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“O CÉU É MEU TETO. 
A TERRA MINHA PATRIA, 
E A LIBERDADE É A MINHA RELIGIÃO” 
 
Para um Cigano poder trabalhar em prol da caridade não é necessário um baralho, uma taça de 
vinho, ou qualquer outro elemento. Eles podem usar e usam elementos da natureza em alguns 
trabalhos, entretanto, quando estão incorporados nos médiuns, a energia de trabalho e o próprio 
corpo do médium limitam a visão e o campo de ação da entidade. 
 
Dentro dos estudos que fiz, descobri que para este Povo a simplicidade se faz presente, porque 
o principal objetivo é prestar a Caridade e que eles aceitam as regras da Umbanda e de cada 
Casa Espírita na qual há a permissão para eles executarem os seus trabalhos e seus 
conhecimentos. 
 
Para esta Egrégora o mais importante é o coração e a dedicação que cada médium tem, o seu 
comprometimento com o Bem, por isso aceitam prestar os seus trabalhos em qualquer lugar aonde 
há necessidade. 
 
Desejo que este Curso traga para todos, as respostas as suas dúvidas, desperte no coração o 
Amor que esta Egrégora tem por nós, desejo despertar o Respeito e o Amor, mostrar que este 
Povo pode executar livremente os seus conhecimentos. 
 
Os Ciganos nos ensinam que através dos conhecimentos alcançamos a Liberdade. 
 
Sejam Bem-Vindos, é um prazer dividir um pouco dos meus Conhecimentos. 
Carmem e eu abraçamos a todos. 
 

 
 

Canalizado pela Cigana Carmem Romani Sunacai 
Prof.ª Rose de Souza 
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I. CIGANOS: ORIGENS E GRUPOS 
Há muita controvérsia a respeito da verdadeira origem do povo cigano. Segundo uns seriam 

eles originários da Índia, já outros atribuem sua origem ao Egito; há ainda os que afirmam que 
eles sejam descendentes de Caim. O que se sabe, quase ao certo, é que sua história remonta há 
mais de 5.000 anos. 

Na verdade, é bastante difícil precisar sua origem, por se trata de um povo que, além de 
não possuir linguagem escrita – o que permitiria a criação de registros para consulta – eles 
também foram perseguidos através dos tempos, por questões étnicas, políticas e religiosas. Pode 
ser até essa a razão de não haver história escrita – na falta de documentos, a perseguição não 
teria “provas materiais” para acusá-los. Por tudo isso os ciganos buscaram no mistério uma forma 
de se preservar e perpetuar, chegando até os dias atuais com uma história “provável”, cheia de 
versões divergentes, mas todas elas envoltas em lendas, histórias e verdades. 

Muitas vezes suas atividades os levaram a usar da magia. Este como todos os povos 
antigos, eles viviam da natureza, de onde tiravam seu sustento e também os remédios para as 
curas. Como viviam em constante movimento, estavam sempre expostos ao clima, e da própria 
natureza experimentavam – ou às vezes simplesmente “descobriam” - ervas medicinais. Por isso, 
várias vezes, foram acusados de magia negra e perseguidos por diversas denominações 
religiosas e políticas ao longo de sua história. Há relatos desse tipo de perseguição feito às 
“bruxas”, curandeiras levadas às fogueiras da inquisição apenas por conhecer ervas e chás 
curadores. 

O que se sabe ao certo sobre os ciganos é que sempre foram um povo nômade. Também 
é certo o respeito que devotam aos idosos – símbolo da sabedoria, sempre consultados nos 
momentos difíceis – e às crianças, que são as responsáveis pela perpetuação da raça e seus 
costumes. 

Ainda falando sobre as crianças ciganas, há lendas não confirmadas de que durante a 
Idade Média, algumas “donzelas” de boas famílias, que tinham cedido aos apelos de seus 
namorados, deixavam os bebês dessas relações ilegais nas florestas, providencialmente próximos 
aos acampamentos ciganos. Indesejáveis para suas mães biológicas e suas famílias, esses bebês 
eram acolhidos pelos ciganos em seus Clãs. Como as tais “donzelas” europeias eram um tipo 
racial diferente dos ciganos – brancas em contraposição aos morenos viajantes – há quem 
acredite que surgiu destas lendas a ideia de que os ciganos roubavam crianças para vender, mas 
existe também outra lenda que diz que estas mesmas famílias e donzelas muitas vezes 
procuravam os ciganos, pagando-os para levarem estes bebês para longe, assim não deixariam 
nenhum rastro, nada que pudesse trazer desonra para estas famílias e donzelas. 

II. HÁBITOS E COSTUMES 
A cultura cigana nos oferece bons exemplos, que infelizmente, nossa cultura não cigana 

(Gadjó) parece não levar em consideração devido à vida moderna. Dentre os mais importantes 
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estão respeito e amor aos idosos, o amor e cuidados com as crianças e os fortes laços de família. 
Para eles os velhos são a fonte viva de sabedoria e experiência, que sempre é consultada 

e acatada nas decisões do grupo. A criança representa a possibilidade da continuidade, a certeza 
de preservação de sua cultura e história, seu futuro. Pode-se dizer que nunca encontraremos um 
velho cigano abandonado em um asilo, ou uma criança cigana deixada em um orfanato ou jogada 
às ruas, quando vemos até hoje uma criança, busque com os olhos a volta a sua mãe estará por 
perto. Para os ciganos a vida tem um valor inestimável, e por isso uma cigana jamais fará 
voluntariamente, de bom-grado, um aborto, e para elas não gerarem filhos é como uma maldição. 

O casamento, para o povo cigano, representa a garantia da preservação da cultura. Quando 
é anunciado um casamento formam-se caravanas nas estradas até a cidade onde se realizará a 
festa, antigamente a festa durava de 3 à 5 dias, hoje tem a duração de 2 dias com muita dança, 
muita comida e alegria. E que sempre são cuidadas pelos mais “velhos” do Clã, que recebem os 
convidados e determinam como devem ser os festejos – músicas, comidas, a recepção, 
cerimônias, trajes - e até quando e onde será a noite de núpcias dos noivos. 

Essas festas são muito importantes para o povo cigano, uma oportunidade de rever velhos 
amigos e parentes distantes, estreitar laços familiares, conhecer as novas crianças das famílias 
e, é claro, comerciar entre si. É importante lembrar que enquanto as ciganas são conhecidas pelas 
suas artes divinatórias e suas magias, os ciganos são comerciantes tradicionais, sempre dispostos 
a uma boa negociação, principalmente entre seus pares. Sem contar que, como um povo 
essencialmente alegre e festeiro, os ciganos têm uma habilidade privilegiada para a música, e 
muitos deles se tornaram instrumentistas famosos. 

O maior exemplo e mais conhecido O Grupo francês Gypsy Kings.  
No Brasil, muitos ciganos chegaram no início da colonização, foram deportados e chegaram 

no nosso território a partir de 1526, somente no início do século 17 que eles são convidados pela 
corte para divertirem os nobres com sua natural alegria e músicas, também participaram 
ativamente da expansão territorial país adentro. Foram ativos participantes das “Entradas e 
Bandeiras” que desbravaram o Brasil através de expedições pela terra e pelos rios. Aproveitaram 
sua natureza nômade, desenvolvida em andanças pela Europa e trouxeram experiência aos 
portugueses que precisavam “tomar posse” de um país. Um dos nossos antigos presidentes, que 
se envolvia pessoalmente com a abertura de estradas e criação de cidades país adentro, tinha 
origem cigana. Este presidente é Juscelino Kubitschek, o nosso presidente Bossa-nova, que 
fundou Brasília em forma de pássaro, idêntica às antigas cidades Egípcias, seu bisavô ROM 
Tcheco Jan Nepomuscky Kubitschek, teria sido um dos primeiros ciganos vindos da Europa 
Central. 

Com o passar do tempo, as perseguições políticas e religiosas, muitos ciganos tornaram-
se sedentários. Na antiguidade eles viviam em carroções e tendas, sempre em movimento; hoje 
moram em casas, mas sempre perto de suas comunidades. Mas isso não os impede, de terem 
um moderno trailer, onde toda a família se aloja e partem para um retorno às suas origens, 
viajando e acampando pelas matas.  

III. ORIGEM DO BARALHO CIGANO 
Existem diversas lendas e versões sobre a origem do baralho cigano, primeiramente 

devemos esclarecer que o mesmo não foi criado pelo povo cigano e sim divulgado por eles. 
A primeira versão sobre a origem do Baralho Cigano, este baralho composto de 36 cartas 

foi criado por Anne Marie Adelaide Lenormand. 
Mademoiselle Lenormand ficou famosa pela precisão de suas previsões, atendendo a 

figuras ilustres da realeza da França, esta jovem mulher, acompanhada de seu gato preto, 
espalhava sobre a mesa as cartas do seu baralho e previa o futuro de seus nobres consulentes. 
Ela atendia figuras da alta sociedade da época e grandes líderes, como Robespierre e o Imperador 
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Napoleão Bonaparte. 
Mademoiselle Lenormand era astróloga, numeróloga, ocultista e tinha muitos outros 

conhecimentos como geomancia, cafeomancia. Ela tinha contato constante com ciganos 
europeus, aprendendo com eles a arte de interpretar as Cartas, mas estas cartas eram do Tarô ( 
Oráculo composta por 78 Cartas ),muito famoso em toda a Europa no século XVII, e durante a 
passagem dos Ciganos pelo Egito, estes conheceram o Tarô, que somente os sacerdotes egípcios 
tinham o domínio, os ciganos associaram e compreenderam que ter em mãos um material que 
pudesse ser manipulado e mostrado para as pessoas seria mais uma forma de suas mulheres 
trabalharem com os seus dons de vidência, e assim geraria uma credibilidade nos consulentes. 

Mademoiselle Lenormand conheceu os ciganos nas feiras de rua da França e um cigano 
em particular fez a leitura da sua mão e viu que esta tinha os dons da clarividência, assim como 
as ciganas têm. E com o convívio com os ciganos e com o conhecimento das cartas do Tarô que 
Mademoiselle Lenormand fez uma adaptação para o  baralho usado por ciganos para a nossa 
realidade não cigana, e foi tão boa esta adaptação que as figuras representada por nosso cotidiano 
e introduzindo nestas cartas as figuras do baralho de naipes que estas cartas passaram a ser 
utilizadas não somente pelos que não eram ciganos, mas também pelas mulheres ciganas. 
Atualmente existem diversos tipos de Baralhos Ciganos no mercado, assim como um vasto 
material sobre cartas que poderão ser muito úteis àqueles que se interessarem e que desejam se 
aprofundar no assunto. 

Mademoiselle Lenormand revolucionou o conhecimento da Cartomancia, na época, até os 
dias de hoje utilizando flores, ervas e talismãs junto com seu jogo de cartas. Com seu desencarne, 
em 25 de junho de 1843, muita desta sabedoria desapareceu com ela. Somente cinquenta anos 
depois, alguns manuscritos de Lenormand foram recuperados e mais tarde divulgados. 

Na segunda versão, o Baralho Cigano, teria sido descoberto e propagado por este povo 
mágico que são os Ciganos. Através do seu modo singular de vida nômade, eles popularizaram 
seu jogo de cartas com figuras singelas e de fácil entendimento. Foi desse mesmo modo, que este 
povo, nos presenteou com a expansão de muitas outras artes divinatórias, como a Quiromancia, 
por exemplo, originária da Índia. 

Seja qual for a verdadeira origem, é fácil notar que a origem da maioria dos oráculos ao 
qual temos acesso hoje geralmente é deficiente, visto que a humanidade já passou por vários 
períodos de repressão, tendo assim, perdido muito conhecimento no campo do ocultismo. Se não 
fosse a persistência e a coragem de diversos mestres da filosofia esotérica, não poderíamos 
desfrutar hoje deste e de outros maravilhosos jogos de cartas. 

O Baralho Cigano, assim como qualquer jogo de cartas, através dos seus arquétipos envia 
mensagens que muitas vezes estão bloqueadas em nosso inconsciente. Extremamente valioso 
para o nosso dia-a-dia, como se fosse um amigo, um confidente, pode nos orientar para decisões 
mais acertadas e também nos prevenir dos perigos que nos cercam. 

É importante dizer que com a vinda dos Ciganos para o Ocidente, principalmente para o 
Brasil e com a mistura dos povos que aqui chegaram os Africanos o Baralho Cigano ganhou mais 
uma simbologia a energia dos Orixás onde encontramos Exu na carta 1-Cavaleiro; Yemanjá na 
carta 3 - O Navio; Oxôssi na carta cinco, A Árvore; Iansã na carta 6 - As Nuvens; Oxumaré na 
carta 7- A Cobra; Nanã na carta 9- O Ramalhete; Obaluayê na carta 10 - A foice; Êre na carta 13, 
A Criança; Ossain, na carta 20- As Ervas; Xangô na carta 21 - A Montanha; Ogum na carta 22 - 
Os caminhos, Oxum na carta 30 - Os Lírios e Oxalá na carta 31 - O Sol. 

Desta forma é possível conhecermos Os Orixás (que são energias vibratórias da natureza) 
que o consulente está sob a proteção e energia. Felizmente muitas pessoas já conhecem e fazem 
uso do Baralho Cigano para ter informações e orientações sobre seu lado profissional, espiritual 
e afetivo. Através dele teremos uma visão ampla do que está se passando na vida do consulente. 

O momento atual, o que levou a esta situação e acontecimentos vindouros; mas lembrando 
sempre que cada um de nós tem o livre arbítrio e que com atitudes corretas no presente 
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poderemos plantar um futuro melhor. Para todos que desejam aprender esta arte de interpretar o 
"Oráculo" se faz necessário conhecer os significados das cartas e suas possíveis combinações. 
Ao ler as cartas estamos utilizando dos processos mediúnicos, intuição e canalização. Portanto 
nos requer desenvolvê-los cada vez mais através de exercícios de meditação e outros que nos 
serão muito úteis no momento da leitura. 

Lidar com estas cartas é algo muito sério, pois estamos lidando com energia, magia, 
alquimia, mente, pessoas e suas futuras escolhas. Praticar bastante e ter antes de tudo amor pelo 
que se propõe a fazer são posturas fundamentais para quem deseja trabalhar com as cartas. 

Devemos sempre agradecer e valorizar estes ensinamentos que nos foram deixados pelo 
Povo Cigano, que abrindo as portas do "conhecimento" de seu povo e de sua "magia", nos permitiu 
também fazer uso deste magnífico oráculo que são as Cartas Ciganas. É muito importante 
observar atenciosamente as combinações entre as cartas para obter a interpretação correta. Usar 
bons métodos de jogos e praticar bastante. 

IV. VERDADE CIGANA 
No passado, nós, ciganos éramos conhecidos como os "senhores do caminho". Andávamos 

de um lugar para outro, atravessando rios e florestas. Nós dispúnhamos de um salvo-conduto 
especial para atravessar uma determinada região. É que todo mundo precisava do nosso trabalho. 
De fato, transportávamos mercadorias, servíamos de "correio" para as longas distâncias e éramos 
também os banqueiros dos grandes senhores - podíamos comprar ouro e trocá-lo por bens de 
consumo ou dinheiro.  

Muitas vezes, o ouro e os objetos preciosos não eram carregados por nós em nossas longas 
viagens. Preferíamos enterrar tudo em lugares secretos. No momento certo, sabíamos qual caixa-
forte abrir para fazer os nossos negócios.  

Nunca fizemos guerra. Como outros clãs, durante uma guerra, podíamos ser recrutados 
para ajudar um determinado exército, mas nunca para o combate. Ficávamos na retaguarda, 
prestando às tropas todo tipo de serviço necessário. Em caso de derrota, nada sofríamos, porque 
todos reconheciam o nosso valor social.  

Outras atividades importantes sempre foram a música, a dança, a acrobacia e o teatro nas 
cortes dos reis ou para os soldados.  

Hoje, vocês podem encontrar-nos aos milhões em periferias anônimas, pobres, às vezes 
miseráveis. Dignidade suficiente, não nos falta, numa sociedade que mudou muito desde os 
tempos em que nós, ciganos, éramos reis das estradas. Éramos os Banjaras (ciganos músicos e 
dançarinos). 

Mas, aproveito para lembrar de outros clãs: 

• Os Hakkipikki – caçadores do centro sul da Índia; 

• Os Gadha Lohar – que trabalham com metais; 

• Os Rabari – pastores de ovelhas, cabras e camelos; 

• Os Korwas – fabricantes de pulseiras, colares e coroas; 

• Os Kalibilias, os Nat e os Bopas – dançarinos, músicos, acrobatas de circo. 
Estes são os verdadeiros nomes dos clãs que deram origem às pessoas que no futuro 

seriam chamados de ciganos.  
Conforme vimos acima, “cigano” é um termo genérico surgido na Europa do Século XV. 
Nós, no entanto, costumamos usar autodenominações completamente diferentes. E hoje, 

costumamos distinguir três grandes grupos: 
Os ROM, ou Roma, que falam a língua romani; são divididos em vários subgrupos, com 

denominações próprias, como os Kalderash, Matchuaia, Lovara, Curara entre outros; são 
predominantes nos países balcânicos, mas a partir do Século XIX migraram também para outros 
países europeus e para as Américas;  
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Os SINTI, que falam a língua romani-sintó são mais encontrados na Alemanha, Itália e 
França, onde também são chamados Manush;  

Os CALON ou KALÉ, que falam a língua caló, “ciganos ibéricos”, que vivem principalmente 
em Portugal e na Espanha, onde são mais conhecidos como gitanos, mas que no decorrer dos 
tempos se espalharam também por outros países da Europa e foram deportados ou migraram 
inclusive para o Brasil.  

Estes grupos e dezenas de subgrupos, cujos nomes muitas vezes derivam de antigas 
profissões (Kalderash = caldeireiros; Ursari = domadores de ursos, entre outros) ou procedência 
geográfica (Moldovaia, Piemontesi,entre outros.), não apenas têm denominações diferentes, mas 
também falam línguas ou dialetos diferentes. 

A discriminação e o preconceito não vêm apenas dos não-ciganos, também existe entre os 
clãs, e tem suas origens arraigadas no princípio de nossa História (na separação entre castas 
indianas e sua falta de mobilidade social). Mas como se isto não bastasse alguns clãs ciganos 
ainda se discriminam mutuamente, também, por outro motivo: os ciganos sedentários muitas 
vezes olham com desprezo para os ciganos nômades, dizendo: eles persistem nessa vida 
“primitiva”, enquanto os nômades acusam os sedentários de terem abandonado as tradições, e 
com isto terem deixado de ser ciganos. 

Ao chegarmos na Europa, no início do Século XV, nós, ciganos, podíamos ainda ser 
identificados através de nossa aparência física, sendo a característica mais marcante a nossa pele 
escura. Hoje isto já não é mais possível. Casamentos com não-ciganos sempre ocorreram, de 
modo que em muitos países hoje, nós fisicamente, não nos distinguimos da população gadjé (não-
cigana) nacional. Ciganos “racialmente puros” hoje não existem mais em canto algum do mundo, 
e do ponto de vista da Antropologia, nunca existiram, porque nunca existiu uma “raça” 
exclusivamente classificada como cigana. Ou um país, cujo habitante fosse denominado de 
cigano. Impossível, portanto, identificar os ciganos através de características físicas peculiares ou 
estabelecer “critérios biológicos de ciganidade”. 

