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As ervas usadas podem ser cultivadas em casa, colhidas na natureza 

ou compradas em casas de produtos naturais ou feiras. Algumas são tão 
comuns que podem ser compradas no supermercado, como por exemplo 

canela, cravo, manjericão e hortelã. Algumas cascas de frutas também 
podem ser utilizadas, a mais comum é a casca de maçã. Se você puder 
escolher prefira sempre as ervas que você mesmo colheu. 

 
Colher suas próprias ervas também requer alguns cuidados. Como 

cada planta está sob a regência de um planeta, a planta deve ser colhida 
preferencialmente nos dias e horários favoráveis ao seu planeta. 
 

Para usar ervas juntamente com velas, você pode rolar a vela sobre 
as ervas logo após tê-la untado. Pode jogar um pouco das ervas sobre a 

vela e o suporte antes de acendê-la. Se preferir pode unir os dois métodos. 
 

Não existe um limite mínimo ou máximo para a quantidade de ervas 

a serem usadas, mas certamente o efeito da combinação de duas ou mais 
ervas é mais poderosa do que uma única erva. Se no mesmo ritual você 



 

 

 

pretende confeccionar um talismã ou energizar algum objeto para a mesma 
finalidade, pode deixá-lo durante algum tempo em um recipiente com a 

mesma combinação de ervas, diante da vela. 
 

Algumas das plantas relacionadas abaixo são árvores, quando utilizá-
las use sempre as folhas, flores ou ramos, se precisar utilizar a madeira 
retire-a dos galhos, em magia a natureza é sagrada e não deve ser 

desrespeitada ou agredida.  
 

Das ervas usa-se sempre as flores ou folhas, existem raríssimas 
exceções onde se usa a raiz, entre as que relaciono aqui somente a 
Mandrágora tem suas propriedades concentradas na raiz. Se possuir uma 

erva fresca e quiser guardá-la, faça um raminho e pendure para secar em 
um lugar à sombra, bem ventilado, protegido da chuva e longe de crianças 

e animais. Quando estiver seca guarde-a de preferência em um recipiente 
de vidro e coloque em um lugar que não tenha umidade.  
 

As ervas utilizadas em conjunto com as velas são as mesmas usadas 
para produzir incensos, essências e óleos. Por isso quando for escolher os 

incensos, essências e óleos tenha o cuidado de escolher os que sejam feitos 
com as mesmas ervas que escolheu para usar com as velas, ou de outras 

ervas que tenham as mesmas propriedades.  
 

Existem várias ervas para uma mesma finalidade, escolha a que você 

tiver mais facilidade de encontrar ou combine várias que tenham as 
mesmas propriedades para dar mais força ao feitiço. Como cada erva serve 

para várias coisas, ao manuseá-la concentre-se no seu desejo, na finalidade 
para a qual vai utilizá-la.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

CONHECENDO AS ERVAS E FUNÇÕES 
 
Algumas ervas e respectivas aplicações: 
 

Absinto (artemisia absinthium) – Erva druídica sagrado. Muito mágica e 
sagrada para divindades lunares. Queimado em incensos em Samhain para 

ajudar a evocação, a adivinhação e a profecia. Especialmente boa quando 
combinada com Artemísia. Fortalece incensos para exorcismo e proteção. 
 

Abeto-Prateado (abies alba) – Árvore druídica sagrada. As agulhas são 
queimadas durante o parto para abençoar e proteger a mãe e o bebê. 

 
Amieiro (alnus glutinosa) – Árvore druídica sagrada. Retirada a medula 
dos rebentos verdes fazem-se apitos, sendo que vários rebentos atados 

lado a lado, com uma das pontas tapadas com madeira, barro ou composto 
de lacre, podem ser usados para atrair elementais do Ar. Apare o fim de 

cada rebento de forma a produzir as notas que pretende. 
 
Arruda (ruta graveolens) – Os celtas consideravam-na uma erva anti-

mágica, ou seja, uma defesa contra os encantamentos e a magia negra. 
Uma vergôntea fresca pode ser usada para salpicar de água sagrada em 

consagrações, bênçãos e curas. Queimada em exorcismos ou incensos de 
purificação, expulsa a negatividade e estabelece a ordem das coisas. 
 

Artemísia (Artemísia vulgaris) – Erva druídica sagrada. Seus poderes 
são mais fortes quando apanhados na lua cheia. Apanhe-a no solstício de 

verão para dar sorte. Esfregue a erva fresca em bolas de cristal e espelhos 
mágicos para aumentar a sua força. Mergulhe 10g de Artemísia numa 
garrafa de vinho durante sete dias, começando numa lua nova, esprema-a 

e beba uma pequena quantidade para auxiliar a clarividência e a 
adivinhação. 

 
Aspérula (aspérula odorata) – Erva druídica sagrada. Use uma 

vergôntea de aspérula quando quiser mudar o curso da sua vida e alcançar 
a vitória. Acrescente-a ao vinho de Beltane como símbolo do afastamento 
de barreiras. 

 
Aveleira (espécies Corylus) – Árvore druídica sagrada. As varas da sua 

madeira simbolizam magia branca e cura. Se estiver ao ar livre e precisar 
rapidamente de proteção mágica, desenhe à sua volta um círculo com um 
ramo de aveleira. Para atrair a ajuda das fadas das plantas, enfie nozes 

numa corda na sua casa ou sala ritual. 
 

