NOITE DE HÉCATE – 13 DE AGOSTO DE 2020
EQUIPE RITUALÍSTICA: MIRELLA FAUR, ADALENE, AGNES, ANA
QUEIROZ, CLÁUDIA, ESTER, INÊS, JULIANA, KELLEN, MAGDA,
MARÍLIA, THAÍS, CRIS E MELISSA.
BOAS VINDAS: ADALENE

Material individual:
Sugestão: vestir roupa pretas ou roxas, véu negro (se tiver) e xale
escuro
Material
- Incenso de olíbano ou mirra;
- Vela vermelha dentro de um copinho;
- Cálice com vinho tinto;
- Ponta de cristal;
- Cabeça de alho;
- Maçã;
- Pentagrama ou imagem de um;
- 13 tiras de papéis com os nomes sagrados da Deusa Hécate:


Hécate Chtonia;



Hécate Cratais;



Hécate Enodia;



Hécate Kleidakos;



Hécate Kourotrophos;



Hécate Phosphoros;



Hécate Propolos;



Hécate Propylaia;



Hécate Prothiraia;



Hécate Prytania;



Hécate Soteira;



Hécate Trivia;



Hécate Trimorphis;

- Galho pequeno com 3 ramificações ou a imagem da Deusa Hécate.

CONVITE: MELISSA
BOAS VINDAS: ADALENE
ALTAR: CRISTIANE
PURIFICAÇÃO: JULIANA
PRESSÁGIOS ASTROLÓGICOS: LÉA
EVOCAÇÕES DAS DIREÇÕES: AGNES
INVOCAÇÃO dos 13 aspectos: INES
MITO: THAIS
MEDITAÇÃO: MAGDA
PRÁTICA MÁGICA: KELLEN
CÍRCULO DE PROTEÇÃO fechamento e abertura: ESTER
MÚSICA: INÊS e MELISSA
MÚSICAS e PODCAST: MAGDA: (Crone Woman, Dark night)

ALTAR
Elaboração do Altar: Cristiane
Boa noite, mulheres. Meu nome é Cristiane, sou sacerdotisa do altar
da Teia de Thea. Hoje trarei para vocês a sugestão da concepção de
altar para o ritual de Hécate.
Lembrando que o altar deverá ser montado antes do ritual.
O altar é o centro do ritual, a forma de reverenciar a Deusa. Onde as
energias serão ancoradas, o desejo e a intenção plasmados. Por isso, é
importante que os objetos escolhidos tenham relação com os
atributos da Deusa.
No altar, trabalhamos basicamente com os elementos que
representam as 4 direções cardeais e o centro. A direção leste será
representada pelo elemento ar, o sul pelo fogo, oeste pela água, o
norte pelo elemento terra e ao centro a representação da Deusa.
Procure um local confortável. Você poderá fazer seu altar no chão ou
em uma mesinha.
Atenção: para compor seu altar, dar preferência a objetos naturais
feitos de pedra, madeira, metal ou vidro. Separar os objetos
solicitados conforme convite.
1 - Após ter identificado o lugar ideal, cubra o mesmo com uma
toalha preta ou roxa, fazendo a conexão com o escuro da lua nova.
2 - Identifique as direções cardeais para que os elementos sejam
dispostos corretamente no seu altar:
Na direção leste, usar um incensário com incenso de olíbano ou
mirra. Ele purifica as energias do ambiente e traz para um estado
meditativo.
Na direção Sul, usar uma vela vermelha dentro de um copinho.
Manter a vela acesa durante todo ritual. O fogo é a energia
transmutadora que queima tudo que não precisamos carregar.
Na direção Oeste, usar um cálice com vinho. O cálice representa o
feminino.
Na direção Norte, usar uma ponta de cristal simbolizando o elemento
terra, matéria concreta. Colocar ao lado do cristal a cabeça de alho e
a maça.
No centro, simbolizando a Deusa, colocar o pentagrama, se não
tiver imprima ou desenhe um. No centro do pentagrama coloque um

