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Oração
Para compreender-se o que é a Oração, façamos uma comparação com uma
instalação elétrica, com cabos que vão às diferentes casas de uma cidade.
Em cada casa existe um comutador, e quando abrimos a corrente que antes
permanecia fora, nos fios e na usina, ela entra em nosso domicílio,
iluminando-o e pondo em movimento os motores, - de acordo com as leis
que regem sua manifestação. Podemos dizer que Deus, em primeiro lugar,
e os Sete Espíritos Planetários, em segundo lugar, correspondem à
instalação elétrica, que está ligada a cada um de nós, e a oração é, por
assim dizer, o comutador mediante o qual nos pomos em contato com a luz
e a vida divinas, permitindo que elas fluam em nós e nos iluminem para
nossa elevação espiritual.
Oração Científica — Signo Ascendente
É uma lei que a eletricidade flua ao longo dos condutores de cobre ou de
outro metal, porém, o cristal, por exemplo, é um isolante para sua
passagem, e antes que possamos conseguir eletricidade em nossas casas é
necessário que tenhamos um comutador feito de acordo com essa lei, ou
seja, um comutador de cobre. Se empregássemos um comutador de cristal,
a eletricidade não passaria; este seria naturalmente o meio mais efetivo
para impedir que a eletricidade entrasse em nosso domicílio. Da mesma
maneira, se nossas orações, (que correspondem ao comutador), estão em
conformidade com as leis de Deus, o propósito divino pode manifestar-se
através delas; porém, se a oração é contraria a vontade divina,
naturalmente tal oração seria semelhante a um comutador de cristal com
respeito ao circuito elétrico.
Assim, como cada grande nação envia embaixadores e plenipotenciários às
demais nações, assim também existem embaixadores de cada um dos
Grandes Espíritos Planetários presentes em nossa terra. Seus nomes são os
seguintes:

- ITHURIEL é o embaixador de Urano;
- CASSIEL é o embaixador de Saturno;
- ZACHARIEL é o embaixador de júpiter;
- SAMAEL é o embaixador de Marte;
- ANAEL é o embaixador de Vênus;
- RAPHAEL é o embaixador de Mercúrio;
- MICHAEL (Miguel) é o embaixador de Sol;
- GABRIEL é o embaixador de Lua.
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A Lua é nosso satélite e não está nas mesmas condições dos demais
planetas. Os embaixadores dos planetas são Arcanjos, enquanto que
Gabriel é um anjo.
Ordinariamente a humanidade ora a Deus. Essas orações são atualmente
quase completamente egoístas, ou interessadas e ignorantes. As orações
desta classe não podem merecer a atenção dos embaixadores que têm a
seu cargo os diferentes departamentos da vida, porém, são atendidas,
dentro do possível, pelos Auxiliares Invisíveis, que trabalham pelo
melhoramento dos seus irmãos. O astrólogo ocultista, entretanto, como
sabe o que quer e pode trabalhar em harmonia com as forças astrais,
dirige-se diretamente aos embaixadores dos Espíritos Planetários, e obtém
a realização dos seus desejos com maior facilidade. Estuda as horas
planetárias em que esses astros predominam, e nesse momento fará sua
petição, que, geralmente será para outro qualquer ou para própria
iluminação espiritual, sobre pontos que empregará para o bem comum.
ORAÇÕES PARA OS DOZE SÍGNOS DO ZODÍACO
ÁRIES — Ajuda-me, Senhor, a ser calmo e paciente. Preciso dominar e
controlar o meu temperamento, para evitar atos impulsivos e precipitados.
Devo pensar calmamente antes de agir. Empregarei a minha energia e o
meu entusiasmo em empreendimentos justos e nobres. Ajuda-me, senhor,
a conquistar o meu domínio próprio. Sou senhor de mim mesmo.
TAURO — Ajuda-me, senhor, a ser tolerante e generoso. Preciso deixar de
ser teimoso e obstinado. Devo respeitar os interesses dos outros. Não serei
mais egoísta e afastarei de mim a inveja. Não quero ser malicioso. Todos
têm os mesmos direitos que eu. Tratarei a todos com respeito e
consideração. Serei sempre calmo e paciente, mesmo que me provoquem.