Azevinho (ilex aquifolium) – Árvore druídica sagrada. Sagrada para o 
solstício de Inverno em que era usada como decoração. Plantado próximo 
de uma casa repele os encantamentos negativos que lhe forem enviados. 

Um saco de folhas e bagas usado por um homem aumenta sua habilidade 
para atrair mulheres. 

 
Bardana (arctium lappa) – Também conhecido por Cardo. Mergulhe uma 
mão cheia de erva num balde com água para lavar o chão: isso afasta a 

negatividade, purifica e protege. 



 

 

 

 
Betónia (stachys officinalis, betonica officialis, stachys betonica) – 

Erva druídica sagrada. Era uma erva muito mágica para os druidas, na 
medida em que poder de expelir os espíritos malignos, os pesadelos e o 

desespero. Era queimada no solstício de verão, para purificação e proteção. 
Salpicar próximo de todas as janelas e portas para formar uma barreira 
protetora. Se for incomodado por pesadelos, encha com ela uma pequena 

almofada de tecido e coloque-a debaixo da sua. 
 

Bistorta (polygonum bistoria) – Também chamada Erve-Daninha-da-
Serpente, Erva-do-Dragão, Cauda-Doce. Acompanhe-se de um pedaço de 
raiz seca para conceber. 

Briónia-Branca (bryonia alba, bryonia dioica) – Venenosa. Também 
conhecida por Mandrágora-Inglesa. As raízes podem ser substituídas pela 

rara raiz da mandrágora verdadeira. Junte um bocadinho da raiz ao seu 
dinheiro para aumentar a prosperidade. 
 

Calêndula (calendula officialis) – Erva druídica sagrada. A água da 
calêndula é feita das flores. Se a passar pelas pálpebras, ajuda-o a ver as 

fadas. As flores metidas nas almofadas produzem sonhos clarividentes. 
 

Cardo-Santo (cnicus benedictus, carduus benedictos) – Erva druídica 
sagrada, que se utiliza, principalmente, para proteção e força. Se for 
plantado no jardim, afasta os ladrões. 

 
Carvalho (quercus robur) – Árvore druídica sagrada, o carvalho era o rei 

das árvores numa floresta. As varas mágicas eram feitas da sua madeira. 
As nozes de galha de carvalho, conhecidas por Ovos-de-Serpente, eram 
usadas como amuletos mágicos. As glandes recolhidas de noite detinham o 

maior dos poderes fertilizantes. Os druidas e as sacerdotisas escutavam o 
murmurar das folhas de carvalho e das carriças para obterem mensagens 

divinatórias. As folhas queimadas purificam a atmosfera. 
 
Cedro (cedrus libani) – Uma árvore sagrada dos druidas. Os antigos 

celtas do continente usavam óleo de cedro para preservar as cabeças dos 
inimigos tomadas nas batalhas. Para atrair a energia da Terra e manter-se 

firme, coloque as palmas das mãos contra as extremidades das folhas. 
 
Espinheiro-Negro (prunus spinosa) – Também chamado Abrunheiro. 

Árvore druídica sagrada. Os espinhos são usados para espetar em imagens 
em vela negra, ou bonecos dos inimigos que não o deixam em paz. Antes 

de queimar a vela ou o boneco, prenda-lhe o nome do importuno e grave-o 
na vela com a sua faca. Arranque três espinhos e espete-os na cabeça, no 
coração e na barriga da imagem, dizendo: “Mal, volta àquele que te 

mandou. Eu e os meus estamos agora livres. Nenhum prejuízo ou mal pode 
entrar aqui. A minha vida e o meu caminho estão agora desimpedidos. ” 

 
Eufrásia (euphrasia officinalis) – Árvore druídica sagrada. Numa panela 
bem fechada, deixe cozer devagar um punhado de erva em água a ferver. 

Deixe repousar durante a noite. Torça a erva, espremendo-a até ficar o 
mais seca possível. Guarde o líquido num recipiente hermeticamente 

fechado, protegido da luz e do calor, mas não no frigorífico. Beba meia 



 

 

 

colher de chá em meia chávena de água da fonte ou em chá de erva 
psíquica, para fomentar a clarividência. 

 
Fetos, especialmente Feto-Macho (dryopteris filixmas), Cabelo-de-

Virgem (adiantum pedatum), Feto-Grande (pteridium acquilinium), 
Feto-Dama e Polipódio (ambos polypodium vulgare) – Os druidas 
classificavam os fetos como sendo árvores sagradas. As frontes lisas do 

Feto-Macho eram colhidas a meio do verão, secas e usadas para dar boa 
sorte. Todos os fetos são poderosas plantas protetoras. Queimados dentro 

de casa produzem um fortíssimo muro de proteção. Queimados no exterior 
provocam chuva. 
 

Gataria (nepeta cataria) – Também conhecida como Nêveda-dos-Gatos. 
Erva druídica sagrada, mastigada pelos guerreiros para se tornarem ferozes 

em batalha. Grandes folhas secas são marcadores poderosos nos livros de 
magia. Dê ao seu gato para criar um vínculo psicológico com ele. 
 

Giesta (cytisus scoparius) – Árvore druídica sagrada. Pode ser 
substituída por Tojo no equinócio da primavera. Os Irlandeses chamavam-

lhe “poder de médico”, devido aos seus rebentos diuréticos. Varra as suas 
áreas rituais ao ar livre com ela para purificar e proteger. Queimar as flores 

e os rebentos acalma os ventos. 
 
