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NA BIBLIA não 

há distinção entre “bruxaria boa” e 
“bruxaria ruim”, a bruxaria é apenas uma. 
Ela ainda alerta:  

""AAii  ddooss  qquuee  aaoo  mmaall  cchhaammaamm  bbeemm  ee  aaoo  
bbeemm,,  mmaall;;  qquuee  ffaazzeemm  ddaa  eessccuurriiddããoo  lluuzz  ee  

Cena de bruxaria que foi 
retratada pelo famoso 
pintor Francisco de 
GOIA (1746–1828), o 
qual, no ápice de sua 
carreira, pintou este 
conhecido quadro 
denominado “O SABÁ 
DAS BRUXAS”, 
atualmente em 
exposição na cidade de 
Madri.      Repare como 
Goya registrou com 
precisão e clareza, a 
abominável prática, 
exercida pela bruxaria, 
de sacrificar 
criancinhas para obter 
poderes mágicos. 
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ddaa  lluuzz,,  eessccuurriiddããoo;;  ppõõeemm  oo  aammaarrggoo  ppoorr  
ddooccee  ee  oo  ddooccee,,  ppoorr  aammaarrggoo!!””  ((IIssaaííaass  55::2200))  

E Gálatas também nos mostra que: 

“... as obras da carne são manifestas, as 
quais são: adultério, prostituição, impureza, 
lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades,... e 
coisas semelhantes a estas, a cerca das 
quais vos declaro, como já antes vos disse, 
que os que cometem tais coisas não 
herdarão o reino de Deus”.(Gálatas 5:19, 20 e 21). 

Um tipo de magia que tem sido propagado 
como sendo "magia branca" é a Wicca.  
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  Um dos símbolos da Wicca para 
representar os cinco elementos é um 
pentagrama. 

(o mesmo do satanismo) 

 

= 
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Como você pode ver, é muito revelador que 
os bruxos, bruxas e satanistas não 
escondam que o pentagrama invertido e o 
pentagrama da Wicca sejam, na realidade, 
um só, e tenham o mesmo significado! 
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PPAARRAA  DDEEMMOONNSSTTRRAARR,,  AAIINNDDAA  MMAAIISS,,  AA  TTOOTTAALL  
VVEERRAACCIIDDAADDEE  EE  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDEESSTTAA  DDEENNUUNNCCIIAA,,  
DDEEIIXXEEMMOOSS,,  PPOORR  UUMM  PPOOUUCCOO,,  OOPPIINNIIÕÕEESS  EE  AAFFIIRRMMAATTIIVVAASS  
DDEE  CCAARRÁÁTTEERR  RREELLIIGGIIOOSSOO,,  EE  VVEERRIIFFIIQQUUEEMMOOSS  CCOOMMOO  AA  
FFAAMMOOSSAA  EENNCCIICCLLOOPPÉÉDDIIAA  BBRRIITTÂÂNNIICCAA,,  AA  TTRRAADDIICCIIOONNAALL  EE  
RREESSPPEEIITTAADDAA  PPUUBBLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  BBAARRSSAA,,  QQUUEE  NNÃÃOO  
PPOOSSSSUUII  QQUUAALLQQUUEERR  VVÍÍNNCCUULLOO  CCOOMM  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÕÕEESS  
BBÍÍBBLLIICCAASS  OOUU  EEVVAANNGGEELLÍÍSSTTIICCAASS,,  DDEEFFIINNEE  EESSTTAA  
PPOOLLÊÊMMIICCAA  RREELLIIGGIIÃÃOO::  

““BBRRUUXXAARRIIAA  CCOONNSSIISSTTEE  NNOO  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO,,  
CCOOMM  IINNTTEENNÇÇÃÃOO  MMAALLIIGGNNAA,,  DDEE  
PPRREETTEENNSSOOSS  PPOODDEERREESS  
SSOOBBRREENNAATTUURRAAIISS  PPOORR  MMEEIIOO  DDEE  RRIITTOOSS  
MMÁÁGGIICCOOSS  EE  CCOOMM  OO  FFIIMM  DDEE  CCAAUUSSAARR  
MMAALLEEFFÍÍCCIIOOSS  AA  CCEERRTTAASS  PPEESSSSOOAASS  OOUU  AA  
SSEEUUSS  BBEENNSS,,  AASSSSIIMM  CCOOMMOO  BBEENNEEFFÍÍCCIIOOSS  
DDIIRREETTOOSS  OOUU  IINNDDIIRREETTOOSS  AA  SSEEUUSS  
PPRRAATTIICCAANNTTEESS..”” 

