




Querer
é poder?

Salve turminha das ervas e da gratidão à Mãe Natureza. 
Agradecemos sempre ao nosso Pai Criador, à Mãe Terra, 
Mãe Natureza pelas bênçãos e pelas oportunidades que 
nos dão. 

Durante muito tempo fomos bombardeados por in-
formações e mensagens de otimismo, autoajuda, enfim, 
a motivação está em alta. Esse efeito causado principal-
mente pelo fenômeno do filme documentário, O Segredo, 
reacende uma questão: querer então, é poder? Podemos 
aliar nossas vontades com a religião, elementos natu-
rais e práticas litúrgicas? E o que isso tem a ver com as 
ervas? Porque estou lendo isso, no material do Erveiro e 
ele fala sobre motivação, otimismo, autoajuda? 

MUITO SIMPLES, AS ERVAS ESTÃO
DIRETAMENTE LIGADAS AO PODER REALIZADOR.

ISSO MESMO, PODER REALIZADOR.
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Mesmo que não queiramos falar nesse assunto, talvez 
porque nossa modéstia não permita, manipular elementos 
naturais é uma manipulação do poder contido nesses ele-
mentos. Poder realizador sim, quando usamos uma erva 
com um objetivo, a força realizadora desse objetivo está 
contida na essência energética dessa erva. Por exemplo, se 
usamos uma folha de Pinhão Roxo para executarmos uma 
limpeza astral, seja numa pessoa ou numa casa, estamos 
usando, da erva, seu “poder limpador”. Esse poder está 
lá, dentro da erva, em seu contexto energético, mas é você 
quem o desencadeia, é você que liga a chave que vai deter-
minar como esse poder vai funcionar.

Sendo assim, poderíamos concluir que apenas “dese-
jando” a limpeza energética poderíamos alcança-la? Claro 
que sim! Mas, no entanto a erva funciona como uma facilita-
dora dessa magia, encurtando consideravelmente o tempo de 
realização e a própria força desencadeada para isso. As ervas 
são milagrosas sim, mas o milagre está em você. As ervas 
não fazem o milagre por si só, apenas te colocam em condição 
energética de receber com muito mais eficiência as vibrações 
realizadoras daquilo que você almeja.

Pra gente entender, vamos imaginar que você vai a praia 
tomar sol, pegar uma cor bronzeada... os raios solares por si 
só já lhe confeririam uma cor interessante, mas usamos os 
bronzeadores para que esses raios atuem de forma uniforme 
e atinjam o objetivo a ser realizado. Muito bem, assim como 
esse argumento facilitador para o bronzeamento, as ervas tra-
zem uma uniformidade energética, dentro do seu campo de 
ação, que facilitam a conexão de nós, espíritos humanos, com 
as virtudes de nosso Pai Criador, personificadas em cada um 
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dos nossos Amados Pais e Mães Orixás, forças da Criação Di-
vina. Por isso uma erva é atribuída a um Orixá. Não apenas 
pelo formato de suas folhas, semelhante aos instrumentos 
dos Orixás ou da sua forma de onda vibratória, mas pela 
vibração energética contida em cada folha. Como já disse, 
cada folha é um universo em si, uma enciclopédia a ser lida, 
detalhada, aprendida e absorvida pelo nosso espírito.

Não	podemos	nos	esquecer	de	que	tudo	evolui,	tudo	flui	e	
nunca para. Vivemos nos grandes centros urbanos e nem sempre 
temos	tempo	para	parar,	meditar	30	minutos	por	dia,	ficarmos	em	
estado de graça junto às divindades, etc. 

Seria muito bom se pudéssemos fazer isso como práti-
ca diária, mas nem sempre é possível. O universo no dá argu-
mentos que compensam nossas deficiências de tempo, como 
por exemplo as ervas, que carregam em si fatores com poder 
realizador contido, que desencadeados por nós aceleram e 
muito a concretização de nossos propósitos. Mas é muito im-
portante uma atitude mental positiva. Nada adianta fazer um 
banho de prosperidade e acreditar na própria falência, mais 
do que na prosperidade. Como está no título da matéria, 
Peça, acredite e receba! Vamos citar algumas ervas e seus 
respectivos “poderes atuantes” que podem ser desencadea-
dos a partir da nossa determinação e vontade. 
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Ervas facilitadoras de: 
Prosperidade: 
Folhas de Laranjeira, Louro, Carapiá (raiz) 
Auxiliar na cura de doentes: Assa-peixe, Sete Sangrias, 
Erva de Santa Maria 

Atrator de vibrações pessoais (para mulheres): 
Malva Rosa, Patchouli, Melissa 

Atrator de vibrações pessoais (para homens): 
Café (folhas), Menta, Louro 

Fortalecedor da intuição e mediunidade: 
Alfazema, Jasmim, Anis estrelado, Rosa Branca 

E não poderíamos deixar de citar algumas ervas do nosso 
amado Pai Orixá Ogum, já que nesse mês de abril, a maioria 
de nossas casas comemoram essa vibração viva e atuante em 
nossas vidas: 
Espada de São Jorge, Folhas de Goiabeira, Guiné, Assa 
Peixe, Quebra Demanda, Abre Caminho, Açafrão, 
Gengibre, etc... Todas usadas em banhos e/ou defumações.

Que Papais e Mamães Orixás possam nos abençoar! 
Sucesso, saúde, muito pensamento positivo e atitude mental 
superior a todos nós! 

Muito obrigado! 
Adriano Camargo / Erveiro da Jurema
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