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Saudações a todos os Membros do Grupo: 
 
 
Quero através deste texto esclarecer alguns factos talvez menos conhecidos da ONA 
(Order of Nine Angles), assim como algumas dúvidas que surgem ocasionalmente 
acerca das diferenças entre o Satanismo Moderno e o Tradicional. Ao mesmo tempo, 
é minha intenção fornecer a todos os estudiosos e/ou praticantes um GUIA 
COMPLETO do Satanismo Tradicional, que poderá ser consultado em qualquer 
circunstância para esclarecimento de dúvidas. 
 
Neste texto eu irei tratar o Satanismo Tradicional tal como é praticado na ONA 
como *O* Satanismo Tradicional por excelência, uma vez que me parece ser sem 
dúvida o mais lógico, o mais bem estruturado, e o mais original (e também o mais 
polémico). 
 
NOTA: 
Para simplificação da linguagem, eu irei utilizar o termo "Satânico" quando me 
refiro ao Satanismo Tradicional, e "Satanista" quando me refiro ao Satanismo 
Moderno/Laveyano. 
 
Devo também avisar que, embora o texto tenha sido escrito de uma perspectiva 
Satânica Tradicional, não implica que o meu ponto de vista pessoal seja esse mesmo. 
É verdade que concordo com algumas coisas aqui descritas, e também é verdade que 
não concordo com algumas outras. 
 
Espero que apreciem a leitura... :) 
 
Peço um favor a todas as pessoas que estiverem interessadas em usar este texto (em 
alguma página da net, revista, lista de discussão, etc), que por favor me contactem: 
 
Luís Gonçalves ("Alektryon Christophoros") 
Email / Yahoo Messenger: pan_baphomet@yahoo.com.br 
 
 

  
LIDAGON - “Desire” 



1) SATANISMO TRADICIONAL OU MODERNO - Como diferenciar 
 
 
Muitas pessoas misturam indiscriminadamente textos sobre Satanismo Tradicional 
com textos sobre Satanismo Moderno, pensando que se tratam de coisas idênticas, 
com iguais ensinamentos e objectivos. Ora as coisas não são assim tão lineares. 
 
O Satanismo Moderno, ou Laveyano como é por vezes chamado, baseia-se na ideia 
de que todos os deuses e diabos publicitados pelas maiores religiões não passam de 
criações do homem, e que em última análise o único Deus e o único Diabo são o 
próprio Homem. O Satanismo Moderno aproxima-se portanto do Ateísmo ou do 
Humanismo, exaltando o Homem como um Ser natural que não se deve submeter à 
vontade de entidades exteriores a si, e que não ignora os seus instintos ou impulsos 
naturais: sejam eles de ordem sexual, física, emocional ou mental. No entanto, uma 
das características deste tipo de Satanismo que salta mais à vista é a elevação do 
"Eu" ao estatuto de Deus, mesmo quando por vezes a pessoa não passa de um 
escravo do seu orgulho e dos seus instintos animais. Assim, não é raro ouvir uma 
qualquer pessoa que se diz Satanista a auto-intitular-se Deus e Perfeito, mesmo 
quando nunca fez algo que pudesse provar a sua proclamada supremacia intelectual 
ou física. 
 
Aqui reside uma grande diferença face ao Satanismo Tradicional. 
Enquanto no Satanismo Moderno o homem se auto-intitula Deus e "pertencente à 
elite satanista", frequentemente sem o ter dado a demonstrar, no Satanismo 
Tradicional o Homem faz-se Deus pondo à prova a sua resistência física, a sua 
inteligência, a sua astúcia, e a sua força emocional. O Caminho Satânico Tradicional 
é portanto um caminho difícil e verdadeiramente Elitista, destinado aos Homens que 
conseguiram provar a sua Supremacia intelectual e física, e não a uma qualquer 
pessoa devorada pelo seu Ego inchado. 
 
E depois há a seguinte questão: qual é o objectivo maior do Homem Satanista 
(Moderno), comparado com o maior objectivo do Homem Satânico (Tradicional)? 
 
Também aqui há diferenças, e grandes. 
 