Classificar como “verdadeiros ciganos” todos aqueles que falam um dos vários dialetos 
romani, também não adianta, porque muitos ciganos já não o falam mais e outros o dominam 
muito mal, ou até já o esqueceram por completo.  

Afirmo como antropólogo, linguista e cigano que é inadmissível a distinção entre 
“verdadeiros ciganos”, aos quais se atribuem uma origem exótica e riqueza cultural, e “os outros”. 
Ou seja: não existem ciganos autênticos e falsos ciganos: existem apenas Rom, Sinti e Calon, 
que possuem inúmeras autodenominações, que falam centenas de dialetos, que têm os mais 
variados costumes e valores culturais, que são diferentes uns dos outros, mas que nem por isso 
são superiores ou inferiores uns aos outros.  

Em comum, todos, nós, ciganos, temos apenas uma coisa: uma longa História de 
Espiritualidade, de Arte, de perseguição, de discriminação pelos não-ciganos, em todos os países 
por onde passamos, desde o nosso êxodo do norte da Índia até ao aparecimento na Europa, no 
início do Século XV.  

Nicolas Ramanush 
Consulado Cigano no Brasil 

V. COMO OS CIGANOS SÃO CONHECIDOS PELO MUNDO 
• GITANOS na Espanha 

• GITANES na França 

• GYPSIES na Inglaterra 

• BOÊMIOS na Alemanha 

• ZÍNGAROS na Itália 

• ROM na Europa Oriental 



 

 
  

11 

 

GRUPOS (CLÃS): O que se sabe concretamente é que o povo cigano se agrupa em 7 grandes 

grupos ou famílias, todas de origem perdida no tempo. 

• KALDERASH 

• MOLDOWAIA (Talvez de origem na Moldávia, fronteira Romênia-Rússia) 

• SIBIAIA 

• RORARANÊ 

• HITALIHIÁ (provável migração para a Itália) 

• MATHIWIA 

• KALÊ 
 
 
 
 

 
 

VI. SANTA SARAH, PROTETORA DO POVO CIGANO 
 Um povo que a elegeu como sua protetora, Santa Sarah também tem sua origem envolta 
em muitos mistérios e lendas. Considerada Santa antes dos métodos de canonização da Igreja 
Católica, que exigem a prova de milagres incontestáveis, comprovados por doutores nas Leis 
Divinas e testes médicos, Santa Sarah pode ter convivido com Jesus Cristo. 

O mais provável é que Sarah era uma escrava ela seria africana, levada do Egito ou outro 
país próximo para Israel. Nesse caso ela seria negra, como é o padrão dominante nos países do 
continente Africano.  

Segundo a lenda mais antiga que se tem conhecimento, Sarah (que é um nome de origem 
Judaica) era escrava de uma das Três Marias, as descobridoras do túmulo vazio de Jesus Cristo, 
após ele ter ressuscitado. Conta a lenda mais antiga que ela foi colocada pelos hebreus em uma 
barca sem água ou alimentos, junto com José de Arimatéia, Trófimo, São Lázaro e as três Marias 
todos foram jogados ao Mar Mediterrâneo, à deriva. A causa disso se perdeu no tempo, mas não 
é irreal acreditar que tenha sido por perseguição religiosa, já que o próprio Jesus foi morto por 
essa razão, e os primeiros Cristãos perseguidos por séculos. 

Por um milagre ou obra do destino, após alguns dias ele aportaram a salvo numa praia da 
cidade de Saintes Maries de la Mer, na região de Camargue, no sul da França. 

Outra versão, da Idade Média (entre os anos 1.000 e 1.500), diz que Sarah era moradora 
nessa mesma Camargue e teve piedade das Marias (nessa versão apenas as Três Marias 
estavam no barco jogado ao mar pelos hebreus). Sarah as acolheu e cuidou delas. Essa versão 
era cantada em prosa e verso pelos menestréis europeus por muito tempo. 

Outras versões contam que Sarah era uma rainha de tempos perdidos nas terras de 
Camargue; uma sacerdotisa do antigo culto celta ao Deus Mitra; ou ainda que era uma “Virgem 
Negra”, cultuada também durante a Idade Média pelos primeiros cristãos. 

O que se sabe com a mais clara certeza é que os povos ciganos do mundo inteiro devotam 
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sua fé inabalável em Santa Sarah como sua protetora, dirigindo à ela seus pedidos nos momentos 
de aflição e seus agradecimentos nos momentos de paz e felicidade. 
 

VII. ORAÇÃO À SANTA SARAH 
 

SARA, SARA, SARA, fostes escrava de José de Arimatéia, 
no mar fostes abandonada (pedir para que nada nos abandone: amor, saúde, dinheiro, 

felicidade...) 
teus milagres no mar sucederam e como santa te tornastes, 

a beira do mar chegastes e o "CIGANOS" te acolheram, 
SARA, Rainha, Mãe dos Ciganos ajudaste 

e a ti eles consagraram como sua protetora e mãe vinda das águas. 
SARA mãe dos aflitos, 

a ti imploro proteção para o meu corpo, 
luz para meus olhos enxergarem até no escuro (pedir força para os seus olhos, vidência), 

luz para o meu espírito e 
amor para todos os meus irmãos: brancos, negros, mulatos, 

enfim a todos os que me cercam. 
Aos pés de Maria Santíssima, tu, SARA 

me colocarás e a todos os que me cercam 
para que possamos vencer as agruras que a terra nos oferece. 

SARA, SARA, SARA, 
não sentirei dores nem tremores, 

espíritos perdidos não me encontrarão 
e assim como conseguistes o milagre do mar, 

a todos que me desejarem mal, 
tu com as águas me fará vencer (quando a pessoa não está bem e querendo resolver algo 

muito importante beber três goles de água). 
SARA, SARA, SARA, 

não sentirei dores nem tremores, 
continuarei caminhando sem para assim 

como as caravanas passam, no meu interior tudo passará 
e a união comigo ficará e, 

sentirei o perfume das caravanas que passam 
deixando o rastro de alegria e felicidade, 

teus ensinamentos deixarás. 
Amai-nos SARA, 

para que eu possa ajudar a todos que me procurem, 
ajudados pelos poderes de nossos irmãos Ciganos, 

serei alegre e compreensivo(a) com todos os que me cercam. 
Corre no Céu, corre na Terra, corre no Mundo e 

SARA, SARA, SARA estará sempre na minha frente, 
sempre atrás, do lado esquerdo, do lado direito. 

E assim dizemos: 
somos protegidos pelos Ciganos e pela SARA 

que me ensinará a caminhar e perdoar. 
Reze 3 Ave Marias 

(1ª para Santa Sarah, 2ª para os Ciganos e a 3ª para você ) 
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VIII. CIGANA CARMEM  
É a protetora dos que sofrem de mal de amor, é a que acolhe e consola os abandonados. 

É natural da Espanha, viajou por quase todos os países de idioma hispânico, inspirou vários 
amores. Amorosa e determinada auxilia em casos de amores impossíveis (mal do qual também já 
foi vítima). Linda, vaidosa e grande dançarina de flamenco. Resolve com suas magias casos de 
abandono, tira rivais do caminho e harmoniza casais. Sua grande magia é para unir casais para 
que viva intensamente o amor.  

É uma cigana encantadora que gosta de festa, música, dança e muitos sorrisos. Trabalha 
juntamente com todas as forças da natureza, principalmente as do fogo, pois atua com as 
Salamandras. Utiliza estrelas de cinco e seis pontas que respectivamente a magia e o amor. 
Também utiliza a simbologia de uma espiral que é uma forma da antiga escrita voltada para a 
magia, cura espiritual e física, e a promessa de proteção contínua para a médium e os que a 
rodeiam. 

Há muito tempo não reencarna aqui, mas também faz parte da grande missão de outros 
seres terrenos e de diversos tipos de entidades. 

Tomou a identidade de cigana por ter sido a última em que passou por aqui, e foi preciso 
haver uma adaptação dela para chegar mais próxima das pessoas deste mundo, e assim atingir 
mais as massas, podendo assim se expressar e atender aos pedidos das pessoas, trabalhando 
com os seus sentimentos. 

Seu trabalho é feito da seguinte forma: desperta nas pessoas o poder que elas mesmas 
possuem em realizar coisas boas. 

A entidade é uma mensageira de amor, e uma representante dos consulentes levando os 
seus pedidos a entidades superiores, e estes recebem a graça pelo seu próprio merecimento. O 
seu trabalho mais importante é o despertar das pessoas para a espiritualidade e para a humildade, 
que para ela, caminham juntas. Por isso escolheu a Umbanda. A espiritualidade uniu 
propositadamente, é claro tantos outros grupos espalhados por todo o planeta. Quando passou 
por aqui foi uma ciganinha bem-humorada, e desde cedo foi iniciada em magia por uma cigana 
mais velha. 

Chamavam-na de feiticeira do Clã. Fez muitas coisas boas, e coisas ruins também, pois 
trabalhavam com a cura e com interesses próprios, tais como o ouro. Desencarnou ainda jovem; 
não se casou, porém já estava prometida a um cigano bem mais velho. Se revoltou com isto, pois 
havia se apaixonado por um homem de fora do Clã, e com isto a deixaram de lado. 
 
Material de Trabalho:  
Cartas Ciganas, velas coloridas, perfumes e flores entre outros. 
Locais de Entrega: Em campos embaixo de uma árvore. 
Bebe: Vinho tinto, Licor de Absinto, Chá de Frutas. 
 
ÓPERA CARMEM: A ópera ‘Carmen’ é intitulada assim por causa de uma andaluza bela e que 
tem uma mentalidade muito além do seu tempo; uma cigana que revolucionou o modo de pensar 
e agir num período em que estourava a revolução na Europa, ela como revolucionária convicta 
lutou pelo amor e pela liberdade, no entanto deixa o amor do capitão da guarda espanhola pelo 
seu espírito de liberdade. 

Com seus ideais pulsantes, Bizet eterniza a sua célebre frase: 
‘O amor é um pássaro rebelde que ninguém pode aprisionar.’ 

O espírito de liberdade é que impulsiona a personagem andaluza, fortalece os ideais da 
liberalização feminina, por isso ela torna-se sinônimo de emancipação e de liberdade feminina 
referente aos modos e costumes das mulheres espanholas. E o amor é parte da vida e não uma 
prisão, desse modo Bizet relata que Carmen pensa sobre o amor. 
‘ O amor é um menino cigano que nunca conheceu a lei; se não me amares, eu te amarei, 
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se eu te amar, cuidado!’  
Como toda mulher que teve uma ideologia muito além do seu tempo sofreu muitas sanções 

de sociedade andaluza em prol de seu pensamento de liberdade e de pureza na natureza do 
espaço social sem clausuras e amarras das convenções sociais em que vive, no qual reluz o seu 
estado de espírito ao dizer: 
 
O meu coração é livre como o ar, ’ 
‘ Quem quer a minha alma? Ela está livre! ‘ 
‘ Não tenho medo de nada. Carmen nunca cederá!  
‘ Nasceu livre e livre morrerá! ‘ 
Carmen revolucionou não só no modo de pensar, mas também na maneira como se comporta, 
age e vive mesmo no mundo em que a sociedade é maciçamente machista e hipócrita. 
Ela aflorou na sociedade o desejo pelo ideal de liberdade e amor por aquilo que acredita e acima 
de tudo que lutasse por ele, tornando realidade o desejo e as conquistas por algo melhor. 

 
Feito por Ronye Márcio. 

IX. ROMANÊS, A LÍNGUA DO POVO CIGANO 
O Romani, uma língua muito diferente do português e de uso exclusivo do povo cigano pelo 

mundo inteiro, é um vocabulário que se originou na mistura de muitos outros dialetos, como 
resultado do hábito nômade desse povo. É impossível vinculá-lo a um único grupo idiomático ou 
étnico, de raça. Para ser exato, o romani nem é classificado como língua pelos estudiosos da 
palavra, sendo mais exato classificá-lo como dialeto, como também o são os judaicos, ídiche o 
ladino (também o dialeto hebraico, mas com pronúncia espanhola) ou outras misturas comuns nas 
fronteiras dos países europeus. 

Neste ponto, o romani, ídiche e ladino têm algo em comum na sua origem: todos surgiram 
como uma forma de manter sua cultura ancestral em meio a condições adversas. Pois tal como 
os judeus, os ciganos também são um povo perseguido desde seu surgimento. É até difícil 
acreditar que seja apenas uma coincidência que os dois povos tenham mais de 5.000 anos de 
história... 

O certo sobre o romani é que, entre os ciganos, ele é usado como nós antigamente usamos 
o latim, depois o francês e atualmente usamos o inglês: uma língua de domínio comum. O detalhe 
do romani é que fica restrita a um único povo, como o iídiche e ladino judaicos. Sabe-se de ciganos 
da Europa Oriental (poloneses, romenos, húngaros, eslovacos, bósnios, macedônios) que se 
comunicam perfeitamente entre si através do romani. Não confundir com o romeno, língua de 
origem latina falada na Romênia; aliás, este país é uma conhecida “ilha latina” no meio de um mar 
eslavo. 

Por outro lado, com alguma boa-vontade e considerando essa latinidade da Romênia em 
meio a tantos eslavos, pode-se acreditar que os habitantes destes países (Hungria, Polônia, 
República Tcheca, Eslováquia etc), imaginaram há muito tempo que os ciganos falavam de fato o 
vizinho romeno, já que pela raiz linguística diferente lhes era impossível compreender a língua 
que usavam. Daí, de “romeno” a “romani”, por ignorância, talvez se tenha batizado o dialeto 
cigano. Mais um fato perdido no tempo... 
 

A. VOCABULÁRIO EM ROMANI: 
Acans: olhos 
Arruvinhar: chorar 
Bales: cabelos 
Baque: sorte, fortuna, felicidade 

Bato: pai 
Brichindim: chuva 
Cabpen: comida 
Cabipe: mentira 
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Cadéns: dinheiro 
Calin: cigana 
Calon: cigano 
Churdar: roubar 
Dai (ou Bata): mãe 
Dirachin:  noite 
Duvêl: Deus, Nosso Senhor, Cristo 
Estardar: prender 
Gadjó: não-cigano, gentio 
Gajão: brasileiro, senhor 
Gaajin: brasileira, senhora 
Jalar: ir embora 
Kachardin: triste 
Kambulin: Amor 
Lon: sal 
Marrão: pão 
Mirinhorôn: viúva 
Naçualão: doente 
Nazar: flor 

Paguicerdar: pagar 
Panin: água 
Paxivalin: donzela 
Querdapanin: português 
Quiraz: queijo 
Raty: sangue 
Remedicinar: casar-se 
Ron: homem 
Runin: mulher 
Sunacai: ouro 
Suvinhar: dormir 
Tiráques: Sapatos 
Trup: Corpo 
Urai: imperador, rei, soberano 
Urdar: vestir 
Vázes: dedos ou mão 
Xacas: ervas 
Xinibre: aguardente 
Xôres: barbas

X. AGENDA CIGANA 
As datas mais importantes para os ciganos são: 
Natal (25 de dezembro) 
Páscoa 
Dia de Santa Sara (24 de maio) 
Semana Santa 
Dia do Cigano (12 de outubro, coincidentemente dia de Nossa Senhora Aparecida, também negra 
e de vestes semelhantes às de Santa Sarah), aqui no Brasil. 

XI. CARTAS CIGANAS 
Ler uma sequência de cartas é semelhante à leitura de uma frase escrita. Cada figura 

representará uma palavra ou ideia. Todas as cartas juntam contam a sua história. 
Deixar que a intuição flua naturalmente é um fator importante para uma boa leitura. 
Não existe uma técnica de arrumar as cartas melhor que outra. A melhor de todas será 

aquela com a qual você sentir mais afinidades. 
Procure deixar sua mente livre de preocupações ao fazer uma leitura, pois isto permitirá 

mais veracidade na sua interpretação. 
Não deixe que outra pessoa use ou manuseie seu baralho. Ele é de uso pessoal. 
Use sempre uma toalha ou lenço para forrar o espaço em que colocará as cartas. Esta 

toalha não deverá ser usada para outra finalidade que não seja esta. 
Troque sempre a água da taça que estiver sobre a mesa de jogo, pois ela irá harmonizar 

qualquer energia negativa que possa ter sido trazida pelo consulente. 
Antes de usar o baralho pela primeira vez, purifique-o com incenso. 
O cristal da mesa deverá ser limpo com água e sal e depois colocado ao sol da manhã para 

ser energizado. E o mais importante temos que fazer todas as Consagrações. 

XII. A MESA DO JOGO 
Material: 
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Baralho Cigano com 36 Cartas 
Toalha (na cor determinada pelo (a) Cigano (a)) 
Vela e Porta Vela 
Colar de Contas (Na cor determinada pelo(a) Cigano(a) 
Taça 
Cristal (mais de um, variados, caso queira) 
Incenso ou Perfume 
Punhal (deve ser colocado sobre o taça, apontando para o consulente). 
Porta moedas  
Baú dourado 

XIII. SIGNIFICADO DAS CARTAS 
Seu baralho carrega suas energias, não descuide dele nem deixe que outras pessoas o 

utilizem seus apetrechos de mesa – cartas, toalha, taças, pedras e cristais, velas, incensos, 
moedas, são exclusivamente escolhidos para dar sustentação às suas leituras. Não os use com 
outros objetivos, várias cartas do Baralho Cigano têm ligação com algum Orixá da Umbanda; onde 
for o caso, elas estarão descritas. Para aprimorar seus conhecimentos, veja mais adiante o 
capítulo. 
 

“Baralho Cigano e o verbo de cada Orixá” 
 

1 – O Cavaleiro (Exu)  
 
 
 

Significa o movimento, a transformação da energia espiritual em material. A 
alegria de viver, o dinheiro e as conquistas de bens materiais. Significa o 
homem em ação, em busca da sabedoria, da autoconfiança e do 
conhecimento interior. Também é a criatividade presente no ser humano. 
Concretizações e realizações, algo que está para acontecer, e que está a 
caminho.  A ação positiva leva à realização, à manifestação das propostas 
do Plano Terra e a atividade dos objetivos propostos. Alcançará seus 
objetivos. 
 
 

 

2 - Pedras ou Trevo 
 

 
 
 

Os pequenos problemas da vida, desorientações que não trazem grandes 
consequências, problemas passageiros e de fácil solução. 
As dificuldades serão passageiras se o consulente acreditar que tem em si a 
força infinita da sabedoria. Impedimento, obstáculos pequenos. O Sol brilha 
no fim do caminho. 
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3 – Navio (Iemanjá) 
 
 

 
 

De todos os meios de transporte o mais lento é o Navio, mas é também o que 
transporta mais coisas, fazendo uma analogia, esta carta mostra que está 
sendo gerado mudanças na vida do consulente, estas mudanças serão 
devagar, mas chegarão no tempo certo, somente o nosso consulente precisa 
manter a sua direção, manter as suas metas porque será um desafio manter 
com uma motivação devagar ,mas o que a consulente deseja está sendo 
gerado. 
 
