
Adoradores do Diabo?...NÃO!!!

         Os nove pecados Satânicos
          1. Estupidez  
       2. Pretensão  
3. Solipsismo 
4. Auto-Ilusão 
5. Conformismo de Massas 
6. Falta de Perspectiva  
7. Esquecimento de Ortodoxos Passados
8. Orgulho Contraproducente
9. Falta de Estética 

                       As nove afirmações
                                1. Satan representa indulgência e não               
                                     abstinência! 
                                     2. Satan representa a essência de vida e 
                                      não fúteis sonhos espirituais! 
                                     3. Satan representa conhecimento sem  
                                   limites e não auto-ilusão hipócrita! 
                                4. Satan representa bondade para aqueles 
                           que o merecem e não amor desperdiçado em  
                     ingratos! 
5. Satan representa vingança e não dar a outra face! 
6. Satan representa responsabilidade para os responsáveis e não 
preocupação com vampiros psíquicos! 
7. Satan representa o homem como apenas mais um animal, 
algumas vezes melhor, na maioria das vezes pior que aqueles que 
andam em quatro patas, que, por causa do seu “desenvolvimento 
intelectual e espiritual divino” tornou-se no animal mais perverso 
de todos! 

8. Satan representa todos os denominados pecados, uma vez 
que que todos eles conduzem a gratificação física, mental e 
emocional! 
9. Satan tem sido o melhor amigo que a Igreja jamais teve, já que 
a manteve em funcionamento todos estes anos!
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As Onze Regras Satânicas da Terra
1. Não dês opiniões ou conselhos a não ser  que tos peçam. 
2. Não contes os teus problemas aos outros a não ser que tenhas 
a certeza que eles os querem ouvir. 
3. No ambiente natural de outra pessoa, demonstra-lhe respeito 
ou não vás lá. Se um convidado te incomodar no teu ambiente 
natural, trata-o cruelmente e sem misericórdia. 
4. Não tomes iniciativas de índole sexual a não ser que te sejam 
dados sinais de receptividade. 
5. Não te apropries do que não te pertence a não ser que seja um 
fardo para a outra pessoa e ela implore que a aliviem. 
6. Reconhece o poder da magia se a empregaste com sucesso para 
obteres o que desejavas. 
7. Se negares o poder da magia depois de a teres invocado com 
sucesso, perderás tudo aquilo que obtiveste. 
8. Não te queixes daquilo a que não tens que estar sujeito. 
9. Não faças mal a crianças. 
10. Não mates animais não humanos a não ser que sejas atacado 
ou para obter alimento. 
11. Ao caminhar em território aberto, não incomodes ninguém. 
Se alguém te incomodar, pede-lhe que pare. Se ele não parar, 
destrói-o.                                               © 1967 - Anton Szandor LaVey
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