GEMINI — Ajuda-me, Senhor, a ser persistente e firme nos meus
propósitos. Preciso concentrar as minhas energias, e sustentar os esforços
começados, até alcançar o êxito. Não abandonarei os meus
empreendimentos. Procurarei estudar e compreender mais a fundo as
coisas. Não me deixarei levar unicamente por sensações e novidades.
Ajuda-me, Senhor, a estabilizar-me em tudo o que for justo e conveniente.
CÂNCER — Ajuda-me, Senhor, a ver o lado bom, positivo e construtivo, em
todas as coisas. Minha mente é positiva. Não quero ver o mal em coisa
alguma. Não desconfio de ninguém. Quero ser franco e sincero com todos.
Preciso orientar a minha imaginação e dirigi-la para fins superiores e
generosos. Domino a minha imaginação e dirijo-a somente para idéias
positivas e felizes.
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LEO — Ajuda-me, Senhor, a dominar o meu temperamento e controlar os
sentimentos. Preciso manter-me numa linha justa. Não quero exceder-me
em coisa alguma. Não sou orgulhoso nem pretensioso. Tratarei a todos com
a maior consideração e respeito. Não sou impulsivo, nem me deixarei levar
por impulso de nenhuma espécie. Sou senhor de mim mesmo, paciente e
generoso.
VIRGO — Ajuda-me, Senhor, a ser altruísta, generoso e franco. Preciso ter
consideração e respeito pelos outros. Não desconfio de ninguém. Amo a
todos como a mim mesmo. Quero ser expansivo, alegre e otimista. Sou
firme e perseverante. Quero pôr em execução as minhas boas idéias. Tenho
iniciativa e posso desenvolvê-las. Confio no auxílio dos meus amigos. Sou
amigo de todos.
LIBRA — Ajuda-me, Senhor, a ser mais positivo e a ter confiança em mim
mesmo. Preciso agir com coragem e determinação. Enfrento a vida com
otimismo. Posso vencer todas as dificuldades, e não temerei coisa alguma.
Tenho força de vontade e não deixarei que as circunstâncias me afetem.
Sou positivo. Domino os meus sentimentos. Cumprirei os meus deveres
com firmeza e determinação. Serei rigoroso comigo mesmo.
ESCORPIÃO — Ajuda-me, Senhor, a ser tolerante, paciente e generoso.
Preciso respeitar r considerar os meus semelhantes. Não quero ser
exigente. Não tenho o direito de forçar os outros. Deixarei que os outros
vivam a0sua vida. Respeitarei as opiniões alheias. Sou sincero e justo. Não
devo criticar a ninguém. Domino meu temperamento. Domino os meus
sentimentos. Ajuda-me, Senhor, a amar os meus semelhantes e a respeitálos.
SAGITÁRIO — Ajuda-me, Senhor, a libertar-me de fantasias e de ilusões.
Preciso orientar as minhas forças para fins generosos e altruístas. Tratarei a
todos com sinceridade e respeito. Não me iludo com aparências. Cumprirei
os meus deveres e não deixarei as minhas obrigações.
CAPRICORNIO — Ajuda-me, Senhor, a ser altruísta, liberal e generoso.
Preciso respeitar os meus semelhantes, e ver tudo com bons olhos. Sou
sincero e justo para com todos. Respeitarei as opiniões alheias. Domino o
meu temperamento. Perdoarei todos os erros que por ventura fizerem
contra mim. Saberei perdoar e esquecer Sou amigo de todos, alegre e
otimista.
AQUÁRIO — Ajuda-me, Senhor, a ser paciente e tolerante. Preciso dominar
4

o meu temperamento e respeitar as opiniões alheias. Não sou caprichoso.
Só farei aquilo que for razoável e justo. Devo respeitar os interesses
coletivos. Preciso ser calmo e paciente, em todas as circunstâncias.
PISCES — Ajuda-me, Senhor, a ser mais positivo em todos os meus atos.
Preciso governar a minha vida, com coragem e determinação. Quero ver a
realidade das coisas, sem sentimentalismos e fantasias. Sou otimista e
calmo, aconteça o que acontecer. Domino a minha sensibilidade e agirei
com firmeza em qualquer circunstância. Não me deixarei influenciar por
sugestões alheias. Nada pode perturbar-me e tirar-me o sossego. Sou
senhor de mim mesmo.

