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Miquéias 5:12 

Por causa da multidão dos pecados da meretriz mui graciosa, da mestra das feitiçarias, 

que vendeu as nações com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias. 
Naum 3:4 

E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua 

fornicação, nem dos seus furtos. 
Apocalipse 9:21 

Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em 

que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura 

te podes fortalecer. 

Isaías 47:12 
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A feitiçaria acompanha a humanidade desde o início dos tempos. O acadêmico imagina 

que o que a define é a superstição, o ritual, o pensamento mágico. E imagina-se em no 

seu habitual conceito de ‘superioridade’ intelectual, após aplicado o lugar-comum do 

onipresente reducionismo do pensamento científico contemporâneo, ser absolutamente 

inatingível pelas crendices dos povos da antiguidade. Supondo, desgraçadamente, à base 

de sua limitada cosmogonia, que o assunto se restringe à ficção religiosa. 

Jamais dependa de um físico ou de um antropólogo social ou um psicólogo para cuidar 

de assuntos que eles desconhecem por completo. O orgulho humano sempre é sua 

perdição. E torna inútil o intelectual para analisar coisas espirituais. A palavra do cientista, 

de um intelectual ou acadêmico a respeito da feitiçaria é tão digna de crédito quanto a 

de um louco num hospício. Embora haja ainda esperança no louco em propor alguma 

visão coerente sobre alguma coisa, não há em quem desconhece a dimensão de coisas 

espirituais a capacidade de discerni-las.   

Para início de conversa, quem declara que a feitiçaria é algo de extrema malignidade é a 

palavra profética. Ponto final. Você não escolhe um engenheiro para cuidar de seus 

dentes.  Jamais permitiria um arquiteto realizar uma cirurgia em seu coração. Tão pouco 

permitiria que um profissional de Comunicação realizasse os cálculos estruturais de seu 

edifício. Porque seus saberes são LIMITADOS as áreas de seus aprendizados.  Não seja 

louco de permitir que alguém ensine sobre realidades espirituais, cuja fonte deste 

conhecimento não seja PROFETAS. As Escrituras foram entregues à humanidade por meio 

de profetas, que aprenderam sobre tais coisas na própria fonte: DEUS.   

 

 

O ser humano desde a aurora da civilização já praguejava por alguma coisa.  Antes da 

primeira letra que transformava a palavra em sinais ser inventada, o homem já tinha 

aprendido a amaldiçoar.  “Toda a magia tem um preço” é a primeira e a última lição de 

Once Upon a Time, seriado fantástico cujo protagonista não se cansa de repetir esse 

bordão. Rumpelstichen, Rumpelstilzchen, Rumpelstiltskin, Rumple, Rumplestilskin ou 

Rumpelscoisinho é o antagonista de um conto de fadas de origem alemã, O Anão Saltador. 

Para impressionar o rei, um moleiro muito pobre inventa que a filha é capaz de fiar palha 

e transformá-la em ouro. O rei chama a moça, fecha-a numa torre com palha e uma roda 

de fiar, e exige-lhe que transforme a palha em ouro até de manhã ou terá sua garganta 

cortada (em outra versão, o rei ameaça trancar a jovem para sempre em uma torre). Ela 

já tinha perdido toda a esperança, quando aparece um duende no quarto e transforma 

toda a palha em ouro em troca do seu colar; na noite seguinte, pede-lhe o seu anel. Na 

terceira noite, quando ela não tinha nada para lhe dar, o duende faz a transformação em 

troca do primeiro filho que a moça desse à luz. 

O rei fica tão impressionado que decide se casar com ela, mas quando nasce o primeiro 

filho do casal, o duende regressa para reclamar o seu pagamento: "Agora dá-me o que 

me prometeste". A rainha ficou assustada e ofereceu-lhe toda a sua riqueza, se este a 

deixasse ficar com a criança. O duende inicialmente recusa, mas por fim aceita fazer uma 

troca: a rainha poderia ficar com a criança se ela conseguisse adivinhar o nome dele no 

prazo de três dias. No primeiro dia, ela falhou, mas antes da segunda noite, o seu 



mensageiro ouve o duende a saltar à volta de uma fogueira, cantando. Existem muitas 

variações da canção, mas a mais conhecida é: 

 

"Hoje eu frito, amanhã eu cozinho! 

Depois de amanhã será o filho da rainha! 

Coisa boa é ninguém saber 

Que o meu nome é Rumpelstilskin!" 

