Os Arquivos De Pesquisa Vol. Xvi: Bael

Invoquei Bael ou Baal algum tempo atrás, e para aqueles que não o conhecem, ele é um
espírito infernal mencionado no grimório chamado “A Goetia”; Veja aqui a página wiki sobre
ele. Ele também tem raízes pagãs e é presumivelmente o mesmo deus pagão Ba’al.
Quando invoquei Bael, ele foi bastante humilde e é o primeiro espírito que convoquei que me
perguntou com que voz eu queria que ele falasse e que aparência ele deveria tomar; ele
mostrou-se então como um homem do oriente médio, vestido de forma aprumada, em
vermelho e preto e ﬁcava alternando entre isso e um sapo gigante. Portanto com a aparência
tradicional conforme foi escrito. Gostei mais de sua forma humana e disse-lhe que
mantivesse essa forma. Sua voz era meio humana e meio de sapo gigante. O turbante que
usou transformava-se em uma coroa de vez em quando e ele segurava um cetro que se
transformava em uma lança, algo que eu gostava mais. Ele também mostrou corrente e uma
armadura peitoral perto do ﬁnal do ritual, assim como também me mostrou sua forma de
gato.
Tive um sonho no dia seguinte onde eu era perseguido por um sapo gigante e esse estava
tentando me devorar. Não foi terrível, mas mais nebuloso e não muito claro.
Em relação a informação sobre Bael, e suas habilidades, ele é Marciano por natureza (Áries,
8°) e tem proﬁciência ao manejar armas, além de traços básicos marcianos. Aí surge uma
pequena chance de infortúnio nos resultados em fazer trabalhos, ou ao lidar com ele. Por
último, ele é bom em trazer dinheiro de maneira estável, ainda que isso venha a levar algum
tempo. A sua habilidade pela qual é mais bem conhecido, a habilidade de tornar as pessoas
invisíveis ou ensiná-las a fazer isso, não é nem de longe seu traço mais forte; este foi muito
provavelmente apenas “conferido” sobre ele e tornou-se melhor à medida que o tempo foi
passando, mas ele não é nada “brilhante” quando tratamos de clarividência.
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