Oração Científica
Quando os Planetas Regentes Estão Aflitos
SOL — Ajuda-me, Senhor, a ser modesto, simples e generoso. Devo tratar a
todos com respeito e consideração. Não sou orgulhoso, nem me considero
maior e mais importante do que os outros. Respeito os sentimentos alheios,
e tratarei a todos com delicadeza. Não desprezo a ninguém. Protegerei os
humildes e os fracos, e jamais abusarei deles. Respeito os meus superiores
e saberei obedecê-los com dignidade e dedicação. Serei sincero e justo, em
todas as circunstâncias.
Invoco em meu coração as forças divinas de MICHAEL (Miguel), o poderoso
Gênio de Luz, governante do Sol, representante da Autoridade, do Poder e
da Justiça de Deus, para que confirme e reforce em minha alma as
qualidades superiores que Ele representa. Confirmo e reforço em minha
alma a DIGNIDADE, a HONRA, a ORDEM, a AUTORIDADE, a DISCIPLINA, o
RESPEITO e a JUSTIÇA.
VÊNUS - Ajuda-me, Senhor, a ser cuidadoso, diligente e dedicado. Sou
senhor de mim mesmo e domino o meu temperamento. Não me deixarei
levar por excessos sensuais. Quero ser virtuoso, e tratarei a todos com
decência e respeito. Controlo as minhas palavras, e nunca usarei linguagem
indigna e desvirtuada. Procuro e defendo a moralidade. Sou cuidadoso
comigo mesmo e não entregarei a nenhuma espécie de vício. Ponho acima
de tudo o valor moral das coisas.
Invoco e chamo em meu auxílio às forças de ANAEL, o amoroso Gênio
governante de Vênus, representante do Amor, da Bondade e da Virtude de
Deus, para que confirme e reforce em minha alma as suas qualidades
superiores. Confirmo e reforço em minha alma o AMOR, a MISERICÓRDIA, a
BONDADE, a VIRTUDE, o RESPEITO, o ALTRUISMO, e o SACRIFÍCIO.
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MERCÚRIO — Ajuda-me, Senhor, a dominar e equilibrar a minha mente.
Preciso ser calmo e examinar tudo com paciência. Só tomarei qualquer
decisão depois de pensar maduramente. Devo ser justo e verdadeiro nas
minhas palavras e atos. Falarei somente a verdade. Não enganarei a
ninguém. Respeitarei o meu próximo e procurarei ajudá-lo honestamente.
Jamais abusarei da ignorância ou da ingenuidade do meu próximo. Controlo
as minhas palavras, e nunca falarei mal de ninguém. Domino os meus
nervos. Quero ser calmo e paciente. Amo e respeito a todos.
Invoco e chamo em meu auxílio as divinas forças de RAPHAEL, o inteligente
Gênio governante de Mercúrio representante da Sabedoria e Inteligência de
Deus, para que confirme e reforço em minha alma as suas qualidades
superiores. Confirmo e reforço em minha alma a INTELIGÊNCIA, a
SABEDORIA, o DOMÍNIO PRÓPRIO, o EQUILÍBRIO e a VERDADE.
LUA - Ajuda-me, Senhor, a ser calmo, paciente e equilibrado. Preciso
estabilizar a minha mente e afirmar os meus sentimentos. Quero ser firme e
determinado. Sinto-me bem onde estou, e só me mudarei quando for
absolutamente conveniente. Sou paciente e calmo, Não me deixarei levar
por impressões negativas. Verei tudo com bons olhos e pensarei sempre
bem. Procurarei cumprir minhas obrigações até o fim, com diligência e boa
vontade.
Invoco e chamo em meu auxílio as divinas forças de GABRIEL, o poderoso
Anjo governante da Lua representante da Sensibilidade e do Poder Criador
de Deus, para que confirme e reforço em minha alma as suas qualidades
superiores. Confirmo e reforço em minha alma o poder criador da
IMAGINAÇÃO POSITIVA, a SENSIBILIDADE, o AMOR, a ESTABILIDADE, o
EQUILÍBRIO e a FIRMEZA.
SATURNO - Ajuda-me, Senhor, a ser justo, amoroso e tolerante. Preciso ver
tudo com bons olhos. Não quero ver o mal em coisa alguma, por que em
tudo existe o Bem. Não me impressionarei com o aparente mal Quero
pensar só no Bem. Sou otimista e alegre. Serei amigo de todos e procurarei
cultivar as minhas amizades. Não me afastarei de ninguém. Não devo e não
quero viver isolado. Trato a todos com respeito e consideração. Saberei
perdoar as faltas que cometerem contra mim, e nunca guardarei
ressentimentos. Não quero e não devo vingar-me. Sou altruísta e generoso.
