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DEUSA HÉCATE , FEITIÇOS DE PROTEÇÃO 

Hécate é uma Deusa extremamente poderosa e 

é dito que sua magia é intensificada durante a 

Lua Nova. Entre seus símbolos nós encontramos 

a chave que é capaz de abrir novos caminhos e 

também de proteger tesouros.  

Encontramos os cães, seus principais 

acompanhantes. É dito que, durante a Lua 

Nova, se você ouvir latidos próximos a uma 

encruzilhada em forma de Y, é a Deusa Hécate 

passando por perto. 

Outro item que é geralmente associado à Deusa 

Hécate é o Alho. O alho é usado em muitas 

culturas diferentes através dos tempos como 

um símbolo de proteção contra forças malignas, 

como um ingrediente de cura e também como 

um poderoso amuleto para banir entidades 

malignas.  
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Todos estes atributos também são associados 

ao poder da Deusa Hécate e, portanto, o 

seguinte feitiço de proteção contra forças 

malignas será consagrado a ela. 

FEITIÇO DE PROTEÇÃO CONTRA FORÇAS 

MALIGNAS 

Uma vez que você conheça e entenda um pouco 

do poder da Deusa Hécate, você pode se 

preparar para lançar este poderoso feitiço de 

proteção contra formas malignas.  

Neste feitiço você vai usar a sua própria energia 

para guiar todas as energias negativas para as 

agulhas e delas para a cabeça de alho. Depois 

disso, você vai consagrar a cabeça de alho à 

Deusa Hécate e ela trabalhará com as forças 

malignas da forma que ela achar necessário. 

 

CABEÇA DE ALHO 

Deusa Hécate é conhecida por ser muito justa e 

por não ajudar pessoas com más intenções.  
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É dito que ela costuma punir quem tenta usar 

seus poderes com más intenções levando a 

pessoa à loucura. Então, tenha certeza de suas 

intenções e de seus sentimentos. 

Itens necessários: 

Uma cabeça de alho 

3 agulhas  

Uma encruzilhada em forma de Y ou o seu 

caldeirão 

Faça este feitiço preferencialmente durante a 

Lua Nova, fase em que o poder da Deusa Hécate 

é ainda mais forte. 

 

COMO LANÇAR O FEITIÇO DE PROTEÇÃO  

CONTRA FORÇAS MALIGNAS 

Antes de começar a lançar este feitiço de 

proteção contra forças malignas, esteja calmo e 

tente se purificar tomando um banho, usando 

seus cristais ou queimando seus incensos. 
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Então, pegue as 3 agulhas e as dedique, uma 

por uma, à Deusa Hécate enquanto você explica 

suas intenções e a razão pela qual você está 

lançando este feitiço. Deixe suas palavras 

fluirem, ou então diga algo do tipo: 

“Oh, Grande Deusa Hécate, eu invoco o seu 

poder. Por favor me ajude a guiar todas as 

forças malignas que (explique de onde elas vem 

ou o que elas causam) para esta agulha.” 

Após dizer estas palavras, finque a agulha na 

cabeça de alho. Agora pegue a segunda agulha e 

repita o processo. Você pode dizer palavras 

diferentes de acordo com o que sua alma 

desejar. Após fincá-la no alho, pegue a terceira 

agulha e faça o processo novamente. Finque no 

alho. 

 

Agora pegue a cabeça de alho com as 3 agulhas 

fincadas, eleve e dedique à Deusa Hécate: 
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“Oh, Grande Deusa Hécate! Eu lhe ofereço este 

alho, símbolo de proteção e cura, como um 

tributo por me ajudar a lidar com as forças 

malignas me rodeiam.  

Obrigado por sempre guiar meu caminho e por 

estar sempre me vigiando!” 

Mais uma vez, deixe a sua alma falar. 

 

Hécate  

Feitiço de Proteção contra forças malignas 

usando alho 

Remova as agulhas da cabeça de algo, uma vez 

que as forças malignas já foram direcionadas a 

ela e as descarte com segurança. Não as guarde 

e não reutilize! 

Agora você tem 2 possíveis “finais” para 

encerrar o feitiço.  
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- O primeiro é dedicar a cabeça de alho à Deusa 

deixando em uma encruzilhada em forma Y.  

- O segundo é dedicar à Deusa deixando-o 

queimar por completo em seu caldeirão. 

De qualquer forma, seu feitiço de proteção 

contra forças malignas estará completo. 

 

FEITIÇO DE PROTEÇÃO  

Em muitos casos nós nem precisamos fazer um 

feitiço de proteção contra forças malignas tão 

poderoso como o ensinado acima. Às vezes 

tudo o que precisamos é silenciar uma pessoa 

maldosa para que fiquemos em paz. 

O seguinte feitiço, é perfeito para fazer uma 

pessoa parar de criar fofocas sobre sua vida. 

Este feitiço também vai ajudar você a se tornar 

praticamente invisível para a pessoa. 
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FEITIÇO PARA SILENCIAR FOFOCAS 

PARA SILENCIAR FOFOCAS 

 

Para baixar fofocas ou outras palavras, explique 

o mais detalhadamente possível por escrito a 

questão na qual você precisa de ajuda dos 

espíritos para silenciar. Escreva num 

pergaminho e coloque dentro de um copo 

pequeno. Coloque uma lasca de gelo sobre o 

papel e então quebre um ovo (use apenas ovos 

brancos) sobre o gelo. Enterre o mais longe que 

puder. 

 