 

 

Quando o duende foi entrar-se com a rainha no terceiro dia, ela revela o nome dele e o 

duende perde sua aposta.  Rumpelstiltskin é também um dos personagens principais na 

série de TV Once Upon a Time, da ABC, onde ele é dono de uma loja, o Sr. Gold, situada 

na cidade de Storybrooke, Maine, onde personagens de conto de fadas estão presos sem 

nenhuma memória de seu verdadeiro eu. Ele é interpretado por Robert Carlyle. 

Flashbacks para o reino de conto de fadas de onde os personagens vieram revelam que 

Rumpelstiltskin desempenha um papel nas histórias de quase todos os principais 

personagens do conto de fadas. Exemplos de suas ações incluem o seu papel de fada 

madrinha de Cinderela e também o de dar à Rainha Má, da Branca de Neve, a maldição 

que envia todos para o mundo real, entre outros. 

O personagem da série é baseado num homem covarde que ao receber o poder de uma 

entidade das trevas, ganhando tremendo poder e até coragem, mas perdendo sua 

condição de humanidade e se tornando escravo deste mesmo poder.  É Rumpelstiltskin 

que proporciona um dos momentos mais originais da série.  Quando momentos antes de 

Cinderela realizar seu pedido para a fada azul... ele simplesmente a explode, assumindo 

o lugar dela no conto de fadas original.  

A magia dos contos de fada é baseada numa sinistra face da humanidade, que faz com 

que toda ela viva, não um conto de fadas, antes, um verdadeiro conto de terror.  

 

A magia dos contos é uma apropriação literária de uma infeliz realidade espiritual de 

caráter maligno, algo sinistro e envolvido em práticas onde: 

- a maldade humana é sua fonte;  

- onde o poder das trevas é o cimento 

- e o oferecimento da vida alheia para à morte, como MOEDA de TROCA, é sua maior 

realização.  

 

A feitiçaria se define então por oferecer a um poder ou entidade a vida alheia, os bens 

ou os dons alheios para benefício mágico de alguém, tomando de alguém sua sorte, seu 

poder, seus bens, seus dons e mesmo a vida, em troca do que foi solicitado. 

 

Temos oriundo de contos a versão romanceada de quem entregou sua vida ao demônio, 

fazendo um pacto com sua própria alma para receber riqueza e glória. Um auto-sacrifício 

para alcançar o poder. Os demônios não necessitam de quem deseja trocar sua alma por 

dinheiro. Porque já lhes pertence.  A feitiçaria é um pacto com poderes malignos onde o 

ofertante, oferta a outros. Onde a doação é feita com a vida que não lhe pertence.   
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A feitiçaria é anterior à prostituição. Antes do primeiro ato de prostituição, ocorrerá 

certamente, o primeiro ato de feitiçaria.  Todo ato de feitiçaria realmente possui um 

preço. Maior do que o feiticeiro pode imaginar.  Maior do que o egoísmo humano pode 

conceber.  Ela está relacionada ao medo da perda, ao medo da fome, do frio, da 

enfermidade, da solidão. Está relacionada ao desejo de possuir coisas, bens, poderes, 

fama, riqueza.  Está relacionada ao medo da morte.  

 

O que pratica a feitiçaria desafia a lei máxima das Escrituras, negando o maior 

mandamento de Deus relacionado à humanidade: 

“amarás ao teu próximo como a ti mesmo” 

 

O praticante de feitiçaria está disposto a dar seu próximo como fiança para sua própria 

realização financeira, amorosa ou profissional, não importando se esse próximo morrerá, 

como morrerá, se sofrerá por dias, meses ou anos.   

O que é apresentado na televisão, no cinema ou em milhares de obras sobre a união 

entre o homem e as forças da natureza, a visão romantizada sobre a bruxa e seus sabás, 

a influência da lua, a busca e contato com espíritos da natureza, o conhecimento da 

sabedoria arcana da antiguidade, é uma apresentação falsa com relação a verdadeira face 

da feitiçaria. Há uma diferença entre pensamento mágico, entre magia e feitiçaria. Há 

uma diferença entre o pensamento místico e o pensamento religioso. A superstição, o 

ato mágico, nem sempre é um ato de feitiçaria. Milhares de práticas que envolvem a 

crença nos poderes de pedras, rios, cristais, lugares mágicos, árvores, práticas que 

envolvem uso de talismãs, atos mágicos de toda sorte simbolizam a superstição, o desejo 

humano de alcançar magicamente a proteção espiritual. O mágico consiste em atos 

simbólicos, a maior parte deles, atos cerimoniais, atos religiosos baseados em magia ou 

em religião mágica.  

