
________________________________________________________________ 
Temple of Ascending Flame @ 2013 / ascendingflame.com 

 

Invocação de Lilith e Samael 
 

Os rituais foram uma parte do Projeto Aberto em Outubro de 2013 
 

 
 

As invocações podem ser realizadas separadamente ou como um ritual. Antes da invocação, misture 
tinta vermelha com algumas gotas do seu sangue e desenhe os caracteres representando o nome de 

Lilith em Hebraico na palma da sua mão esquerda: לילית 

E o nome de Samael na palma da sua mão direita: סמאל 
 

Ponha vinho tinto no cálice e ponha-o no altar.  
 
 

Invocação de Lilith 
 

 
 

Fique de pé ou sente-se em uma posição confortável. Coloque o sigilo no altar, com uma vela em cada 
lado, uma vermelha e uma preta, e concentre toda a sua atenção nele. Enquanto olha fixamente para o 
sigilo, entoe o mantra: “Lilith, Layil, Ardat-Lili, Laylah”. Visualize o sigilo brilhando e se tornando 
vivo. Sinta seu corpo sendo carregado com a energia fluindo através do sigilo, vibrando e 
preenchendo seu corpo com a essência Draconiana de Lilith que altera sua consciência e abre sua alma 
para as energias da Deusa. Ao mesmo tempo, sinta como a atmosfera em seu espaço ritual fica densa. 
Quando você se sentir pronto para realizar o ritual, para de entoar o mantra e inicie a invocação: 

 
Mãe Escura que vem à noite nas asas da sombra, Ama Lilith, ouça meu chamado e venha para mim! 

Abrigue-me contra o calor escaldante do sol, debaixo da barra das suas vestes. Proteja-me dos 
ventos ardentes do deserto. Me esconda com sua sombra, da luz que me cega. Venha para mim, das 
cavernas do Mar Vermelho e desperte o poder do Dragão em meu templo de carne. Eu louvo o seu 
nome, mais belo do que o sol nascente e superando a maravilha do sol poente que abre os portões 
da Noite. Abençoe-me com seu Amor e desperte Desejo em minha alma com seu toque gentil. O 
mundo desperta para a vida em seu abraço e as portas da Sitra Ahra são abertas para aqueles que 

ousam trilhar o seu caminho! 
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Eu te chamo, Antiga! Eu invoco você, Mãe dos Demônios, que se assenta no trono em meio 
daqueles que governam o mundo. Todos servem a você, que foram criados por você e por sua 
própria essência. Criadora e Destruidora, cuja face é brilhante do lado direito e negra do lado 

esquerdo, venha para mim!  
 

Entre através da minha mão direita. Entre através da minha mão esquerda. Desça à minha carne que 
eu ofereço a você como templo e se manifeste através do altar da minha alma imortal. Eu te convoco 

pelo poder dos seus nomes: 
 

Lilith, Layil, Ardat-Lili, Laylah 
 

Mãe do Pecado, revele-me sua verdadeira forma, fale a verdade e responda verdadeiramente. 
Conceda-me o conhecimento e a sabedoria da Noite. Eleve meu espírito e deixe-o entrar em seu 

Reino negro no Lado Escuro da Lua! 
 

Eu chamo você em nome do Dragão, 
Ho Ophis Ho Archaios, 
Ho Drakon Ho Megas! 

 

Quando você finalizar as palavras de invocação, beba o Sacramento do cálice. Sente-se ou deite-se, e se 
abra para as energias se manifestando em seu espaço ritual e em sua consciência. Deixe a experiência 
fluir livre e espontaneamente.  Observe o templo e perceba os fenômenos que se manifestam no 
espaço ritual quando Lilith vem através dos portais da Noite. Ou feche seus olhos e deixe ela se 
manifestar e falar com você através de sua mente interior. Se você não experimentar qualquer 
manifestação tangível ou visões concretas, simplesmente escreva todos os pensamentos que você 
possa ter após o trabalho medite neles por um tempo, uma vez que estes podem ser mensagens da 
Deusa. Agradeça a ela por sua presença e encerre o ritual. 

 
 
 

Invocação de Samael 
 

 
 

Fique de pé ou sente-se em uma posição confortável. Coloque o sigilo no altar, com uma vela em cada 
lado, e concentre-se nele. Enquanto olha fixamente para o sigilo, entoe o mantra: “Samael, Shemal, 

Saklas, Chavayoth”. Novamente, visualize o sigilo brilhando e se tornando vivo. Sinta seu corpo 
sendo carregado com a energia fluindo através do sigilo, vibrando e preenchendo seu corpo com a 



________________________________________________________________ 
Temple of Ascending Flame @ 2013 / ascendingflame.com 

 

essência Draconiana de Samael que altera sua consciência e abre sua alma para as energias da Deus 
das Qliphoth. Você pode visualizar sua aura sendo preenchida com chamas vermelhas e douradas, e 
as mesmas chamas preenchem tudo ao redor. Sinta como a atmosfera em seu espaço ritual fica densa. 
Quando você se sentir pronto para realizar o ritual, para de entoar o mantra e inicie a invocação: 
 

 
Antiga Serpente, Samael, ouça meu chamado e venha para mim. Responda minha prece e conduza-
me para a iluminação e liberdade. Me inflame com sua essência. Carregue minha voz nos ventos da 
Noite. Proteja-me dos ventos uivantes do deserto. Me golpeie com sua força divina como um trovão 
e rasgue minha mente e minha alma na comunhão sagrada de dor e deleite O mundo desperta para 

a vida em seu abraço e as portas da Sitra Ahra são abertas para aqueles que ousam trilhar o seu 
caminho!  

 
Eu te chamo, Antigo! Eu invoco você, Pai dos Demônios, que se assenta no trono em meio daqueles 

que governam o mundo. Todos servem a você, que foram criados por você e por sua própria 
essência. Criador e Destruidor, cuja face é brilhante do lado direito e negra do lado esquerdo, 

venha para mim!  
 
 

Entre através da minha mão direita. Entre através da minha mão esquerda. Desça à minha carne que 
eu ofereço a você como templo e se manifeste através do altar da minha alma imortal. Eu te convoco 

pelo poder dos seus nomes: 
 

Samael, Shemal, Saklas, Chavayoth 
 

Pai do Pecado, revele-me sua verdadeira forma, fale a verdade e responda verdadeiramente. 
Aniquile o mundo e me ensine os caminhos da criação e destruição. Conduza-me através dos 

portões do Desejo para seu Jardim do Prazer! 
 

Eu chamo você em nome do Dragão, 
Ho Ophis Ho Archaios, 
Ho Drakon Ho Megas! 

 
 
Quando você finalizar as palavras de invocação, beba o Sacramento do cálice. Sente-se ou deite-se, e se 
abra para as energias se manifestando em seu espaço ritual e em sua consciência. Observe o templo e 
perceba os fenômenos que se manifestam no espaço ritual quando o deus escuro das Qliphoth vem 
através dos portais da Noite. Ou feche seus olhos e deixe ele se manifestar e falar com você através de 
sua mente interior. Se você não experimentar qualquer manifestação tangível ou visões concretas, 
simplesmente escreva todos os pensamentos que você possa ter após o trabalho medite neles por um 
tempo, tentando determinar se são quaisquer mensagens pessoais do deus.  