pequeno galho com três galhinhos que se ramificam, simbolizando
Hécate, a Senhora dos caminhos, das encruzilhadas e das transições.
Ou se preferir use a imagem da Deusa. Em volta do pentagrama
dispor das 13 tiras de papeis com os nomes sagrados da Deusa,
conforme descrito no convite.
Que a criação desse altar possa te trazer clareza, coragem e
determinação para seguir adiante no caminho escolhido.
Está feito!
Lista de materiais para montagem do altar:
- Incenso de olíbano ou mirra;
- Vela vermelha dentro de um copinho;
- Cálice com vinho tinto;
- Ponta de cristal;
- Cabeça de alho;
- Maçã;
- Pentagrama ou imagem de um;
- 13 tiras de papéis com os nomes sagrados da Deusa Hécate:
 Hécate Chtonia;
 Hécate Cratais;
 Hécate Enodia;
 Hécate Kleidakos;
 Hécate Kourotrophos;
 Hécate Phosphoros;
 Hécate Propolos;
 Hécate Propylaia;
 Hécate Prothiraia;
 Hécate Prytania;
 Hécate Soteira;
 Hécate Trivia;
 Hécate Trimorphis
- Galho pequeno com 3 ramificações ou a imagem da Deusa Hécate.
PURIFICAÇÃO: JULIANA
Usando o incenso se purifique dos pés à cabeça e desenhe um
selo de Hécate => Faça uma Lua Minguante na testa.

PRESSÁGIOS ASTROLÓGICOS: LÉA

EVOCAÇÕES: AGNES
Leste (ar) => coruja; Sul (fogo) => leoa negra; oeste (água) => serpente;
Norte (terra) => lobo; Centro => Cérbero, o guardião de Hécate
LESTE/CORUJA/AR - EU EVOCO OS GUARDIÕES DO LESTE, OS
PODERES DO ELEMENTO AR E DA CORUJA, PARA QUE TRAGAM
INSPIRAÇÃO, DISCERNIMENTO, SABEDORIA E LUCIDEZ PARA
ESTE RITUAL.
SUL/LEOA NEGRA/FOGO - EU EVOCO OS GUARDIÕES DO SUL,
OS PODERES DO ELEMENTO FOGO E DA LEOA NEGRA PARA QUE
TRAGAM LUZ, FORÇA E PODER PARA ESTE RITUAL.
OESTE/SERPENTE/ÁGUA - EU EVOCO OS GUARDIÕES DO OESTE
E OS PODERES DO ELEMENTO ÁGUA E DA GRANDE SERPENTE,
PARA QUE FAÇAM A TRANSMUTAÇÃO DAS EMOÇÕES,
PURIFICAÇÃO DOS SENTIMENTOS E LIMPEZA DE NOSSAS
INTENÇÕES PARA CELEBRARMOS ESTE RITUAL.
NORTE/LOBO/TERRA - EU EVOCO OS GUARDIÕES DO NORTE,
OS PODERES DO ELEMENTO TERRA E DA MÃE LOBA PARA QUE
CRISTALIZE
EM
NOSSOS
CORAÇÕES
O
VERDADEIRO
SENTIMENTO DO SAGRADO FEMININO E A ENERGIA DA
IRMANDADE.
CENTRO/CÉRBERO - AO CENTRO EU EVOCO A LEALDADE DE
CÉRBERO, O CÃO DE MÚLTIPLAS CABEÇAS PARA QUE NÃO DEIXE
NENHUMA ENERGIA NEGATIVA ENTRAR NO CÍRCULO DE
PROTEÇÃO ERGUIDO PARA ESTE RITUAL.
CÍRCULO DE PROTEÇÃO - ESTER
Iniciando da direção Leste: forme um círculo de proteção
VISUALIZANDO UM CERCADO DE CIPRESTES, envolva-o com a
luz violeta e desenhe um pentáculo nas 4 direções, ao alto,
abaixo e ao centro.