 
 

 
 
 

4 – A Casa 
 

 
 
 
 

Mostra a sua casa, mas esta casa pode ser o seu eu interior, sua casa 
morada, sua casa trabalho, sua casa emocional e sua casa espiritual. Indica 
confiança, prosperidade e equilíbrio. Esta carta é positiva e traz a mensagem 
para nosso consulente para ele manter a sua segurança e o equilíbrio, para 
assim obter o que deseja. 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 – A Árvore (Oxóssi) 
 
 

 

Significa a fartura, abundância, o crescimento de tudo o que foi plantado. De 
forma positiva significa que tudo que se quer semear será colhido em 
abundância. Novas oportunidades surgirão trazendo fartura à mesa e garantia 
de sucesso nos empreendimentos. 
Esta carta mostra que o nosso consulente tem bases raízes e conhecimentos 
para Prosperar, mas que devido as suas dúvidas não está usando desde 
conhecimento, é preciso orientá-lo para que se faça cortes neste 
comportamento, para assim nosso consulente voltar a colocar em prática dos 
seus conhecimentos para voltar a ter a colheita abundante. 
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6 – As Nuvens (Iansã) 
 
 

 
 
 

Mostra instabilidade emocional, sensação de incapacidade para resolver 
problemas. Mudanças lentas, tristezas; confusão de sentimentos, 
instabilidade, aborrecimentos. Ideias tumultuadas. Mas esta carta traz para 
nosso consulente que estas nuvens serão passageiras, e em breve, ele verá 
o caminho que ele deve seguir, toda esta tristeza é passageira, logo as 
nuvens irão embora  e o Sol brilhará. 
 
 
 
 

 
 
 

7 – A Serpente (Oxumaré) 
 
 

 

1. Esta carta é uma lição de vida, assim como a cobra se adapta ao chão, 
ao rios e lagos, e subir em árvores, esta carta nos ensina a nos adaptarmos 
as situações que a vida nos coloca. Nos ensina a termos cuidado com o que 
falamos, porque o veneno da cobra está na boca, e este mesmo veneno 
também pode curar, com as palavras certas colocadas na hora certa. Esta 
carta nos ensina a diluir as magoas e tristezas para permitirmos a renovação, 
e esta renovação está associada a mudança de pele da cobra. Então oriente 
a consulente para permitir a renovação na sua vida. Esta carta só indica 
traição em pergunta especifica. 
 
 

 
 
 

8 - O Caixão (Omulu) 
 

 
 
 
 

Momentos de mudanças. Fim de um ciclo, início de outro ciclo. Não significa 
rupturas físicas e definitivas, mas se faz necessário passar por mudanças, 
transformações que trarão o crescimento. Orientar a consulente para ter a 
coragem de recomeçar tudo outra vez; as transformações propiciam a 
descoberta da autoestima. 
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9 – O Ramalhete (Nanã) 
 

 
 
 
 

As flores simbolizam a felicidade, alegria e beleza, a fraternidade e a união 
das pessoas. Também indica a realização dos objetivos. Significa alegria, 
satisfação. Esta carta representa a felicidade em todos os aspectos da vida. 
Orientar o nosso consulente para escolher o que ela deseja plantar, escolher 
as novas sementes para ela colher a felicidade. 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 - A Foice (Obaluayê ) 
 

 
 
 
 

Significa o corte, a interrupção do crescimento. As decisões a serem 
tomadas. As escolhas a serem feitas. Transformações. Simboliza a cura. 
Esta carta nos mostra que devem ocorrer cortes para se ter curas físicas, 
emocionais, financeiras e espirituais. Neste momento a nossa consulente 
precisa fazer cortes, que ela pode escolher, se ela deixar a vida escolher os 
cortes na vida dela, será mais dolorosos. 
 
 
 
 

 
 
 

11 – O Chicote 
 

 
 
 
 

Esta carta nos ensina a não usarmos da força e sim do jeito, não se faz 
necessário o uso da força, só precisa de jeito para resolver as contrariedades 
que podem estar acontecendo na vida da nossa consulente. Esta carta pode 
mostrar influências de magias, mas somente em perguntas especificas. O 
conselho haja com jeito sem impor a força. 
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12 – Os Pássaros 
 

 
 
 

Esta carta nos ensina a estarmos lado a lado com os nossos companheiros, 
mas precisamos manter o equilíbrio e a liberdade, esta carta também mostra 
o tempo, que se a nossa consulente controlar a ansiedade, alcançará os seus 
objetivos. Nos relacionamentos representa a fase inicial os FICANTES, a 
parceria ainda sem compromisso sério. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13 – A Criança (Erê) 
 
 

 
 

 
É a figura de crianças inocente que representa a alegria, a própria inocência, 
a naturalidade ainda presente no coração das pessoas. Esta carta traz um 
conselho: a consulente  deve ficar bastante atenta com atitudes impensadas 
e imaturas. Estas ações podem trazer problemas nos relacionamentos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14 – A Raposa 
 
 

 
 

Armadilhas da vida, deslealdades e a salvação pela astúcia. cuidado. Mas a 
nossa consulente também precisa ser astuta, esperta e gerar as 
oportunidades que ela precisa para a sua vida, ela pode conseguir o que 
deseja usando da inteligência e da astúcia. As armadilhas podem aparecer 
no caminho, mas com estratégias serão superadas. 
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15 – O Urso 
 

 
 

 
Significa amigos falsos somente em perguntas especifica. Mas também nos 
mostrar os instintos, nossos impulsos que não estão sendo usados. A nossa 
força de realização que está estagnada, ou mal-usada. Se faz necessário 
direcionar os objetivos, para alcançá-lo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16 – A Estrela 
 

 
 
 

 
Esta estrela cintilante é o símbolo de sua força espiritual e da sua intuição, 
energias que devem vir à tona nos momentos difíceis de sua jornada. 
Proteção. Acredite nas suas intuições. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

17 – A Cegonha 
 

 
 

A carta das novidades em vários setores da vida.  Nascimento ou mudanças; 
Novidades; Surpresas. Pode ser a vinda de um filho, novo trabalho, mudança 
de casa, no relacionamento amoroso. Início de um novo ciclo em sua vida, 
com caminhos abertos para novas experiências e empreendimentos. A carta 
das Novidades é sempre positiva. 
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18 – O Cão 
 
 

 
 
 

Esta carta simboliza a amizade leal, sincera. Representa o amigo fiel, a 
amizade verdadeira. Significa que pode confiar nas pessoas que estão ao 
seu lado, caso esta carta esteja ao lado da carta do Companheiro(a),mostra 
a fidelidade, amizade que este tem pelo nosso consulente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

19 – A Torre 
 

 
 
 

Esta carta mostra a fase de busca do seu autoconhecimento; a busca 
espiritual; posição de defesa; isolamento. Procure a sabedoria dentro de você 
mesmo. As respostas que você procura estão dentro de você; busque e siga 
um caminho espiritual. Através de novos conhecimentos espirituais a 
consulente saí da introspecção, e encontra as suas respostas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20 – O Jardim (Ossain) 
 

 
 
 

Esta carta traz a seguinte mensagem o que se planta se colhe, nosso 
conselho para consulente, ter atenção nas novas atitudes, porque o que ele 
(a) plantar irá colher. O Jardim é uma carta que nos aconselha podemos 
escolher o que plantar, mas a colheita é certa. Pense melhor sobre as suas 
ações, porque ação feita, reação colhida. 
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21 – A Montanha (Xangô) 
 

 
 
 

Representa a justiça, a imparcialidade de julgamento e os negócios, e a 
segurança. Sua positividade representa sucesso nas pendências judiciais e 
de partilha de bens. Representa o poder de se administrar com justiça e 
retidão. É preciso manter os equilíbrios físicos, emocionais, financeiros e 
espirituais. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

22 – Os Caminhos (Ogum) 
 
 

 
 
 

Esta carta mostra que seus caminhos estão abertos. Significa a estrada da 
vida, os caminhos a serem trilhados. O livre arbítrio. A escolha a ser feita. 
Caminhos abertos. A consulente está no rumo certo e realizará o que deseja. 
Acredite no seu caminho. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

23 – O Rato 
 
 

 
 
 

Aviso de perdas. Cuidado com desgastes. Proteja sua saúde e seus bens. 
Não comente alegrias e vitórias. Possíveis doenças, cuide da saúde. Cuidado 
com a desgastes, se resguarde e não comente sua vida com outras pessoas. 
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24 – O Coração 
 
 

 
 

Mostra a paixão e alegria. Emoção; Sensibilidade; Intuição; Sentimentos. 
Esta carta mostra que existe sentimentos, mas estes poderão tanto crescer 
como também acabar, tudo depende do comportamento dentro do 
relacionamento.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25 – As Alianças 
 
 

 
 

Simboliza união duradoura, relacionamento amoroso sério. As alianças 
simbolizam laços afetivos sérios, a sociedade comercial, união duradoura. 
Sempre fique atenta as cartas ao lado, porque a carta seguinte pode indicar 
qual é aliança na vida da nossa consulente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

26 – Os Livros 
 
 

 
 
 

Esta carta mostra a necessidade de adquirir novos conhecimentos e cultura; 
estudo; trabalho.  Documentos; Bons segredos que serão revelados. 
Sucesso em testes e provas, concursos, estudos. Êxito ou promoção no 
trabalho. 
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27 – A Carta 
 
 

 
 
 
 
 

Esta carta traz para a consulente que ela terá notícias referentes ao que ela 
pergunta ao Baralho. E estas notícias chegam para ela em até (9 dias). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

28 – O Cigano  
 

 
 
 

Esta carta é a figura masculina importante na vida da nossa consulente, a 
primeiro momento é o homem da vida da pessoa por quem ela tem 
sentimentos amorosos, mas também pode ser identificada pelo pai, chefe, 
irmão mais velho ou o Dirigente Espiritual, o que define a esta figura 
masculina na vida da nossa consulente é a pergunta .Se o nosso consulente 
for um homem, esta carta representa ele, na interpretação das cartas. 
 
 
 
 
 

 
 

29 – A Cigana 
 

 
 
 
 

Esta carta representa a consulente se ela for uma mulher, se estivermos 
atendendo um homem, é a figura feminina importante na vida, que também 
pode ser a mãe, a irmã, a chefe ou a Dirigente Espiritual, tudo depende do 
contexto da pergunta. 
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30 – Os Lírios (Oxum) 
 

 
 
 

Esta carta simboliza a paz e a conciliação. No amor indica sentimentos 
verdadeiros. É a paz, a serenidade interior. Perceber como tudo fica em 
harmonia e em paz quando o fluxo da vida ocorre sem resistência. Mostra a 
tranquilidade do rio que corre em seu leito e, apesar das turbulências das 
corredeiras e das quedas em cachoeiras, sabe com segurança que, após o 
percurso, desembocará no mar. 
 
 
 
 
 

 
 
 

31 – O Sol (Oxalá) 
 
 

 
 

Representa o crescimento, o desenvolvimento e a luz. Um novo caminho se 
abrindo. Indica que planos materiais serão bem-sucedidos. Esta é a carta da 
Realização. O Sol que brilha na vida do nosso Consulente. Mostra uma 
oportunidade de sucesso e expansão que você deve deixar aflorar .Os 
resultados  duradouro, que nos deixam  felizes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

32 – A Lua  
 

 
 
 

Significa a inconstância, a dúvida, ocultos. Simboliza as honrarias, o valor 
reconhecido, o trabalho recompensado. A intuição. Honrarias e os méritos 
pelos esforços realizados. Mas esta carta também previne a nossa 
consulente que ela saberá de algo que esta oculto e que será revelado,e que 
tudo na vida tem um tempo um ciclo, e o que ela está passando já está 
terminando, ocorrerá mudanças. 
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33 – A Chave 
 
 

 
 
 

Esta carta traz mensagem a chave está na mão da nossa consulente, ela tem 
o livre-arbítrio para abrir o que ela deseja ou fechar a escolha é dela, a 
resolução da situação é dela, as escolhas são dela. Simboliza a solução, a 
resposta, o objetivo a ser alcançado. Saída para os problemas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

34 – Os Peixes 
 

 
 
 
 

Simboliza bens materiais, os negócios, lucros e sucesso no 
trabalho/emprego. Dinheiro; Fartura; Multiplicação; Lucros. Abundância na 
vida do nosso consulente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

35 – A Âncora 
 

 
 
 

Segurança material e financeira, firmeza nos objetivos. Patrimônio; bem-
estar; Estabilidade financeira. Mostra firmeza de objetivos. Atenção: da 
mesma forma que a Âncora segura o navio também pode estagná-lo, reflita 
em seus objetivos. 
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36 – A Cruz (Pretos-Velhos) 
 

 
 
 

A Vitória em todos os sentidos, apesar das dificuldades. Espiritualidade, 
Autoconfiança, Sabedoria. Vitória dos seus planos, sucesso. Persevere, 
insista, seja dedicado, você tem proteção superior e a vitória está em seu 
caminho. 
 
 
 
 
 
 
 

 

XIV. CAMINHO DE EVOLUÇÃO COM AS CARTAS CIGANAS 
 

As Cartas Ciganas, não ditam o seu Destino, mas esclarecem os pontos a serem 
trabalhados e assimilados, nos trazem o caminho de evolução, através das mensagens, nos 
ensinam a ver o caminho de uma forma diferente, nos auxiliam a enxergamos os nossos 
Bloqueios, e se seguirmos as mensagens com certeza veremos a Beleza das Cartas Ciganas e o 
nosso novo caminho. 
 

A. Vamos começar a nossa vivência com as Cartas Ciganas 
 

 
A primeira carta a do Cavaleiro, nos traz sempre a mensagem que devemos agir, para que 