Enquanto o maior objectivo do Satanista é a satisfação do seu ego e dos seus desejos 
por vezes caprichosos ou arbitrários, o maior objectivo do Satânico situa-se muito 
além dos limites do seu ego. Aliás, um dos traços mais marcantes do Caminho 
Satânico (Tradicional, portanto) é precisamente a *anulação do Ego*, para que se 
possa trazer à Terra as forças sinistras e caóticas que se situam para além das noções 
causais de "bem" e "mal", normalmente chamadas de Deuses Obscuros, que estão 
normalmente associadas a um dos 7 Aeons reconhecidos pela Tradição Sinistra 



Satânica. Eu irei falar mais detalhadamente sobre este assunto nos próximos 
capítulos. 
 
 

  
SATANAS - “Azoth” 



2) NASCER OU TORNAR-SE SATÂNICO? 
 
 
Um dos argumentos usados a favor do Satanismo Moderno por Anton Szandor 
Lavey, o famoso criador da Igreja de Satanás já falecido, é que todas as crianças 
nascem satânicas. Isto é, usando os argumentos do próprio Lavey e de outros 
Satanistas contemporâneos, mal uma pessoa acaba de nascer *já* pertence à "elite 
satanista". É impossível haver uma ideia mais disparatada que esta. 
 
Neste ponto eu irei mostrar-vos uma excelente resposta a esta questão, numa 
entrevista feita a Vilnius Thornian (um membro da ONA - Order of Nine Angles), 
que eu traduzi dada a excelente qualidade e lógica do seu conteúdo. Espero que 
gostem... 
 
 
«5. Você concorda com a frase de Anton Lavey que os Satanistas nascem, não são 

feitos? Se não, porque não? 

 

- Não. Eu considero uma frase dessas como um indicativo da falta de potencial 

inerente ao que alguns chamam "satanismo moderno". Os Satânicos são com 

certeza feitos, e não nascidos. O Genuíno carácter Satânico é o resultado da 

experiência, de sujarmos as nossas mãos, lutando para atingirmos objectivos 

importantes, aprendendo através dos erros, tendo sucesso em grandes feitos, e 

perseguindo a Excelência absoluta em tudo o que fazemos. Aqueles que acreditam 

que simplesmente "nasceram satânicos" não entendem o que o verdadeiro 

Satanismo é - na realidade eles são dominados e consumidos pelos seus próprios 

egos e preguiça, e são a antítese do Satanismo. Esta é uma boa indicação daquilo 

em que o "satanismo americano" se tornou. Em vez de consistir numa perseguição 

honrada da excelência e auto-aperfeiçoamento através de grandes lutas, o 

"satanismo americano" exibe largamente pretensiosismo e nunca escapa ao ego. 

Isto é o que nós podemos chamar de satanismo do "primeiro grau" - em que 

gratificação do ego, blasfémia, e por aí fora servem o grande propósito de 

purificação/catarse e auto-entendimento. No entanto, embora para um verdadeiro 

Satânico este primeiro grau seja breve, a Igreja de Satanás nunca lhe escapou, 

nunca mudou para o que é realmente importante. Nunca avançou para o próximo 

grau. O Satanismo Genuíno tem uma abrangência muito para além dos egos dos 

seus iniciados, e não seria muito errado presumir que pessoas que são consumidas 

pelo seu ego ainda mal começaram a revelar o que elas, em essência, realmente são. 

O único caso em que a frase mostrada acima (na pergunta) tem algum fundamento, 

é no facto de que todos nós nascemos com potencial. O Satanismo, em última 

análise, é o cumprimento deste potencial, mas não há ninguém que o cumpra por ti, 

e com certeza que ele não se cumpre por si próprio. Acreditares que tu simplesmente 



"nasceste" Satânico liberta-te de toda a responsabilidade de seres verdadeiramente 

um Satânico, e exibires um carácter Satânico. Isto não é o que muitas pessoas 

gostariam de ouvir. (...)» 

 
 
Penso que esta brilhante resposta dispensa quaisquer comentários! 

 
 

  
ATAZOTH - “Master” 



3) A ÁRVORE DE WYRD, O ESQUEMA SEPTENÁRIO, E A 
AEÓNICA SATÂNICA 
 
 
A Iniciação Sinistra ou Satânica é ilustrada por 7 "Graus", associados aos 7 
"planetas" da astrologia antiga (incluindo o Sol e a Lua), a 7 estrelas, a 7 Aeons 
(Idades), entre outras correspondências de igual interesse. Ao esquema das 7 esferas 
representadas por 7 estrelas e pelos 7 "planetas" chama-se a ÁRVORE DE WYRD 
(uma espécie de "Árvore da Vida" da Cabala, mas mais reduzida e equilibrada). 
Estas 7 esferas são ligadas por exactamente 21 Caminhos, que correspondem aos 21 
"Deuses Obscuros" e aos 21 Atus/Arcanos do Tarot Sinistro (ver a última tabela 
neste mesmo capítulo). 
 