INVOCAÇÕES DOS TREZE ASPECTOS DE HÉCATE - INÊS
1. Eu invoco HÉCATE CHTONIA, A ANCIÃ SENHORA DO MUNDO
SUBTERRÂNEO
2. Eu invoco HÉCATE CRATAIS, A PODEROSA
3. Eu invoco HÉCATE KOUROTROPHOS, A GUARDIÃ DOS
NASCIMENTOS E DAS CRIANÇAS
4. Eu invoco HÉCATE ENODIA, A GUARDIÃ DOS CAMINHOS E
VIAGENS
5. Eu invoco HÉCATE PROPYLAIA, A PROTETORA DAS PORTAS E
ENTRADAS
6. Eu invoco HÉCATE PROPOLOS, A GUIA E COMPANHEIRA QUE
CONDUZ
7. Eu invoco HÉCATE PHOSPOHOROS, A DETENTORA DA TOCHA
QUE ILUMINA
8. Eu invoco HÉCATE SOTEIRA, A SALVADORA E REDENTORA
9. Eu invoco HÉCATE PRYTANIA, A RAINHA DOS MORTOS
10. Eu invoco HÉCATE KLEIDACHOS, A GUARDIÃ DAS CHAVES
11. Eu invoco HÉCATE PROTHIRAIA, A PARTEIRA E PROTETORA
DOS PARTOS
12. Eu invoco HÉCATE TRIVIA OU TRIODITIS, A SENHORA DAS
ENCRUZILHADAS
13. Eu invoco HÉCATE TRIMORPHIS, A DEUSA TRÍPLICE, COM
TRÊS FORMAS
HEK HEK HECATE

MITO: THAÍS
Hek Hek Hekate (3X)
Quem foi Hécate?
No dia 13 de agosto dos tempos antigos, bênçãos de proteção eram
pedidas para as Deusas regentes deste dia: Hécate e Diana.
Filha dos Titãs estelares Astéria e Perseu, neta da Deusa Nyx, Hécate
usa uma tiara de estrelas que ilumina os escuros caminhos da noite,
bem como a vastidão da escuridão interior.
Senhora das Encruzilhadas, no seu aspecto de Guardiã dos
Caminhos da vida e do mundo subterrâneo, Hécate é um arquétipo
primordial do inconsciente pessoal e coletivo, que nos permite o
acesso às camadas profundas da memória ancestral.
Seu caminho era triplo, assim como suas facetas, representando o
passado, o presente e o futuro. Segura em suas mãos uma tocha e
seus emblemas sagrados: a chave, a corda e o punhal; caminha
acompanhada por Cérberus, seu cão de três cabeças que guarda o
portão de entrada do mundo subterrâneo.
Foi transformada, por medo das novas religiões, numa bruxa perigosa
e hostil, que nas noites mais escuras ficava à espreita nas
encruzilhadas, junto à sua matilha, buscando e caçando almas
perdidas, levando-as para o escuro reino das sombras e castigando
aqueles que cruzavam seu caminho.
As imagens horrendas e chocantes são projeções dos medos
inconscientes perante os poderes “escuros” da Deusa, que é padroeira
da independência feminina, defensora contra as violências, punições
e opressões das mulheres e regente dos seus rituais de proteção,
transformação e afirmação.
Com o ressurgimento das antigas tradições da Deusa, muitas destas
imagens estão sendo reformuladas e resgatadas, para dar o devido
poder e respeito à esta antiga e poderosa Deusa escura. Precisamos
pulverizar a imagem negativa de que tudo o que é escuro é
assustador, atemorizante, que gera medo e insegurança, pois na
verdade onde há luz, há sombra; onde há dia, há noite, em perfeito
equilíbrio.
Para resgatar as qualidades regeneradoras, fortalecedoras e
curadoras de Hécate precisamos reconhecer que as imagens

distorcidas não são reais, nem verdadeiras, que nos foram incutidas
pela proibição de mergulhar no nosso inconsciente, descobrir e usar
nosso verdadeiro poder. Hécate tanto era personificada pela parteira
que assistia aos nascimentos, como também pelas mulheres que
ajudavam os moribundos, facilitando o desligamento do espírito e sua
travessia entre os mundos. Portanto ela pode ser a nossa parteira
interior, que nos ajuda a nos livrar do “peso morto”: atitudes
ultrapassadas, conceitos limitantes, lembranças dolorosas, atitudes
compulsivas ou obsessivas. Hécate é a testemunha silenciosa que
observa, anota e registra os nossos processos interiores, sendo um
precioso auxílio na exploração do inconsciente e nas terapias da
psique. A conexão com Hécate representa para nós um valioso meio
para acessar a intuição e o conhecimento inato, desvendar e curar
nossos processos psíquicos, aceitar a passagem inexorável do tempo e
transmutar nossos medos perante o envelhecimento e a morte.
Hécate nos ensina que o caminho que leva à visão sagrada e que
inspira a renovação passa pela escuridão, o desapego e a
transmutação.
No contexto atual, Hécate representa as dores que o nosso mundo
está passando. O isolamento, a conexão profunda com nosso ser, a
intuição e também a morte.
Que possamos entrar em contato com a Deusa Hécate para que ela
ilumine a nossa jornada nesta noite escura da alma global.
Que seja assim!
Hek, Hek, Hécate! (3X)