o que desejamos  venha para nossa vida, mas para ser um cavaleiro, há um caminho a ser 
percorrido, uma preparação, nós temos que nos preparar na nossa vida buscarmos o 
conhecimento é através deste que iremos agir na nossa vida com segurança e sermos uma imã 
que atraímos o que desejamos. Se não buscarmos o conhecimento nesta preparação vamos nos 
deparar com a carta das Pedras, esta carta traz a seguinte mensagem, que há pedras no nosso 
caminho que podem nos atrapalhar, mas são de fácil superação, e estas pedras que tem no nosso 
caminho, são as pedras da inseguranças, e medos que temos, muitas vezes somos nós que 
colocamos, e se buscarmos o conhecimento iremos superar estas dificuldades passageiras. Mas 
não podemos esquecer que estamos em uma jornada da vida e entramos na carta do Navio, esta 
carta traz a mensagem que o que desejamos está sendo gerado e que por este motivo demora 
um pouco mais para chegar em nossas vidas, Não podemos esquecer que dos meios de 
transporte que temos o navio é o mais lento e o que transporta a maior quantidade de coisas, mas 
para o navio ir de um porto a outro, atravessar o oceano precisa-se de um planejamento. 
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Aprendemos a seguinte lição que sempre na nossa vida precisamos de planejamento para nos 
prepararmos e superarmos as dificuldades, para assim irmos de um porto a outro na nossa vida. 
O que faz a diferença em nossas vidas são as nossas bases, e esta nos leva a carta da Árvore, 
esta carta traz a mensagem que temos bases e raízes ( conhecimento ), para prosperarmos, mas 
muitas vezes nos deparamos com as pedras e não conseguimos gerar o que desejamos, mas isso 
se deve ao fato de não estarmos usando dos conhecimentos adquiridos nas nossas bases e 
origens, mas se fazermos as podas as correções iremos prosperar, então temos que fazer as 
correções, porque muitas vezes não estamos vendo o caminho com clareza e isso nos leva a carta 
das Nuvens, e esta é a mensagens da carta das nuvens, não estamos vendo o caminho com 
clareza, mas vamos refletir as vezes é melhor fazermos uma pausa, fazermos as podas que 
precisamos para gerar o que desejamos e planejarmos melhor, porque com o melhor 
planejamento e novamente usando dos conhecimentos iremos ver a direção certa a seguir. Mas 
antes de seguir a jornada material, as cartas também nos aconselham a corrigir o nosso 
emocional, e a carta da Cobra, nos traz a mensagem, que devemos ser flexíveis, e nos 
adaptarmos a situações que ocorrem em nossas vidas, estes fatos ocorridos em nossas vidas 
podem deixar mágoas e tristezas mas é preciso diluir, permitirmos a renovação a cobra troca de 
pele, e pensarmos antes falar, evitaremos magoas  e  problemas de comunicação, e se agirmos 
com cautela vamos sim findar um ciclo e iniciarmos outro, começamos a vivenciar a carta do 
Caixão, esta carta traz esta mensagem, fim de um ciclo é início de outro, mas este novo início 
com mudanças que se fizermos estas mudanças até agora colocas pelo caminho das Cartas 
Ciganas, vamos vivenciar a carta do Ramalhete, esta carta nos traz a mensagem que busquemos 
a renovação interna para encontrarmos a felicidade externa, mas se escolhermos ou ficarmos na 
inércia a vida faz os cortes, e começamos a vivenciar a carta da Foice, esta carta nos traz esta 
mensagem dura, faça neste momentos os cortes necessários em sua vida, você tem a escolha, 
caso você não faça a vida fará, e a vida não vai te perguntar o que você deseja que seja cortado, 
ela faz os  cortes que muitas vezes são bem dolorosos, mas ainda tem um consolo, esta carta te 
diz que estes cortes te trarão curas e sabemos que muitas vezes o remédio é amargo, por isso, 
não tente ludibriar a vida, mas haja com jeito, esta é a mensagem da carta do Chicote, haja com 
jeito nas suas atitudes e na sua vida, não imponha as coisas, esta carta não cabe o tem que ser 
do meu jeito e sim, gostaria e o poderia ser desta forma, para que  sempre tenha conciliação e 
liberdade porque a carta dos Pássaros, traz esta mensagem, podemos estar lado a lado, mas 
sem amarras, sem compromissos, mas com liberdade, por isso agir com jeito e sabedoria na sua 
vida ter cuidado com o que fala, para não gerar magoas e tristeza, estes aconselhamentos 
anteriores nos preparam para evitarmos atitudes imaturas, iniciamos a carta das Crianças, esta 
carta nos mostra também o lado inocente das crianças, com certeza, pede para que sejamos 
sempre alegres em nossas vidas e que não esqueçamos que temos a nossa criança interior, mas 
como pessoas temos que nos lembramos e pensarmos em nossas atitudes, porque toda a ação 
gera uma reação, e atitudes imaturas podem levar a ciladas que geramos, e  começamos a 
vivenciar a carta da Raposa, que nos ensina a sermos astutos, espertos, gerarmos a esperarmos 
o que desejamos, porque a raposa ele observa e espera o momento certo para conseguir o 
objetivo dela, por isso temos que usar de toda a nossa força de realização, entramos na carta do 
Urso, o urso não é só amigos falsos, e muito mais que isso, estamos na carta 15,observe a 
quantidade de conhecimentos que temos, por isso usar de  toda a nossa força de realização é 
usar de todos os conhecimentos ate aqui adquiridos nesta jornada, para assim começarmos a 
vivenciar a carta da Estrela, se colocarmos em pratica os conhecimentos até aqui adquiridos 
nossa estrela brilha e é claro que virão as novidades na nossa vida a carta da Cegonha, boas 
novidades e também amigos fieis, companheiros fieis, começamos a vivenciar a carta do Cão, 
mas só seremos imãs atiradores destas novidades, amigos e companheiros fieis, se formos fieis 
conosco, fieis com a nossa verdade, por que se precisarmos, é melhor começar o caminho 
novamente do que entramos na vivência da carta da Torre, esta carta traz a mensagem que 
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devemos reconstruir as nossas bases, não podemos ficar fechados dentro de nós, devemos nos 
abrir também para a nossa espiritualidade, porque o que plantarmos, iremos colher, esta é a 
vivência da carta do Jardim, somos responsáveis pelo que plantamos em nossas vidas, por que 
colheita será obrigatória, e a próxima carta nos ensina a mantermos os equilíbrio, a carta da 
Montanha, a mensagem desta é que devemos manter os equilíbrios físicos, emocionais, 
financeiros e espirituais, lembre-se que já estamos na carta 21,já temos uma bagagem de 
conhecimentos que se colocados em pratica, caminharemos, porque a mensagem da próxima 
carta Caminhos, nos diz, todos os seus caminhos estão abertos, porque você não caminha? 
Então vivencie as cartas anteriores, mantenha os equilíbrios, faça as escolhas do que você deseja 
para colher o que quer, não se introspecte, busque a companhia dos seus amigos fieis, veja as 
novidades, deixe a sua estrela brilha, mas use de toda a sua força de realização, para assim 
superar a próxima carta o Rato, esta carta traz a seguinte mensagem, evite, stress, desgaste e 
percas, mas para se evitar é preciso manter os equilíbrios, fazer as escolhas e use de todos os 
seus conhecimentos, e novamente as cartas perguntam como está o seu emocional, porque na 
carta da Cobra, deveria-se ter diluídos magoas e tristezas e permitir a renovação, porque agora 
as cartas te cobram, você permitiu esta renovação, porque vamos iniciar a vivência da carta do 
Coração, por isso que nesta carta não vemos o amor o verdadeiro, só podemos compartilhar os 
sentimentos quando temos 1º por nós mesmos, para depois compartilhar com o outro, senão 
diluirmos magoas e tristezas anteriores, teremos problemas em nos mantermos o equilíbrio 
emocional, podemos cometer erros de posse, e trazer desequilíbrio para a outra parte, por isso a 
correção é tão importante, iremos vivenciar a carta das Alianças, e esta carta traz a mensagem 
que as alianças são sérias, duradouras, por isso se fizermos as vivências será muito fácil 
compartilhar as alianças sérias, porque teremos equilíbrio para mantermos, e seguimos em frente 
em busca de novos conhecimentos novos segredos, a carta do Livro, esta carta traz esta 
mensagem que segredos, contratos e novos papéis virão para nossa vida e será muito bom, 
porque somarão na nossa jornada e teremos notícias rápidas chegando para nós a carta das 
Notícias, nos diz que notícias chegam muito rápido em nossas vidas, mas na verdade quem está 
chegando trazendo as suas vivências e os seus conhecimentos para somar na nossa vida são o 
Companheiro ( Cigano ) e a Companheira ( Cigana ),estes amigos verdadeiros que trazem os 
seus conhecimentos as suas vivências para termos paz e conciliação a carta dos Lírios, mas é 
nesta carta que vivenciamos o amor verdadeiro porque dentro de nós há paz e conciliação, já 
percorremos ¾ da jornada, estamos quase no final, e vamos ao encontro da carta do Sol, sempre 
desejamos que o sol brilhe nas nossa vidas para crescermos, já sabemos, fazer as escolhas para 
plantarmos o que desejamos e colhermos o que queremos, sabemos usar da nossa força de 
realização, a vida pulsa dentro de nós, agora é a hora de vivenciarmos o oculto, o misterioso, a 
carta da Lua, que nos ensina a ouvirmos a nossa intuição, a termos a certeza que tudo na nossa 
vida é passageiro uma fase, e que nada é para sempre, continuando a jornada as cartas nos 
ensina a Chave ,está na sua mão, é sempre você que abrirá ou fechará a sua porta, mas com 
quase todo o caminho percorrido e claro que você abrirá a sua porta porque merecemos a 
abundância na nossa vida a carta dos Peixes ,traz o prêmio merecido pelo caminho percorrido, 
mas espere ainda tem 2 cartas que te trazem a seguinte mensagem, busque a segurança nos 
seus caminhos, mas jamais fique estagnado esta é a mensagem da Âncora, e continue 
persistindo nos seus objetivos, se precisar, volte refaça o caminho, veja aonde errou e acerte, o 
importante e continuar, porque você encontrará a carta da Cruz que te dá a Vitória. 

XV. BARALHO CIGANO E OS AXÉS DOS ORIXÁS  
Esta junção de axé dos Orixás dentro das Cartas Ciganas, somente acontece aqui no Brasil, 

pela vivência dos Ciganos com os Africanos, esta convivência só nos beneficiou. No século XVI 
esta convivência começa na Bahia com a vinda dos Ciganos deportados, e dos Africanos 
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escravos, o sofrimento, as magias e os 4 elementos os uniram, e desta convivência, as conversas 
e as tarde de domingos propiciaram para que as Ciganas com as suas Cartas e as Africanas com 
os Búzios, trocassem os seus conhecimentos. Em nenhum momento as Ciganas usam as suas 
cartas para mostrar o Orixá regente do consulente, mas para mostrar a atuação do verbo junto a 
mensagem das Cartas, desta convivência de momentos de tanto sofrimento, estas ciganas e 
africanas mostram a união e juntas conseguiram guardar e manter os seus costumes. Desta união 
nasce o Axé dos Orixás nas Cartas Ciganas, a junção dos verbos dos Orixás junto com a 
mensagem das Cartas Ciganas, este fato só enriquece as nossas leituras. Herança deixadas por 
nossas ancestrais, eu não tenho dúvidas que nas nossas veias correm rosas vermelhas, e nosso 
coração bate como um atabaque. 

A. AXÉ DOS ORIXÁS NAS CARTAS CIGANAS 
 

Carta 1 - Cavaleiro / Orixá -Exu / Verbo - Agir 
Carta 3 -Navio / Orixá -Yemanjá / Verbo - Gerar 
Carta 5 - Árvore / Orixá - Oxossi / Verbo - Prosperar 
Carta 6 - Nuvens / Orixá - Yansã / Verbo - Direcionar 
Carta 7 - Cobra / Orixá - Oxumaré / Verbo - Diluir 
Carta 8 - Caixão / Orixá - Omulu / Verbo - Transformar 
Carta 9 - Ramalhete / Orixá - Nana / Verbo - Renovar 
Carta 10 - Foice / Orixá - Obaluayê / Verbo - Curar 
Carta 13 - Criança / Orixá ibejis / Verbo - Alegrar 
Carta 20 - Jardim / Orixá Ossaim / Verbo - Colher 
Carta 21 - Montanha / Orixá Xangô / Verbo Equilibrar 
Carta 22 - Caminhos / Orixá Ogum / Verbo Abrir 
Carta 30 - Lírios / Orixá Oxum / Verbo Amar 
Carta 31 - Sol / Orixá Oxalá / Verbo Crescer 
 

XVI. OS QUATROS ELEMENTOS 
 

 
 

O estudo das forças ocultas da natureza presente nos quatro elementos e seus elementais, 
são comuns a todas as culturas por tratar-se de uma necessidade latente do ser humano. A 
iniciação hermética quase sempre têm início com base nos quatro elementos grosseiros da 
natureza: ar, terra, fogo e água. A partir de uma evolução interior, o iniciado passa a estudar os 
quatro elementos em sua forma mais sutil, através de uma analogia entre o material tangível e o 
abstrato, psíquico ou espiritual. 

Vejamos uma breve análise sobre cada um dos elementos, tendo por base os estudos 
sobre Hermetismo ao longo dos últimos anos. Assim; poderemos obter uma visão mais ampla e 
maior compreensão, acerca dos nossos processos criativos interiores em suas diversas fase: 
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A. Ar 
O ar representa o meio, onde todas as ações e realizações humanas têm seu início; o nosso 

mundo das ideias. Espiritualmente falando, representa o éter ou plano astral que, em linguagem 
mais moderna, pode muito bem ser chamado de psique ou inconsciente. É também o elemento 
representante da mente com suas frequentes transformações. O elemento ar está dessa forma, 
diretamente associado ao pensamento e, segundo diversas correntes herméticas, é governado 
por elementais denominadas Fadas. 

B. Fogo 
O fogo representa o desejo, a vontade, a mudança, a purificação, a transformação, a 

energia da ativação que em termos estritamente espirituais, pode ser representado pelo poder da 
fé. Segundo o hermetismo tradicional, esse elemento é governado pelas Salamandras e tem um 
significado espiritual muito forte por representar a Energia Divina. Em quase todas as religiões 
que se utilizam de rituais, o fogo é utilizado como forma de representação da Luz Divina. As velas, 
as fogueiras são objetos que representam a força desse elemento.  

C. Água 
A água, segundo a maioria das correntes herméticas, está relacionada às emoções do 

inconsciente; emoções que nutrem os nossos sonhos e ideais na vida; pode muito bem 
representar no processo espiritual construtivo, a energia da esperança que alimenta e mantém 
ativa a fé ou a crença do iniciado. Elemento governado pelas Undinas e de caráter feminino em 
sua essência. Ativa a intuição e a emoção. Os espelhos mágicos dos ocultistas podem ser objetos 
que muito bem representam esse elemento. 

D. Terra 
A terra representa, hermeticamente falando, o lado visível da vida ou a manifestação 

concreta de todas as sementes que germinam no mundo das ideias, mediante a ação concreta . 
Esse elemento ativa nossa energia interna para a realização e para a ação de coisas concretas. 
Representa ainda o nosso próprio organismo e tudo o mais relacionado ao mundo material. 
Geralmente, esse elemento pode ser representado pelo símbolo da cruz que alegoriza a 
materialização da essência divina. Os Gnomos são elementais que governam o elemento terra, 
segundo os ocultistas. 
 
Simplificando: Tudo começa com o elemento ar, no mundo das ideias, onde predomina o caos 
de pensamentos e crenças variadas que desprendem energia aleatoriamente e sem foco. A partir 
de uma introspecção pelos recônditos misteriosos do Ser, predomina o elemento fogo, 
representando aqui a energia da vontade direcionada (a fé). Em seguida deve predominar o 
elemento água, representativo do sentimento de convicção que deve nascer do fogo secreto da 
fé, transformando essa crença inicial em uma esperança constante, vital para a concretização do 
processo criativo. Finalmente surge a predominância do elemento terra, representando a 
materialização da vontade que surgiu dos recônditos interiores do ser. Essa é a forma que escolhi 
para representar o simbolismo dos quatro elementos em nosso processo de criação de coisas 
psíquicas, espirituais e até físicas. 

XVII. MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO DAS CARTAS 
Como interpretar as cartas: 

As mensagens do Baralho Cigano representam e se encaixam na realidade do consulente. 
Mas para isso é muito importante sabedoria na sua interpretação. 

Para os iniciantes o mais recomendável é o método das três cartas, que podem representar: 

• Passado, presente e futuro; 
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• O problema, a causa, a solução; 

• Outras interpretações que sua intuição mandar. 

A. MÉTODO 3 CARTAS 
Tire três cartas do monte e vá interpretando de acordo com a pergunta formulada pelo 

consulente. Claro que, algumas cartas não se referem exclusivamente àquilo que foi questionado. 
Mas com a intuição você será capaz de interpretar com toda certeza. Se, por acaso, o assunto ou 
a pergunta feita ficar sem uma conclusão, vire mais duas cartas para esclarecer o assunto.  
 

 
 

IMPORTANTE: As cartas O Cigano (28) e A Cigana (29), representam o consulente; durante as 
leituras verá que algumas dizem isso com clareza.  Se uma delas aparecer, quer dizer que a 
resposta está vindo diretamente, sem rodeios. Se não aparecer, faça a interpretação do conjunto 
de três cartas. 

Se a questão for bem objetiva, do tipo “sim ou não”, a regra é: se a primeira carta for positiva, 
a resposta é sim. Se for negativa, a resposta é não. Faça quantas perguntas quiser, sempre 
virando três cartas. 

B. MÉTODO DA MANDALA ASTROLÓGICA 
Este método de leitura é feito com 36 cartas, baseado nas 12 casas astrológicas. É uma 

leitura bastante adequada aos relacionamentos e bloqueios, porque fornece quase que um “perfil 
astral” de cada pessoa.  
Para sua eficácia, deve ser jogado em três etapas: primeiro uma leitura do Consulente; em seguida 
a análise da sua cara-metade, o que já nos dá um panorama dos conflitos entre os dois. Por último 
se faz uma leitura do casal, que mostra o que cada um pode fazer para eliminar os pontos de 
conflito e trazer a harmonia ao relacionamento. 

Quanto aos Bloqueios, deve ser feita para mostrar ao consulente aonde ele comete os 
bloqueios, muitas vezes sem perceber, esta forma de consulta nos permite mostrar com clareza 
os erros que impede o consulente de crescer e alcançar seus objetivos, evitando as somatizações. 

Em cada fase da leitura as informações devem servir de aconselhamento ao Consulente, 
que pode até mesmo “se conhecer” melhor com os dados revelados pelo oráculo, como também 
conhecer melhor seu parceiro e descobrir a razão dos pontos de conflito. 

Bom exemplo é a Casa 9-Viagens e Cursos longos: para simplificar fiquemos com apenas 
um sentido dessa casa, que será As Viagens. Para um dos cônjuges as viagens (de férias, de 
trabalho) podem ser importantes, já que sua personalidade gosta do movimento, de novidades. 
Para o outro pode revelar que não é algo importante, até dispensável. Na terceira “rodada”, a do 
casal, o Oráculo pode indicar uma “saída amigável”, que pode ser tanto passar as férias em casa, 
que faz com que um deles tenha uma parada e o outro apenas aproveite a companhia constante 
por um período mais longo. 
 

Esta é a disposição das cartas, pela ordem de tiragem: 
Primeiro devem-se distribuir as 12 primeiras cartas (em destaque no diagrama), em sentido 

anti-horário, da 1 até a 12. Em seguida fazer mais 2 disposições completando 3 cartas em cada 
casa de cada carta já aberta, fazendo seu complemento. É uma leitura em “ideograma”, cada 3 
cartas forma uma interpretação que traz com clareza a resposta de acordo com o significado de 
cada casa. 
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Significado das cartas: 
1 – Eu Sou (personalidade); 
2 – Eu Quero (riquezas; talentos; métodos de obtenção de segurança emocional); 
3 – Como me Comunico (dia-a-dia; aprendizado; comunicação; pequenas viagens); 
4 – Origens (lar, reações instintivas relacionadas pelo ambiente da primeira infância; figura 
parental de maior influência da família – pai ou mãe); 
5 – Lazer e Prazer (Mostra se o consulente tem lazer no seu dia a dia, passeio, encontros); 
6 – Saúde (Mostra como está a saúde do consulente); 
7 – Como me Relaciono (relacionamentos; sociedades; casamento; o que a pessoa procura para 
completar sua integração, nossa vida é feita de relacionamentos); 
8 – O que preciso transformar (sexualidade; tabus; morte do Ego; valores que vêm do outro; crises 
e transformações profundas na vida do consulente); 
9 – Cursos Longos e Viagens (busca de conhecimentos; convicções; viagens; religião; busca do 
conhecimento espiritual, através de estudo e viagens); 
10 – Sucesso (carreira; reconhecimento; status social; escolha da profissão; como acredita ser); 
11 – Meus amigos (amizades; grupos; alianças e convívios social); 
12 – Espiritualidade (Mostra como está a espiritualidade do consulente); 
 

C. MAGIA CIGANA 
Tiragem com 36 cartas, dispostas em 6 fileiras de 6 cartas. A disposição é feita da direita 

para a esquerda, sentido que também será usado para a primeira leitura e interpretação das 
cartas. 

Ao final disso, passa-se à leitura em “ideogramas”, pares de 2 cartas que trazem em si um 
significado e uma mensagem. Para criar os ideogramas a mecânica é bastante simples: combina-
se a carta 1 com a 36; 2 com a 35; 3 com a 34 e assim sucessivamente, até a leitura final de todas 
as cartas. 
 

 
 

Fileira 1 – Influências Passadas – experiências que ocorreram no passado e que desempenham 
papel importante na vida do consulente; 
Fileira 2 – Influências Presentes – O que ocorre atualmente e que envolvem o consulente, 
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influenciando suas ações e decisões; 
Fileira 3 – Influências Exteriores – Pressões e acontecimentos exteriores fora do controle do 
consulente e que no momento exercem influência sobre suas decisões; 
Fileira 4 – Influências do Futuro Imediato – Fatos que estão se aproximando do consulente, ou 
onde ele está se envolvendo atualmente, inclusive eventos inesperados; 
Fileira 5 – Possibilidades para o Futuro – Eventos que estão disponíveis, que podem ser 
alcançados e que podem ser evitados pelo consulente, se ele desejar preparar-se para enfrentá-
los ou e quiser evitá-los.  
Fileira 6 – Resultados e Consequências Futuras – Eventos e circunstâncias que estão reservados 
ao futuro do consulente. 
 

D. JOGO DA CRUZ CELTA 
Jogo de 10 cartas, dispostas da seguinte forma: 
 

 
 

Significação das Cartas: 
Carta 1 – Momento Atual; 
Carta 2 – O que está contra o momento atual; 
Carta 3 – Passado 
Carta 4 – Futuro imediato 
Carta 5 – Consulente; 
Carta 6 – O que a Consulente não está vendo; 
Carta 7 – O que está na mente; 
Carta 8 – Prós e Contra; 
Carta 9 – O desejo ou temor do Consulente em relação à pergunta; 
Carta 10 – A resposta (ou o futuro mais distante) 
 

E. JOGO CIGANO COM 21 CARTAS 
Esta jogada é sempre usada para questões que precisam de uma visão geral. Os 

consulentes costumam esconder detalhes sobre as questões, abrir 21 cartas nos dá uma visão 
detalhada da questão. 
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XVIII.  COMO CULTUAR O POVO CIGANO 

 

Numa cesta colocar: 
1 melão, maçãs, peras, laranjas doces, mamão, cacho de uvas rosadas;  
1 par de brincos, 6 rosas sem os espinhos, 1 perfume, 1 lenço florido, 1 pulseira, 1 pandeirinho, 
fitas coloridas (menos preta);  
1 garrafa de vinho de boa qualidade, 1 taça;  
1 velas vermelha e douradas. 
Enfeite a cesta com as fitas e o lenço e arrume tudo dentro dela. Sirva o vinho na taça. 
Escolha um local de sua própria casa para colocar a cesta com a oferenda. Ao lado coloque a taça 
com o vinho e a vela acesa. 
Após o término da vela, você poderá consumir as frutas com os seus familiares ou então leva-la 
para uma praça ou jardim. 
Os outros acessórios você poderá guardar para uma próxima oferenda. 

