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Ritual de Lilith 

 

Olhe fixamente para o sigilo abaixo e repita o mantra (mentalmente ou em voz alta): 

 

Marag Ama Lilith Rimog Samalo Naamah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olhe para o Norte e fale as palavras: 

 

Dos abismos sombrios da Terra, eu te chamo, Deusa Negra! Lilith, apareça e venha! 

 

Olhando para o Oeste: 

 

Do Covil da Serpente nas águas profanas, eu te chamo, Rainha da Blasfêmia! Agrat, 

apareça e venha! 

 

Olhando para o Sul: 

 

Das montanhas e colinas onde ardem os fogos sabáticos, eu te chamo, Mãe da Fornicação! 

Mahalath, apareça e venha! 

 

Olhando para o Leste: 

 

Dos céus negros da noite, eu te chamo, Princesa do Guinchado, Naamah, apareça e venha! 

 

Olhando para o altar: 

 

Os portões estão totalmente abertos e os filhos de Lilith estão vindo nas asas da Sombra! 

Lil-ka-litu! Lilit Malkah há’Shadim! 
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Eu invoco você, Deusa da Lua! Mãe das Bruxas e rainha dos deleites proibidos! 

Venha das cavernas do deserto do Mar Vermelho! Venha para mim, Mãe da Fornicação, 

consorte de Samael! Deusa Antiga, que cavalga a escuridão crescente pelos céus da meia 

noite! Mãe dos Demônios! Donzela e Meretriz! Princesa do Guinchado, que voa através da 

noite e guincha no deserto. Prostituta Escarlate, que monta nas costas do Dragão Cego. 

Bruxa Pecaminosa! Eros e Thanatos encarnada! 

 

Marag! Ama! Lilith Rimog! Samalo! Naamah! 

 

Ouça meu chamado! Venha para meu templo de carne! Apareça diante de mim, Mãe da 

Sabedoria Sombria! 

Me revele os segredos de sua comunhão profana! 

Desperte meus sentidos! 

Quebre as cascas e dissolva os mundos conforme você se aproxima intoxicada pelo elixir 

da Lua Vermelho Sangue! 

 

Marag! Ama! Lilith Rimog! Samalo! Naamah! 

 

Você é paixão, morte e êxtase. 

Sua boca goteja sangue fresco 

Sua língua bifurcada goteja veneno mortal 

Seus olhos são negros como a Morte 

Seu hálito tem o fedor da carne putrefata 

Seu ventre é o covil da Serpente. 

 

Eu te chamo, Mãe das Meretrizes que segura o cálice com o Sangue da Lua! 

Eu te chamo, Fogo da Serpente que queima o Véu da Ilusão! 

Eu te chamo, Mulher Alienígena, que seduz e conduz os corretos para o caminho da 

fornicação! 

Eu te chamo, Rainha de Sabá, Consorte de Deus! 

Eu te chamo, Noiva do Diabo, que governa o Reino de Sombras Eternas! 

Eu te chamo, alma de toda criatura viva,  

Eu te chamo, fim de toda a carne, o ventre e o túmulo! 

 

Eu te chamo, Lilith! 

Marag! Ama! Lilith! Rimog! Samalo! Naamah! 

 

Em nome do Dragão! 

Ho Drakon Ho Megas! 

 

 