Hipericão (hypericum perforatum) – Erva druídica sagrada. Os celtas 

passavam-na pelo fumo da fogueira no solstício de verão, usando-a depois 
na batalha, para lhes dar invencibilidade. Pode ser queimado para banir e 

exorcizar espíritos. 
 
Lisimáquia – Púrpura (lythrum salicaria) – Colocada nos cantos de 

cada divisão, esta erva restaura a harmonia e traz a paz. 
 

Lunária (botrychium lunaria) – As folhas em forma de crescente são 
usadas em sacos de amor. Coloque um pedaço de lunária dentro de um 
medalhão com a fotografia do seu amado para fomentar um amor 

duradouro. 
 

Nozes e Glandes – Sagradas para os druidas. Muito usadas em magia. 
Pequenas glandes são usadas para as pontas das varas empregues pelos 
sacerdotes celtas. Todas as nozes podem ser usadas na magia da 

fertilidade. 
 

Pinheiro (espécies pinus) – Sagrado para os druidas, o pinheiro era 
conhecido como uma das sete árvores principais dos Irlandeses. Misture as 
agulhas secas em partes iguais de zimbro e de cedro, queime para purificar 

a casa e a área ritual. As glandes e as pinhas podem ser usadas como um 
amuleto de fertilidade. Obtém-se um banho purificante e estimulante 

colocando agulhas de pinheiro dentro de um saco largo e deixando a água 
correr através dele. Para purificar e santificar uma área ritual ao ar livre, 
varra o chão com um ramo de pinheiro. 

 
Polígono (polygono multiflorum, polygonatum odoratum) – Também 

conhecido por Centidónia, Persicácia, Pimenta d’Água, Trigo Mourisco. Esta 



 

 

 

erva pode ser queimada como oferta de agradecimento aos elementais pela 
sua ajuda. 

 
Sabugueiro (sambucus nigra) – Árvore druídica sagrada. Sagrada para a 

Dama Branca no solstício de verão. Os druidas usavam-no tanto para 
abençoar como para amaldiçoar. Estar debaixo de um sabugueiro a meio do 
verão, tal como estar num anel de fadas de cogumelos, ajudá-lo-á a ver o 

pequeno povo. As varas de sabugueiro podem ser usadas para expulsar os 
espíritos malignos ou as formas mentais. A música produzida pelas flautas 

de Pã, ou flautas normais de sabugueiro, tem o mesmo poder que as varas. 
 
Salgueiro (salix alba) – Também conhecido por Chorão. Uma das sete 

árvores sagradas dos Irlandeses, árvore druídica sagrada. O salgueiro é 
uma árvore da lua, sagrada para a Dama Branca. As suas matas eram 

consideradas tão mágicas que os sacerdotes, as sacerdotisas e todos os 
tipos de artesãos. 
 

Teixo (taxus baccata) – Árvore druídica sagrada. Esta árvore era sagrada 
para o solstício do Inverno e para as divindades da morte e do 

renascimento. Os Irlandeses usavam-no para fazer cabos de punhais, arcos 
e tonéis de vinho. As bagas são venenosas. A madeira de teixo, ou as 

folhas, eram colocadas nas sepulturas para recordar aos espíritos que 
partiam que a morte é apenas uma pausa na vida antes do renascimento. 
 

Tojo (ulex europaes) – Árvore druídica sagrada. As suas flores douradas 
estão associadas ao equinócio da primavera. Tanto a madeira como os 

botões são queimados para proteção e preparação para conflitos de 
qualquer espécie. 
 

Tomilho (thymus vulgaris), Tomilho-Bravo (thymus serpyllum) – 
Erva druídica sagrada. Um banho de purificação mágico pode ser obtido 

despejando um chá de tomilho e manjerona na água do banho. Uma 
almofada cheia com tomilho cura os pesadelos. Quando assistir a um 
funeral, use uma vergôntea de tomilho para afastar a negatividade dos 

enlutados. 
 

Trevo (espécies trifolium) – Erva druídica sagrada que simboliza as 
divindades triplas. Deixe sempre algo como pagamento sempre que 
apanhar um trevo, pois é uma das ervas favoritas do pequeno povo e das 

fadas. Um pouco de gengibre ou de leite entornado no chão são ofertas 
aceitáveis. Decorações de trevo no altar honram todas as divindades triplas. 

Use um trevo de três folhas para proteção e sorte; um de quatro folhas 
para evitar o serviço militar. 
 

Ulmária (filipendula ulmaria, spirea ulamria) – Uma das três mais 
sagradas ervas druídicas, sendo as outras duas a hortelã e a verbena. A 

ulmária pode ser empregue para decoração do altar durante os 
encantamentos de amor. 
 

Valeriana (valeriana officinalis) – Também conhecida por Erva-dos-
Gatos. Use esta erva em feitiços de amor, especialmente para a 

reconciliação de casais com problemas. Use-a em almofadas para um 



 

 

 

descanso profundo. Embora a raiz da erva tenha um odor forte e pungente, 
alguns gatos gostam do cheiro mais do que da gataria. 

 
Verbena (verbena officinalis) – Também conhecida por Lúcia-Lima. Erva 

druídica sagrada, vulgar nos seus muitos ritos e encantamentos. Era tão 
grandemente estimada que as oferendas desta erva eram colocadas em 
altares. Quando queimada, é poderosa na defesa contra ataques psíquicos, 

mas é também usada em feitiços de amor, purificação e para atrair riqueza. 
É um poderoso atrativo para o sexo oposto. 