Amo e respeito os meus semelhantes. Quero ser um instrumento do Bem
no mundo.
Invoco e chamo em meu auxílio as divinas forças de CASSIEL, o justo
Gênio governante de Saturno, representante da Justiça, do Direito, da
Ordem e do Poder de Deus, para que confirme e reforce em minha alma as
qualidades superiores que ele representa. Confirmo e reforço em minha
alma os princípios do DIREITO, da JUSTIÇA, do RESPEITO, da ORDEM, do
EQUILÍBRIO e da PAZ.
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JÚPITER - Ajuda-me, Senhor, a ser justo, honrado e sincero. Preciso ser
simples e modesto. Não sou vaidoso e não quero viver de ostentações e
extravagâncias. Sou trabalhador e cumpridor dos meus deveres. Procurarei
as boas amizades, e me afastarei dos lugares duvidosos e das más
companhias. Quero ser honesto e justo para com todos. Não me meterei
em especulações, em jogos e apostas. Ganharei honestamente a minha
vida. Procurarei ver a realidade das coisas e defender os interesses sociais.
Respeito a sociedade e as leis, e procurarei defendê-las com firme decisão.
Defenderei o que é justo e honesto, em todas as circunstâncias.
Invoco e chamo em meu auxilio as divinas forças de ZACHARIEL, o
generoso Gênio governante de Júpiter, representante do altruísmo, da
Generosidade e da Misericórdia de Deus, para que confirme e reforce em
minha alma as qualidades superiores. Confirmo e reforço em minha alma a
BONDADE, a GENEROSIDADE, o A1VIOR, a MISERICÓRDIA, o ALTRUÍSMO e
a HONESTIDADE.
MARTE — Ajuda-me, Senhor, a ser calmo, paciente e tolerante. Preciso
dominar o meu temperamento, e agir sempre com calma e prudência.
Preciso tratar a todos com delicadeza e respeito. Respeito os meus
semelhantes e tratarei a todos com urbanidade. Não sou exigente e não
quero impor coisa alguma aos outros. Preciso respeitar a liberdade dos
outros. Não devo e não quero impor coisa alguma aos outros.
Invoco e chamo em meu auxílio às poderosas forças divinas de SAMAEL,
o exaltado Gênio governante de Marte, e representante da Força e do Poder
de Deus, para que confirme e reforce minha alma as suas qualidades
superiores. Confirmo e reforço em minha alma o ENTUSIASMO, a ENERGIA
DINÂMICA E CONSTRUTIVA, o DOMÍNIO PRÓPRIO, a PACIÊNCIA,
a PERSISTÊNCIA, o RESPEITO PELO MEU SEMELHANTE, e a TOLERÂNCIA.
URANO. - Ajuda-me, Senhor, a ser paciente, tolerante e justo para com
todos. Preciso dominar o meu temperamento. Não quero exaltar-me. Sou
calmo e tolerante. Respeitarei a liberdade dos meus semelhantes e nunca
imporei minhas opiniões a ninguém. Respeitarei a ordem. Quero ser
equilibrado, e justo em todas as coisas. Não me deixarei levar por nenhuma
idéia extremista. Não quero ser extravagante e excessivo. Preciso dominar
o meu sensualismo. Respeito as minhas forças criadoras. Sou senhor de
mim mesmo.
Invoco e chamo em meu auxílio às poderosas forças divinas de IT’HU-RIEL,
o generoso Gênio governante de Urano, e representante do Altruísmo e da
Generosidade de Deus, para que confirme e reforce em minha alma as suas
qualidades superiores. Confirmo e reforço em minha alma o AMOR
ALTRUÍSTA, a GENEROSIDADE, o RESPEITO PELO MEU SEMELHANTE, a
CALMA, o EQUILÍBRIO e a PACIÊNCIA.
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NETUNO - Ajuda-me, Senhor, a ser firme, positivo e senhor de mim mesmo.