 
Eis aqui os títulos dos 7 Graus, e as equivalências planetárias: 
[o grau mais elevado é mostrado no topo] 
 
7° (Saturno) = "Imortal" 
6° (Júpiter) = "Grão-Mestre" / "Grã-Mestre" 
5° (Marte) = "Mestre do Templo" / "Senhora da Terra" 
4° (Sol) = "Adepto Interno" 
3° (Vénus) = "Adepto Externo" 
2° (Mercúrio) = "Iniciado" 
1° (Lua) = "Neófito" 
 
 
E eis aqui algumas das correspondências: 
(Grau - Planeta - Fórmula - Estrela - Símbolo - Pedra) 
 
7° Saturno “CHAOS” Naos [...] Diamante 
6° Júpiter “AZOTH” Deneb Jogo Estelar Âmbar 
5° Marte “AZIF” Rigel Septágono 

Invertido 
Rubi 

4° Sol “LUX” Mira Águia Ametista 
3° Vénus “HRILIU” Antares Dragão Esmeralda 
2° Mercúrio “LUCIFER” Arcturus Pentagrama 

Invertido 
Opala 

1° Lua “NOX” Sirius Besta 
Cornuda 

Quartzo 

 
 



 
Podemos reparar que estes 7 Graus ou Esferas do Caminho Septenário também 
correspondem aos 7 estados de evolução (Aeons ou Idades) da Humanidade. As 
datas são aproximadas: 
 
7°= Aeon Cósmico = (...) 
6°= Aeon Galáctico = 2500 d.C. - ? 
5°= Aeon Ocidental = 1000 - 2500 d.C. (Europa do Norte - actual) 
4°= Aeon Helénico = 1000 a.C. - 500 d.C. (Grécia / Delfos) 
3°= Aeon Sumério = 3000 - 1500 a.C. (rio Tigre) 
2°= Aeon Hiperboreano = 5000 - 3500 a.C. (Stonehenge) 
1°= Aeon Primal (Pré-Hiperboreano) = 7000 - 5000 a.C. (Urais / Ásia) 
 
 
Podemos também reparar que os 7 Graus também têm algumas equivalências com 7 
etapas da Obra Alquímica que têm bastante significado na Iniciação Sinistra, como 
poderão ver: 
 
7° (Saturno, CHAOS) = "Exaltação" --> Fim da Obra (obra-prima) 
6° (Júpiter, AZOTH) = "Fermentação" 
5° (Marte, AZIF) = "Sublimação" --> nascimento do "Eu Acausal" 
---[ABISMO]--- 
4° (Sol, LUX) = "Putrefacção" --> aniquilação do "Eu Causal" 
3° (Vénus, HRILIU) = "Coagulação" 
2° (Mercúrio, LUCIFER) = "Separação" 
1° (Lua, NOX) = "Calcinação" --> Início da Obra (matéria-prima) 
 
 
Quanto à terminologia "causal" / "acausal" usada neste último esquema, eu explicá-
la-ei no próximo capítulo (4). 
 
 
Finalmente, aqui ficam as correspondências para as energias selvagens e caóticas (de 
natureza acausal) frequentemente chamadas "Deuses Obscuros" ou "Deuses da 
Escuridão": 
 
(página seguinte) 



[Arcano - Deus Obscuro - esferas ligadas pelo Caminho correspondente] 
 
0 ("Physis" / "Natureza") GA WATH AM Mercúrio-Sol 
1 ("Mago") BINAN ATH Mercúrio-Marte 
2 ("Sacerdotiza") MACTORON Vénus-Júpiter 
3 ("Senhora da Terra") DAVCINA Marte-Júpiter 
4 ("Senhor da Terra") KTHUNAE Sol-Marte 
5 ("Mestre") ATAZOTH Sol-Júpiter 
6 ("Amantes") KARU SAMSU Vénus-Sol 
7 ("Azoth") SHAITAN /  