 
Verbasco (verbascum thapsus) – As folhas pulverizadas são por vezes 
denominadas “pó-de-cemitério” e podem substitui-lo. 

 
Vidoeiro (betula alba) – Árvore druídica sagrada. Curiosamente, corte 

tiras de casca na lua nova. Com tinta vermelha, escreva numa tira da casca 
“Trazei-me o verdadeiro amor”. Faça o seu pedido aos deuses e queime-a 
juntamente com incenso de amor ou lance a casca num riacho. 

 
 

INDICAÇÕES  
 

A 
ABACATE – amor 
AÇAFRÃO – Purificação, saúde, felicidade 

ACÁCIA – proteção, contra pesadelos e proteção do sono 
AGRIMÔNIA – dissolução de influências negativas e proteção AIPO – 

poderes mentais e psíquicos 
ALECRIM – limpeza e concentração, calmante, adivinhação, estudos, cura, 
proteção, purificação 

ALFAFA – prosperidade, dinheiro, felicidade 
ALFAZEMA – calmante, estudos, purificação 

ALHO – saúde, proteção 
ALMÍSCAR – afrodisíaco, amor ;Planeta: 
Vênus AMÊNDOAS – dinheiro, prosperidade, sabedoria 

AMORA – saúde, dinheiro, proteção 
ANETO – sorte 

ANGÉLICA – proteção, purificação, saúde, clarividência 
ANIS ESTRELADO – adivinhação, purificação, sorte 
ARNICA – clarividência 

ARROZ – fertilidade 
ARRUDA – proteção, limpeza, cura; purificação 

ARTEMÍSIA – adivinhação, alteração da consciência, 
ASSA-FÉTIDA – exorcismo, proteção 
 

B 
BABOSA – proteção, sorte e amor 

BAMBU – realização de desejos 
BARBATIMÃO – espiritualidade, purificação 
BARDANA – saúde, proteção 

BAUNILHA – amor, sedução 
BETERRABA – amor 

BENJOIM – negócios, exorcismo; Planeta: Vênus 



 

 

 

BOCA DE LEÃO – proteção 
BRIÔNIA – dinheiro 

 
C 

CALÊNDULA – proteção, solução de problemas, 
CAMÉLIA – prosperidade, riqueza 
CAMOMILA – dinheiro, amor, purificação 

CANELA – negócios, bens materiais, amor, limpeza, energizar; sucesso, 
amor, proteção 

CÂNFORA – desenvolvimento psíquico; clarividência, saúde 
CARDAMOMO – sedução, amor 
CARDO SANTO – cura 

CARVALHO – fertilidade 
CASCARA SAGRADA – problemas com a justiça, dinheiro e proteção 

CAVALINHA – fertilidade 
CEBOLA – proteção, saúde, dinheiro 
CIPRESTE – longevidade, saúde 

CRAVO – negócios, forças, energizar, amor, limpeza 
 

D 
DAMASCO – feitiços de amor 

 
E 
ERVA CIDREIRA – sucesso, amor 

ERVA DOCE – proteção 
EUCALIPTO – limpeza, atrair encantos, energizar, cura, saúde, proteção 

 
F 
FIGUEIRA – clarividência, fertilidade 

FLOR DE MAÇÃ – calmante 
FREIXO – adivinhação, cura, proteção, prosperidade 

 
G 
GENGIBRE – dinheiro e sucesso 

GERGELIM – dinheiro 
GINSENG – amor, realização de desejos, beleza, saúde, proteção e poder 

GIRASSOL – fertilidade 
 
H 

HERA – (planta não eficaz para os homens) proteção, amor, saúde 
HORTELÃ – cura 

 
J 
JASMIM – melhorar humor, amor; calmante, cura 

 
L 

LARANJA – amor,dinheiro 
LAVANDA – cura, amor 
LIMÃO – amor 

LÓTUS – amor 
LOURO – negócios, adivinhação, proteção, força, saúde 

 



 

 

 

M 
MAÇÃ – amor, atrair encantos, cura, imortalidade 

MANJERICÃO – amor, purificação espiritual, proteção 
MANDRÁGORA – fertilidade 

MADRESSILVA – dinheiro 
MARACUJÁ – paz, amizade 
MIL FOLHAS – exorcismo, amor 

MIRRA – boa sorte, espiritualidade, meditação, cura; proteção 
MORANGO – amor, sorte 

 
N 
NARCISO – cura, sorte, fertilidade 

NOZ MOSCADA – adivinhação, fertilidade 
 

O 
OLÍBANO – cura, purificação (resina chave) 
OLIVEIRA – paz, fertilidade proteção 

 
P 

PATCHULI – clarividência; Planeta: Vênus 
PINHO – atrair encantos, fertilidade 

 
R 
ROMÃ – fertilidade 

ROSA – amor, espiritualidade, adivinhação, fertilidade 
 

S 
SABUGUEIRO – purificação 
SÁLVIA – cura, feitiços, longevidade, sabedoria, realização de desejos 

SÂNDALO – amor, adivinhação, purificação 
SANGUE DE DRAGÃO – purificação 

 
T 
TRIGO – fartura, dinheiro, fertilidade, 

 
U 

URTIGA – exorcismo, proteção, saúde 
UVA – fertilidade, dinheiro, fartura 
 

V 
VETIVER – comando; Planeta: Vênus 

VERBENA – meditação, amor 
VISGO – Proteção 
VIOLETA – afrodisíaco, meditação, espiritualidade 

 
 

 
 
 

 
  



 

 

 

AS ERVAS DE CADA SIGNO 

Áries 
Almíscar, 
Sândalo, Opium. 

