Ritual para limpeza de ambiente:
INVOCAÇÃO À CARRUAGEM DE MIGUEL E SEUS COMANDADOS
Faz-se a solicitação em silêncio e com a cabeça baixa.
Antes de entoar a Oração, faz-se necessário, invocar a "Carruagem de Miguel e seus Comandados",
para que se estacione, na porta do local, e que seja feito um túnel de anjos da porta do local até a
porta da carruagem, na quail serão transportados todos os seres e energias invisíveis que ali
habitam e que possam ser encaminhados para um local seguro, onde tenha boa moradia,
assistência e tudo o mais necessário para que sintam felizes e amparados.
Emtir o Mantra: Mikaelilu RRockma !!!
A ORAÇÃO DO LUGAR
Deus Eterno, Sábio e forte.
Poderoso Ser dos Seres.
Vinde a este lugar e Santificai-o pela Vossa presença e Vossa majestade, a fim de que a pureza, a
castidade e a plenitude da Lei nele residam !
E Assim como o fumo deste incenso se eleve até Vós, que Vossa Virtuosa Benção desça a este
lugar !
Ó Vós Anjos, e Vós Espíritos, sede presentes a esta Consagração !
Pelo Deus Vivo e Eterno, que Vos criou do nada, assim como a mim, e que num momento, pode
retornar-nos ao nada, por sua Sabedoria.
Cro-Maat !
Que a verdade prevaleça agora e sempre.
MANTRA E INVOCAÇÃO AO FOGO SAGRADO
Para Invocação ao elemento fogo:
JAY JAY RAM (Djei Djei Rham)
A Ti que estás comigo nesta vida, como meu Guia e Protetor, expresso minha gratidão através
desta chama que ascendo para Ti.
Agradeço-Te pelo Teu cuidado amoroso e pela Tua orientação.
Amém.
Acender a Chama Sagrada.
Percorrer todos os cômodos do local, começando nos fundos e após o quintal, se tiver.
Defumando, passando o entoando a Invocação abaixo:

CONSAGRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO APOSENTO
OU DE QUALQUER LUGAR DE TRABALHO
Eu, parte integrante do SER, dentro do círculo do DIVINO FOGO PROTETOR, afirmo:
Há uma só presença aqui, a presença do meu Deus (do meu ISHTA) por quem vivo,
penso e atuo.
Minha vida é a vida do meu Ser interno, de Deus em mim.
Meus pensamentos são positivos e altruísticos para com todos os seres;
meus atos são inspirados e abençoados pelo meu ISHTA de quem sou instrumento.
Há uma só presença aqui, a presença dos quatros ARCANJOS a quem invoco em nome
do meu ISHTA pelos quatro pontos cardeais.
Chamo no Oriente, o ARCANJO RAFAEL pelo NOME DIVINO DE SHADAI, a fim de que, com
sua espada de bronze, expulse, deste recinto, todas as larvas do baixo astral e fique
postado no Oriente, para que à sua presença fujam todos os espíritos do mal.
Chamo no Sul, o ARCANJO MICHAEL pelo NOME DIVINO DE JEHOVA SABAOTH, a fim de
que, com sua espada de prata, corte todas as ligações do astral inferior para que seus
habitantes jamais tenha acesso a este recinto.
Chamo no Oeste, o ARCANJO GABRIEL pelo NOME DIVINO IHEIHE a fim de que com sua
espada de ouro ilumine e purificque este recinto livrando-o de todas as forças negativas
e para que jamais tenham acesso a este lugar.
Chamo no norte, o ARCANJO URIEL pelo NOME DIVINO ADONAI a fim de que, com sua
espada de ferro incandescente, seja um escudo invencível contra todos os mais
pensamentos e vibrações negativas de pessoas vivas ou mortas, assim como de todos
os espíritos errantes e malfeitores, que intendem perturbar a PAZ e ALEGRIA dos
habitantes deste recinto.
Que RAFAEL, governante deo AR (leste), proporcione um ar salubre a este recinto,
destruindo e afastando dele todos os miasmas que possam afetá-lo.
Que MICHAEL, governante do FOGO (sul), destrua com seu FOGO DIVINO toda a parte
negativa e destrutiva que intente permancer neste recinto.