SATANAS 
Lua-Sol 

8 ("Mudança") NEKALAH Mercúrio-Marte 
9 ("Eremita") SAUROCTONOS Marte-Saturno 
10 ("Wyrd" / "Destino") AZANIGIN Lua-Saturno** 
11 ("Desejo") LIDAGON Mercúrio-Júpiter** 
12 ("Opfer" / "Sacrifício") VINDEX Sol-Saturno 
13 ("Morte") NYTHRA Lua-Vénus 
14 ("Hel") AOSOTH Lua-Júpiter 
15 ("Deofel" /  
"Deus Selvagem") 

NOCTULIUS Lua-Mercúrio 

16 ("Guerra") ABATU Mercúrio-Saturno 
17 ("Estrela") NEMICU Vénus-Marte** 
18 ("Lua") SHUGARA Lua-Marte 
19 ("Sol") VELPECULA Vénus-Saturno 
20 ("Aeon") NAOS Júpiter-Saturno 
(** - caminho oculto) 
 
 
Se alguém quiser saber qual a disposição das 7 esferas na Árvore de Wyrd, aqui fica 
um paralelo com a "Otz Chiim" (Árvore da Vida) cabalística: 
 
- SATURNO (Chaos): no lugar de Daath (em vez de Binah); 
- JÚPITER (Azoth): no lugar de Chesed; 
- MARTE (Azif): no lugar de Geburah; 
- SOL (Lux): no lugar de Tiphereth; 
- VÉNUS (Hriliu): no lugar de Netzach; 
- MERCÚRIO (Lucifer): no lugar de Hod; 
- LUA (Nox): no lugar de Yesod. 



-> O Pilar Central (Nox - Lux - Chaos) é Neutro/Andrógino, embora inclua dois 
perfeitos opostos (Nox & Lux). 
 
-> O Pilar da Esquerda (Lucifer - Azif) é Masculino e corresponde às duas facetas 
do Deus (causal e acausal, Lúcifer/Mercúrio e Satanás/Marte). 
 
-> O Pilar da Direita (Hriliu - Azoth) é Feminino e corresponde às duas facetas da 
Deusa (causal e acausal, Gaia/Vénus e Baphomet/Júpiter). 
 
 
Podemos ver que, desta forma, a Árvore de Wyrd é perfeitamente simétrica e 
TODAS as esferas estão unidas por um Caminho/Arcano, harmonia essa que não 
existe no esquema cabalístico. 
 
As duas formas do Deus e da Deusa serão explicadas e aprofundadas no capítulo 5. 
 



 



4) UNIVERSO CAUSAL E UNIVERSO ACAUSAL - O que 
significam? 
 
 
Muitas vezes em documentos da ONA se lêem as expressões "universo causal" e 
"universo acausal". Implicará isto que na ONA se acredita em outro(s) universo(s) 
igual(is) a este? 
 
Antes de responder a esta pergunta, seria melhor eu esclarecer o que significam essas 
duas expressões, dentro do contexto do Satanismo Tradicional. 
 
No Satanismo Tradicional a Árvore de Wyrd é usada com variados propósitos e pode 
simbolizar várias coisas. Uma das coisas que ela representa é a nossa Mente, que 
possui uma parte Causal (isto é, lógica, linear, e limitada pelas noções de "bem" e 
"mal", "correcto" e "errado"), e outra parte Acausal (verdadeiramente sinistra e 
caótica, porque foge a todos os limites impostos pela consciência mundana/causal). 
Assim, muitas pessoas têm a tendência a comparar a realidade Acausal com uma 
coisa "maligna" ou "diabólica" - o Homem sempre temeu aquilo que não 
compreende, ou que se situa para além de si próprio. 
 
No entanto, no âmbito do Satanismo Tradicional as expressões "causal" e "acausal" 
também podem ser usadas como sinónimos de duas partes do Universo visível e 
invisível, ou até como dois Universos opostos. Mente = Universo. 
 
A realidade causal/mundana é representada na Árvore de Wyrd pelas 4 esferas 
inferiores: Lua (Nox), Mercúrio (Lucifer), Vénus (Hriliu) e Sol (Lux). Já a realidade 
acausal/sinistra é obviamente representada pelas 3 esferas superiores: Marte (Azif), 
Júpiter (Azoth) e Saturno (Chaos). Aquilo que as une e separa é o chamado 
"ABISMO", entre as esferas do Sol (IV°) e de Marte (V°). Este Abismo é o ponto 
onde o Iniciado Satânico sacrifica tudo aquilo que ele pensava que era (o seu ego e a 
sua mente racional e civilizada) e renasce para o seu "Eu Acausal", despertando em 
si próprio as forças negras e selvagens conhecidas como os Deuses Obscuros e 
tornando-se Uno com elas. No caso do Iniciado não estar preparado para "ultrapassar 
o Abismo", ele poderá ficar louco ou até mesmo morrer (em casos extremos), uma 
vez que não se conseguiu desligar do seu "Eu Causal" e tomou contacto com Forças 
que se mostraram demasiado poderosas e sinistras na sua vida. Uma experiência 
semelhante acontece na travessia do Abismo da Árvore da Vida situado na esfera 
oculta Daath, em que há um confronto com o Demónio-Opositor Choronzon (o 
Guardião do 10º Aethyr ZAX). 
 