 

A Escritura distingue a feitiçaria do encantamento, porém aos dois traduz como falácia, 

como arte do engano, como erro, como nulidade. Porém o termo feitiçaria está 

DIRETAMENTE amarrado ao ato de desejar o mal ao próximo. Está envolto num desejo 

de destruição, de domínio, de usurpação do que não lhe pertence por direito. 

  

A feitiçaria acontece em cada esquina da terra, em milhares de lugares alguns dedicados 

a cultos de divindades, outros relacionados a ritos ancestrais, tribais ou mesmo em 

religiões, onde o verdadeiro propósito é um só: Retirar a vida, os dons, os bens espirituais 

ou materiais de alguém, ROUBAR algo que não lhe pertence, ou OFERECER um talento, 

bem ou ALMA a que não tem direito, para usufruir de algo concedido de maneira mágica.  

 

A feitiçaria é praticada quando através de rituais, conjurações e encantamentos alguém  

A feitiçaria é a arte paga de desgraçar a outra pessoa. Quem se dirige a um feiticeiro o 

faz consciente de que o que deseja custará um preço, que pode ir de um valor monetário 

até o preço de uma vida, e que se o resultado desejado for alcançado, necessitará pagar 

o que ajustou com o feiticeiro.  São duas pessoas envolvidas num pacto de ruindade.  A 

bíblia apresenta uma antiga prática de magia em que um rei oferecia seu próprio filho 



num ato de feitiçaria, sacrificando-o em troca de uma vitória militar ou da preservação 

da própria vida.  A feitiçaria pode estar disfarçada de um ato religioso, de um culto, pode 

estar dissimulada dentro de uma religião ou prática religiosa, ela pode acontecer dentro 

de uma esfera de ocultismo e até numa esfera evangélica. A feitiçaria pode se apropriar 

de quaisquer textos sagrados, doutrinas ou mesmo de posicionamentos científicos para 

sua realização.  Porque o caráter por detrás do que ela realiza é a maldade humana.  

 

A feitiçaria nasce no coração humano, ela é na verdade o péssimo uso de uma dimensão 

humana espiritual para realização do mal.  Quando o ser humano deseja de coração o 

mal a outra pessoa, quando seu ódio alcança sua dimensão espiritual, capacidades inatas 

do ser humano invocam forças externas, ainda que inconscientemente. O mundo 

espiritual no qual vivemos e declarado pelos profetas é uma dimensão onde habitam 

poderes espirituais da maldade.  

 

Paulo declara: 

“Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, 

contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes 

espirituais da maldade, nos lugares celestiais.” 

Efésios 6:12 

 

Deixando claro que o mundo invisível e as dimensões que envolvem ao ser humano não 

estão isentas de poderes espirituais. O ser humano nasce, vive e morre dentro de uma 

esfera de forças e poderes que atuam sobre sua mente e agem sobre seu espírito, dentro 

dos limites impostos pelo intelecto, pela vontade, pela espiritualidade, pelas paixões e 

pela natureza humana.  

 

Para o ateu ou o irreligioso, ou o acadêmico que não crê em poderes espirituais ou sequer 

na existência do espírito humano, relegando  os demônios a literatura medieval, aos 

daimons da mitologia grega,  aos temores dos povos bárbaros e ao assombroso das 

populações indígenas de toda sorte,  somado as crenças do mundo xamanico da 

antiguidade, envolvido em densas colunas de ópio e outras plantas alucinógenas, como 

fruto dos pesadelos e contos orais, o medo do mundo dos mortos e etc,  para o moderno 

intelectual vivendo num mundo mono-condicionado pela alma, ou pela mente, queria 

deixar claro algumas questões básicas.  

 

1) Mesmo que não existissem poderes espirituais externos, ou espíritos de algum 

tipo, a mente humana é muito mais assustadora que convencionamos. A 

psiquiatria estuda a dezenas de anos doenças mentais que são geradas por 

entidades AUTONOMAS que em muitos casos geram múltiplas personalidades. A 

mente parece se dividir e gerar indivíduos e personalidades dentro do indivíduo.  

Isso significa que o transtorno dissociativo de personalidade produz coisas que 

agem EXATAMENTE COMO OS DEMONIOS da antiguidade. Tais disrupções, tais 

entidades psíquicas autônomas, podem inclusive conduzir ao assassinato e ao 

suicídio.  Milhares de psicopatas e suicidas, assim como esquizofrênicos são a 

prova de que algo que não existe, intangível, que é um pedaço de uma psique 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/12+


destruída, uma divisão, um pensamento autônomo, é capaz de levar a morte 

milhares de pessoas.  