XIX. ASTROLOGIA CIGANA 
 

 
 

Como os babilônios, os ciganos aceitam a teoria da elipse, representando o curso do Sol 
durante o ano, dividida por doze constelações, cada divisão com trinta graus. Os ciganos, como 
todos os povos místicos, levam a sério à astrologia, porém, à sua maneira. 

Toda astrologia antiga acreditava também na força dos quatro elementos: fogo, ar, água e 
terra e para os ciganos esses elementos são as representações máximas do Universo e as suas 
criações, por isso os signos ciganos estão intimamente ligados a esses elementos. Muitos povos 
viram as constelações de modo diferente e deu nomes aos signos de acordo com o que 
acreditavam. 

Para os ciganos os signos eram chamados por nomes uns tanto diferentes: Punhal, Coroa, 
Candeias, Roda, Estrela, Sino, Moeda, Adaga, Machado, Ferradura, Taça e Capelas. Esses doze 
signos ciganos correspondem aos doze signos do zodíaco e carregam em si a magia de um povo 
que acredita na vida com alegria. Os ciganos sempre foram ligados em quiromancia e outras 
formas de divinatórias e magias. Usavam esses caminhos para se conectar com as forças 
superiores e receber as mensagens espirituais. 
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Por ser uma cultura passada de geração em geração através da palavra falada e não da 
escrita, não existe ainda até os dias de hoje registros concretos sobre as origens e descobertas 
da astrologia cigana, assim como a própria origem deste povo também. 

Parte de suas lendas e histórias contadas no passado revela que na Núbia, próximo ao 
deserto de Saara, observando as estrelas e os corpos celestes, eles criaram a sua própria 
Astrologia. 

A. PUNHAL - 21 de março a 20 de abril 
Este é o signo da luta e da vontade de vencer. Representa também a honra, a vitória e o 

êxito. Os ciganos usavam o punhal para abrir matas, sendo então, símbolo de superação e 
pioneirismo, impulsividade e coragem. Os nativos do "Punhal" são geralmente impacientes, 
agitados, sinceros, autênticos, firmes em seus objetivos pessoais, donos de si mesmos e jamais 
desistem de seus planos e metas. 

De temperamento agressivo mostram ao mundo ousadia, garra e determinação, porém, 
odeiam ser subestimados. Amam demais, chegam a ser impulsivos e possessivos. Tem muita 
energia e adoram sexo. Não são econômicos e com o tempo aprendem a controlar o dinheiro. No 
trabalho devem exercer cargos de chefia e liderança. 

Características 

• Planeta regente: Marte  

• Cor de sorte: vermelho  

• Pedras de proteção: pessoal rubi, granada e diamante.  

• Incenso: Aloe Vera  

• Metais: ferro e imã  

• Plantas: pimenta, mostarda e arruda.  

• Animais: lobo, cavalo, tigre e galo.  

B. COROA -21 de abril a 20 de maio 
Este é o signo da nobreza, simbolizando o amor puro, a força, o poder e a elegância. Os 

nativos da "Coroa", geralmente são valorizados e possuem um lugar de destaque no mundo. 
Lutam pelo que querem de forma honesta e buscarão estabilidade em seus relacionamentos e em 
diversas situações da vida. 

Nasceram para administrar, serem donos do próprio trabalho e apreciaram a segurança 
financeira, evitando assim aventuras com o dinheiro. Por carregarem um forte vínculo com as 
emoções e os sentimentos, por vezes sofrerão sem motivo. Costumam ser românticos, fiéis no 
amor e nas amizades. São sensíveis, gostam das artes e tem grande criatividade. Precisam 
prestar atenção para não viverem num mundo de fantasias e perderem oportunidades na vida. 

Características 

• Planeta regente: Vênus  

• Cor de sorte: verde  

• Pedras de proteção pessoal: esmeralda e água-marinha  

• Incenso: Almíscar  

• Metais: cobre e ouro  

• Plantas: violeta ou macieira.  

• Animais: cisne, pombo e cachorro.  

C. CANDEIAS - 21 de maio a 20 de junho 
Este é o signo que simboliza as luzes da sabedoria, a clareza de ideias e a busca pela 

verdade. Nas histórias ciganas as candeias eram usadas para iluminar os acampamentos e as 
noites escuras e por isso também representam a vivacidade do espírito e a esperteza da mente 
para enfrentar qualquer desafio. Os nativos das “Candeias” são comunicativos, fazem amigos com 
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facilidade, são muito versáteis e adaptáveis a qualquer tipo de mudança. O intelecto é um ponto 
forte e geralmente adoram estudar, pesquisar e raciocinar para encontrar soluções. No amor 
dificilmente desistem de suas conquistas, mesmo que o envolvimento afetivo não seja tão intenso, 
porém, são mais razão do que emoção e jamais terão preconceito ou discriminação. A força de 
seus pensamentos é tão forte que quando desejam muito algo, conseguem concretizar. 

Características  

• Planeta regente: Mercúrio  

• Cor de sorte: amarelo  

• Pedras de proteção pessoal: ágatas coloridas e jaspe  

• Incenso: lavanda  

• Metal: ouro  

• Plantas: margaridas e hortelã  

• Animais: borboletas e papagaio  

D. RODA - 21 de junho a 21 de julho 
Este signo representa as emoções e é muito sentimental. Os nativos deste signo são 

românticos, ligados à família e só são felizes quando encontram um parceiro ideal. Magoam-se 
com muita facilidade, são dóceis e amáveis, porém quando se irritam conseguem ir para o extremo 
de irritação e agressividade. Geralmente são ciumentos, nostálgicos, demonstram insegurança e 
uma vida com altos e baixos, mas sempre conseguem vencer as adversidades. 

Características 

• Planeta regente Lua  

• Cor de sorte: branco  

• Pedras de proteção pessoal: pedra da Lua e opala  

• Incenso: Mirra  

• Metais: prata  

• Plantas: Chicória e dama da noite.  

• Animais: peixes e coruja.  

E. ESTRELA - 22 de julho a 22 de agosto 
Este signo representa a estrela do povo cigano que guia, ilumina e traz proteção. Os nativos 

deste signo costumam ter sucesso na vida, mas precisam buscar a evolução do espírito e da 
matéria. São otimistas, nasceram para brilhar, onde passam são notadas, pois conseguem 
contagiar a todos com seu alto astral e atrair as pessoas. Possuem garra, força, resistência e são 
um tanto possessivos. Na maioria das vezes querem para si tudo que desejam. Quem for regido 
pela “Estrela” será otimista, alegre, viverá cercado por muitos amigos, terá grandes oportunidades 
em seu destino e sempre será o centro das atenções. 

Características 

• Planeta regente: Sol  

• Cor de sorte: dourado  

• Pedras de proteção pessoal: citrino, brilhante e pedra do sol  

• Incenso: girassol e jasmim  

• Metais: ouro  

• Plantas: Louro, girassol e açafrão  

• Animais: leão, gato e tigre  

F. SINO - 23 de agosto a 22 de setembro 
Este signo representa a busca pela perfeição e exatidão de todas as coisas. Nas lendas o 

sino também era usado como um relógio e, por isso, o povo cigano associou este símbolo à 
pontualidade, disciplina e firmeza interior. Os nativos do “Sino” são ambiciosos, organizados e 
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objetivos. Lidam com a vida de forma prática e sempre conseguem superar as dificuldades pela 
força interior que possuem. Costumam se apegar aos detalhes e sabem que isso pode fazer toda 
a diferença, porém chegam a ser críticos ao extremo analisando a tudo e a todos. São inteligentes, 
fiéis e prestativos. Gostam das coisas bem arrumadas, apreciam a moda, a decoração e são de 
extremo bom gosto. 

Características  

• Planeta regente: Mercúrio  

• Cor de sorte cinza  

• Pedras de proteção pessoal: esmeralda ou pirita  

• Incenso: canela  

• Metal: ouro  

• Plantas: verbena, laranjeira e erva cidreira.  

• Animais: andorinha, pavão e cachorro.  

G. MOEDA - 23 de setembro a 22 de outubro 
Este signo representa o equilíbrio e ao sentimento de justiça. Os nativos deste signo 

conhecerão a riqueza de uma vida espiritual abundante e consequentemente a fortuna material. 
Para os ciganos, a Moeda unifica opostos que se complementam: cara é o ouro material, e coroa 
o ouro espiritual. Quem nasce sob esta proteção geralmente tem muita sensibilidade, adora 
vivenciar o romantismo dos relacionamentos e de forma um tanto idealista gostaria que o mundo 
fosse mais “cor-de-rosa”. Naturalmente atrairão a atenção das pessoas para si. Adoram ajudar os 
outros a resolverem algum problema difícil e por isso terão muitos amigos pela vida. Possuem 
talentos artísticos e sensibilidade. 

Características  

• Planeta regente: Vênus  

• Cor de sorte: rosa  

• Pedras de proteção pessoal: cristal de quartzo-rosa e lápis-lazúli  

• Incenso: rosas  

• Metais: cobre  

• Plantas: lírio, rosas e amor-perfeito.  

• Animais: pavão e faisão.  

H. ADAGA - 23 de outubro a 21 de novembro 
Este signo está associado ao amadurecimento, a força interior e as transformações da vida 

para os costumes ciganos quando o menino sai da adolescência e ingressa na vida adulta ele 
recebe em um ritual uma adaga que simboliza sua transição. Desta forma também está Adaga 
anuncia uma vida cercada de mudanças necessárias e crescimento interior. Os nativos deste 
signo possuem uma personalidade forte, são misteriosos, sedutores, irresistíveis. Se direcionarem 
suas energias para o bem, receberão prestígio do mundo. Percebem com facilidade tudo que está 
ao seu redor, gostam de se aprofundar em suas buscas e constantemente se envolvem em 
paixões intensas. A sexualidade é um ponto forte em suas vidas, são impulsivos e falam o que 
sentem sem pensar mesmo que magoem os outros, depois se arrependem e voltam atrás. 

Características  

• Planeta regente: Plutão  

• Cor de sorte: vermelho  

• Pedras de proteção pessoal: água-marinha, topázio e turmalina negra.  

• Incenso: absinto  

• Metais: estanho  

• Plantas: gengibre, pimenta e rosas vermelhas.  
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• Animais: escorpião, serpente e borboletas.  

I. MACHADO - 22 de novembro a 21 de dezembro 
Este signo simboliza a liberdade e a expansão dos horizontes. Para os ciganos o “Machado” 

pode destruir qualquer bloqueio ou romper qualquer limite. Os nativos deste signo amam a 
liberdade, não gostam de regras ou convenções e dificilmente criam raízes profundas em qualquer 
situação. Detestam a rotina, tem força para romper os obstáculos e está sempre em movimento. 
De espírito aventureiro terão vontade de desbravar mundos desconhecidos e o temperamento 
explosivo poderá conferir a imagem de agressividade. São otimistas, valentes e podem se 
apaixonar com muita facilidade, mas ao mesmo tempo se desencantam rapidamente, alguns 
temem o casamento e o compromisso. 

Características 

• Planeta regente: Júpiter  

• Cor de sorte: laranja  

• Pedras de proteção pessoal: safira e olho-de-tigre  

• Incenso: Noz-moscada  

• Metais: bronze  

• Plantas: manjericão, cravos e gerânio.  

• Animais: águia, perdiz e macaco.  

J. FERRADURA - 22 de dezembro a 20 de janeiro 
Este signo simboliza os esforços, o trabalho e construção. Para os costumes ciganos este 

é um talismã muito poderoso que atrai a boa sorte, traz a fortuna e afasta o azar. Os nativos da 
“Ferradura” possuem bom senso, são prudentes, realistas, sérios e, às vezes mal-humorados. 
Precisam de mais leveza para ter bem-estar e paz interior. Geralmente são ambiciosos, não 
medem esforços para atingirem um objetivo, mas falta coragem para se arriscarem em novos 
projetos. Procuram por situações e relacionamentos concretos, estáveis e duradouros, mas 
raramente confiam nas pessoas. De poucos amigos, gostam da família e em seu íntimo querem 
se casar e ter filhos ou então envelhecer ao lado de um amor sincero. 

Características  

• Planeta regente: Saturno  

• Cor de sorte: marrom  

• Pedras de proteção pessoal: turmalina negra e ônix  

• Incenso: benjoim  

• Metais: chumbo  

• Plantas: carvalhos e hera  

• Animais: coruja, sapo e cachorro.  

K. TAÇA - 21 de janeiro a 19 de fevereiro 
Este é o signo da receptividade, da bondade e da comunhão. Para os ciganos a taça 

simboliza união espiritual e de alguma forma o cálice sagrado onde os noivos bebem vinho para 
selar o amor em seus rituais cerimoniais de casamento. Os nativos da “Taça” sentem grande 
preocupação com as necessidades alheias ou assuntos que estejam à sua volta e estão sempre 
dispostos a ajudar. São inteligentes, sinceros, inquietos e receptivos, porém, são independentes 
e querem vencer por seus próprios esforços. Gostam de ser originais em seu modo de ser e fazer 
as coisas. Inovam e chocam o mundo com suas atitudes diferentes. Vivem para encontrar a 
felicidade, apreciam a fidelidade, mas emocionalmente são instáveis. 

Características  

• Planeta regente: Urano  

• Cor de sorte: azul  
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• Pedras de proteção pessoal: amazonita e sodalita  

• Incenso: Canela  

• Metal: cobre  

• Plantas: alecrim, flores do campo e rosas.  

• Animais: cachorro e canário.  

L. CAPELAS- 20 de fevereiro a 20 de março 
Este é o signo que representa a força divina, um indício de fé e religiosidade. É o local onde 

todos podem entrar para conectar-se com seu deus interior e assim despertar as forças do amor. 
Os nativos de “Capela” são emotivos, sensíveis, sonhadores, honestos e leais. Por serem muito 
leais e companheiros terão amigos sinceros. Pode-se dizer que este símbolo é o próprio amor 
encarnado. São observadores, cuidadosos e possuem uma natureza um tanto triste às vezes. A 
força espiritual é grandiosa e se quiser poderá despertar em si dons para a clarividência. 
Românticos e carinhosos podem até demorar a se apaixonarem, mas quando isso acontece 
demonstram um amor inabalável. Precisam ajudar para sentirem-se felizes, mas poderão ter 
grandes desilusões por se entregarem demais. 

Características  

• Planeta regente: Netuno  

• Cor de sorte: violeta  

• Pedras de proteção pessoal: água-marinha, ametista e quartzo-rosa.  

• Incenso: Aniz  

• Metais: cobre e ouro  

• Plantas: violeta, rosas cor de rosa e hortelã.  

• Animais: peixes e cavalo-marinho  

XX. CRIAÇÃO DO ALTAR CIGANO 

 
 

Criação do seu altar da sua Cigana 
1. Vai precisar de uma imagem de Santa Sara 
2. Vai precisar de 1 imagem cigana (representação da sua cigana espiritual), ou 1 imagem cigano 
para a mesma representação. 
3. 1 taça 
4. 1 punhal 
5. Vai precisar de pedras variadas. 
6. 1 tacho de cobre para colocar moedas ou sementes. 
7. Um incensário e incensos variados 
8. Vai precisar de um porta velas e vela de 7 dias.  
9. Um leque e castanholas (se for uma cigana espanhola) 
10. Fitas finas, coloridas (usar todas as cores, menos a cor preta) 
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11. 1 perfume. 
12. Uma toalha na cor vermelha (amor), dourada (prosperidade), ou na cor de sua preferência, 
menos preta e castanha. Pode comprar o pano e mandar uma costureira fazer como desejar. 
13. Um Jarro de flores, podendo ser fino (que caiba no mínimo 3 rosas) 
14. 1 baralho cigano 

A. MONTAR UM ALTAR 
Não tem mistério para montar seu altar, use sua intuição. Esse é um altar simples, com 

poucos elementos e que não ocupa muito espaço. Conforme sua relação de afinidade com o (a) 
cigano/cigana espiritual for crescendo, novos itens podem ser acrescentados conforme o gosto 
dele (a). 

Forre a mesa que será utilizada com a toalha, coloque Santa Sara no centro e os ciganos, 
um de cada lado da Santa. Abra o baralho à frente de Santa Sara, a fim de energizá-lo para futuro 
trabalho (se for trabalhar com cartas) ou apenas para homenagear a Santa com elementos da 
tradição cigana. 

As pedras devem ser lavadas em água corrente e se possível deixadas de um dia para 
outro em água com sal grosso. Se não puder fazer a limpeza com sal, lave-as com água e 
mentalize com fé o pedido de limpeza das pedras e que a energia delas seja utilizada para o 
"bem".  

Acomode-as em um pratinho de louça ou barro, conforme sua vontade. O Incensário pode 
ficar em qualquer local da mesa, desde que longe de tecidos para evitar o perigo de incêndio. Use 
o incenso que desejar, conforme a necessidade do ambiente (saúde, prosperidade, limpeza 
espiritual). 

Mantenha as taças sempre cheias, ou com água (que deve ser trocada de 3 em e 3 dias), 
vinho branco ou tinto ou sangria (com vinho tinto). Para a cigana, se for da preferência dela, 
ofereça Champanhe. Quando for trocar a bebida, despeje a antiga em água corrente, pode ser na 
pia com a torneira aberta, deixando que se vá junto com a água. 

Você pode oferecer frutas para Santa Sara e para o povo cigano, como forma de agradá-
los e agradecer a proteção desse povo no seu lar. Pode fazê-lo uma vez por mês, não sendo 
necessário mais que isso. Lembre-se de deixar a oferenda no máximo por 1 ou 2 dias no altar, 
após isso leve as frutas para um jardim, ou coloque embaixo de uma árvore frondosa. 

Não permita que pessoas cuja energia você não conhece, toque no seu altar, 
principalmente nas pedras e no baralho (esse só deve ser manipulado pela (o) dona (o)). 

Mas é permitido e acima de tudo, um ato de caridade, permitir que uma pessoa aflita 
ajoelhe-se em frente a Santa Sara e faça seus pedidos e orações, pois a Santa mãe de todos, 
ciganos e não ciganos. 

Boa Sorte na preparação do seu altar e não se esqueça, use a sua intuição, ela é melhor 
do que qualquer orientação escrita. 

