
 

 

 

Encontro com o Divino 

Encontro 9 

Religiões, Rituais e o Sacerdócio 

Observação do conceito histórico, sócio cultural 

 

→Era de Aquário  

 Momento onde haverá uma conexão individual e direta com seu poder pessoal e 

espiritual, a fraternidade e o amor incondicional. 

7, 5 Bilhões de Religiões. Cada Ser Humano encontrará o seu re-ligare. 

Para se tornar um Sacerdote é preciso longo tempo de estudo e aprofundamento: 

Teórico + Prático =  Práxis 

 

 

→Caminho Espiritual: 

A conexão com o Divino não existe através de intermediários.  Cada sujeito precisa realizar 

sua ligação pessoal e intransferível com plano superior.  

Dricca Rhiel 

 

Etapas e Elementos ritualísticos: 

Sinal da Cruz 

Yantra e Círculo mágico 

Saudação 

Mantra e Tantra 

Penitência 

Perdão, reconhecer sombra 

Glória 

Adoração a Luz 

Coleta 

Compartilhar/Reparação 

Comunhão 

Conexão com o Amor Divino 

Rito da Paz 

Silêncio interno 

 

Jornada do Microcosmo e a Conexão com o Macrocosmo 

 Elementais da natureza; 

 Estações do Ano;  

 Fases da Lua;  

 Planetas; 

 



 

 

Buscador x Observador 

Quem é Deus? 

Luz e Sombra 

O Divino está em tudo o que há. 

Um Divino não personificado em um Deus Poderoso 

O Divino é Pulsão de Vida, Força Amorosa e Misericordiosa. 

 

Ciclos Lunares e o Humor 

                              Mark Filippi 

 

 Lua Cheia: Expansão Energia, Concentração, Criatividade, Serotonina; 

 Lua Minguante: Recolhimento, Empatia, Tolerância, Dopamina; 

 Lua Nova: Suscetível ao medo, Vulnerabilidade, Noradrenalina; 

  Lua Crescente: Sensibilidade, Inspiração, Memória, Acetilcolina. 

Os 4 Elementos 

Elemento Água: 

 Energia Yin Feminina 

 Sangue 

 Emoções 

 Peixes, Câncer, Escorpião 

 

Elemento Terra: 

 

 Energia Yin 

 Feminina 

 Materialização 

 Corpo Físico 

 Touro, Virgem, Capricórnio 

 

Elemento Fogo: 

 Energia Yang 

 Masculina 

 Espírito 

 Transformação 

 Áries, Leão e Sagitário 

Elemento Ar: 

 

 Energia Yang Masculina 

 Palavra 

 Movimento 

 Aquário, Gêmeos e Libra 



 

 

 

Representações Geométricas – YANTRAS: 

 

 

 

 Elemento Terra 

Direção Norte   

Energia Receptiva 

Ações Estar ou Calar    

Estação Inverno/ Recolhimento 

Idade Velhice 

Elementares  Gnomos   

Rituais Enterrar, plantar, jardinagem, pedras, rituais para abundância 

material, emprego, negócios, estabilidade e crescimento. 

Locais  

 

Cavernas, vales, florestas, campos cultivados, jardins, cozinhas, minas, 

tocas, montanhas. 

Cores  

 

Preto, Vermelho, Verde, Castanho e Dourado. 

Minerais Cristais escuros (turmalina, ônix), sal, terra e carvão. 

Metais Ferro e chumbo. 

Animais Vaca, touro, cervo, veado, lobo, cabra, urso, touro, animais que 

vivam dentro da terra: (minhoca, formiga)  

Instrumentos 

Musicais 

Instrumentos de Percussão 

Plantas e 

Árvores  

Musgo, líquenes, nozes, plantas secas, grãos, aveia, arroz, hera, nozes, 

carvalho, raízes, figueira, etc. 

 

Elementais da Terra: “Gnomos e Duendes” 

Os elementais da Terra, Duendes e Gnomos, são os guardiões da matéria (sua geração e 

nutrição). São responsáveis por manter o equilíbrio, a solidez, sustentação e abundância na 

3ª Dimensão. Eles estão em todos os lugares que tem terra e vegetação. 

 

 

 Elemento Água 

 



 

 

Direção Oeste 

Energia Receptiva 

Ações Sentir ou Ousar    

Estação Outono/ Tempo da Colheita 

Idade Maturidade 

Elementares   Ondinas e Sereias 

Rituais Diluição, lavar, banhar, poções, cozinhar. 