Touro 
 Pinho, Eucalipto, Cravo, 

Canela. 

Gêmeos Rosa, Alecrim, Jasmim. 

Câncer Maçã, Alfazema, Violeta. 

Leão 
Patchouli, Almíscar, 
Sândalo, Opium. 

Virgem 
Rosa, Alfazema, 
Benjoim. 

Libra Maçã, Rosa, Cedro. 

Escorpião 
 Almíscar, Opium, 

Eucalipto. 

Sagitário Cravo, Canela, Rosa. 

Capricórnio Lótus, Alecrim. 

Aquário 
Violeta, Rosas, Flores do 

Campo. 

Peixes 
Violeta, Alecrim, 

Alfazema. 

  
  

 
 
 

 
 

 
 
 

  



 

 

 

NOME DA PLANTA E SUA FUNÇÃO ENERGÉTICA 

Alecrim Ajuda a perdoar mágoas 

Alfazema Aumenta a autoconfiança 

Anis-
estrelado 

Ajuda com os sentimentos e na liberação de 
emoções 

Arnica Promove a concentração de pensamentos 

Artemísia Estimula a ação e a manifestação das idéias 

Arruda Limpa a aura das sujeiras astrais 

Babosa Ajuda no desligamento mental 

Camomila Ajuda a cultivar a paciência e a confiança 

Cânfora Promove o desprendimento material 

Capuchinha 
Promove o sentimento de integridade e 
equilíbrio 

Carqueja Limpa o corpo das velhas emoções 

Confrei 
Estimula o sentimento de segurança 
pessoal 

Dente-de-

leão 
Traz coragem para enfrentar os obstáculos 

Erva-
cidreira 

Ajuda na tomada de decisões importantes 
da vida 

Guiné Limpa o corpo de energias negativas 

Mil-folhas 
Purifica o corpo de traumas e sentimentos 
negativos 

Sabugueiro Ajuda na tomada de rápidas decisões 



 

 

 

Sálvia 
Dá ânimo para colocar em movimento 
todas as energias do corpo 

Tanchagem Estimula a iniciativa  

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



 

 

 

ERVAS PARA: 

Meditação ênula, zimbro, bálsamo-de-tolo, ciperácea, 
sálvia esclaréia, giesta, glicínia, sândalo, 

cálamo-aromático, magnólia, mirra. 

Sorte canela, jasmim, lótus, jacinto, baunilha, 

cumaru, gerânio, noz-moscada, bergamota, 
cipreste. 

Sucesso e 

Promoções 

azaléia, cravo-de-defunto, olíbano, hortelã-

pimenta, erva-cidreira, hissopo. 

Amor ervilha-de-cheiro, lótus, jacinto, baunilha, 
bétula, camélia, coentro, lírio florentino, rosa, 

cumarina, laranja-azeda. 

Clarividência 
e Estímulo da 

Mente 

açafrão, capim-limão, louro, anis-estrelado, 
babosa, aipo, cânfora, ênula, zimbro, anis-

estrelado, estoraque, funcho, madressilva, 
cacto, cálamo-aromático, gengibre. 

Sonhos 

Proféticos 

peônia, mimosa, amarílis, giesta 

Afastar 
energias 

negativas 

cânfora, comigo-ninguém-pode, guiné, arruda, 
alecrim, Espada-de-são-Jorge. 

Melhorar as 
finanças 

camomila, olíbano, alfazema, erva-cidreira, 
cedro, hissopo, cipreste, abóbora. 

Amizades ervilha-de-cheiro, urze, citronela, erva-cidreira 

Contra Magia 
Negra 

alecrim, louro, jasmim, cenoura, violeta, 
hortelã-pimenta, verbena, assa-fétida, gerânio, 

manjericão, patchouli, hissopo, noz-moscada, 
bergamota. 

  

  
 

  



 

 

 

ERVAS INDICAÇÕES 

Abacate Amor 

Açafrão Purificação, saúde, felicidade. 

Acácia Proteção, contra pesadelos e proteção do 
sono 

Acrimônia Dissolução de influencias negativas e 

proteção 

Aipo Poderes mentais e psíquicos 

Alecrim Limpeza e concentração, calmante, 
adivinhação, estudos, cura, proteção, 

purificação. 

Alfafa Prosperidade, dinheiro, felicidade. 

Alfazema Calmante, estudos, purificação. 

Alho Saúde, proteção 

Almíscar Afrodisíaco, amor, Planeta: Vênus. 

Amêndoas Dinheiro, prosperidade, sabedoria. 

Amora Saúde, dinheiro, proteção. 

Aneto Sorte 

Angélica Proteção, purificação, saúde, clarividência. 

Anis estrelado Adivinhação, purificação, sorte. 

Arnica Clarividência 

Arroz Fertilidade 



 

 

 

Arruda Proteção, limpeza, cura, purificação. 

Artemísia Adivinhação, alteração da consciência. 

Assa-Fetida Exorcismo, proteção 

Babosa Proteção, sorte, amor. 

Bambu Realização dos desejos 

Barbatimão Espiritualidade, purificação 

Bardana Saúde, proteção 

Baunilha Amor, sedução 

Beterraba Amor 

Benjoim Negócios, exorcismo, Planeta: Vênus. 