Da mesma forma que podemos fazer este paralelo com a Mente humana, também 
podemos dizer que na nossa "realidade" o Abismo consiste em pontos em que dois 



Universos se tocam: o nosso Universo, linear e palpável, e o "outro" Universo 
sinistro. Assim, nesta segunda hipótese, o objectivo do Iniciado Satânico seria trazer 
os Deuses Obscuros de volta à Terra, abrindo um 'nexion' ou passagem através de 
rituais específicos. Segundo a Tradição Sinistra, alguns destes "Portais Estelares" 
situam-se perto das estrelas Algol, Dabih e Naos, havendo também um no nosso 
Sistema Solar, perto do planeta Saturno. 
 
Se os Deuses Obscuros devem ser vistos como entidades reais que vivem noutro 
Universo, ou como factores desconhecidos e temíveis na Mente humana, isso caberá 
ao próprio Iniciado decidir, depois de ele ter ultrapassado a fase crítica de máxima 
purificação que é o Abismo. Não existem leis indiscutíveis no Satanismo 
Tradicional, nem mestres nem alunos. Cada praticante deve trabalhar por si próprio. 
 
 

  
AZANIGIN - “Wyrd” 



5) A SENHORA DA TERRA (BAPHOMET) E O CULTO DA 
CABEÇA DE SATANÁS 
 
 
O Satanismo Tradicional tal como é praticado na ONA - "Order of Nine Angles", 
tem origem em tradições e cultos que remontam à mais distante Antiguidade, nos 
quais se adorava uma Deusa (a Senhora da Terra) e um Deus (o Senhor da Terra). 
 
Embora no princípio a Deusa e o Deus fossem vistas como divindades duais (isto é, 
contendo simultaneamente aspectos causais/luminosos e acausais/sinistros), mais 
tarde foram divididas, e então o Deus passou a ter duas "facetas", tal como a Deusa. 
As estas duas facetas do Deus e da Deusa foram dados vários nomes ao longo da 
História: 
 
 
-> LÚCIFER ou KARU SAMSU, o Deus no seu aspecto causal-luminoso 
(correspondente à esfera de Mercúrio, II°, na Árvore de Wyrd); 
 
-> GAIA ou AKTLAL MAKA, a Deusa no seu aspecto causal-luminoso 
(correspondente à esfera de Vénus, III°, na Árvore de Wyrd); 
 
-> SATANÁS ou SAPANUR, o Deus no seu aspecto acausal-sinistro 
(correspondente à esfera de Marte, V°, na Árvore de Wyrd); 
 
-> BAPHOMET (Mãe de Sangue), a Deusa no seu aspecto acausal-sinistro 
(correspondente à esfera de Júpiter, VI°, na Árvore de Wyrd). 
 
 
Outros nomes para Satanás e Baphomet são, respectivamente, KTHUNAE e 
DAVCINA. Consultem a este respeito o capítulo 3, onde falei dos 21 Deuses 
Obscuros e do Tarot Sinistro. 
 
Muitas pessoas me perguntarão: 
«Então mas Baphomet não era o ídolo supostamente venerado pelos Cavaleiros 
Templários? Que sentido faz compará-lo a uma Deusa?» 
 
A resposta é: O nome Baphomet pode não vir, como é normalmente aceite, do árabe 
"Mohammed" (Maomé) nem de "baph-metis" (baptismo/imersão em sabedoria), mas 
sim da expressão grega "Baph-Metra" (a Mãe --"Metra" ou "Meter"-- tingida ou 
submersa --"Baph"-- em sangue; isto é, a Mãe de Sangue, ou a Deusa Sinistra). E 
quanto às ligações entre a Deusa e a cabeça decepada («baphomet» templário, etc), 
leiam o seguinte... 