(“BARSA CONSULTORIA EDITORIAL”)  

  

CCOONNTTUUDDOO,,  NNEEGGAANNDDOO  SSEEMM  QQUUAALLQQUUEERR  PPUUDDOORR  OO  
SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  DDAA  PPAALLAAVVRRAA  ““BBRRUUXXAARRIIAA””,,  SSEEUUSS  
PPRROOPPAAGGAADDOORREESS  AA  VVEEMM  AAPPEERRSSEENNTTAANNDDOO  CCOOMMOO  UUMMAA  
PPRRÁÁTTIICCAA  VVOOLLTTAADDAA  PPAARRAA  BBEEMM,,  EE  TTRRAANNSSFFOORRMMAANNDDOO--AA  
NNUUMMAA  EESSPPÉÉCCIIEE  DDEE  MMÓÓDDAA  QQUUEE  VVEEMM  SSEE  TTOORRNNAANNDDOO  
CCAADDAA  VVEEZZ  MMAAIISS  PPOOPPUULLAARR  EEMM  NNOOSSSSOOSS  DDIIAASS.. 
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Esta é a razão pela qual a palavra de Deus 
diz: 

 

 

“O MEU POVO SE PERDE POR FALTA 

DE CONHECIMENTO” (OSÉIAS 4: 6) 
 

ANTON LA VEY, o fundador da primeira 
Igreja de Satanás, afirma que acreditar na 
existência de algo como magia “branca" 
seria a crença num mito, pois quem se 
encontra inteirado do assunto, como ele, 
sabe e reconhece, assim como ele afirma 
sem qualquer rodeio, que: “Não existe 
magia “branca””.  
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De fato, toda e qualquer forma de 
manipulação de poderes psíquicos não tem 
nada a haver com Deus, tendo sua origem, 
apenas e unicamente, no ocultismo. Apesar 
de muitos considerarem estas práticas como 
um caminho lícito para o desenvolvimento de 
poderes “mentais”, esta, assim chamada, 
“energia” psíquica, não pode, na verdade, 
ser considerada como uma forma de 
energia, pois são manifestações 
sobrenaturais causadas pela atuação de 
espíritos malignos, sendo, portanto, 
provenientes do próprio inferno. 

 

 

 

 

 

 

Apesar das diferentes “roupagens” sob as 
quais os poderes psíquicos se apresentam, 
na realidade, TTOODDOOSS eles se originam nas 
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hostes infernais, principados e potestades, 
ou, até mesmo, do próprio “pai da mentira”, 
que é a antiga serpente, chamada o diabo e 
conhecida, também, como Satanás! 

 

 

 

 

 

Somente é possível obter acesso ao 
verdadeiro poder de Deus, através da 
suplica, da oração, e com ação de graças, 
o que não ocorre com estas técnicas físicas, 
mentais ou espirituais que os bruxos alegam 
ser capazes de desenvolver poderes e 
liberar certas formas de energia, que, 
reivindicam eles, seriam inerentes a todo ser 
humano, e que, conforme o tipo de doutrina 
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ou técnica que ministram, alegam ser de 
natureza intelectual, mental ou espiritual.  