Boca de Leão Proteção 

Brionia Dinheiro 

Calêndula Proteção, solução de problemas. 

Camélia Prosperidade, riqueza 

Camomila Dinheiro, amor, purificação. 

Canela Negócios, bens materiais, amor, limpeza, 

energizar, sucesso, amor, proteção. 

Cânfora Desenvolvimento psíquico, clarividência, 
saúde. 

Cardamomo Sedução, amor 

Cardo Santo Cura 



 

 

 

Carvalho Fertilidade 

Cascara sagrada Problemas coma justiça, dinheiro e proteção. 

Cavalinha Fertilidade 

Cebola Proteção, saúde, dinheiro. 

Cipreste Longevidade, saúde 

Cravo Negócios, forças, energizar, amor, limpeza. 

Damasco Feitiços de amor 

Erva cidreira Sucesso, amor 

Erva Doce Proteção 

Eucalipto Limpeza, atrair encantos, energizar,cura, 
saúde, proteção 

Figueira Clarividência, fertilidade, 

Flor da Maça Calmante 

Freixo Adivinhação, cura, proteção, prosperidade. 

Gengibre Dinheiro, sucesso 

Ginseng Amor, realização de desejos, beleza, saúde, 

proteção e poder. 

Girassol Fertilidade. 

Hera (Planta não eficaz para os homens) Proteção, 

amor, saúde. 

Hortelã Cura 

Jasmim Melhora de humor, amor, calmante, cura 



 

 

 

Laranja Amor, dinheiro 

Lavanda Cura, amor 

Limão Amor 

Lótus Amor 

Louro Negócios, adivinhação, proteção, força, 
saúde. 

Maçã Amor, atrair encantos, cura, imortalidade. 

Manjericão Amor, purificação espiritual, proteção. 

Mandrágora Fertilidade. 

Madressilva Dinheiro. 

Maracujá Paz, amizade. 

Mil folhas Exorcismo, amor. 

Mirra  Boa sorte, espiritualidade, meditação, cura; 
proteção. 

Morango Amor, sorte. 

Narciso Cura, sorte, fertilidade. 

Noz Moscada Adivinhação, fertilidade 

Olíbano Cura, purificação (resina). 

Oliveira Paz, fertilidade proteção. 

Patchuli Clarividência; Planeta: Vênus. 

Pinho Atrair encantos, fertilidade. 



 

 

 

Romã Fertilidade 

Rosa Amor, espiritualidade, adivinhação, 
fertilidade. 

Sabugueiro Purificação 

Sálvia Cura, feitiços, longevidade, sabedoria, 
realização de desejos. 

Sândalo Amor, adivinhação, purificação. 

Sangue de 
Dragão 

Purificação 

Trigo Fartura, dinheiro, fertilidade, 

Urtiga Exorcismo, proteção, saúde. 

Uva Fertilidade, dinheiro, fartura. 

Vetiver Comando; Planeta: Vênus. 

Verbena Meditação, amor 

Visgo Proteção 

Violeta Afrodisíaco, meditação, espiritualidade. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

REZAS E CONJUROS 
 
O que é reza? 
 

As palavras sagradas das ciganas, mais conhecidas por várias 
vertentes religiosas, simplesmente como reza, também é designada como 

oração, segundo o Dicionário   Aurélio, é a “elevação do espírito e do 
coração para Deus”. O que é o espírito? O que é o coração? O espírito 
pensa, questiona, planifica, inquieta-se, imagina. O coração conhece, ama. 

A inteligência é a faculdade do saber, o coração, é a do amor. 
 

Grande parte do que aprendemos sobre a oração ou rezas das 
ciganas, limita-se ao nível mental. Em criança, ensinam-nos a proferir 
orações, a pedir a Deus, Dieula aquilo que necessitamos para nós e para os 

outros. Isto é apenas uma parte do mistério da oração. 
 

“Orações” 
 

Orações -  O que quer dizer ORAÇÃO? Em Greco Latim – Oratum – 

Ato de orar, conversar, pedir, falar com e implorar a Deus ou as supremas 
energias permeantes nos desertos. Quando se ora, também se plasma. 

Quando se ora de forma firme e constante, cria-se uma força que os 
desérticos chamam de “sulir” (em dialeto egipcio), o que quer dizer 
“formato”, ou seja, o que você quer no formato de pensamento que toma 

força, para nós – forma pensamento. As orações desérticas são repetidas 
também em até 3 vezes que é o número da comunicação do universo. E 

isso faz com que estas formas alcancem dentro dos respectivos portais. Um 
espírito cigano, quando ora, conversa, ou mesmo ouve os nossos pedidos 
vindos do mais profundo ser, eles entram em contato com a nossa aura, 

traduzindo a abertura do universo para isso. Ou seja, os sinais começam a 
surgir quando menos se espera ou se está pensando no que foi pedido. Nas 

formas de ideias, resumos, ou mesmo em mesmerismos, e sinestesia. E a 
egrégora que se faz quando se ora com fé. 

A oração trás de dentro dos portais as formas mais secretas, que 

existe dentro destes centros de magia, que são revelados somente a quem 
os busca e tem autorização para isso. A forma masculina é penetrante a 
imperiosa, mas não exclui que a força feminina esteja presente. 

As orações são sentidas e direcionadas para tipos muito tradicionais 

de pedidos, que são os desérticos que atendem os pedidos de amor, 
pedidos de prosperidade (mais conhecidos com os do “ouro”) e dos pedidos 

de encantamento para algo ou alguém. As orações são feitas conforme os 
pedidos.  

