusa do caos, fertilidade, parto, 

protetora da navegação e o despertar feminino 

que existe em nós. 

 

Elementos ligado a Deusa 

Ervas  

salgueiro, teixo, mandrágora, cíclame, hortelã, 

cipreste, tamareira, dente-de-leão; 

 

Elementos naturais  

água e terra; 

 

Pedras  

ônix, turmalina negra; 

Cores  

preto, azul, vermelho, branco, dourado, cinza; 
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Dia da semana  

sábado ou segunda-feira; 

 

Mês do Ano: Agosto 

Dias de honra a Hécate  

31/01, 27/02, 04/03, 13/08, 21/09, 31/10, 

01/11, 07/11, 16/11; 

 

Festas de Hécate  

13 de Agosto e 30 de Novembro; 

 

Lua  

Minguante e Nova; 

Associações: trabalhos psíquicos, mistérios e 

segredos profundos e escondidos, 

predição, feitiços e transes; 

 

 



7 
 

Animais 

mariposa, cão, loba. 

 

Conclusão 

Hécate é uma divindade que fica claro que seus 

atributos são grandes. Levando em 

consideração a seriedade que seus devotos 

falam para os iniciantes sobre a 

responsabilidade, nos trás a impressão de que 

devemos a conhecer devidamente. 

A noite do dia 13 de Agosto, os gregos 

realizavam misteriosos rituais em homenagem a 

Hécate, Deusa da Magia e da Transformação.  

Era tempo de pedir orientação perante decisões 

difíceis, de pedir à Deusa que baixasse as 

névoas que cobriam o futuro, fazendo com que 

os melhores caminhos pudessem ser 

escondidos.  
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Nesta Conexão poderemos pedir o auxílio da 

Deusa para que ela nos permita ver através do 

véu, ajudando a transmutar as sombras do 

passado e guiando as escolhas no presente para 

que os melhores caminhos possam ser 

apresentados à nós no futuro.  

Chá Energético especial, com algumas ervas 

especiais que favorecem a conexão, 

possibilitando expandir a intuição e mente para 

o ritual.  

Ingredientes para o chá 

– Água mineral  

– 1 colher (sopa) de vinho branco  

– 1 colher (chá) de erva cidreira  

– 1 colher (chá) de cravo-da-índia  

– 1 colher (chá) de jasmim  

– 1 colher (chá) de canela em pó  

– Mel puro à gosto (para adoçar, caso deseje)  
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Materiais para o Ritual 

– Um punhado de folhas de sálvia ou cravos-da-

índia (para marcar o círculo)  

– 1 incenso de cravo ou canela.  

– 1 vela preta ou branca.  

– Músicas que considere fortes e mágicas  

(dica: Hécate – Cantora: Wendy Rule).  

 

Como Fazer  

Comece preparando o ambiente. Limpe a área 

onde você fará o feitiço e reúna todos os 

ingredientes que irá utilizar. Caso você tenha 

escolhido demarcar o círculo mágico, utilize as 

folhas de sálvia, os cravos da índia para traçar o 

círculo, enquanto recita os encantamentos de 

sua preferência.  

• Acenda a vela e o incenso e coloque a 

música escolhida para aumentar as 

vibrações.  
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• Coloque a água em uma panela e ligue em 

fogo médio/alto até levantar fervura.  

 

 

• Neste momento, comece a acrescentar os 

ingredientes enquanto recita o 

encantamento com todo o seu coração:  

 

• “Divina Hécate, chamo a ti grande 

protetora, para que me auxilie nesta noite 

encantada!! Honro-te em nome da lua, do 

céu, da terra e do mar!! Com este vinho 

homenageio-te e encanto esta poção.  

 

Erva cidreira, para propiciar a visão sagrada. 

Cravo-da-índia, para propiciar confiança e 

sabedoria. Jasmim, para a unificação a mente 

com o espírito. Canela, para força e sua 

coragem.”  
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• Após, desligue o fogo, abafe bem a panela 

e aguarde três minutos.  

 

• Em seguida, coe o chá e adoce com mel 

(caso deseje). Coloque na caneca e beba-o, 

fazendo a seguinte consagração:  

 

• “Hécate, grande deusa da lua, conduza-me 

com tua sabedoria e prepara-me com tua 

força. Ilumine meus caminhos com sua luz 

e sua presença. Deusa Sagrada dos Portais, 

ilumine os caminhos com a luz de sua 

tocha, removendo os empecilhos e 

transformando as sombras passado do 

passado. Permita-me enxergar através do 

véu para que os melhores caminhos 

possam ser apresentados no futuro.  
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Poderosa Hécate, faça com que a terra esteja 

sempre firme, que o vento seja sempre 

constante, que o mar esteja sempre agitado, que 

o fogo nunca se apague e que sua luz sempre 

mostre o caminho…“  

 

Tire alguns momentos para deixar os aromas do 

chá penetrarem em seu nariz… Medite sentindo 

a presença da Deusa e agradeça a ela por toda a 

energia compartilhada enquanto saboreia o seu 

chá. Deixe as velas e o incenso queimarem até o 

final e feche o círculo, recolhendo todo o 

material utilizado.  

Que a Deusa da Magia possa abençoar à todos 

nós.  