B. OS SIGNIFICADOS DE ALGUMAS FRUTAS 
Uva rubi: prosperidade 
Uva verde: saúde 
Uva passa ou ameixa: Progresso 
Morango: amor 
Damasco: sensualidade 
Pêssego: equilíbrio pessoal e sedução 
Limão: energia positiva e purificação da alma. 
Laranja: para afastar energias negativas. 
Romã: Espiritualidade 
Pêra: Simboliza a imortalidade e a boa saúde, também traz prosperidade pela cor amarela e 
relaciona-se com o trabalho. 
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Abacate: Saúde 
Maçã: Amor e transmutação de energia de ambientes 
Manga: Sexualidade e amor incondicional 
Figo: Prosperidade 
Melancia: Prosperidade e Fartura 
Melão: simboliza o sol, energia vital e prosperidade. 
 

Sempre quando oferecemos a maçã, devemos oferecer a pêra, pois a maçã simboliza a 
cigana e a pêra simboliza o cigano. 
1 Imagem de Cigana 
1 perfume 
1 vela de 7 dias cigana colorida 
1 cesta bem bonita 
Flores, Moedas, Pedras 
Frutas que você pode escolher a partir da lista acima. 
 
 

Faça a Consagração na Lua Cheia. Primeiro consagre a sua imagem para a sua Cigana, 
esta imagem no seu altar é a representação da sua Cigana. 
Recite a seguinte Prece: 
 
 
 
 

Peço aos Espíritos Ciganos trabalhadores de Luz,  
com sua Força Divina,  
que venha me ajudar. 

Peço aos Ciganos que andam pelo mundo de carroça,  
de cavalo, de carro e a pé,  

trazei energias positivas dos quatro cantos do Mundo para me ajudar.  
Aos Ciganos Velhos e os que ainda estão para nascer,  

aos que sofrem por amor e aos que são amados, 
aos trabalhadores astrais, que trazem energias  

do Sol e da Lua, 
das Estrelas e do Ar,  

do Vento e das Estradas, 
do Fogo Brilhante e da Água, 

que sabem que a Mãe Terra nos ama. 
Peço a Santa Sara Kali, 

que me imante com os poderes da Santíssima Trindade, 
com a energia do Egito Antigo. 

Eu agradeço ao Povo que amo e que me ama, 
agora unidos pelos laços de Consagração das Forças  

que compõem o mundo e com a Raça do Povo Cigano. 
 

Amém. 
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XXI. OS CIGANOS NA UMBANDA 
 

 
 

Os Ciganos esta linha de trabalhos espirituais já é muito antiga dentro da Umbanda. 
Assim, numerosas correntes ciganas estão a serviço do mundo imaterial e carregam como 

seus sustentadores e dirigentes aqueles espíritos mais evoluídos e antigos dentro da ordem de 
aprendizado, preservando os costumes como forma de trabalho e respeito, facilitando a 
possibilidade de ampliar suas correntes com seus companheiros desencarnados e que buscam 
no universo astral seu paradeiro. 

O povo cigano designado ao encarne na Terra, através dos tempos e de todo o trabalho 
desenvolvido até então, conseguiu conquistar um lugar de razoável importância dentro deste 
contexto espiritual, tendo muitos deles alçado a graça de seguirem para outros espaços de maior 
evolução espiritual. 

Trabalham nos 7 Planos Divinos, conhecemos princípios magísticos e tem um tratamento 
todo especial e diferenciado de outras correntes e falanges. 

Ao contrário do que se pensa os espíritos ciganos reinam em suas correntes 
preferencialmente dentro do plano da luz e positivo, trazendo uma contribuição inesgotável aos 
Homens, claro que dentro do critério de merecimento. Tanto quanto qualquer outro espírito 
teremos aqueles que não agem dentro desse contexto e se encontram espalhados pela escuridão 
e a seus serviços, por não serem diferentes de nenhum outro espírito. 

Aqueles que trabalham na vibração de Exu, são os Exus Ciganos e as Pomba-Gira 
Ciganas, que são verdadeiros Guardiões à serviço da luz nas trevas, cada um com seu próprio 
nome de identificação dentro do nome de força coletivo, trabalhando na atuação do plano negativo 
à serviço da justiça divina, com suas falanges e trabalhadores. 

Embora encontremos no plano positivo falanges chefiadas por ciganos em planos de 
atuação diversos, o tratamento religioso não se difere muito e se mantêm dentro de algumas 
características gerais. 

Trabalham dentro da parte espiritual da Umbanda com uma vibração oriental com seus 
trajes típicos e graciosos, com sua cultura da arte divinatória através das cartas, leituras das mãos, 
numerologia, bola de cristal e as runas. 

Dentro os mais conhecidos, podemos citar os ciganos Pablo, Wladimir, Ramirez, Juan, 
Pedrovick, Artemio, Hiago, Igor, Vitor e tantos outros, da mesma forma as ciganas, como 
Esmeralda, Carmem, Salomé, Carmencita, Rosita, Madalena, Yasmin, Maria Dolores, Zaira, 
Sunakana, Sulamita, Iiarin, Sarita e muitas outras. 

É importante que se esclareça, que a vinculação vibratória e de axé dos espíritos ciganos, 
tem relação estreita com as cores estilizadas no culto e também com os incensos, prática muito 
utilizada entre ciganos. Os ciganos usam muitas cores em seus trabalhos, mas cada cigano tem 
sua cor de vibração no plano espiritual e outra cor de identificação é utilizada para velas. 
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XXII. CLÃS CIGANOS NA UMBANDA 

 
 

Os Ciganos trabalham em todos os "lugares", são livres para trabalhar e precisam dessa 
liberdade para sua evolução.  

Os Ciganos não trabalham a serviço de um Orixá específico, eles trabalham segundo o 
verbo do Orixá regente do trabalho, eles respeitam os Pais e Mães Divinos dos médiuns, por isso 
não são guardiões de um trabalho espírita.  

Essa linha trabalha em paralelo e conjugada com as demais, onde o seu compromisso 
primeiro é com a caridade. Os Ciganos são protetores e não guardiões eles podem escolher e 
trabalhar junto com os guardiões. Podem trabalhar dentro da linha de Exu, porém sem função de 
chefia e de guarda. Já os Exus Ciganos e Pombas-Gira Ciganas são exus e pombas- giras como 
outros quaisquer exercendo todas as funções que qualquer exu e pomba-gira exercem. Em 
resumo: cigano é uma coisa, exu cigano é outra. Eles têm funções diferentes, embora a mesma 
origem cigana. Os Ciganos se manifestam nos terreiros de Umbanda, justamente por Ela ser uma 
religião aberta e dar liberdade para qualquer linha de trabalho que venha fazer Caridade, mas eles 
podem trabalhar nas Casas Kardecistas, Casas Esotéricas, enfim, aonde se exerça e tenham com 
objetivo, o bem e a caridade. 

Por serem muito alegres, os médiuns começaram a se fascinar, os conhecimentos que 
serão apresentados serão para evitar, a vaidade e os excesso, para que esta linha Cigana 
continue o seu “desenvolvimento" e evitarmos os absurdos que são feitos usando o nome de 
entidades de luz. Basta saber que um pedacinho de papel, metal ou outro elemento foi irradiado 
por uma entidade, que vocês usam isso como um talismã e lembram de agradecer e acabam 
entrando em sintonia com Espíritos de Luz, e assim lembram de suas metas e lutam por elas, 
todas as entidades são iguais, trabalham juntas em um único objetivo, a Caridade. 

Pensem: a árvore para dar frutos e sombra precisa da água para germinar a terra, da terra 
para poder se fixar, ter um porto seguro e poder ter vida, do vento para espalhar suas sementes 
e assim formar uma mata, do calor do sol para o crescimento das sementes. 

 

A. CLÃ DOS CIGANOS GUARDIÕES: 
 

 

CAMPO DE ATUAÇÃO: Eles são chamados de Guardiões, porque 
em vida guardavam os Acampamentos Ciganos para que ninguém 
sem ordens do Barô adentrasse o Clã. 

Os Ciganos Guardiões têm a função: proteção, eles guardam as 
nossas casas, os comércios, os carros e o nosso dia a dia, dando 
proteção pessoal. 
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B. CLÃ DAS CIGANAS DO AMOR 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO: São Ciganas que irradiam a energia do Amor. 
Como a sua especialidade é trabalhar com este sentimento, elas se 
expandem em várias áreas, pois existem muitas formas de amar;amor 
entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos e entre amigos. 

O Clã das Ciganas do Amor ajuda todas as pessoas que estão com 
problemas relacionados ao emocional, conflitos, desequilíbrios, 
desentendimentos no lar e no trabalho, receberá ajuda deste Clã. 

Existem pessoas que já perderam totalmente a fé no Amor, não 
acreditam que alguém possa vibrar esse sentimento; as Ciganas do Clã 
do Amor têm por missão fazer com que essas pessoas sintam o poder do 

amor em sua vida novamente. Elas emanam esse sentimento e o envolvem por inteiro, fazendo-
o sentir-se amado e amparado. 

 
 

C. CLÃ DOS CIGANOS DA FÉ 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO: A atuação desde Clã Espiritual e despertar e 
restaurar a Fé nas pessoas, ajudando-os a encontrar o seu caminho 
espiritual, a conciliarem vida material com a espiritual, encaminham as 
pessoas para novamente terem as suas vivências espirituais, esta 
Egrégora está sempre feliz em ajudar, transmite muita paz e confiança aos 
que a ela recorrem. 

Peça serenidade e sabedoria para fazer suas escolhas, tomar suas 
decisões e seguir o seu caminho. Peça que ajude a mudar o que pode e 
deve ser transformado e a ter fé e resignação para passar pelas 

circunstâncias que você não pode alterar. 
 
 

D. CLÃ DOS CIGANOS LAGOS, CACHOEIRAS E RIOS 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO: São Ciganos que irradiam a energia do Amor. 
Como a sua especialidade é trabalhar com este sentimento, elas se 
expandem em várias áreas, pois existem muitas formas de amar; amor 
entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos e entre amigos. 

O Clã dos Ciganos Lagos, Rios e Cachoeiras ajudam todas as 
pessoas que estão com problemas relacionados ao emocional, conflitos, 
desequilíbrios, desentendimentos no lar e no trabalho, receberá ajuda 
deste Clã. 

Existem pessoas que já perderam totalmente a fé no Amor, não 
acreditam que alguém possa vibrar esse sentimento, os Ciganos do Clã do 
Amor têm por missão fazer com que essas pessoas sintam o poder do 

amor em sua vida novamente. Elas emanam esse sentimento e o envolvem por inteiro, fazendo-
o sentir-se amado, amparado, puro e verdadeiro, traz paz para corações agitados, clareza nos 
pensamentos, favorece a harmonia familiar, eleva a autoestima, enfim são entidades que auxilia 
o equilíbrio como um todo. 

Recebe suas oferendas, preferencialmente na margem de rios, lagos cachoeiras. 
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E. CLÃ DOS CIGANOS DA CURA 
 

 

CAMPO DE ATUAÇÃO: Este Clã trabalha na energia da cura. 
A cura em todos os sentidos, desde a cura física (de uma 

doença), até a cura do corpo espiritual e da mente, ou seja, a 
mudança de padrão vibratório. 

Ainda em vida, este Clã de Ciganos e Ciganas realizam 
curas de todos os tipos de doença. Eram conhecedores das ervas 
e para o que serviam, com estes conhecimentos, faziam 
unguentos, chás, elixires, tônicos, encantamentos e rituais para 
que determinada doença fosse sanada como que por encanto. 

Este Clã traz a fé, o conhecimento e a determinação no que faziam e em todos os casos a cura 
se realizava. 

Agora este Clã no plano espiritual realiza cirurgias espirituais, curas físicas, emocionais e 
espirituais. 

 
 

F. CLÃ DOS CIGANOS DOURADOS: 
 
 

 
CAMPO DE ATUAÇÃO: Este Clã é muito solicitado em questões financeiras, 
negócios, empregos, entre outros; sempre ligado a prosperidade. 

O Clã dos Ciganos Dourados eles são equilibradores, nos auxiliam a 
prosperar em vários sentidos, no financeiro, físico, emocional e espiritual. 

O Clã dos Ciganos Dourados nos ensinam que o dinheiro é apenas a 
recompensa pelo trabalho bem realizado, sendo assim, ele chegará 
naturalmente. 
 
 

 
 

G. CLÃ DOS CIGANOS DOS CAMINHOS: 
 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO: Este Clã Cigano trabalha com a energia dos 
caminhos da vida. 

Essa energia direciona, abre os caminhos, muda leva e traz o 
que queremos ou do que precisamos. 

Muito procurado nos casos de ajuda profissional, levam a pessoa 
até o emprego. Por mais que estivessem cansados, nunca desistiam e 
iam em busca de seus objetivos. Sua força é um exemplo para todos 
aqueles que ficam encostados esperando que sua vida mude, mas nada 
fazem para mudá-La. 

Eles batiam de porta em porta, vendendo suas mercadorias, 
afiando facas e muitas outras coisas, Mas não voltavam para o acampamento até que tivessem 
conseguido o pão para a sua família. 

Para esses Ciganos, não havia caminhos fechados ou energias que pudessem os parar. 
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H. CLÃ DOS CIGANOS DOS VENTOS: 
 

 

CAMPO DE ATUAÇÃO: Este Clã Cigano trabalha com o Dom da 
Vidência, de prever o Futuro, desvendando o Presente e direcionando a 
vida das pessoas. 

Elas ajudam no despertar da consciência. 
Em vida, este Clã trabalhava o dom da vidência com Supremacia, 

agora do lado espiritual, sua vidência se multiplica, pois elas têm elas têm 
a visão do plano espiritual e material. 

O Clã das Ciganas da Sorte respeita o livre-arbítrio de cada um. 
Nunca interferem diretamente, mas estão sempre intuindo e 
direcionando. 

 
 
 

I. CLÃ DOS CIGANOS ENCANTADOS: 
 

 

CAMPO DE ATUAÇÃO: São Ciganos diferenciados por sua energia 
de encanto e leveza. Muito sutis, encantam a todos com a sua 
presença. Trazem alegria, felicidade, harmonia e união são 
irradiados por este Clã. 

Este Clã emana energia que trabalha a auto-estima, a 
valorização de si mesmo e da vida, fazendo o indivíduo vibrar a 
Felicidade. Este Clã nos ensina que nada é para sempre. 
 
 
 

 
 

J. CLÃ DOS CIGANOS DO MAR: 
 

 

CAMPO DE ATUAÇÃO: São Ciganos diferenciados por sua energia 
de encanto e leveza. 

Muito sutis, encantam a todos com a sua presença. Trazem 
alegria, felicidade, harmonia e união são irradiados por este Clã. 

Este Clã emana energia que trabalha a auto-estima, a 
valorização de si mesmo e da vida, fazendo o indivíduo vibrar a 
Felicidade. 

Ajudam nos casos de melancolia e solidão, causados por 
separações. 

Costumam levar embora os sentimentos de saudades, 
estimulando novos interesses e relacionamentos mais estáveis 
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XXIII. CONSULTOR DO ORACULO / PROFISSÃO X MISSÃO 
 

 
 

Consultor do Oráculo: Profissão x missão? 
É muito comum que aqueles que se interessem por desenvolver o conhecimento por um 

Oráculo acabem por ser solicitados ou mesmo que se auto motivem a usar as cartas para outros. 
Basta alguém saber que você está lendo ou estudando o baralho experimentalmente que logo 
surgem os primeiros interessados em conhecer as suas habilidades. Isso é natural e muito útil, 
pois pode auxiliar o consultor a treinar a sua intuição, bem como os seus conhecimentos sobre o 
Baralho Cigano.  

Com a prática, e alguma auto-observação, o estudante perceberá que as mensagens lidas 
para outros servem, e muito, para o seu próprio crescimento interior, além de que ele mesmo 
possui uma peculiaridade no modo de ler, que consegue obter uma informação com mais precisão 
do que as outras, ou ainda, que sua leitura possui um viés próprio, uma assinatura. A prática 
mostrará a ele se sua leitura é mais analítica (baseada totalmente no conteúdo teórico de tudo o 
que você leu ou estudou e na sua habilidade mental para reuni-las na leitura), intuitiva (quando a 
sua intuição der saltos inexplicáveis e precisos, muito além daquilo que foi lido ou estudado por 
você), psíquica (quando imagens mentais – vidência – afloram com o auxílio das lâminas do 
baralho), ou mais sensitiva (quando a inspiração combina conhecimento do baralho com a 
capacidade de captar mensagens do inconsciente de quem se consulta). 

Com o tempo essa assinatura aliada a sua habilidade psíquica mais desenvolvida o 
caracterizará como Consultor e o auxiliara a formar o seu público. Para algumas pessoas esse 
público crescerá de tal modo que viver desse trabalho, ou tê-lo como complemento de uma renda, 
será a consequência natural desse processo. O que vemos até aqui é o desabrochar de uma 
missão! Palavra que parece boba, fora de moda neste mundo obcecado por teorias, formatações 
e credenciais. A missão, contudo, não deveria ser encarada desse modo, ela é o encontro da 
consciência com o propósito intrínseco da alma. Cumprir uma missão independe de a relação com 
essa atividade ser profissional ou não! Alguém que vive uma missão cresce com o seu caminho, 
não o tem apenas como um meio de ganhar dinheiro, mas como uma forma de desenvolver sua 
espiritualidade, compreender a vida e dar a sua contribuição para ela.  

Viver ou não com exclusividade desse ofício não importa, o que importa é realizá-lo com a 
máxima dedicação, como um sacerdócio, o que pondera ou não incluir pagamento em dinheiro. 
Para os que cobram o dinheiro é uma forma de estabelecer uma troca por um tempo que foi 
dedicado. Não existe de fato um modo correto ou errado de estabelecer essa relação com o tempo 
e o dinheiro, depende de uma série de fatores pessoais e intransferíveis, e cada um deve refletir 
sobre o seu próprio caso. 

A. O CONSULTOR. 
Muitas pessoas acreditam que para se ler um Oráculo, a pessoa tem de ter 

obrigatoriamente algum talento especial. Os mais formais se referem a este talento como intuição, 
ou, os mais esotéricos chamam de sexto sentido, ou mediunidade. Percebo que esta é uma dúvida 
das pessoas e constantemente sou perguntado sobre isto, tanto na minha experiência pessoal, 
quanto nas aulas e cursos que ministro. 
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De forma alguma descarto a possibilidade de que muitas pessoas trabalhem com base em 
sua intuição. Afinal, esta é, sem sombra de dúvidas, uma possibilidade, pois todo ser humano, em 
menor ou maior grau, conta com este recurso. Logo, este pode ser um “jeito”, justo e legítimo, de 
se compreender o Oráculo. 
Ainda assim não creio que seja a única forma. Acredito que haja muitos e muitos jeitos de se ler 
o Baralho. Por exemplo, uma pessoa que em seu dia-a-dia é mais racional pode ler as cartas de 
forma muito similar a sua postura cotidiana. Ou seja, sua leitura também pode ser mais racional, 
mais reflexiva, embasada naquilo que ela já leu e conhece sobre o assunto. 

