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Ritual da lua para ativar a sedução 

Para fazer em noite de lua cheia 

Vai precisar de: 

Giz 

Uma vela branca simples 

Um copo com água 

Um cristal (qualquer) 

Incenso (benjoim, café ou sândalo) 

Um lenço vermelho 

Uma rosa vermelha 

 

Se for feito ao lar livre o poder se intensifica, mas pode ser feito dentro de 

casa, num cômodo qualquer. 

Abertura do círculo: 

Se posicione no centro do local que escolheu e com o giz trace um círculo em 

sua volta. 

Se tiver uma bússola, fica mais fácil. 

Coloque os elementos no círculo, na ordem: 

No norte – coloque o cristal. 

No sul -  coloque a vela acesa; 

Onde o sol nasce (leste) – coloque o incenso aceso; 

Onde o sol se põe (oeste) – coloque o copo com água; 

----------------------------------------------- 

De pé dentro do círculo, coloque o lenço vermelho sobre a cabeça, segure a 

rosa na mão direita, abra os braços, gire em sentido horário, e faça a 

saudação: 

 



“Terra meu corpo, 

Água meu sangue, 

Ar meu sopro,  

Fogo meu espirito.” 

 

Da terra peço saúde, disposição, força, beleza e fertilidade! 

Da água peço resistência, paixão, desejo! 

Do ar peço a intuição, a inteligência, a perspicácia! 

Do fogo peço a vida, o desapego, a evolução! 

 

Repita esse procedimento por 10 vezes. 

Aproveite e nesse instante faça seus pedidos direcionados à natureza e às 

luzes divinas do universo. 

Finalize com o agradecimento: 

Gratidão à natureza da qual sou constituída(o), gratidão à lua que me rege e 

simboliza, gratidão às luzes divinas do universo que me abençoam. 

Amém! 

Fechamento do círculo: 

De pé no centro do círculo, gire no sentido anti horário, comece pelo oeste 

(copo com água), ao passar pelo oeste, o reverencie e agradeça às luzes das 

águas, e vá girando e agradecendo a todos os pontos cardeais e seus 

respectivos elementos. 

Faça isso apenas 1 (uma) vez. 

Recolha o material do seu círculo, apague a vela e guarde, apague o incenso, 

jogue a água do copo em água corrente e guarde seu cristal. 

 

Pode fazer esse ritual quantas luas cheias desejar. 


