
Dar energia aos Poderes do Inferno 
como forma de gratidão 

 
Há muitas vezes nós somos abençoados por Satan. É muito importante 
que nós mostremos a nossa gratidão e reconheçamos seus presentes. 
Para um Ritual de Acção de Graças, esta é uma maneira de mostrar 
gratidão, mas a melhor maneira é fazer algum trabalho real para os 
Poderes do Inferno. Quando se é novo, os Poderes do Inferno muitas 
vezes trabalham em teu favor e ajudam-no. Todo o fundamento do 
verdadeiro satanismo é que Satan nos ajuda e nos dá o conhecimento de 
forma que possamos tornarmo-nos independentes e ajudar a nós 
mesmos. Sempre que se pede algo aos Poderes do Inferno, retira-se as 
energias deles. Todo o foco aqui é que deve-se usar as próprias energias, 
logo que se é capaz de fazê-lo. 
 
Dar a um (a) Demônio (a) algo em troca: se alguém ainda não é 
espiritualmente poderoso o suficiente e precisa da ajuda de um (a) 
Demônio (a), “algo em troca” significa realmente trabalhando para o 
avanço do satanismo. Trabalhar contra os inimigos de Satan, tal como 
observado na página do Exército Infernal: 
alegriadesatan.weebly.com/guerra-espiritual.html 
 
Trabalhar para destruir o inimigo e fazer isso de forma eficaz: Educar as 
pessoas para a verdade, mas fazer isso de forma segura e com segurança é 
eficaz. Isso pode ser feito online, onde tu podes chegar a milhares. Ao 
trabalhar offline, tu podes colocar panfletos anticristãos em bíblias, livros 
cristãos em bibliotecas e tal, onde eles sejam vistos e lidos. O inimigo 
deixa folhetos cristãos em todo lugar e de forma consistente. Sejas 
discreto, trabalha em silêncio e combata-os. O trabalho prático é o que os 
Poderes do Inferno precisam de nós, e não apenas tagarelar: falar por 
falar, mas fazer pouco ou nada para mostrar apreço e agradecimento de 
verdade. Falar é fácil, seja em ritual ou de outra forma. MOSTRA o teu 
apreço por dedicar teu tempo e energia quando e onde tu podes destruir 
o inimigo e avançar o satanismo. 
 
Por último, uma das coisas mais importantes que tu podes dar aos 
Poderes do Inferno é a tua energia. Se tu tens energia de sobra, peça 
Satan para enviar um (a) Demônio (a) para tirar a energia e entregá-la 
para onde os Poderes do Inferno precisam. Isto inclui também se tu estás 
sobrecarregado de energia.  

http://alegriadesatan.weebly.com/guerra-espiritual.html


Estabeleça uma relação com um (a) Demônio (a) e convida-o (a) a tomar 
qualquer excesso de energia e entregá-la aos Poderes do Inferno. Isto é 
ainda mais efectivo se tu tens um coven. Teu Demônio Patrono pode 
tomar qualquer energia de sobra e entregá-la. Este é um gesto muito 
importante de gratidão. 
 
Satan quer os nossos esforços e nosso trabalho, pois estamos em guerra. 
Nada de conversa fiada ou conversa sem sentido. Todos devem saber o 
que “dar a um Demônio em troca”. Oferecer teus serviços e trabalho duro, 
NADA de bijuterias, alimentos ou outras porcarias sem valor. Trabalhe até 
que sejas capaz de construir teus poderes através de meditação 
consistente e te esforce para ter independência ao ponto de poderes fazer 
teus próprios desejos se manifestarem na realidade por si mesmo. Se tu 
estas em dúvida sobre o que fazer ou como trabalhar, foque em Satan e 
pergunte-o em tua mente. Estejas atento e aberto, e vais receber sinais. 
 
 

Dar energia a Satan e Lilith 
Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich 

 
Satan e Lilith quiseram que eu postasse isso, pois é muito importante. 
Energia é necessária para um propósito muito importante. Isto não é 
sensível ao tempo, mas quanto mais cedo melhor para fazer isso. Basta 
levantar as suas energias e depois pedir a Lilith para levá-las. Isso pode até 
ser feito mais de uma vez, mas lembre-se sempre, nunca drene a si 
mesmo, não dê qualquer energia se tu estás ligeiramente doente ou muito 
cansado. Covens são fortemente encorajados a realizar um trabalho de 
captação de energia para oferecer aos Poderes do Inferno. 
 