Locais  Lagos, rios, fontes, poços, praias, nascentes e oceano. 

Cores  Azul índigo, azul-esverdeado, preto, prateado e cinza. 

Minerais Pedras transparentes ou translúcidas, pedras de rio ou mar (Água-

marinha, ametista, lápis-lazúli e conchas). 

Metais Mercúrio, Prata. 

Animais Serpentes, golfinhos, peixes, mamíferos marinhos, caranguejo, rã, 

gato, cisne. 

Instrumentos 

Musicais 

Címbalo, sinos e instrumentos de metal. 

 

Plantas e 

Árvores  

Lótus, nenúfares, algas, gardénia, lavanda, feto, musgo, salgueiro, 

couve-flor. 

 

Elementais da Água: “Ondinas e Sereias” 

As Ondinas e Sereias são elementais ligado às emoções, à introspecção, à reflexão e 

intuição. Atuam na purificação da essência humana e da mente inconsciente. As ondinas e 

sereias, se apresentam no plano onírico, em sonhos que apresentam ambientes aquáticos ou 

transbordam sensualidade.  

 Elemento Fogo 

Direção Sul 

Energia Projetiva e ativa 

Ações Querer    

Estação Verão 

Idade Juventude 

Elementares  Salamandras 

Rituais Queimar, defumar e aquecer ou derreter. 

Locais  Desertos, vulcões e fontes termais. 

Cores  Vermelho, amarelo, laranja, dourado e branco. 

Metais Ouro, cobre, aço. 

Animais Tigre, leão, coiote, raposa, porco-espinho, urso, fénix, dragão, 

abelhas, tubarões, escorpiões. 

Instrumentos 

Musicais 

Guitarra e instrumentos de corda. 

 

Plantas e 

Árvores  

Plantas com picos como os cactos, plantas quentes como as 

malaguetas, mostarda e estimulantes como o café, alho, hibisco, 

cebola, pimentas, nozes e papoulas. 

 

Elemental do Fogo: “Salamandras”  



 

 

Elemental associado a vida, à energia, força, vontade e autoridade. Elemental da 

mudança, da vontade e paixão. Rege o reino da sexualidade, o fogo sagrado do sexo, a 

intensidade do sexual e a faísca divina de cada um de nós.  

 

 Elemento Ar 

Direção Leste/ Sol Nascente   

Energia Projetiva, Mutável. 

Ações Saber, Aprender. 

Estação Primavera 

Idade Infãncia 

Elementares  Sílfides e Fadas 

Rituais Passar objetos pelo fumo, atirar objetos ao ar, suspender objetos em 

lugares altos, pendurar objetos ao vento, soprar objetos. 

Locais  

 

Topo das montanhas, planícies  batidas pelo vento, colinas e praias 

ventosas. 

Cores  Branco, azul-claro, tons pastéis, amarelo. 

Minerais Pedras claras e transparentes, pedra da Lua, alexandrita, e topázio. 

Metais prata, cobre e estanho. 

Animais Falcão, pomba, lobo, veado, gato, raposa, tartaruga, pássaros e 

insetos. 

Instrumentos 

Musicais 

Instrumentos de sopro. 

 

Plantas e 

Árvores  

Mirra, alfazema, verbena, prímula, plantas aromáticas, mirra, freixo, 

bétula, palmeira. 

 

Elemental do Ar “Sílfides”  

Elemental associado ao intelecto, ao pensamento, que constitui o primeiro passo para a 

criação. É a representação da visualização clara e limpa e do movimento que impulsiona essa 

visualização. Elemento masculino e expansivo que domina os locais de aprendizagem. Rege 

a magia dos quatro ventos, das divinações e da concentração.  Associado à mente, trabalhos 

mentais, intuitivos e psíquicos, à criatividade, à meditação, à filosofia, ao debate e à memória. 

 

→No Lugar de Observador e Cuidador do Microcosmo encontro os Elementos para 

construir o Ritual Pessoal de Conexão com o Divino. 

→No equilíbrio dos 4 elementos surge o Elemento Éter e nele encontramos o Divino 

dentro de Nós. 

 

No momento em que o Espírito, através de um processo de amadurecimento interior, 

percebe um sentido mais amplo sobre a realidade que o rodeia, nenhuma convenção 

humana será capaz de parar este processo de expansão da consciência. 

Ramatis 