2) O nazismo é baseado no ocultismo que é um ato de feitiçaria dissimulado, onde 

os conceitos de eugenia se fundiram numa cosmovisão do inferno que gerou 

desde as experiências científicas macabras de Mengele, o programa de 

extermínio nazista dos judeus até a eutanásia de doentes em toda a Alemanha e 

territórios ocupados. Se o mágico parece uma abstração lúdica, é a base 

doutrinária ocultista de plena feitiçaria somada a uma “Machinen-Pistole”, que 

obrigará milhões a degradação, ao exílio, e à morte. 

3) O desejo de matar dissimulado num ato simbólico, seja de origem mítica ou 

mágica,  contextualizado por um ritual de feitiçaria demonstra uma doença 

comportamental e uma atitude similar a tudo que as declarações de direitos 

humanos abominam. O desejo do feiticeiro vai contra todas as leis de preservação 

da vida, fere todas as posturas sobre dignidade humana, afrontam a todos os 

princípios das principais constituições de países desenvolvidos, determinam os 

mais avançados graus de disfunções e agressões nomeados em manuais de 

transtornos mentais, e o simples fato do intelectual negar a periculosidade 

implícita em tal conduta a título de negação da operação à posterior de poderes 

malignos de quaisquer espécie, já demonstra um absurdo e inadequado  

relativismo diante de uma degeneração psíquica grave, desenvolvendo uma 

postura de neutralidade que beira a negligencia com a vida de terceiros.  

4) Não há hoje conhecimento científico que balize o grau de influência da maldade 

e do ódio em sua comunicação não verbal, sensitiva, emocional, ou por influência 

psíquica a distância ou seus efeitos sobre a psique alheia. Embora o efeito da 

negatividade, da calunia, da ofensa, da humilhação, da influência dominante, da 

influência social, sejam amplamente conhecidos seja pelo fanatismo dos fãs de 

personagens famosos, seja pelos suicídios de celebridades por ofensas ou 

comentários negativos, seja pela indução ao suicídio de jovens através de jogos 

on line. Assim como dezenas de esquemas de dominação e condicionamento 

mental sejam exercidos pela mídia, por agências de inteligência, etc.     

 

 

Esses 3 pontos abordados (1,3,4) assim como um estado de coisas gerado pela dita 

situação  (2) são o suficiente para qualquer indivíduo sensato compreender o alcance da 

feitiçaria, em qualquer dos mundos, seja o psíquico ou o espiritual, seja num mundo 

povoado por poderes espirituais ou num mundo deles desprovido. 

 

Mas,  para aqueles que consideram a veracidade e a perfeição profética e a seriedade da 

revelação bíblica:  

 

 
Miquéias 5:12 

Por causa da multidão dos pecados da meretriz mui graciosa, da mestra das feitiçarias, 

que vendeu as nações com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias. 
Naum 3:4 
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E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua 

fornicação, nem dos seus furtos. 
Apocalipse 9:21 

Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em 

que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura 

te podes fortalecer. 

Isaías 47:12 

 

 

Podemos ver que o mundo de amanhã será JULGADO por ter vivido em atitudes de 

feitiçaria. 

 

A feitiçaria está disfarçada em dezenas de atos religiosos. Nas festas de São Cosme e 

Damião da igreja católica há um grupo de pessoas, não sei informar provenientes de que 

grupo religioso, que distribuem os doces para crianças após votos de feitiçaria a 

entidades ou poderes espirituais e o voto significa retirar ou usar a saúde das crianças 

assim como os bens de seus pais para seu própria usufruto. Elas distribuem cartões e 

doces para um número determinado de pessoas e se obrigam a que esse número seja 

completo, para que a magia se complete. Milhares de crianças brasileiras recebem doces 

de mãos de mulheres e homens que estão agindo como feiticeiros.  Em milhares de 

cartazes espalhados pela cidade do Rio de Janeiro há praticantes de magia que prometem 

a paixão e a reunião de pessoas, através de atos de magia, independente da vontade ou 

não da terceira parte, independentemente de estar comprometida ou não com outra 

pessoa.   Num ato de egoísmo a pessoa apaixonada ou que tem interesse material em 

alguém paga e paga caro para que um ato de feitiçaria seja realizado para que um coração 