Um outro exemplo é o de uma pessoa mais sensível e que, ao ler as cartas, percebe algo 
em si própria ou naquele jogo. Pode ser frio, calor, algo bom, algo ruim, alguma parte de seu 
corpo, ou mesmo uma sensação ligada as cartas que aparecem num determinado jogo. Para 
alguns isso pode parecer com uma manifestação intuitiva, mas existe uma diferença, pois na 
intuição existe algo que se projeta para fora, algo que eu experimento, mas que não diz 
exclusivamente de mim, mas sim do meu externo. Neste caso que destaco a pessoa percebe, 
nela própria algo, ou seja, sua experiência diz algo acerca dela mesma e de suas sensações. Isto, 
por vezes pode ter sentido em alguns atendimentos. 

Esses são só alguns poucos exemplos de que existem muitas formas de se encarar. Não 
existe uma cartilha, que trate como devemos nos orientar diante do baralho, o que existe é o 
direcionamento. Logo o caminho de cada um deve ser construído passo a passo e em sintonia 
com o seu desenvolvimento interno. Ou seja, o consultor se faz ao unir as suas experiências, com 
aquilo que existe de seu. E, sendo assim, devemos perceber que somos dotados de múltiplos 
recursos pessoais, inerentes a nós seres humanos. A conhecida frase de Terêncio nos lembra 
disso: “Eu sou homem e nada que é do humano me é estranho”. Ou seja, podemos contar com 
nossa intuição, assim como podemos contar com nossa razão, nossos sentimentos, nossas 
sensações, ou qualquer outro recurso que se manifeste durante uma leitura do Baralho. 

Não devemos ficar apegados a um único caminho, ou a uma fórmula mágica. Até porque o 
baralho é um complexo instrumento de autoconhecimento e este vai nos exigir de forma ampla e 
complexa. O baralho, para ser bem lido, vai precisar de alguém preparado para enxergar suas 
nuances, seus detalhes mais sutis, aquilo que existe de único e singular quando aquelas 
determinadas cartas se encontram em suas específicas posições. 
Percebo que nenhum de nós deve ficar apoiado somente numa única forma de ler. Devemos nos 
olhar de forma tão complexa e tão irrestrita quanto as próprias cartas. Devemos reconhecer 
nossas mais vastas possibilidades e entender que esta, afinal de contas, é a nossa maior riqueza 
e grandeza. 

XXIV. ORAÇÃO CANALIZADA PARA CIGANA CARMEM 
 

PARA CONSEGUIR SUPERAR DIFICULDADES 
 

Amada Cigana Carmem, vós que és da Espanha, que sabes usar da força dos 4 Elementos 
dentro do seu bailar, para cortar, diluir, queimar e direcionar, 

Vós que sabes o que é sofrer por Amor, mas que com a sua Coragem enfrentou as 
Dificuldades para amar e ser amada. 

Vós que como Filha da Vento que és, escuta o seu coração, sua intuição e usa do seu Baralho 
para aconselhar aqueles que te pedem ajuda. 

Eu humilde serva que sou te peço, que uses da Força dos 4 Elementos para cortar o que 
impede os meus crescimentos, diluir as magoas do meu coração, para assim livres de dor, 

possa com  força do fogo que tu  me envolve, transformar o que está negativo em positivo na 
minha vida, e que tu coloques as tuas mãos sobre os meus olhos, para que eu possa ver com 

clareza que direção seguir. 



 

 
 51 

Neste momento Cigana Carmem, ajoelhado diante do Altar de Santa Sara, eu 
Já agradeço todo o bem, que irei receber de ti e dos Filhos do Ventos, porque tenho a certeza 

que minhas súplicas serão ouvidas e dentro do meu merecimento atendidas. 
Que assim seja, assim se Faça. 