 
Nestes cultos antigos, um Sacerdote (o "Opfer" ou VINDEX) era escolhido a cada 
17 anos, fazendo o papel de "Senhor da Terra" (isto é, representado o Deus Sinistro 
Satanás), sendo-lhe dados grandes privilégios. Este Opfer ou Sacerdote participava 
então na cerimónia do Casamento Sagrado ou Hierosgamos com a Sacerdotiza do 
Culto (representando Baphomet, a Deusa Sinistra), sendo seguidamente decapitado 
como oferenda à Deusa e aos Deuses Obscuros (fora do universo causal). Este 
sacrifício do Opfer/Sacerdote permitia-lhe então tornar-se um "Imortal", tornando-se 
Uno com os Deuses Obscuros. Então a cabeça do Opfer (Satanás) era exibida 
durante 1 dia e uma noite, sendo apresentada posteriormente a todos os novos 
iniciados no Culto. A esta cabeça, que era simbolicamente a Cabeça do Deus Satanás 
sacrificado, eram atribuídos poderes fabulosos, entre eles o poder de trazer 
fertilidade e abundância, e de proteger contra o infortúnio. Podemos ver traços desta 
"veneração da Cabeça" um pouco por todo o mundo, particularmente no culto celta 
das cabeças cortadas e também --surpresa-- nos Templários que se dizia venerarem 
como Salvador uma Cabeça com barba e aspecto demoníaco, e que a dita cabeça 
tinha poderes semelhantes à Cabeça de Satanás venerada nos cultos antigos: 
fertilidade, riqueza, protecção contra o infortúnio. 
 
É interessante reparar em vários pormenores aqui: 
Sabe-se que os celtas usavam as cabeças cortadas dos inimigos como talismãs de 
boa-sorte, chegando a pregá-las na entrada das suas casas e castelos para atraír a 
fertilidade e proteger contra o mal. É sambém sabido que depois das batalhas, os 
celtas irlandeses cortavam as cabeças aos inimigos, empilhavam-nas, e chamavam a 
isso a "colheita de Macha" (a Deusa sinistra da Terra e da Guerra, que prevalecia 
sobre os machos). No Hinduísmo Tântrico, a terrível deusa Kali é representada a 
segurar a cabeça de um demónio com barba (o baphomet templário? :D), e é 
normalmente mostrada em pé ou sentada em cima do corpo inactivo --adormecido? 
morto?-- do seu esposo Shiva, o Destruidor e Senhor da Terra (Satanás/Kthunae). 
Este mesmo Deus Shiva era antigamente chamado Pashupati e Vanaspati, o "Senhor 
dos Animais" e "Senhor da Floresta" (semelhante ao deus Cernunnos/Herne celta). 
Na mitologia azteca, Coatlicue ou a Deusa-Mãe (Terra-Serpente) era mostrada com 
um colar de cabeças humanas decepadas, apresentando incríveis parecenças com a 
Deusa Negra Kali. E na mitologia maia, a cabeça decepada do deus Hun-Hunahpu 
tinha o poder de fazer as árvores crescer e dar fruto, trazendo fertilidade e 
abundância. 
 
É também interessante reparar no seguinte: 
Na 2ª parte (CAELETHI) do Livro Negro de Satanás da ONA, são-nos mostrados os 
símbolos dos 21 Deuses Obscuros, sendo fornecido uma espécie de mistério ou frase 
enigmática para cada Deus/Arcano. É bastante curioso que o símbolo de VINDEX (o 
"Opfer" ou Sacerdote sacrificado, que representava Satanás) seja um antigo símbolo 



ocultista da estrela ALGOL, que é apelidada em algumas tradições de "Cabeça de 
Satanás" (Rosh ha-Satan) ou "Cabeça do Demónio" (Ras al-Ghul). Desta última 
expressão é que vem o nome da estrela: Al-Ghul, Algol. 
 
Heinrich Cornelius Agrippa diz-nos no seu precioso livro "De Occulta Philosophia" 
ou "Da Filosofia Oculta", livro 2, capítulo 47, que a influência de cada uma das 
principais estrelas podia ser «usada» na Magia Cerimonial, sendo empregues 
determinados símbolos ou imagens para cada uma delas. Assim, a estrela Aldebaran 
era representada por um Anjo ou Deus e trazia honra e riqueza, etc. Acontece que a 
nossa "interessante" estrela Algol era simbolizada por uma CABEÇA DECEPADA, 
COM BARBA E ASPECTO DEMONÍACO, QUE SE DIZIA TRAZER 
FERTILIDADE E PROTEGER CONTRA O MAL. Coincidência? Certamente que 
não! 
 