As energias necessárias são a chamada “magia branca”, de forma que são 
energias de protecção positivas. Se tu és novo, também podes fazer isso. 
Antes de seu trabalho (isso não tem que ser formal de qualquer forma, 
nenhuma cerimônia é necessária a menos que tu optes por fazer isso), 
apenas concentre-se em Satan e Lilith e eles responderão. 
 
Para aqueles que são novos e/ou não estão familiarizados com este tipo 
de trabalho, fazer yoga física, recitar mantras, exercícios de respiração 
para aumentar as suas energias, absorver a energia da luz do Sol e além... 
Há muitas maneiras diferentes para atingir o “zumbido” de energia. 
Depois de ter a energia elevada, chame Lilith para tirar a energia. 



Dar energia a Satan e Lilith 
(Pode ser feito repetidamente independente da data) 

Sumo Sacerdote Hooded Cobra 666 
 
Esta é uma chamada às armas. Será um acção simples que todos devem 
fazer, novatos ou avançados. Isto é para que possamos receber mais ajuda 
dos Deuses e de Satan, mas para apressar a manifestação da nossa vitória. 
Tomamos uma posição contra os nossos inimigos e estamos a tomar 
medidas. 
 
Isso é algo que todos nós vamos fazer para ajudar e, em certo sentido, 
agradecer nossos Deuses e Pai Satan. Eu estou chamando abertamente a 
todo o nosso povo dedicado a agir e participar desta oferta de energia ao 
Pai Satan e a Mãe Lilith. Como a maioria das pessoas sabe, Satan e sua 
esposa Lilith são patronos e guias tanto para todos nós coletivamente 
como para Ministério. Em outras palavras, eles implacavelmente ajudam-
nos com orientação e conhecimento para que possamos nos libertar, 
alcançar poderes divinos e finalmente libertar o mundo deste domínio 
injusto e terrível dos seres judeus que fizeram-nos sofrer e fizeram todo 
tipo de injustiça em relação a nós. 
 
Eles precisam ser interrompidos. Como isso vai acontecer é um, através do 
nosso esforço, dois, pelos Deuses e, finalmente, através do nosso esforço 
coletivo. Ao dar a Satan e Lilith, estás a dar de volta para si mesmo. 
 
Agora vamos ao ponto principal. Eu vou estar a fazer isso bastante simples 
para que qualquer pessoa possa fazê-lo. 
 
Vamos criar uma bola de energia e direcioná-lo para Satan e Lilith, 
programar esta bola de energia para estar sob comando e controle total 
deles para qualquer fim que desejarem. 
 
Tu podes fazer isso para 13 de fevereiro, mas seria ideal para fazê-lo isso 
por 2 dias seguidos para que uma quantidade decente de energia possa 
ser levantada. Isso também é em homenagem ao Dia dos Namorados, que 
foi profanado pelo inimigo. Tradicionalmente, esta data é honrar a fusão 
dos princípios masculino e feminino. Quando as serpentes Ida e Pigala 
unem-se, formam a forma do coração e é por isso que este símbolo é tão 
usado. Assim, em um sentido permite honrar Satan como a Divindade 
Masculina e Lilith como a Divindade Feminina. 



Passos: 
 
1. Imagine e pela inspiração, puxe energia do Sol e acumule-a na tua 
frente em uma bola. A bola deve ser brilhante e clara. 
 
2. Agora vibrar “Ra” ou “Aum Suryae” ou “Raum” ou “ Sol” ou qualquer 
outra vibração do Sol tanto para 9, 40 ou 108 repetições. Isso vai 
intensificar o poder da bola de luz. 
 
3. Concentre-se nesta bola e programe-a para ser obediente aos 
mandamentos de Lilith e de Satan. Então imagine a bola a sair do teu 
quarto e ficar na frente deles. Uma afirmação para isso poderia ser “Esta 
bola está sob o comando total e vontade de Satan e Lilith para que 
possam usar esta energia como eles desejarem”. 
 
De antemão, tu podes contatar teu Demónio Guardião ou Satan, para que 
possam ajudar-te com isso. 
 
É isso. Os Deuses usam essa energia para o nosso avanço e protecção 
coletiva. 