Pedidos de amor, são dedicados aos ciganos que trabalham dentro da 

força das areias, e dos oásis. Pedidos de prosperidade, aos ciganos que tem 
a força de dentro dos templos ou pirâmides, onde se encontra toda a força 
do ouro, de todas as culturas e povos desérticos. E os pedidos de 

encantamento quando para algo, são pelos povos dos clãs que trazem todos 
os encantamentos de dentro da força das águas dos desertos, e quando é 

para alguém, usam a força de orar criando egrégoras, pelas forças do vento 



 

 

 

para que o elemento ar, vá até a pessoa e leve o encanto aos olhos de 
quem necessita ver. As águas de ouro e lápis lázuli, são oradas e enviadas a 

quem se deseja encantar. As orações são feitas a partir de palavras 
próprias onde se congrega as mais diversas combinações de força para os 

encantamentos chegarem até o propósito que foi escolhido. 

A outra parte é a “fala” do coração. Nesta oração não procuramos 
pensar em Deus, nem lhe falar, nem mesmo pedir-lhe o que quer que seja. 

Estamos pura e simplesmente com Deus, que habita em nós, nos Espíritos 
Ancestrais e na tradição astral dos ciganos. A oração do coração é a nossa 
união com a oração no Espírito. 

Nós não sabemos como rezar, mas o próprio Espírito reza em nós” 

Podemos estabelecer regras para a oração mental – rezar com palavras ou 
pensar em Deus, em nossa ancestralidade, ou nos amigos espirituais que 

temos. Existem vários “métodos de oração mental”, mas para a oração do 
coração não existe regra: “Lá onde está o Espírito do Senhor, aí está a 
liberdade”.  

Nas kumpanias antigas e também nas atuais, sobretudo depois dos 

anos 60, os Espíritos ensinaram-nos a redescobrir esta outra dimensão da 
oração e das rezas. O que se diz se reporta à liturgia dos ciganos, e acentua 

o fato de ser necessário dar “uma oração contemplativa” à vida espiritual 
dos nômades dos nossos dias. Todos são chamados à plenitude da 

experiência cigana ancestral. 

Isto significa que não nos devemos deixar simplesmente ficar ao nível 
da oração mental: pensar em Deus, falar com Ele ou pedir-lhe que acorra 
às nossas necessidades. Devemos mergulhar nas profundezas do nosso 

coração, onde o próprio Espírito reza em nós, no silêncio da sua união com 
o Pai e dos amigos que nos acompanham nesta jornada. A oração 

contemplativa não se destina apenas aos monges, às religiosas ou aos 
místicos. Trata-se de uma dimensão da oração, à qual todos nós somos 
chamados. 

 

Conjuros ancestrais 

Conjuro: o que quer dizer CONJURO? Em latim arcaico- Conjuratum: 
ato de conjurar, combinar, acordar, repetir, pactuar, assumir compromissos 
com algo ou alguém. Os conjuros dos povos do deserto, soa feitos nos 

acordos na base da palavra compromissada sem retorno, como se diz 
“pactorvm” – pacto real, acima de todas as coisas. Por isso são repetidos 

diversas vezes, tanto pelo ato de criar egrégoras sobre o que se quer, como 
que para marcar no universo denso que são os desertos astrais e seus 
respectivos portais. 

  

 



 

 

 

Relendo livros Evorianos antigos dos tempos da Moura Torta, 
encontrei muito material interessantíssimo sobre a Magia praticada pelos 

ciganos nos tempos ancestrais. Emanoel Sandler Macieira, um autor 
festejado cita outros autores clássicos, que registraram processos rituais 

dos conjuros das ciganas, sendo assim, os conjuros nos traz noções rituais, 
hinos e ditos mágico-religiosos próprios das ciganos e ciganas de Évora, 
como essa antiga invocação aos Portais dos Mulós: 

“Vinde, ó Mulós, Terrestres e Celestes, Ancestrais, Deuses das Kumpanias, 
Senhores das Estradas, Reis da Noite, Amigos do Sol, Filhos e 

Companheiros dos Astros, Tu a quem se alegra, com o sorriso dos animais e 

as forças da natureza, Tu que vês a sorte dos passantes nas nuvens do céu, 
venha de onde estives, até mesmo dos sepulcros, ávida de vontade de 

conosco estar, amigos dos mortais, Dieula, Sara, Wladimir, imanta-me 
neste contato com a força das luas e  protege o meu chamado.” 

 

Segundo revela Macieira: 

“A invocação tem de respeitar sempre certas regras poéticas, certos 

ritmos e até certas onomatopéias. Ela é parte essencial. ” 

A musicalidade da língua é enaltecida nos processos mágicos, tanto 
quanto o foi nos rituais órficos. Tal como nas doutrinas orientais, 
notadamente a hindu, em que palavras e frases de valor mágico-religioso 

(chamadas mantras) têm um papel fundamental na quase totalidade de 
seus rituais, as invocações, evocações, conjuros e palavras mágicas gregas 

também são empregadas segundo um Mistério, envolvendo os poderes do 
Som. 

Ciganas de todas as linhagens empregam as palavras mágicas 

através da compreensão da importância do Verbo, que é a primeira 
manifestação física da Vontade, no contexto ritual (excetuando-se, 
evidentemente, a linguagem não-verbal, presente na disposição dos 

materiais da ritualística na cena mágica, assim como pantáculos, amuletos 
e talismãs, que não são, na maioria das vezes – outra coisa senão a 

disposição do altar e/ou círculo mágico. 

