LIBER STELLAE RUBRAE
SUB FIGURA LXVI
UM RITUAL SECRETO DE APEP,
O CORAÇÃO DE IAO-OAI,
ENTREGUE A V.V.V.V.V.
PARA O SEU USO EM UM CERTO TÓPICO DE LIBER LEGIS
E ESCRITO SOB A FIGURA LXVI

1. Apep deifica Asar.
2. Que esplendorosas virgens evoquem regozijantes, filho da Noite!
3. Este é o livro do mais secreto ritual do Rubi Estrela. Ele não será dado a
ninguém exceto ao impudente em ato como em palavra.
4. Nenhum homem entenderá este escrita, ela é muito misteriosa para os filhos
dos homens.
5. Se o Rubi Estrela verteu o seu sangue sobre ti; se na época da lua tu
invocaste pelo Iod e o Pe, então tu podes comungar deste mais secreto
sacramento.
6. Um deverá instruir ao outro, sem preocupar-se com as dificuldades do
raciocínio humano.
7. Haverá um amplo altar no centro, estendido sobre uma pedra negra.
8. A ponta do altar em ouro, e imagens gêmeas em verde do Mestre.
9. No meio, uma taça de vinho verde.
10. Ao pé, a Estrela de Rubi.
11. O altar deverá estar inteiramente vazio.
12. Primeiro, o Ritual da Estrela Flamejante.
13. Em seguida, o Ritual do Selo.
14. Depois, as adorações infernais de OAI.
Mu pa telai,
Tu wa melai
A, a, a.
Tu fu tulu!
Tu fu tulu
Pa, Sa, Ga.

Qwi Mu telai
Ya Pu Melai;
U, u, u.
`Se gu malai;
Pe fu telai,
Fu tu lu.
chi balae
Wa pa malae:
Ut! Ut! Ut!
Ge; fu latrai,
Le fu malai
Kut! Hut! Nut!
Al OAI
Rel moai
Ti — Ti — Ti !
Wa la pelai
Tu fu latai
Wi, Ni, Bi.
15. Tu também deverás excitar as rodas com as cinco golpes e as cinco
ofensas.
16. Então tu excitarás as rodas com os dois e o terceiro no centro; igualmente
[Saturno] e [Júpiter], [Sol] e [Lua], [Marte] e [Vênus], e [Mercúrio].
17. Então os cinco — e o sexto.
18. Além disso o altar defumará diante do mestre com incenso que não tem
fumaça.
19. Aquilo que é para ser negado, será negado; aquilo é para ser pisado, será
pisado; aquilo que é para ser cuspido, será cuspido.
20. Estas coisas serão queimadas em fogo aberto.
21. Então, novamente, o mestre falará por sua vontade, palavras suaves, e
com música, e o que mais ele for apresentar à Vítima.
22. Ele também sacrificará uma jovem criança sobre o altar, e o sangue
revestirá altar com um perfume como de rosas.
23. Então o mestre aparecerá como Ele deve aparecer em Sua glória.
24. Ele se estirará sobre o altar, e o despertará para a vida, e para a morte.
25. (Porque assim nós ocultamos aquela vida que está além.)
26. O templo deverá ser escurecido, salvo pelo fogo e pela lâmpada do altar.
27. Ali ele acenderá um grande fogo e um devorador.
28. Também, ele golpeará o altar com seu açoite, e sangue escorrerá disto.
29. Também, ele fará rosas florescerem sobre isto.
30. No final, ele oferecerá o Grande Sacrifício, no momento em que o Deus
consumir a chama sobre o altar.
31. Todas essas coisas, tu cumprirás rigorosamente, observando o tempo.
32. E o Amado permanecerá contigo.
33. Tu não revelarás o mundo interior deste rito para ninguém: então, eu o
escrevi em símbolos que não podem ser compreendidos.
34. Eu que revelo o ritual, sou IAO e OAI; o Correto e o Avesso.

35. Estes são iguais para mim.
36. Agora, o Véu desta operação é chamado Vergonha, e a Glória habita em
seu interior.
37. Tu confortarás o coração da pedra secreta com o sangue ardente. Tu farás
uma refinada decocção de delícia, e os Observadores beberão dela.
38. Eu, Apep, a Serpente, sou o coração de IAO. Ísis aguardará Asar, e Eu no
centro.
39. Também, a Sacerdotisa procurará outro altar, onde realizará minhas
cerimônias.
40. Não haverá hino nem ditirambo em meu louvor e nem ao louvor do rito,
visto que isto está absolutamente além.
41. Tu assegurar-te-ás da estabilidade do altar.
42. Neste rito, tu estarás solitário.
43. Eu darei a ti outra cerimônia, com a qual muitos se regojizarão.
44. Antes de tudo, que o Juramento seja feito firmemente, enquanto tu sobes
no altar, vindo da terra negra.
45. Nas palavras que Tu conheces.
46. Pois Eu também juro a ti, pelo meu corpo e alma que jamais serão
separados em dois, que Eu habito em ti, enroscado e pronto para esticar.
47. Eu darei a ti os reinos da terra, Ó Tu que dominaste os reinos do Leste e do
Oeste.
48. Eu sou Apep, Ó tu Sacrificado. Tu te sacrificarás sobre o meu altar: Eu
beberei teu sangue.
49. Pois Eu sou um poderoso vampiro, e minhas crianças sorverão o vinho da
terra, que é sangue.
50. Tu reabastecerás tuas veias pelo cálice do céu.
51. Tu serás mistério, um terror para o mundo.
52. Tu serás exaltado, e ninguém te verá; exaltado, e ninguém de ti suspeitará.
53. Pois há duas diversas glórias, e tu, que conquistate a primeira, deleitar-se-á
com a segunda.
54. Eu salto de felicidade dentro de ti; minha cabeça está erguida para golpear.
55. Ó a luxúria, o arrebatamento total, da vida da serpente na espinha!
56. Mais poderoso do que Deus ou do que o homem, Eu estou neles, e os
permeio.
57. Seguem estas minhas palavras.
58.
Nada temas
Nada temas
Nada temas
59. Pois nada Eu sou, e a mim temerás, O minha virgem, minha vidente em
cujas entranhas eu me regojizo.
60. Tu temerás com o medo do amor: Eu te conquistarei.
61. Tu estarás muito perto da morte.
62. Mas Eu te conquistarei; a Nova Vida te iluminará com a Luz que está além
das Estrelas.
63. Tu pensaste? Eu, a força que tudo criou, não devo ser desdenhado.
64. E eu te violentarei em minha luxúria.
65. Tu gritarás com o prazer, e a dor, e o medo, e o amor — de modo que o
ΛΟΓΟΣ de um novo Deus salte entre as Estrelas.
66. Nenhum som será ouvido senão este teu rugido de êxtase como de um
leão; sim, este teu rugido de êxtase como de um leão.