lhe pertença, através da magia. Não lhe importa a tragédia da noiva abandonada, da 

esposa que será deixada para trás, nem pela pedinte da magia e nem pela oficiante do 

ritual macabro.  Milhares de pessoas buscam hoje feiticeiros para destruição do negócio 

alheio, para usufruir do sucesso de outrem, para gerar destruir a saúde de quem odeia, 

para impedir que alguém alcance a vaga que está disputando. Muitos solicitam a morte 

de quem lhes incomoda, a doença de quem lhes atrapalha. Muitos oferecem dinheiro, 

bens, oferendas a entidades desconhecidas e o uso de poderes mágicos de bruxos e 

bruxas porque desejam algo. Há no Brasil religiões e seitas que aceitam que pais e mães 

ofereçam a sexualidade de seus filhos ainda crianças, algumas ainda infantes, em troca 

de algum benefício. Mães e pais, do mesmo modo, são enganados por feiticeiros e 

feiticeiras que dizem que a única solução para uma enfermidade ou grave dificuldade 

financeira seja o oferecimento ritual e mágico da sexualidade da criança que agora 

pertencerá a entidade que ESCOLHERÁ segundo sua própria vontade o papel sexual que 

a criança deverá exercer quando crescer.   

E semeiam desgraças para si mesmos. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/9/21+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/47/12+


 
 

 

  

Na Mitologia Japonesa, Shikigami (式神) são espíritos invocados para servir e proteger 

um Onmyoji, bem como o conceito de feiticeiro familiar. Sacerdotes e Sacerdotisas 

japoneses (pelo menos na ficção) eram capazes de invocar shikigami. 

 

Num ensaio - O Espírito Santo contra o feitiço e os espíritos revoltados: "civilização" e 

"tradição" em Moçambique -  Podemos ler o seguinte relato: 

 



 “Em determinada teologia mágica africana, para cada aflição há uma miríade de causas 

possíveis, mas as mais comuns que encontrei resultam da bruxaria, da feitiçaria ou da 

vingança espiritual. Acredita-se que a feitiçaria é empregada por um inimigo movido pela 

inveja, ciúme ou desejo de enriquecer. Acredita-se que a inveja leva os indivíduos a 

desejar o mal para os seus inimigos. Este desejo, em si, é capaz de trazer aflição para a 

pessoa invejada, sobretudo se o invejoso possui um espírito de feitiçaria (shai yo uroyi), 

o que corresponde à noção de bruxaria entre os Azande, um poder como que inato ao 

indivíduo. As bruxas (varoyi) encontram-se à noite para matar e comer a carne humana. 

Mas, assim como entre os Azande, as pessoas de Chimoio reconhecem que qualquer um 

pode causar danos às pessoas que inveja através da feitiçaria que pode ser praticada por 

intermédio de um adivinho (nganga). Há diversos mecanismos que um nganga pode 

recomendar, mas em todos os casos o preço pago pelo mandante é muito alto. Sacrifícios 

regulares são necessários para que o feitiço não volte para atacar o seu controlador, 

causando doença ou até a morte do mandante ou de um parente próximo. O uso da 

feitiçaria não é provocado apenas pela inveja. Trata-se de uma arma importante para 

responder a uma outra emoção, a ambição de enriquecer. Há várias maneiras de agir, 

mas a mais comum é se apossar do espírito de uma pessoa morta. Este espírito pode ser 

"comprado" de um curandeiro ou pode ser adquirido pela pessoa ambiciosa que, para 

tanto, precisa matar alguém, de preferência um parente próximo, através de feitiço. O 

espírito em questão demanda sacrifícios regulares sem os quais fica "revoltado", 

trazendo sofrimento para o seu controlador e seus parentes. Depois da morte do 

assassino ou comprador de espíritos, a "dívida" é herdada pelos seus descendentes que 

serão castigados com doença e morte pelos espíritos dos mortos até o pagamento da 

retribuição.  A retribuição, era efetivada no passado mediante o oferecimento de uma 

mulher para o espírito em questão, com quem ela efetivamente se casava. Essa mulher 

nunca se casa convencionalmente, mas mantém relações sexuais com quem quer, os 

filhos levando o nome do morto. Dessa forma, o morto e a sua linhagem são 

compensados pela morte de um dos seus membros, que foi impedido, ele próprio, de 

gerar filhos. Essa contabilidade revela a lógica da economia política do sistema social pré-

colonial, baseado na acumulação de riqueza e poder através da acumulação de esposas 

que contribuíram com a sua força de trabalho para a produção de alimentos e com a sua 

fertilidade para a produção de filhos. Hoje em dia, com a crescente monetarização da 

economia, a mulher pode ser substituída por uma soma de dinheiro que, em princípio, 

deve ser utilizada para obter uma mulher para a linhagem ofendida como esposa para o 

homem morto. A guerra civil aumentou o perigo que vem dos antepassados zangados. A 

aflição de um dono de Vans em Moçambique fora atribuída à ação de um soldado de 

Gungunhane, morto pelo antepassado de Manuel para roubar a sua mulher que invejava. 

