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Para que o relacionamento se torne mais doce e afetivo. 

Ritual para ser realizado em noites de lua cheia ( pode ser realizado quantas 

vezes desejar) 

1. Você irá preparar um banho especial, esse banho é para que você tome 

ou o casal. 

Ingredientes:  

3 litros de água, 6 cravos da índia, 6 canela em pau, 6 galhos de alecrim, uma 

rosa vermelha, uma maçã vermelha e uma colher de chá de mel. 

Preparo: 

Observação importante: Desde a escolha dos ingredientes é preciso que 

entre em um bom estado de energia com pensamentos focados no amor, 

no respeito e em tudo aquilo que pode sentir de melhor em relação ao 

parceiro. 

Coloque a água no fogo e assim que começar a aparecer borbulhas, desligue o 

fogo, coloque os ingredientes na ordem acima, lembrando que da rosa irá tirar 

as pétalas apenas para colocar no recipiente, corte a maçã em fatias e coloque 

na água. Tampe o recipiente e deixe descansar por cerca de 45 minutos. 

Coe e todos os ingredientes e depois os deixe na natureza, seja no meio de 

plantas, na terra ou num jardim.  

No momento de seu banho normal, se puder coloque uma música suave para 

tocar ou a música que de alguma forma significa algo para o casal. Após o 

banho normal, despeje o banho ritual primeiramente em suas costas, do 

pescoço para baixo, mentalizando o seguinte mantra: 

“Eu sou a luz divina do amor que me sela e me tempera” – Repita 7 vezes 

Depois, despeje o banho ritual em sua frente, do pescoço para baixo, 

mentalizando o seguinte mantra: 

“Eu sou a luz divina do amor que oferta e desperta” – Repita 7 vezes 

2. Arcanjo/Salmo/Velas 

Depois do seu banho, irá acender uma vela branca simples num prato branco, 

em volta da vela e sobre o prato coloque um pouco de água e mel. 

 



Mentalize a vibração do Arcanjo Anael 

Este arcanjo deve ser invocado para abrir o caminho no campo afetivo, 

fortalecer uniões, harmonizar as amizades e associações. Para atrair um novo 

amor, fortalecer a vida amorosa e relações afetivas em geral. 

 

Oração para Anael  

Anael, divino Elohin, que é cheio de graça, trabalhai para que a beleza da terra 

seja eterna, para que meus pedidos e a minha verdade sejam alcançadas com 

graça e doçura. Fazei que nesta vida tudo o que é necessário seja utilizado 

com sabedoria, modéstia e humildade. Fazei-me nobre de caráter, em falar, 

trabalhar e em toda a minha extensão. Príncipe Anael, príncipe do amor, fazei-

me otimista e em condições de sempre tomar partido do positivo. Fazei-me 

sentir seguro para realizar-me no amor, com toda a força dos anjos e dos 

guardiões divinos. Príncipe Anael, por amor, eu vos saúdo. Que este amor 

resplandeça e brilhe no meu ser, no meu lar, e em todas as ocasiões e 

detalhes; que eu triunfe perante os obstáculos. Que vosso grande raio de amor 

ilumine como um diamante, e me abençoe em todos os segundos de minha 

existência. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 