Desenvolvo a minha vontade. Preciso ver a realidade das coisas. Preciso
dirigir a minha vida. Não me deixarei levar por imaginações e fantasias. As
sugestões e opiniões alheias não me afetam. Sou livre e independente. Sou
positivo em qualquer circunstância. Não aceitarei sugestões negativas de
ninguém. Fecho minha alma a qualquer influência estranha. Sou senhor de
mim mesmo. Não sou supersticioso e não temo coisa alguma. Tenho fé em
Deus.
Invoco e chamo em meu auxílio às poderosas forças divinas do poderoso
Gênio governante de Netuno, e representante da Sabedoria e do amor de
Deus, para que confirme e reforce em minha alma as suas qualidades
superiores. Confirmo e reforço em minha alma a INTELIGENCIA, a
SABEDORIA, o DOMINIO PRÓPRIO, a POSITIVIDADE, o EQUILÍBRIO e a
FIRMEZA.

Oração Científica — Planetas Desfavoráveis

SOL — Ajuda-me, Senhor, a ser diligente, trabalhador e fiel cumpridor de
meus deveres. Preciso dirigir minha vida para um alvo definido e nobre.
Quero respeitar a todos. Não abusarei da fraqueza ou da ignorância dos
outros. Defenderei o que é justo e bom. Não temo coisa alguma, porque
Deus está comigo. Amo ao meu próximo, como a mim mesmo.
VÊNUS — Ajuda-me, Senhor, a ser virtuoso, controlado e respeitador.
Preciso dominar a sensualidade. Não me entregarei a excessos de nenhuma
espécie. Seguirei unicamente aquilo que for superior, justo e nobre. Sou
diligente e esforçado em tudo o que faço. Cumprirei os meus deveres com
firme determinação. Respeito a mim mesmo.
MERCÚRIO — Ajuda-me, Senhor, a ser calmo, paciente e determinado.
Serei firme em meus empreendimentos. Preciso ser perseverante. Preciso
examinar profundamente as coisas e desenvolver o meu entendimento.
Procurarei descobrir o lado superior de todas as coisas. Controlo as minhas
palavras, e só falarei o que for justo, honesto e verdadeiro. Cumprirei
fielmente as minhas obrigações.
LUA — Ajuda-me, Senhor, a ser positivo, realista e confiante. Preciso ver a
realidade das coisas. Não me abandono aos sonhos e fantasias. Sou firme
em minhas decisões e persistente em tudo o que faço. Vejo tudo com bons
olhos e não me impressionarei com coisa alguma. Considero tudo com
seriedade. Tenho confiança no bem.
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SATURNO — Ajuda-me, Senhor, a ser otimista, altruísta e generoso. Preciso
ver tudo com bons olhos. Deus está em tudo o que acontece, e por isso
procurarei ver o lado bom de todas as coisas. Não sou malicioso nem
pessimista. Sou alegre e procuro alegrar a todos os que me rodeiam.
Preciso de boas companhias. Procurarei cultivar boas amizades. Amo ao
meu próximo, como a mim mesmo.
JÚPITER — Ajuda-me, Senhor, a ser diligente, trabalhador e fiel cumpridor
dos meus deveres. Seguirei o que for justo, honesto e legítimo. Respeitarei
a ordem, os interesses sociais e o bem coletivo. Desenvolvo em mim o
respeito por tudo o que é nobre, justo e bom.
MARTE — Ajuda-me, Senhor, a ser calmo, dedicado, atencioso e paciente
para com todos. Domino o meu temperamento, e tratarei a todos com
urbanidade. Não sou egoísta. Defenderei o interesse de todos. Domino os
meus impulsos, e agirei com calma, aconteça o que acontecer. Sou senhor
de mim mesmo.
URANO — Ajuda-me, Senhor, a ser calmo, equilibrado e respeitador dos
interesses sociais. Domino o meu temperamento e não me deixarei levar
por excessos. Sou tolerante e paciente para com todos. Desenvolvo o meu
senso de responsabilidade. Serei altruísta e generoso. Sou calmo e
paciente, em todas as circunstâncias.
NETUNO — Ajuda-me, Senhor, a ser sincero, verdadeiro, honesto e
generoso. Não devo enganar a ninguém. Domino a minha sensibilidade. Não
aceitarei más sugestões e só seguirei o que for justo e nobre. Não deixarei
que as circunstâncias me afetem e me desviem das minhas boas decisões.
Sou senhor de mim mesmo.
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