Ou seja, os vivos estão ainda se acomodando às maldades cometidas há mais de cem 

anos. A guerra civil entre a Renamo e a Frelimo é recente, mas as oportunidades que 

apresentava para assassinatos motivados por rixas pessoais e por inveja fizeram com que 

haja agora uma multidão de espíritos zangados, prontos para exigir retribuição dos vivos. 

De acordo com o nganga Benedito, os espíritos dos mortos dessa guerra recente já 

começaram a provocar doenças e outros sofrimentos para obter retribuição. A 

reconciliação pós-guerra não exclui a eventual retribuição pelos males cometidos, não 

através dos tribunais, mas sim dos espíritos dos mortos que, mais dia, menos dia, exigirão 



sua justa recompensa dos vivos. A guerra, então, não apenas causou morte e 

desintegração social, ela colocou em marcha um processo de ajuste de contas que levará 

tanto tempo para ser efetuado quanto a guerra de Gungunhane. Deixou os que 

sobreviveram perigosamente expostos à vingança daqueles que foram mortos pelos seus 

parentes.” 

 

 Etimologicamente a palavra xamã veio do russo “com origem na língua Tungus, da 

Sibéria, ‘saman’, significando exorcista, curandeiro de espíritos” (SANTOS, 2007, p. 15, 

nota 3). Nas comunidades indígenas brasileiras é mais comum o termo Pajé e suas 

variações: caraíba, paiés, mari, pagi, pay, payni, pai. Que tem significado semelhante ao 

do xamã: o curandeiro que tem o poder de comunicar-se com seres não humanos, seja o 

espírito de animais ou de pessoas mortas. “Na execução dos seus trabalhos, esses 

especialistas utilizam as relações médico-míticas, podendo ou não ser adicionados itens 

do conhecimento historicamente acumulado, notadamente, os recursos da natureza 

circundante de origem animal, vegetal e mineral” (BOTELHO, COSTA, 2006, p. 928). E 

Ribeiro (1987) ressalta que o Pajé, além de benzedor, também adivinha, previne e 

combate, pensamentos e acontecimentos. 

            O Xamanismo é uma prática que encontramos em várias comunidades ditas 

“primitivas” e nos mais diferentes continentes do planeta, realizada por um líder 

espiritual, o xamã, “que incorpora uma série de atividades ligadas ao sobrenatural, que 

vão, dentre outras, da política à medicina, da arte à ecologia” (SANTOS, 2007, p. 13). “Seu 

desempenho supõe a manipulação de várias técnicas, instrumentos e objetos como os 

tambores rituais, [...] o uso do tabaco, do chocalho, de ervas, danças, evocação de 

‘animais de poder’ e substâncias psicoativas” (MAGNANI, 2005, p. 222). O xamanismo é 

uma experiência religiosa: o xamã mergulha no que hoje chamamos de estados alterados 

de consciência, ou estados xamânicos de consciência (CASTAÑEDA, 1968), agindo 

conscientemente, movendo-se entre a racionalidade do mundo do conhecimento lógico 

e o mundo mágico do sobrenatural, entrando em contato com as forças da natureza, 

dominando com sabedoria tais forças ocultas, para definir a sorte ou o azar de todos ao 

seu redor. Ao utilizar as forças da natureza, o xamã usa um poder que não é o seu, ele 

canaliza as energias do mundo natural, serve como intermediário entre os homens, a 

natureza, o sobrenatural, usando suas habilidades para entrar em contato com forças 

espirituais e assim manifestar o seu poder. “O Xamã vivencia, compartilha e se comunica 

continuamente com estes domínios [domínio cósmico, da natureza]. Ele detém o papel 

de intermediador por excelência” (FRIEDRICH, 2012, p. 85). 