Que GABRIEL , goverante da ÀGUA (oeste), afogue toda força destrutora e conserve este
recinto com a pura ÀGUA DA VIDA.
Que URIEL, goverante da TERRA (norte), afaste deste recinto sagrado, toda nocividade
deixando aqui os deliciosos aromas de seu AMOR e da sua PAZ.
Há uma só presença aqui; a presença do meu BEM-AMADO, cujo corpo glorioso está
manifestado no MANTRA SAGRADO, que eu canto aos quatro ventos
(repita o seu Mantra, durante o tempo que achar necessário - os que não têm mantra,
repetem o nome do seu Deus, antepondo a sílaba sagrada OM,
por exemplo:OM JESUS!) .
Há uma só presença aqui: a presença do AMOR, meu ISHTA é AMOR PURO.
Aqui reina o AMOR.
Quem entra aqui sentirá a irradiação do PURO AMOR do meu ISHTA, sobre este recinto e
sobre todas as pessoas que entrarem nele.
Há uma só presença aqui,a presença da PAZ, o meu ISHTA é PAZ.
Aqui só se sente PAZ.
Este recinto irradia PAZ e eu canto: SHANTI, SHANTI, SHANTI.
Meu amado Senhor, Tu és tudo para mim;
Tu és vida, logo eu tenho vida.
Tu és Saúde, logo eu tenho saúde.
Tu és alegria, eu tenho alegria.
Tu és felicidade, eu sou feliz.
tu és riqueza, eu sou rico.
Tu és fartura, eu tenho abundância.
Tu és Paz, eu sinto Tua Divina Paz em mim.
Que a Tua Divina Paz, se estenda sobre todas as criaturas de todos os planos, que neste
Recinto só permanceçam os seres que tenham PAZ e que irradiem PAZ.
QUE A TUA DIVINA PAZ COBRA TODO O UNIVERSO
QUE TEU DIVINO AMOR REDIMA TODOS OS SERES
QUE TODOS OS SERES SEJAM FELIZES
OM SHANTI, SHANTI, SHANTI.
Assim Seja.
Está feito.

ORAÇÃO DA ABUNDÂNCIA
Código de Ética para Sintonia com o Rei.
-Mestre, me dê Sustento que eu lhe dou a minha vida.
Filho(a), Deus dá o Sustento.
É preciso ter:
"A Humildade da Espera" e a "Sabedoria das Horas".
-Senhor, eu estou onde o Senhor me Colocou!.
Prontificado.

FÓRMULA CONSAGRATÓRIA DO LUGAR
Nossa força está no nome do Divino Arquiteto.
Que fez o Céu e a Terra.
Ó Divino Arquiteto, atendei a minha Súplica.
E o meu clamor chegue até Vós.
Ó Divino Arquiteto, a Tí nós suplicamos vivamente para que olhes este lugar (ou esta casa) e todas as coisas que nela
se encontram, a fim de que Tu o benzas, o santifiques e o acumules de tudo que é bom e digno.
Dá-lhe, Senhor Deus Todo Poderoso, a abundancia do orvalho do céu e a substância abundante da Terra e da Vida.
Pela minha simplicidade, pela minha ciência e pela minha coragem.
Amém.

RITUAL DE POSSE
Quando você muda para uma casa nova (seja própria ou alugada), o ideal é impregná-la com sua própria energia.
Muitas vezes "coisas estranhas" acontecem porque o ambiente está carregado com a energia dos outros. Realize
então o Rituas da Tomada de Posse.
Ele consiste em caminhar por todos os cômodos da casa segurando uma vela acesa ou passado o Fogo Sagrado nos
cômodos.
Depois, pára-se na sala e anuncia-se quem são seus novos habitantes, a quem a casa pertence agora.
Apaga-se a vela.
Agradeça a Presença da Chama Sagrada, deixe a Chama Sagrada Acesa até terminar ou feche a pira com a tampa.
Brinda-se com vinho, suco natural de uvas ou água.

ORAÇÃO PARA PURIFICAR O AMBIENTE
Muito obrigado, Senhor, por este local sagrado de trabalho.
Senhor, ilumine, oriente e proteja a todos aqueles que aqui entrarem.
Senhor, muito obrigado, pela sua segurança e proteção.
Em cada centímetro de área desta empresa ou casa abençoada.
Senhor se manifesta purificando-a em definitivo!
Muito obrigado, Senhor.
Aqueles que vivem com maus pensamentos,
ao cruzarem esta porta abençoada,
O Senhor lhes purificará a mente, tornando-os nossos melhores amigos.
A satisfação de estar conosco é partilhar de nossa amizade.
Muito obrigado Senhor.