 
Oração Canalizada pela Cigana Carmem Romani 

Pela médium Rose de Souza 12/07/2012 

XXV. Cronologia baseada em documentos sobre Ciganos no Mundo 
 
224: Pérsia:No reinado do Shah Ardashir, ciganos chegam da Índia para trabalhar. 420 :Pérsia: Bahram Gur, Shah 
da Pérsia, importa ciganos músicos da Índia  
661: Império Árabe: Ciganos chamados de zott são levados da Índia para a Mesopotâmia.  
669: Império Árabe: O Califa Muawiya deporta ciganos de Basra para Antioquia na costa do mediterrâneo  
710: Império Árabe: O Califa Walid reinstala os ciganos Zott da Mesopotâmia para a Antioquia  
720: Império Árabe: O Califa Yazid II envia mais ciganos Zott para a Antioquia 820 :Império Árabe: Estabelecimento 
do Estado Independente de ciganos Zott na Mesopotâmia. 
834: Império Árabe: Os ciganos Zott derrotados pelos árabes e muitos deles reassentados na cidade que faz 
fronteira com Ainzarba.  
855: Império Árabe: Batalha de Ainzarba. Os gregos derrotam os árabes e levam os ciganos Zott e familiares como 
prisioneiros do Império Bizantino  
1050: Império Bizantino: Acrobatas e veterinários (práticos) são chamados de athigani em Constantinopla  
1192: Índia: Batalha de Terain. Os últimos ciganos partem para o Oeste.  
1290: Grécia: Ciganos sapateiros aparecem no Mount Athos.  
1322: Creta: Relatos da presença de ciganos na ilha.  
1347: Império Bizantino: A Peste Negra chega a Constantinopla. Ciganos se movem para o Oeste novamente.  
1348: Sérvia: Relatos da presença de ciganos em Prizren.  
1362: Croácia: Relatos da presença de ciganos em Dubrovnik.  
1373: Corfu: Relatos da presença de ciganos na ilha  
1378: Bulgária: Ciganos vivendo em vilas próximo do Mosteiro de Rila.  
1384: Grécia: Relatos da presença de ciganos sapateiros em Modon. 
1385: Romênia: Primeiro registro da transação de escravos ciganos  
1399: Bohêmia: Os primeiros ciganos mencionados em uma crônica.  
1407: Alemanha: Ciganos visitam Hildesheim.  
1416: Alemanha: Ciganos expulsos da região de Meissen.  
1417: Império Romano: O rei Sigismund concede salvo-conduto para que os ciganos possam ir até Lindau.  
1418: França: Relatos de presença dos primeiros ciganos em Colmar. 
1418: Suíça: Chegada dos primeiros ciganos. 
1419: Bélgica: Relatos da presença dos primeiros ciganos em Antuérpia  
1420: Holanda: Relatos da presença dos primeiros ciganos em Deventer.  
1422: Itália: Ciganos chegam a Bolonha.  
1423: Itália: Andrew, Duque do pequeno-Egito, e seus seguidores partem para visitar o Papa Martin V em Roma.  
1423: Eslováquia: Relatos da presença dos primeiros ciganos em Spissky.  
1425: Espanha: Relatos da presença de ciganos em Zaragoza.  
1447: Catalunha: Relatos da presença dos primeiros ciganos.  
1453: Império Bizantino: Os turcos capturam Constantinopla. Alguns ciganos fogem para o Oeste.  
1453: Eslovênia: É relatada a presença de um cigano ferreiro no país.  
1468: Chipre: Relato da presença dos primeiros ciganos.  
1471: Suíça: Parlamento reunido em Lucema expulsa ciganos.  
1472: Romênia: O Duque Friedrich pede a seu povo para ajudar os ciganos peregrinos.  
1485: Sicília: Relato dos primeiros ciganos.  
1489: Hungria: Músicos ciganos tocam na Ilha de Czepel. 
1492: Espanha: Primeiro esboço da Lei elaborada em 1499.  
1493: Itália: Ciganos são expulsos de Milão.  
1498: Alemanha: Sacro Império Romano ordena a expulsão de ciganos.  
1499: Espanha: Ordenada a expulsão de ciganos pela Pragmática de Reis Católicos.  
1500: Rússia: Relato da presença dos primeiros ciganos.  
1504: França: Ordenada a expulsão de ciganos.  
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1505: Dinamarca: Dois grupos de ciganos peregrinos entram no país, provavelmente originários da Espanha.  
1510: Suíça: Pena de morte introduzida para ciganos encontrados no país.  
1512: Catalunha: Expulsão de ciganos. Suécia: Chegada dos primeiros ciganos. 1514:Inglaterra: Mencionada a 
presença dos primeiros ciganos no país.  
1515: Alemanha: Bavária fecha suas fronteiras para os ciganos.  
1516: Portugal: Ciganos são mencionados na Literatura.  
1525: Portugal: Ciganos são banidos do país. Suécia: Ciganos são ordenados a deixarem o país.  
1526: Brasil:A chegada dos primeiros Ciganos deportados de Portugal e Espanha. 
1526: Holanda: Proibido o trânsito de ciganos em todo o país.  
1530: Inglaterra e Gales: Ordenam a expulsão dos ciganos.  
1534: Eslováquia: Ciganos são executados em Levoca.  
1536: Dinamarca: Ciganos são ordenados a deixarem o país.  
1538: Portugal: Deportação de ciganos para as Colônias.  
1539: Espanha: Envio de homens ciganos para trabalho forçado nas galeras.  
1540: Escócia: Ciganos tem permissão para viverem de acordo com suas próprias leis.  
1541: República Tcheca: Ciganos são acusados de tocarem fogo em Praga.  
1544: Inglaterra: Ciganos são deportados para Noruega.  
1547: Inglaterra: Andrew Boorde publica livro sobre clãs ciganos.  
1549:Bohemia: Ciganos são declarados ilegais e expulsos.  
1553:Estônia: Os primeiros ciganos aparecem no país.  
1554:Inglaterra: A pena de morte é aplicada a qualquer cigano que não deixe o país em um mês.  
1557:Polônia e Lituânia: Ordenada a expulsão de ciganos.  
1559:Finlândia: Ciganos aparecem na ilha de Åland.  
1562:Inglaterra: Estende a pena de morte àqueles que vivem ou viajam como os ciganos.  
1563:Itália: O Concílio de Trento afirma que ciganos não podem ser padres.  
1573:Escócia: Declara que ou os ciganos se tornam fixos ou deixam o país.  
1574:Império Otomano: Ciganos trabalham como mineiros na Bósnia. 
1574:Portugal Deporta ciganos para Brasil e Angola.  
1579:Portugal: Proíbe o uso de roupas ciganas.  
1580:Finlândia: Relato de ciganos no continente.  
1584:Dinamarca e Noruega: Ordenada a expulsão de ciganos.  
1586:Bielorússia: Expulsão de ciganos nomades.  
1589:Dinamarca: Pena de morte decretada para ciganos que não deixarem o país.  
1595:Romênia: Stefan Razvan, filho de um escravo cigano, tornasse regente na Moldávia.  
1611:Escócia: Três ciganos são enforcados sob a Lei de 1554.  
1633:Espanha: Pragmática de Felipe IV entra em vigor e ciganos são expulsos. 1637:Suécia: Introduzida pena de 
morte para ciganos que não deixarem o país. 1692:Áustria: Relato de ciganos em Villach.  
1714:Escócia: Duas ciganas são executadas.  
1715:Escócia: Dez ciganos deportados para a Virginia.  
1728:Holanda: Aberta caçada aos ciganos (qualquer pessoa tem o direito de matar ciganos).  
1746:Espanha: Ciganos são obrigados a viverem em guetos.  
1748:Suécia: Expulsão de ciganos.  
1749:Espanha: Ordenada a perseguição e prisão de todos os ciganos.  
1758:Portugal: Impede que os ciganos do Brasil falem sua própria língua.  
1758:Imp. Áustro-Húngaro: Maria Theresa começa o programa de assimilação de ciganos.  
1759:Rússia: Ciganos banidos de São Petersburgo.  
1765:Austro-Húngaro: Joseph II continua o programa de assimilação.  
1776:Áustria: Primeiro artigo publicado sobre a origem indiana da língua Romani. 1782:Hungria: Dois ciganos 
enforcados sob acusação de canibalismo.  
1783:Rússia: Política de Estabelecimento contra o nomadismo. Espanha: a língua e vestimenta ciganas são 
proibidas. Reino Unido: revogada a maioria da legislação contra os ciganos.  
1791:Polônia: Introduzida a Lei de Estabelecimento contra o nomadismo. 
1802:França: Ciganos na província Basca são cercados e aprisionados.  
1812:Finlândia: Lei confina ciganos em asilos.  
1822:Reino Unido: Com a Turnpike Act os ciganos foram obrigados a pagar pedágio.  
1830:Alemanha: Autoridades em Nordhausen retiram as crianças ciganas de suas famílias e promovem a adoção 
em famílias não ciganas.  
1835:Dinamarca: Decretada a caça aos viajantes em Jutland. Reino Unido: a Lei Highways Act reforça a cobrança 
de pedágio para ciganos de 1822 da Lei Turnpike Act.  
1837:Espanha: George Borrow traduz O Evangelho de São Lucas para o Romani. 1848:Transilvânia: Serfs 
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(escravos da região) e escravos ciganos são emancipados.  
1849:Dinamarca: A presença de ciganos é permitida.  
1855:Romênia: Ciganos que eram escravos na Moldávia são emancipados.  
1856:Romênia: Ciganos que eram escravos na Valáquia são emancipados.  
1860:Suécia: Restrições para imigração de ciganos são facilitadas.  
1865:Escócia: Introduzida Lei de Transgressão para ciganos.  
1868:Holanda: Relatada nova imigração de ciganos.  
1872:Bélgica: Ciganos são expulsos.  
1874:Império Otomano: Ciganos mulçumanos recebem os mesmos direitos que os mulçumanos em geral (esses 
ciganos são chamados de Xoraxanê).  
1875:Dinamarca: Mais uma vez ciganos são barrados no país.  
1876:Bulgária: Os moradores massacram ciganos mulçumanos em Koprivshtitsa. 1879:Hungria: Conferência 
Nacional dos Ciganos realizada em Kisfalu. Sérvia: o nomadismo é banido.  
1886:Bulgária: O nomadismo é banido. Alemanha: Bismarck ordena expulsão de ciganos.  
1888:Reino Unido: Fundada a Gypsy Lore Society.  
1899:Alemanha: Estabelecida a Polícia de Informação Cigana em Munique por Alfred Dillmann.  
1904:Alemanha: Parlamento Prussiano por unanimidade adota uma proposta de regular a circulação e o trabalho de 
ciganos 
1905:Bulgária: Realizada Conferência em Sofia, pedindo o direito de voto para ciganos. Alemanha: Um Censo de 
todos os ciganos é realizado na Bavária.  
1906:Finlândia: Estabelecida uma Missão para os ciganos. França: Introdução da carteira de identidade para 
nômades. Alemanha: Ministro prussiano introduz questões especiais para o combate ao incômodo cigano. 
1914:Noruega: A cerca de trinta ciganos é concedida a nacionalidade de norueguês. Suécia: Lei de Deportação 
também dificulta nova onda de imigração cigana.  
1918:Holanda: Lei introduz controle às caravanas e vans de ciganos.  
1919:Bulgária: Fundada a Organização Istiqbal.  
1922:Alemanha: Em Baden, todos os ciganos são fotografados e têm suas impressões digitais colhidas.  
1923:Bulgária: A Organização Istiqbal inicia a publicação de um jornal.  
1924:Eslováquia: Um grupo de ciganos é julgado por canibalismo e julgados inocentes.  
1925:USSR: Estabelecimento da União Pan-Russa de Ciganos.  
1926:Alemanha: O Parlamento Bavariano cria uma nova Lei para combater o nomadismo cigano.  
1926:Suíça: O Pro Juventude inicia uma campanha de remoção forçada de crianças ciganas de suas famílias para 
adoção por estrangeiros  
1926:USSR: Primeiros movimentos para estabelecimento de ciganos nômades. 1927:Alemanha: Legislação requer 
que ciganos sejam fotografados e tenham impressões digitais colhidas. Bavaria decreta leis proibindo de realizarem 
viagens em grandes grupos e de possuir armas de fogo. Noruéga: A Lei Aliens impede ciganos no país.  
1927:USSR: Journal Romani Zorya (Romany Dawn) inicia suas publicações.  
1928:Alemanha: O nomadismo cigano na Alemanha é colocado sob constante vigilância da polícia.Hans F. Günther 
escreve matéria afirmando que foram os ciganos os responsáveis pela introdução do sangue estrangeiro na Europa.  
1928:Eslováquia: Massacre de ciganos em Pobedim.  
1929:USSR: Nikolai Pankov edita o livro Romani Buti i Dz?inaiben (Trabalho e Conhecimento).  
1930:Noruega: Um médico recomenda que todos os ciganos e viajantes sejam esterelizados.  
1930:USSR: Aparece a primeira Edição do jornal Nevo Drom [Novo Caminho]. 
1931:USSR: O Teatro Romen é inaugurado em Moscou.  
1933:Áustria: O governo em Burgerland declarou a retirada de todos os direitos civis dos ciganos.  
1933:Bulgária: Jornal Terbie [Educação] inicia a publicação Alemanha: O Partido do Nacional Socialismo chega ao 
poder e medidas contra os ciganos são iniciadas.  
Músicos ciganos foram impedidos pela Câmara de Cultura do Estado de exercer seus trabalhos. O cigano Sinte, 
boxeador Johann Trollmann foi despojado de seu título de campeão meio-pesado pelo fato de ser cigano.Adotada 
Lei de Prevenção da Hereditariedade. Também conhecida como Lei da Esterelização. Durante a “Semana dos 
Mendigos” muitos ciganos foram presos. Letônia: Evangelho de São João traduzido para Romani. Romênia: 
Associação Geral dos ciganos da Romênia realiza a Conferência Nacional. Revistas Neamul Tiganesc [Gypsy 
Nação] e Timpul [Time] iniciam suas publicações.  
1933:URSS: Teatro Romen executa a ópera Carmen.  
1934:Alemanha: Ciganos que não podiam provar nacionalidade alemã são expulsos.  
1934:Romênia: Realizado o Congresso Internacional Cigano de Bucareste.  
1935:Alemanha:Casamentos entre ciganos e alemães são proibidos.  
1935:Iugoslávia: Jornal Romano Lil inicia suas publicações.  
1936:Alemanha: O direito de voto é retirado dos ciganos. Junho-Aberto Campo de Concentração em Marzahn. 
Instituído decreto Geral de Combate ao cigano como ameaça.  
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1937:Polônia: Janusz Kwiek eleito rei dos ciganos.  
1938:Alemanha: Abril—Decreto sobre a luta preventiva contra o crime: Crime: Todos os ciganos são classificados 
como anti-sociais. Muitos ciganos são presos a enviados para trabalhos forçados em campos de concentração. 
Junho—Segunda onda de prisões com intuito de fornecer trabalho para construir os campos de concentração. —O 
Centro de Higiene Racial começa a criar um arquivo de clãs ciganos. Outubro—Estabelecido o Centro Nacional 
contra a Ameaça Cigana. Dezembro – Decretada A Luta Contra a Ameaça Cigana.  
1938:USSR: O governo determina a proibição da língua e cultura Romani.  
1939:Alemanha: Setembro—Deportação de 30.000 ciganos. Outubro—Decreto Estabelece: Ciganos não podem 
viajar. Novembro—Ciganos ricos são despojados de seus bens e enviados ao Campo de Concentração de 
Ravensbrück. Alemanha ocupa a República Tcheca: e o nomadismo cigano é proibido.  
1939:Polônia: Carteiras de Identidades Especiais são obrigatórias aos ciganos 
1940:Áustria: Agosto—Internamento de ciganos no campo de concentração Salzburg. Outubro— Ordenado o 
internamento de ciganos no Campo de Concentração de Burgenland. Novembro—Internamento de ciganos no 
campo de concentração de Lackenbach. República Tcheca: Agosto—trabalho de ciganos em campo de 
concentação de Lety e Hodonín. França: Abril—governo abre campo de concentração para nômades.  
1940:Alemanha: Heinrich Himmler ordena o reassentamento de ciganos na Polônia ocidental.  
1941:Estados Bálticos: Dezembro—O governador Hinrich Lohse ordena que os ciganos sejam tratados como os 
Judeus.  
1941:Croácia: O Campo de Concentração de Jasenovac é aberto.  
1941:República Tcheca: Outubro—Decisão de que os ciganos do protetorado sejam enviados a campos de 
concentração.  
1941:Alemanha: Março—Inícia-se a exclusão das escolas de crianças ciganas. Julho—Reinhard Heydrich e 
Heinrich Himmler criam lei para que os ciganos entrem no plano de solução final tal qual o problema dos judeus.  
1941:Letônia: Dezembro—Cento e um ciganos são executados em Libau.  
1941:Polônia: Outubro— Um campo cigano e estabelecido no gueto judeu de Lodz para cinco mil reclusos.  
1941:Sérvia: Maio—O Estado do Comando Militar alemão determina que os ciganos devem ser tratados como os 
judeus. Novembro—O comando militar alemão determina a prisão de todos os ciganos e judeus, para serem usados 
como reféns.  
1941:Eslováquia: Abril – decretada a separação dos ciganos da maioria da população.  
1941:USSR: Junho—Task Forces são utilizadas para matar sistematicamente judeus e ciganos. Dezembro—Task 
Force mata 824 ciganos em Simferopol.  
1941:Iugoslávia: Outubro—exército alemão mata 2.100 ciganos em represália ao soldados mortos por guerrilheiros.  
1942:Bulgária: Agosto—6.500 ciganos são fichados pela polícia em um único dia. 1942:Croácia: Maio— O governo 
determina a prisão de todos os ciganos e a deportação deles para extermínio no campo de concentração em 
Jasenovac.  
1942:Alemanha: Março—Um imposto de renda adicional é cobrado dos ciganos. Julho—Um decreto do Estado 
Maior das Forças Armadas decide que os ciganos devem cumprir o serviço militar. Hitler decide deportar os ciganos 
da grande Alemanha para o campo de concentração de Auschwitz- Birkenau.  
1942:Polônia: Janeiro—Todos os Sinti e Roms do gueto de Lodz são transportados e mortos na câmara de gás em 
Chelmno. Abril— Ciganos são trazidos para o gueto de Varsóvia e mantidos na prisão em Gesia. Maio—Todos os 
ciganos no distrito de Varsóvia são internados em guetos judeus. Julho— Várias centenas de ciganos polacos são 
mortos no campo de extermínio de Treblinka.  
1942:Romênia: Cerca de 20.000 ciganos são deportados para Transnistria.  
1942:Sérvia: Agosto- Agosto— Harald Turner, chefe da administração militar alemã, anuncia que "a questão cigana 
foi totalmente resolvido."  
1943:Polônia: Janeiro—Ciganos do gueto de Varsóvia são transferidos para o campo de extermínio Treblinka. 
Fevereiro— Primeiros transporte de ciganos Sinti e Roms da Alemanha são entregues ao novo Comando de 
Ciganos em Auschwitz-Birkenau.Março— Em Auschwitz, a Schutzstaffel (Storm Troopers) (SS) executou na câmara 
de gás cerca de 1.700 ciganos entre homens, mulheres e crianças. Maio—Mais 1,030 ciganos entre homens, 
mulheres e crianças são executados nas câmaras de gás pela SS em Auschwitz por ordem de Josef Mengele. 
Julho—Hitler visita o Comando de Ciganos em Auschwitz e ordena que os ciganos sejam mortos.  
1944:Bélgica: Janeiro—É realizado o transporte de 351 ciganos Roms e Sinti da Bélgica para Auschwitz.  
1944:Holanda: Maio—Mais 245 Roms e Sintis são enviados para Auschwitz.  
1944:Polônia: 2 de agosto—1.400 são enviados de Auschwitz para o campo de concentração em Buchenwald. E os 
restantes 2.900 são mortos nas câmaras de gás.  
1944:Eslováquia: Ciganos se juntam aos guerrilheiros no chamado Levante Nacional.  
1946:França: Mateo Maximoff publica seu primeiro romance em Romani -Ursitory. 1946:Polônia: Roma Ensemble é 
fundada.  
1947:Bulgária: Teatro Cigano se estabelece em Sofia.  
1951:Bulgária: Teatro Cigano é fechado em Sofia.  
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1952:França: Inicia-se o movimento Pentecostal entre os Sinti-Gacgekane (alemães). 
1953:Dinamarca: Ciganos são readmitidos no país.  
1958:Bulgária: O nomadismo é banido.  
1958:Tchecoslováquia: O nomadismo é banido.  
1958:Hungria: Organização Nacional de Ciganos é fundada.  
1960:Inglaterra e Gales: Criam leis impedindo o Caravanismo.  
1960:França: Communauté Mondiale Gitane é fundada. 
1962:Alemanha: Tribunais determinam que os ciganos foram perseguidos por razões raciais.  
1962:Noruega: Comitê Governamental Cigano é criado.  
1963:Irlanda: É publicado Relatório da Comissão sobre itinerância cigana.  
1963:Itália: Criado o regime de ensino Opera Nomadi.  
1964:Irlanda: Grupo de Ação Itinerante é criado.  
1965:França: Communauté Mondiale Gitane é banida e o Comité International Tzigane é estabelecido.  
1966:Reino Unido: Gypsy Council é instituido.  
1967:Finlandia : National Gypsy Association é fundada.  
1968:Inglaterra e Gales: É instituído um Conselho para determinação de lugares onde as caravanas podem ficar.  
1968:Holanda: Todos os distritos devem possuir espaços para caravanas.  
1969:Bulgária: São criadas escolas segregadas para ciganos.  
1970:Reino Unido: National Gypsy Education Council fundada.  
1971:Reino Unido: First World Romany Congress nas proximidades de Londres. 1972:Tchecoslováquia: Inicia o 
programa de esterilização de ciganos.  
1972:França:Uma Banda conhecida como Los Reyes (atual Gypsy Kings) foi fundada.  
1972:Iugoslávia, Macedônia: A Radio broadcasts em Romani começa a transmitir de Tetovo.  
1975:Europa:O Comitê do Conselho Europeu adota uma resolução positiva a respeito do nomadismo dos ciganos.  
1975:Hungria: Aparecem as primeiras publicações da revista Rom som (eu sou cigano).  
1975:Nações Unidas: Subcomissão aprova resolução sobre a proteção dos Ciganos.  
1978:Suíça: Segundo World Romany Congress ocorre em Genebra.  
1979:Hungria: National Gypsy Council é formado.  
1979:Noruega: Cartilhas em Romani são produzidas para o ensino da língua materna às crianças ciganas.  
1979:Nações Unidas: International Romani Union é reconhecida por suas ações sociais e econômicas.  
1980:Iugoslávia: Uma proposta de gramática em Romani é publicada em Skopje. 1981:Alemanha: Terceiro World 
Romany Congress em Göttingen. 
1981:Iugoslávia: Estatuto Nacional decide que ciganos estão em pé de igualdade com outras minorias.  
1982:França: O novo governo François Mitterrand promete ajudar aos nômades. 1984:Europa: Parlamento Europeu 
aprova resolução de ajuda aos ciganos.  
1984:Índia: Festival Chandigarh.  
1985:França: Primeira exibição mundial de Arte Cigana ocorre em Paris. Suécia: uma família de ciganos é atacada 
em Kumla com pedras e bombas caseiras.  
1986:França: Conferência International Gypsy ocorre em Paris.  
1986:Espanha: Casas ciganas são incendiadas em Martos.  
1986:Iugoslávia, Saraievo: Ocorreu o Seminário International Romany.  
1988:Hungria: É fundada a Organization Phralipe.  
1989:Europa: Resolução do Conselho Europeu sobre a promoção da escola para as crianças ciganas e viajantes.  
1989:Alemanha: Governo inicia deportação de milhares de ciganos do país.  
1989:Hungria: Parlamento Cigano é estabelecido.  
1989:Polônia: Ocorre o primeiro Romane Divesa Festival.  
1989:Romênia: Os guardas das fronteiras cobram pedágio de ciganos.  
1989:Espanha: Casas ciganas são atacadas em Andaluzia.  
1990:Polônia: Exibição permanente de Artes Ciganas é aberta em Tarnow. Quarto World Romany Congress ocorre 
próximo à Varsóvia; um alfabeto básico em Romani é adotado pelo Congresso. O jornal Rrom p-o Drom [Ciganos 
na estrada] inicia suas publicações.  
1990:Romênia: Mineiros atacam ciganos nos bairros em Bucareste.  
1991:República Tcheca: Inicia-se o ensino de cultura cigana na Universidade. 1991:Macedônia: Ciganos tem 
igualdade de direitos na nova república.  
1991:Polônia: Massacre de ciganos em Mlawa.  
1991:Eslováquia: Governo dá nacionalidade e direito de igualdade aos ciganos. 1991:Ukraine: Polícia ataca 
acampamento cigano em Velikie Beryezni.  
1992:Eslováquia: Teatro Romathan é fundado em Kosice.  
1992:Nações Unidas: Comissão de Direitos Humanos cria resolução que reconhece os ciganos como minoria 
étnica.  
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1993:República checa: O cigano Tibor Danihel morre afogado ao tentar fugir da gangue de skinheads. Sete 
romenos deportados de Usti nad Labem para Eslováquia.  
1993:Alemanha: Primeira Conferência Internacional sobre a Lingüística Romani em Hamburg.  
1993:Hungria: Ciganos são reconhecidos como minoria nacional.  
1993:Macedônia: A língua Romani é oficialmente introduzida nas escolas.  
1993:Eslováquia: Cyril Dunka um jovem cigano é espancado pela polícia depois de um incidente no 
estacionamento.  
1993:Reino Unido: Scottish Gypsy/Traveller Association é fundada.  
1993:Nações Unidas: União Romani elevada à categoria II consultivo.  
1994:França: Formada a Conferência Permanente das Associações Ciganas em Strasbourg.  
1994:Reino Unido: Ato da Justiça criminaliza o nomadismo.  
1995:Áustria: Quatro ciganos são mortos a bomba em Oberwart, Burgenland. 1995:República Tcheca: Tibor Berki 
morto por skinheads em Zdár nad Sázavou. 1995:Hungria: Realiza a Segunda Exibição Internacional Mundial de 
Arte Cigana.  
International Romani Union organiza em “Saraievo” Conferencia da Paz em Budapest.  
1995:Eslováquia: Mario Goral é queimado e morto skinheads em Ziar nad Hronom.  
1996:Albânia: Fatmir Haxhiu morre de queimaduras depois de ataque racista. 1996:Bulgária: Kuncho Anguelov e 
Kiril Perkov ciganos da região, desertores do exército são baleados e mortos pela polícia militar. República Tcheca: 
Crianças ciganas são expulsas de piscina pública em Kladno.  
1996:Europa: A Corte Européia de Direitos Humanos rejeita apelação do Sr.Buckland contra a recusa de 
autorização de construção na Inglaterra de local para estacionar as caravanas ciganas.  
1997:França: Março—Jose Ménager e Manolito Meuche ciganos manushes são mortos a tiros pela polícia de 
Nantes.  
1998:República Tcheca: 4–6 September— International Romany cultural festival RESPECT realizado em Praga.  
1998:Reino Unido: 16 Maio—Festival de Música em Londres com a participação de ciganos tchecos e poloneses. 
Dezembro—International Romani Union delegação, liderada por Rajko Djuric´, participou da Conferência do 
Nazismo em Washington.  
1998:France: Loi Besson encorajou a provisão de locais para caravanas ciganas. 
1999:República Tcheca: Inicio do Festival Internacional de khamoro com o objetivo de mostrar a riqueza da cultura 
cigana e tradições que fazem parte da cultura tcheca e da européia e mundial. Contribuir para a integração dos 
ciganos na sociedade tcheca e a criação de uma sociedade multicultural.  
2000:República Tcheca: Julho—Quinto World Romany Congress ocorreu em Praga.  
2000:Vaticano: Março— Papa João Paulo II pede perdão pelos maus tratos aos ciganos realizados por católicos.  
2001:Alemanha: Novembro— Escritores ciganos se reúnem em Cologne e decidem fundar uma associação 
internacional.  
2001:Índia: Abril—Líderes da International Romani Union leaders visitam o Romano Kher (Casa de Nehru e ao pé 
da letra Casa Cigana) em Chandigarh.  
2001:Itália: Novembro—. Duas centenas de membros do Conselho Nacional de marcham para protestar contra a 
habitação de ciganos na cidade.  
2002:Croácia: Setembro— Uma centena de pais croatas evitam a entrada de crianças ciganas na escola da aldeia 
de Drzimurec-Strelec.  
2002:Julho: International Romani Writers Association Fundada em Helsinki.  
2002:Hungria: Junho- um cigano, Laszlo Teleki— apontado como o Secretário de Estado Cigano.  
2005:Alemanha: 12 Setembro— Conferência Internacional de Anticiganismo ocorreu em Hamburg.  
2005:Rússia: Janeiro—Quatrocentos ciganos deixam a cidade de Iskitim depois de uma massacre.  
2006:Brasil: Instituído o Dia Nacional do Cigano A data foi instituída por um decreto assinado pelo então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, em 25 de maio de 2006, tendo sido comemorada pela primeira vez em 24 de maio de 
2007, pela SEPPIR em parceria com o Ministério da Cultura.  
2008:Eslováquia: Associação Cívica de Produção Roma foi fundada em 2004 em Trebišov. Durante esse período, 
reafirmou-se como uma organização sem fins lucrativos forte. Ela organiza os principais eventos culturais a nível 
nacional e internacional e desde 2008 realiza o International Gypsy Fest em Trebisov.  
2009:Brasil: O casal de ciganos Nicolas e Ingrid Ramanush fundam a Embaixada Cigana Brasil – Phralipen Romani 
que é uma Sociedade Civil, sem fins lucrativos, de caráter social, cultural e assistencial, que objetiva diminuir as 
diferenças através da cultura. Somos pessoas imbuídas de um mesmo ideal: resgatar, fomentar e preservar a 
cultura cigana (que é nossa própria identidade) e auxiliar os membros de clãs que ainda encontram obstáculos de 
acessibilidade à cidadania (documentos de identificação civil), à saúde pública e ao ensino. Além disso, existem as 
dificuldades relativas à inclusão cultural e à preservação das tradições e do patrimônio cultural do povo cigano. 
Através de planejamentos a entidade desenvolve projetos e ações voltadas aos membros de clãs menos 
favorecidos dando a eles a oportunidade de práticas de cidadania. Assim como, também desenvolve projetos 
voltados aos não-ciganos visando, através da cultura, diminuir os preconceitos e criar a possibilidade de  
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integração social. Composta por representantes de vários clãs ciganos e colaboradores de cultura não-cigana, 
valoriza o processo de construção de uma sociedade justa. Em 20 de junho, Nicolas Ramanush – cigano do clã 
Sinte-Valshtike – publica a primeira proposta de gramática e vocabulário do Romani-Sinte da América Latina – o 
livro Palavras Ciganas 
 2010:França: O presidente francês, Nicolas Sarkozy, começa hoje a expulsar ciganos que vivem de forma irregular 
no país. O primeiro grupo sairá em um avião fretado pelo governo em direção à Bulgária e à Romênia, levando 79 
pessoas. O objetivo é remover mais de 700 ciganos da França em apenas 10 dias e destruir 300 dos 600 
acampamentos ilegais que existem no país.  
2011:Parlamento Europeu: O parlamento se reuniu para tratar sobre a estratégia da UE a favor da integração dos 
ciganos. Eis o resultado final da aprovação: 

XXVI.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Desde já obrigado pela participação no  Curso, troca de conhecimentos, podem ter certeza 

se os ensinei, aprendi muito com todos, se foi preciso dar algumas chineladas vocês descobriram 
que faz parte do caminho, mas foram com carinho, as vezes é preciso ser mais dura nas atitudes, 
para manter todos no caminho. 

Se esqueci de citar alguma fonte de consulta por favor me avisem por email, que será um 
prazer citar a autoria dos blogs, sites e textos. 

O objetivo é compartilhar, da mesma forma que solicito que se usarem das minhas 
informações que elas sejam citadas, não tenho o intuito de copiar nada somente compartilhar, 
mas se escapou algum, por favor me avisem. 

Qualquer dúvida que possa surgir vocês podem me enviar as suas perguntas por e-mail, 
somente me avisem aluno do Curso que participaram. 

Sejam Bem-Vindos, aos demais Cursos que temos na plataforma online: Clã Ciganos na 
Umbanda, Astrologia Cigana e Rituais, Ervas e Banhos. 
 
Estes Cursos podem ser estudos separados, mas eles se complementam. 
 
A toda Espiritualidade 
E a todos que confiaram no meu trabalho. 
A Cigana Carmem que dentro do Verbo de Mãe Yansã me direciona 
para que eu continue a minha caminhada na Jornada Espiritual. 
Aos meus guias amigos espirituais que me sustentam, orientam, e me direcionam. 
Aos irmãos fraternos que caminham lado a lado comigo, que juntos choramos e rimos. 
Em Especial para meus Pais (que devem estar a me olhar das suas moradas espirituais, e 
de lá me abençoam). 
Ao meu Filho, que me dá muitas alegrias, e por causa dele, desejo viver 100 anos. 
Enfim envio a todos abraços fraternos e desejo que todos tenham, 
Muita Luz no seu Caminho. 
 

Cigana Carmem Romani Sunacai 
Prof.ª Rose de Souza 
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Imagens: 

Maria do Carmo da Hora. 
 

Imagens retiradas da Internet. 
 
Site: 

http://www.baralhociganosandy.xpg.com.br/baralho_cigano.htm 
 

http://povodearuanda.wordpress.com/2006/12/06/a-historia-do-baralho-cigano-lenormand/ 
 

http://www.universodeluz.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1088 
 

http://www.embaixadacigana.com.br/cultura_identidade.htm#ixzz1lhMYgtRZ 
 
Se esqueci de citar alguma fonte, por favor entre em contato por e-mail, será um prazer ser avisada, e na próxima 
edição com certeza já estará incluído. 
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