            Faz parte da ontologia dos povos ameríndios a ideia de que os objetos da natureza, 

animados e inanimados, possuem alma, o que Descola (2005) interpreta a partir do 

conceito de animismo. Também faz parte de sua ontologia a concepção de que além dos 

seres humanos, animais e plantas, existem os deuses, espíritos das florestas, espíritos dos 

mortos, que são dotados de consciência e intencionalidade como afirma Viveiros de 

Castro (1996 e 2002) mas cuja existência é visível apenas para os de sua espécie ou para 

os xamãs. Os xamãs, portanto, são os únicos capazes de interagir com tais espíritos, seja 

durante seus rituais ou durante os sonhos (apud GOMES, 2012). Os sonhos tem um papel 

de destaque no mundo xamânico, pois por meio deles o xamã tem revelações e entra em 



contato com o mundo espiritual. O xamã deve saber decifrar os sonhos pois através dos 

sonhos ele recebe conselhos, advertências, soluções para um determinado problema. 

 

Cada era, cada civilização gerará seus assombros e medos. Há certa pesquisa que 

computava hoje um xamã para cada 15 coreanos.  

 

Na medida que os xamãs e feiticeiros conversam com os espíritos estes lhes comunicam 

poderes.  E ao exercer tais poderes, quando se voltam para a destruição alheia, se tornam 

FEITICEIROS. O xamanismo e a feitiçaria caminham de mãos dadas. Por causa do caráter 

dos espíritos que os influenciam, se revelam, e os dirigem.    

 

Há uma diferença entre o ato mágico e a feitiçaria. Deus levará em conta a inocência do 

xamã, sua ignorância diante dos poderes que o contataram e sua índole.  Quando os 

segredos que habita nos corações humanos for revelado na eternidade nós veremos que 

nem todo xamã foi um feiticeiro.  

 

O JULGAMENTO DIVINO sobre a feitiçaria trata a maldade humana, trata o desprezo pela 

pessoa humana, trata do desamor, o egoísmo que conduziu o homem a prática de 

maldade.  

Todo ser humano que buscar uma solução de feitiçaria está num ato de REBELIÃO contra 

Deus e é um inimigo de seu próximo.  Os poderes que controlam ou dirigem os feiticeiros 

não se importam com os seres humanos. Sua presença, sua orientação é a de fantasmas 

sem alma, eles não possuem um bom propósito e todo o poder que usam só gera 

destruição, pavor, angustia, tristeza e dor. A operação mágica, a manifestação 

sobrenatural, não custa somente o valor que foi negociado entre o feiticeiro e quem 

deseja o benefício. E não envolve somente a vítima da operação maligna. Um ato de 

feitiçaria é visto por milhares de demônios, e condiciona um laço, uma ligação entre a 

pessoa que o solicitou e tais poderes. Há uma dívida formada, entre quem solicitou a 

coisa ilegítima, imprópria, feita não com espíritos mortos, mas com entidades que 

acompanham a terra desde a entrada do mal no mundo.  

E a natureza sobrenatural do poder das trevas e dos demônios é EFEMERA. Transitória. 

Fadada a destruição, a anulação, porque não possui AVAL DIVINO, não se sustenta e nem 

permanece na terra porque é fruto de um relacionamento não autorizado, entre seres 

humanos e demônios.  O feiticeiro quando realiza o mal contata, querendo ou não, aos 

demônios. E liga, conecta, a pessoa a influência destes espíritos.  Toda obra realizada por 

meio de feitiçaria será DESTRUIDA, seja agora, seja no futuro. Assim como quem PRATICA 

FEITIÇARIA. 

 

E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua 

fornicação, nem dos seus furtos. 

Apocalipse 9:21 

  

A lista do texto acima designa um grupo à condenação. O fruto de seus atos é um JUIZO. 

E esse juízo é terrível.  

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/9/21+


O juízo divino que acontece em APOCALIPSE ocorre na geração que pecou. Ela recebe 

enquanto está VIVA o pagamento divino pelos seus atos de malignidade. 

 

Milhares ou mesmo milhões de seres humanos recebem enquanto estão vivos a 

RETRIBUIÇÃO, a ação ou operação dos poderes que deveriam lhes proteger. Só que não.  

O poder das trevas é instável, é destituído de princípios éticos ou morais, não possui 

forma, não possui propósito de vida.  Esse instante de desagregação, é também fruto da 

lei da semeadura: 

 

“ Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso 

também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o 

que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.” 

 

Gálatas 6:7,8 

 

A feitiçaria semeia a corrupção. É movida pela carne, pelos desejos e paixões humanas. 