AGRADECIMENTO:
Ao Divino Arquiteto, a todos os Seres amparadores que propiciaram a realização deste trabalho.
Entoar o Mantra:
EU SOU A PORTA ABERTA PARA O GOVERNO DIVINO! (três vezes)
OBRIGADO OBRIGADO OBRIGADO.
OM (tres vezes).
Está Feito.
Assim Seja.

OS SETE PRECEITOS DO SERVIDOR DA LUZ

1- Fazer da sua vida um exemplo de conduta que mereça ser imitada.
2- Buscar por todos os meios conhecer,
entender e obedecer as Leis do Universo.
3 - Buscar o Autoconhecimento de quem você é, de onde você veio, por que
está aqui, qual a sua missão na terra e para onde você vai.
4 - Reconhecer seus próprios limites e buscar ultrapassa-los.
5 - Estar em paz com a sua consciência
e transmitir esta paz aos seus semelhantes.
6 - Retirar as trancas da mente e do coração, abrir-se para o Alto e doar-se
como instrumento eficiente do seu próprio Eu Sou.
7 - Ser Amor, Sabedoria e Poder em harmonia e equilíbrio constantes.

Que haja Luz em todo o Universo.
Que haja Paz em todos os Cérebros !
Que haja Amor em todos os Corações !
E que haja Consciência em todas as mentes !

1 - SURATA DA ABERTURA
(Alcorão Sagrado)
1. Em nome de Deus
2. O Clemente, O Misericordioso
3. Louvado seja Deus, o senhor do Universo
4. O Clemente, O Misericordioso
5. Soberano do Dia do Juízo
6. Só a Ti adoramos, e só de Ti imploramos ajuda
7. Guia-nos à senda reta, à senda dos quais agraciastes.
Amém.

2 - COMANDOS DE PROTEÇÃO DE MIGUEL ARCANJO
PROTEÇÃO 24 HORAS COM MIGUEL
Pela autoridade da Chama Trina em meu coração, em nome de Alfa e Ômega, da
Mãe Terrenal e do relâmpago azul do coração de Hércules, o Elohim do 1º Raio, Eu
comando o Arcanjo Miguel e suas Legiões de Luz Azul Celeste, para nossa proteção
aqui e agora: (faça seus pedidos e inclua familiares e amigos)
* São Miguel - *(3x)
Arcanjo de Deus Iluminado.
Vista-nos com uma armadura de chama azul – dourada,
Sobreponha-nos com vossa espada azul flamejante,
Libertando-nos aqui e agora de todo o mal manifestado!
Legiões de São Miguel à nossa frente,
Legiões de São Miguel atrás de nós,
Legiões de São Miguel à nossa direita,
Legiões de São Miguel à nossa esquerda,
Legiões de São Miguel acima de nós,
Legiões de São Miguel abaixo de nós,
* São Miguel - *(3x) e Legiões do raio azul Celeste.
* Com suas espadas e armaduras nos protejam aqui! - *(3x)
Amém, Amém, Amém

ORAÇÃO PODEROSA
Pelas sete divindades que regem o universo.
Pelo seu amor ao ser pela sua bondade a vida.
Pelo um - poderoso pensamento elevado ao cosmo,pelas sete lanças de fogo que
atravessaram o infinito para livrar a terra de todos os malefícios.
pelos sete dias e as sete noites de purificação no mar.
Por esse fogo divino que livrou o mal da terra , desfez o malfeito nas aguas do rio e
do mar ,o mal dos ares e todo mal do fogo que nao seja o fogo divino do vosso
amor. Pelos sete dias que o povo de josué rodeou as muralhas de jericó. Pela arca
do senhor. Pelos sete sacerdotes que tocaram as sete trombetas Para esta vibração
positiva louvor ,gloria ,ação de graças , honra,poder e força ao nosso deus Para
todo o sempre não haverá pensamento negativo , nem uma força maléfica que possa
com o Poder das sete divindades que regem o principio e o fim, e nos protegem.
Para todo o sempre Amém amém amém.
ORAÇÃO A SÃO JORGE PARA FECHAMENTO DE CORPO
Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos
tendo pés, não me alcancem; tendo mãos, não me peguem; tendo olhos não me
vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu
corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e
correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me
defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré me cubra com
o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições,
e Deus com sua Divina Misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as
maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus,
estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua
força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus
inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus,
de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo.
SELAMENTO:
* Está Feito, está selado, está terminado (3x)
em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe do Mundo.
Em nome do Mestre Jesus, O Cristo Ascenso na Luz e de todos os Seres Divinos da
Corte Celestial.
Amém, Amém, Amém AUM