Foi precisamente isto que me conduziu a uma teoria, que vocês poderão achar 
interessante. 
 
Eu acredito piamente que os Templários de facto veneravam uma Cabeça com barba 
e aspecto demoníaco, como nos falam os Testemunhos da Inquisição (que são 
demasiados, com demasiadas parecenças, em demasiados lugares para serem apenas 
superstições ou invenções da Igreja), e que eles acreditavam mesmo que esta Cabeça 
de aspecto terrível os poderia proteger e trazer boa-sorte. Acredito também que essa 
mesma cabeça, à qual se chamava "baphomet", era na realidade um símbolo de 
Algol, a Estrela-Demónio, e que era realmente usado na Magia Cerimonial nos 
rituais templários de Iniciação na Ordem. Este simbolismo teria vindo sem dúvida 
dos antigos Cultos de veneração da Deusa Sinistra e do seu esposo sacrificado 
Satanás, o Senhor da Terra. 
 
Se isto estiver de facto correcto, então teremos aqui uma justificação plausível para 
muitas coisas. 
 
Algumas vez se interrogaram porque é que Eliphas Lévi, o conhecido Mago católico, 
ilustrou o «baphomet» templário como um misto de homem e bode, com seios e falo 
erecto, numa postura ou "asana" que faz lembrar as posturas de deuses como 
Cernunnos e Pashupati, antigos deuses da fertilidade? 
 
Na realidade a Tradição Sinistra responde perfeitamente a estas perguntas, e através 
dela conseguimos "ligar" muitas coisas que são aparentemente inconciliáveis. O 
facto (ou teoria) de que a Cabeça (Algol, Ras al-Ghul, Cabeça do Demónio) 
venerada pelos Templários representar o antigo Senhor da Terra (Satanás, Kthunae 
ou Sapanur), explicaria a razão de Eliphas Lévi representar essa Cabeça como um 
homem-bode (o homem bestial ou Senhor da Terra), sentado na posição dos deuses 



da fertilidade. Sendo assim, a representação de Eliphas Lévi teria um significado 
bastante mais profundo, e intimamente relacionado com o Culto da Cabeça de 
Satanás. 
 
Aliás... não será com certeza por acaso que no seu livro "O Pêndulo de Foucault", 
Umberto Eco nos diz que numa das salas do Castelo de Tomar (a "capital" dos 
Templários em Portugal) existe uma face esculpida, uma *cabeça* com barba, com 
traços nitidamente caprinos... 
 



 
 

Deusa BAPHOMET - “Musa de Espadas” (Tarot Sinistro) 



6) NACIONAL-SOCIALISMO E O AEON FAUSTIANO - O 
Caminho do Oeste 
 
 
Uma das crenças básicas do Satanismo Tradicional baseia-se no facto de que a 
sociedade ocidental foi "envenenada" ou empobrecida com valores judaico-cristãos 
que apenas vieram atrasar a evolução da Humanidade, e a inauguração do Aeon 
Faustiano: a Nova Ordem Mundial de natureza Elitista e Satânica, em que o poder 
será entregue à "Raça Superior", a Raça Satânica constituída pelos melhores e mais 
fortes. Neste aspecto podemos ver uma flagrante correspondência com o Nacional-
Socialismo, que em muitos aspectos pode ser visto com uma Religião do Sol, do 
Führer, do Líder e do Forte. Esta é a Lei Absolutista, a Lei contra o Cristianismo de 
que Friedrich Nietzsche tão apaixonadamente falou no seu fantástico livro "O 
Anticristo". 
 
Sendo assim, o objectivo primário dentro da ONA e no Satanismo Tradicional é criar 
todas as condições para que pelo menos 7 coisas possam acontecer: 
 
A) o desmantelamento de todo o sistema moderno social e político que é guiado por 
princípios judaico-cristãos "democráticos" e hipócritas, e pela "moralidade-escrava". 
Este objectivo *pode* envolver actos práticos de terror e violência, como atentados, 
revoluções, protestos, perturbações e caos de vários tipos. Este Caos, esta Dialéctica 
Sinistra, tem em vista toda uma reformulação da sociedade actual, para que ela se 
torne "Satanicamente" inspirada. O tipo de Governo ou Império resultante desta 
reformulação seria obviamente de natureza Totalitária (Nacional-Socialista), 
Prometeica e Luciferiana: isto é, guiado pelas forças sinistras ou satânicas 
conhecidas como Deuses Obscuros, e pelos antigos valores nacionalistas e 
Faustianos pagãos (por exemplo os Vikings com a sua filosofia de força, guerra e 
competição). 
 