MEDITAÇÃO: MAGDA
Transporte-se mentalmente para uma planície longínqua, o pôr do sol
está belo, colorindo o céu nos mais variados tons de dourado e
púrpura.
Ande devagar por entre arbusto e veja uma pequena trilha, caminhe.
De repente um grande cachorro preto se aproxima, a olha
amistosamente e começa a caminhar do seu lado. Ele lhe conduz até
uma encruzilhada e você avista no centro, da encruzilhada, uma
Senhora envolta em um manto negro lhe chamando.

Vá até ela.
Amorosamente ela lhe olha e pergunta: filha para que lado você vai?
Ao observar o chão você percebe que tem marcadas 3 estradas. Qual
seguir? Você fica indecisa e fala que está procurando a melhor forma
de atravessar os empecilhos da vida.
A senhora pergunta o que você trouxe na sacola? Além da minha boa
vontade de vencer na caminhada, pentáculo, alho e maçã.
Para quê? Pentáculo e Alho como proteção e a Maçã como símbolo de
renascimento, pois todo dia é dia de renascer.
A anciã lhe olha com leveza e sorri apontando a direção que
devo seguir.
Agradeça e se despeça, seguindo a sua jornada com confiança
e gratidão, por este mágico encontro.

PRÁTICA MÁGICA: KELLEN
(Objetivo: afastar as sombras com a luz da tocha de Hécate,
removendo os empecilhos e transformando os resíduos do passado
em novos caminhos)
Material: vela vermelha, alho, maçã e essência de arruda.
1ª Parte - acenda a vela vermelha. Pegue 3 dentes de alho => o
primeiro esfregue nos seus pés, pedindo à Hécate que auxilie a
escolher a estrada certa da vida. Segundo segure o alho na mão e
impregne o que quer "descartar", pedindo à Hécate que cure as
mazelas do seu corpo físico, espiritual, mental e emocional. E o
terceiro dente de alho abençoe com novo projeto que você quer
conquistar. (resíduos do alho deverão ser entregues à natureza).
2ª Parte BÊNÇÃO: À medida que recita em voz alta as seguintes
invocações, toque cada parte de seu corpo, com a essência de
arruda, sentindo seu poder de mulher sendo restabelecido, na luz,
força e poder de Hécate.

Toque seus olhos: abençoe, Hécate, meus olhos, para ter a visão
clara.
Toque sua boca: abençoe, Hécate, minha boca, para falar a
verdade.
Toque seus ouvidos: abençoe, Hécate, meus ouvidos, para ouvir
tudo que está sendo dito para mim.
Toque seu coração: abençoe,
preencher-me com amor.

Hécate,

meu

coração,

para

Toque seu ventre: abençoe, Hécate, meu ventre, para poder
conectar-me à energia curativa do universo e fortalecer minha
criatividade e sexualidade.
Toque seus pés: abençoe, Hécate, meus pés, para poder caminhar
na minha verdadeira senda e voltar para ti.

3ª Parte CEIA: celebre com a Deusa Hécate comendo a maçã que
simboliza a vida, o amor, a imortalidade, a fecundidade, a juventude,
a sedução, a liberdade, a magia, a paz, o conhecimento, o desejo. Se
nutra com força, magia e a luz desta noite poderosa.
Está Feito!
ABERTURA DO CÍRCULO DE PROTEÇÃO – ESTER
Neste momento agradeça a todos seres de luz e abra o círculo de
proteção (com o dedo indicador da mão dominante) Caminhe no
sentido anti-horário recolhendo toda energia trabalhada para
honra e glória da Deusa Hécate e entregue para terra tocando o
dedo indicador no chão, visualizando, também, o círculo de
cipreste se abrindo.