A palavra corrupção significa decomposição, ruptura, perda de propriedades. Era o termo 

usado pelos judeus para o estado de putrefação do cadáver a partir do quarto dia após o 

enterro.    

 

Os egípcios sofriam de terríveis enfermidades por causa da sua religião mágica, seus 

rituais macabros. Em milhares de lugares da Índia, divindades tutelares ancestrais são 

adoradas e há vilas dominadas por feiticeiros e feiticeiras, num estado de pobreza e de 

profusão de enfermidades desconhecidas pela ciência médica.  

Em partes da Etiópia dominadas pela feitiçaria, cerca de 6% da população sofre de 

elefantíase. Talvez as enfermidades dos antigos egípcios mencionadas em Êxodo seja algo 

como o homem-árvore da Indonésia ou algo como a menina polvo de uma região da Índia 

de adoração a deusa Shiva.  Não sabemos o que pode acontecer com uma família cujas 

gerações servem a demônios, ou que praticam continuamente a feitiçaria. Porque o 

poder das trevas em contato com o ser humano não é objeto de estudos por nenhuma 

disciplina.  

  

Um ato de feitiçaria é um ato de INIMIZADE, e só pode ser anulado com amor. Com 

perdão. Com ARREPENDIMENTO. 

 

Judas é a resposta de Cristo à feitiçaria. Amizade inquebrantável.  

Ele mesmo sendo traído, sabendo que uma cruz o espera, ainda tenta pela última vez, 

ainda na saída do Getsemani, que ele reencontre o caminho de volta. Após o gesto de 

traição, Jesus olha nos olhos dele e lhe afirma: - AMIGO! Com um beijo, você me trai? 

 

Ele lhe continua chamando Judas de amigo, mesmo em meio a tragédia de uma pérfida 

traição.  

 

Muitos para praticar a feitiçaria pegam pedaços de roupa, de cabelos, objetos das 

pessoas, quando acessam as casas delas!  São na verdade pessoas que partilharam 



intimidade, que partilharam refeições, abrigo, vida, e ainda assim usaram desse direito 

de proximidade como artificio para realização de um ato de usurpação. Muitas vezes para 

tentar roubar a amizade, um relacionamento, uma amiga leva um objeto mágico, 

consagrado, enfeitiçado, à casa da amiga, como se fosse UM PRESENTE DE AMOR.  

Entrega para a amiga algo que tem o poder de destruir, de limitar, de arruinar sua vida. 

O feiticeiro AMALDIÇOA algo para que esta coisa possa transmitir uma maldição á vitima 

que o recebe.  

A ofertante PAGOU duas vezes pela coisa maldita, uma quando a comprou pessoalmente 

na loja de presentes e a segunda vez quando deu dinheiro, favores, bens, oferendas ao 

feiticeiro para que ele amaldiçoasse o bem.  

 

O papel do crente em Cristo é orar por todo objeto que lhe é ofertado, ou doado. Orar 

para que Deus abençoe-o e o unja, abençoando quem lhe ofertou.  

 

Afaste-se de todo tipo de feitiçaria.  Até das canetas ungidas que são como talismãs pelas 

quais você tem que pagar algum tipo de oferta ou dízimo. Qualquer objeto que recebeu 

oração ou algum tipo de ritual de consagração ou unção, pelo qual você tenha que pagar 

para ter acesso, é um objeto fruto de feitiçaria. Porque o poder do Espírito de Deus não 

se negocia e nem se compra. Toda cura, toda operação abençoadora e toda obra 

miraculosa do Espírito de Deus é gratuita. 

 

Você que não conhece a Deus, mas que o teme, suporte a falta, a dor, a solidão, a situação, 

nunca venda a vida ou os sonhos de ninguém, a uma entidade, a um poder, a um feiticeiro. 

Nunca procure exercer o domínio mágico, espiritual ou de qualquer tipo por alma 

nenhuma. Se você fez isso, desfaça o voto, imediatamente, arrependendo-se e pedindo 

perdão sincero diante de Deus.  Clamando sua Graça, sua misericórdia e seu poder. Para 

que ele reconstrua o que o inferno destruiu e anule sobre você uma dívida, que na 

verdade, foi paga no calvário. 

 

Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo 

dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou 

seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Para remir os que estavam debaixo da lei, 

a fim de recebermos a adoção de filhos.  

E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: 

Aba, Pai. 

 

Assim que já não és mais servo, mas filho; e, se és filho, és também herdeiro de Deus por 

Cristo. 

 

Gálatas 4:3-7   
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