B) o desmantelamento da super-estrutura política e social Comunista da União 
Soviética, encorajando alguns elementos para a destruição do bloco Soviético, 
disseminando ideias "heréticas" concernentes ao Nazismo, e usando toda uma série 
de rituais destinados a aumentar o caos, a perturbação e a mudança radical. Seria 
também encorajada a influência do fundamentalismo Islâmico em algumas áreas, 
para que alguns princípios nazarenos / judaico-cristãos fossem abolidos. 
 
C) o desmantelamento da super-estrutura política e social Capitalista dos Estados 
Unidos da América, tornando abertamente disponíveis para a leitura de todas as 
pessoas os textos sobre Satanismo Tradicional, fortalecer ao mesmo tempo grupos 
rivais para que estes "colidam" e tragam uma mudança/crise social e/ou política. 



Espalhar ideias heréticas e subversivas (drogas, crime, etc) para provocar uma 
reacção no sentido da criação de um Governo Totalitário, etc. 
 
D) a disseminação de ideias heréticas e/ou relacionadas com o Satanismo 
Tradicional, para levar as pessoas a aceitarem no futuro todas as mudanças sociais 
ou políticas que se venham a fazer -- isto através de um esquema bem montado de 
controlo e manipulação mental da população. Como disse certa vez Fernando 
Pessoa, "primeiro estranha-se, depois entranha-se". Este sistema de manipulação 
mental *JÁ* é usado hoje em dia através de vários meios, mas é feito de uma forma 
tão subtilmente contagiante que raramente as pessoas se apercebem. Um passo 
fundamental neste objectivo é portanto disseminar o mais possível todos os textos 
referentes à ONA e ao Satanismo Tradicional Sinistro. 
 
E) o aparecimento de um Indivíduo (chamado na Tradição Sinistra de VINDEX, ou 
"Vingador"), homem ou mulher, que seria o Líder do Império N.S. (nacional-
socialista) mundial. Este seria cuidadosamente escolhido, preparado e ensinado 
segundo os preceitos do Caminho Satânico. 
 
F) a conquista do Espaço exterior e colonização de planetas dentro do Sistema Solar 
e fora dele. Acredita-se que este passo só será concluído verdadeiramente quando a 
sociedade moderna fôr guiada pelos princípios evolutivos, acausais, elitistas e 
Satânicos da Tradição Sinistra e do Novo Império. 
 
G) realizar várias cerimónias e rituais para que um "Portal Estelar" se abra e traga as 
influências das energias sinistras e satânicas para a Terra. Isto conduzirá 
sucessivamente a uma mudança geral da mentalidade das pessoas, dos 
acontecimentos e até da própria sociedade, no sentido da criação do Super-Homem 
(a Raça Satânica) e do Império Galáctico (o Aeon de Júpiter - VI°). 
 
 

  
ABATU - “War” 



7) O "SUPER-HOMEM" - Conclusão / Reflexão final 
 
 
«Os homens mais inteligentes, sendo os mais fortes, encontram sua felicidade onde 
outros encontrariam apenas desastre: no labirinto, na dureza para consigo e para com 
os outros, no esforço; seu prazer está na auto-superação; neles o ascetismo torna-se 
uma segunda natureza, uma necessidade, um instinto. Consideram tarefas difíceis 
como um privilégio; para eles é um entretenimento lidar com fardos que esmagariam 
todos os outros... Conhecimento -- uma forma de ascetismo. -- Representam o tipo 
mais honroso de homens: mas isso não impede que também sejam os mais amáveis e 
mais alegres. Dominam não porque querem, mas porque são; não possuem a 
liberdade de ser os segundos.» 
 
«Muito bem! Apenas esses são meus leitores, meus verdadeiros leitores, meus 
leitores predestinados: que importância tem o resto? -- O resto é somente a 
humanidade. -- É preciso tornar-se superior à humanidade em poder, em grandeza de 
alma -- em desprezo...» 
 
«Todos os deuses morreram; agora viva o Super-Homem!» 
 
- FRIEDRICH NIETZSCHE, "O Anticristo" 
 
 

  
NAOS - “Aeon” 
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