Existem “iscas” para todos os “gostos”, mas 
por traz de todas elas há um “anzol” cujo 
objetivo é “fisgar” as almas dos incautos, e o 
“pescador” a quem este anzol pertence, não 
é outro, senão o próprio diabo, Satanás.Para 
os que conhecem a Bíblia, a utilização 
dessas técnicas é reconhecidamente 
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abominável a Deus (Deuteronômio 18: 9 a 
19) e, sabe-se, hoje, que, uma vez utilizadas 
induzem o praticante à uma busca pela 
“auto-divinização”, gerando, nele, a ilusória 
sensação de estar se tornando um “cristo”. 
Esta foi a mesma sedução que a serpente 
usou no jardim do Éden, para levar Adão e 
Eva a desobedecerem a Deus e comer da 
ÁRVORE DO CONHECIMENTO DO BEM E 
DO MAL. 

 

  

  

As aspirações de 
“autodivinização” por parte 
dos magos e feiticeiros, 
através do uso de poderes 
mágicos, encontra-se 
claramente retratadas nesta 
gravura do famoso pintor, 
Francisco GOYA (1746 –1828),   
“AASS  BBRRUUXXAASS”, que de forma 
explícita, mostra duas bruxas 
usando técnicas de magia 
sexual para produzirem o 
fenômeno psíquico de voar em 
vassouras. 
Repare que a condição de 
nudez em que a dupla de 
bruxas se encontra no quadro 
foi uma forma do artista 
insinuar que as bruxas obtêm 
estes seus poderes através 
das práticas de magia sexual,  
e, ao mesmo tempo em que 
expõe a vassoura como um 
“equipamento” indispensável 
para o exercício desta técnica,  
deixa claro qual é a função da 
mesma no âmbito destas 
práticas abomináveis.   
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DDaa  mmeessmmaa  ffoorrmmaa  qquuee,,  hhoojjee,,  tteemm  
pprroommeettiiddoo  aa  ttooddoo  pprraattiiccaannttee  ddee  mmeeddiittaaççããoo  
ttrraannsscceennddeennttaall  oouu  iiooggaa,,  bbeemm  ccoommoo  aa  ttooddoo  
mmaaggoo,,  ffeeiittiicceeiirroo,,  eessoottéérriiccoo,,  aassttrróóllooggoo,,  
bbuuddiissttaa,,  hhiinndduuííssttaa,,  nneeww--aaggeerr,,  mmaaççoomm,,  oouu  
rroossaaccrruuzz,,  SSaattaannááss  uussoouu,,  nnooss  ddiiaass  ddee  AAddããoo  
ee  EEvvaa,,  aa  mmeessmmaa  mmeennttiirraa,,  ggaarraannttiinnddoo--llhheess,,  
mmeessmmoo  ccoomm  aa  pprrooiibbiiççããoo  ddee  DDeeuuss,,  ssee  llhhee  
ddeessoobbeeddeecceesssseemm  ee  ccoommeesssseemm  ddoo  ffrruuttoo  
ddaa  áárrvvoorree  ddoo  ccoonnhheecciimmeennttoo  ddoo  bbeemm  ee  ddoo  
mmaall  ((ddee  oonnddee  pprroovvéémm  aa  ggnnoossee  oouu  
ggnnoossttiicciissmmoo)),,  nneennhhuumm  ddeelleess  mmoorrrreerriiaa,,  
ppoorrqquuaannttoo  ttoorrnnaarr--ssee--iiaamm  ccoommoo  ddeeuusseess,,  aaoo  
aaddqquuiirriirr  oo  ccoonnhheecciimmeennttoo  ddoo  bbeemm  ee  ddoo  
mmaall..  

CCoonnttuuddoo,,  ddaa  mmeessmmaa  ffoorrmmaa  qquuee  ssuucceeddeeuu  
aaooss  nnoossssooss  pprriimmeeiirrooss  ppaaiiss,,  oo  rreessuullttaaddoo  
ffiinnaall  ddee  ttooddaa  pprraattiiccaa  ddee  bbrruuxxaarriiaa  tteemm  ssiiddoo  
sseemmpprree,,  eexxaattaammeennttee  oo  ooppoossttoo,,  ddoo  qquuee  tteemm  
pprroommeettiiddoo  aa  eennggaannoossaa  sseerrppeennttee,,  oouu  sseejjaa,,  
aallggoo  ccoommoo  eessttee:: 
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