Nos campos das Velhas, onde a Vida ainda era regida pelas Forças 
anteriores à ordem proposta pela pólis, (assim como anteriores à Ordem 
imposta pela Dinastia Olímpica, na Grécia), era fácil encontrar as Mestras 

Guardiãs de tão Antiga Ciência Goética. Não à toa, o termo para Bruxas e 
Ciganas em grego é “Goaó”, e que o trabalho de ler as mãos nas ruas seja 

Gao, ou seja: “aquele (a) que uiva/grita, menção aos antigos Feiticeiros, 
que lançavam os encantamentos com gritos e gestuais performáticos, 
seguindo a tradição de se fugir do comportamento padrão e ordinário, 

através de procedimentos que quebrariam a ordem das coisas, provocando-
se assim, rupturas na realidade, de forma a se costurar, em tais rupturas, 

uma nova realidade, tecida pelo encantamento. 

 



 

 

 

Como diz Macieira, ainda sobre a Arte Mágica Ancestral: 

“Os sortilégios são, portanto, a maior parte das vezes carmina, quer 
dizer, poemas, porque os poetas julgam que o verso possui uma espécie de 

poder específico. Quanto menos sentido tem o poema, maior é o seu valor 
mágico. Ele retira a sua força do seu ritmo, do seu sentido hermético e da 

sua ênfase dramática, em que certos poetas atuais se assemelham bastante 
aos magos antigos. ” 

Tal crença nos ensina o que leva de fato um encantamento, palavra 

mágica ou conjuro a exercer seu poder: o Verbo exprime formas sonoras 
que encerram a centelha Divina. O gestual ritualístico exprime verdades que 
ultrapassam o alcance das palavras, e juntos, em uma verdadeira Dança, 

que é a mesma a fazer os Corpos Celestes se moverem no Espaço, sons, 
gestos e símbolos conjuram a Vontade do Mago, reafirmando-o como 

portador do Universo.  

É, portanto, o centro do Círculo Mágico, o Centro do Universo, a 
mesma fonte que é a Fonte de todas as coisas. O ritual mágico é a recriação 
do próprio Kosmos, com todas as Forças que O compõem presentes. Seja o 

grito de uma criança cigana ao nascer, ouvido em todo o Universo, seja o 
uivo de um cão ou os brados dos guerreiros, o Som encerra Potência e 

Poder. 

Os Ciganos portam essa Ciência, e dela se valem, movendo as 
vontades, desejos e fatos, alterando a realidade, tal como os Deuses 

movem os Astros...e se fazendo Deuses, as ciganas, sabendo a Ciência, 
querem, gritando sua vontade, una com a Vontade...ousam atrair a Lua, 
alterando os ciclos internos e externos...e depois de concluírem a Obra 

Mágica, se calam, deixando pela Noite, os rastros silenciosos de místicos, 
que até hoje, o comum dos símbolos não são completos para se decifrar. 

Falo agora sobre a tradição das fogueiras, que é uma forma mágica 

galega de raiz arzuana, e aproveito o ensejo para apresentar um conjuro, 
onde são invocados os espíritos ciganos, que se chama para “amarrar 
qualquer mal” durante o conjuro no ritual da fogueira. Neste rito se faz uma 

poção, um líquido chamado Aratica, que se bebe ao final do trabalho de 
limpeza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONJURO DA FOGUEIRA CIGANA 
 

Fogo. Fogo, Fogo! 
"Nesta Noite eu acendo o Fogo, 

Misturo as ervas, o mel e a aguardente, 
E invoco os Espíritos de nosso Povo! 

Pelos Ventos, 
Pelo Sol, 

Pelo Mar e  

Pela Terra, 
Pelos Ciganos Eternos! 

E por este Fogo Sagrado, 
Eu conjuro os espíritos que vagam e nos enganam e atormentam, 

E também os feitiços dos inimigos, a inveja e o mau olhado, 

Coisa arriada ou coisa feita, 
Coisa enterrada, coisa aguada, 

Coisa queimada, coisa soprada, 
Coisa dita e maldita, 
Coisa amaldiçoada! 

Eu vos conjuro! 
Fantasmas, espíritos perdidos, revoltados e malignos, 

Eu vos conjuro 
A vir diante deste Fogo aceso em nome de Wladimir, o Grande Rei, Senhor 

do Fogo Sagrado, 

Conjuro-vos em nome de nosso Pai, Grande Bel Karrano, 
Senhor dos Raiso que nos abençoa e nos guia, 

Conjuro-vos em nome de Bárbara, Soberana, 
Senhora da Família, 

Matriarca, que nos é favorável e nos dá a Vitória, 

Conjuro-vos em nome de Haritza e Madalena, Ciganas das Águas do Amor 
que nos purificam e abençoam, 

Conjuro-vos em nome de Many, que nos ilumina do Alto Céu, 
Conjuro-vos em nome de Luci e Kale, que protegem as Leis de nosso Povo e 

os Laços Sagrados de nossa Gente, 
que nos unem e fortalecem, 

Conjuro-vos em nome de Valone, que nos protege e 

nos dá coragem e vigor para resistir na Guerra dos Caminhos, 
Conjuro-vos em nome de Sindvaly, que protege o pão nosso de 

cada dia e nossa comunidade, 
Conjuro-vos em nome de Ramiro e Taran, 

que protegem nosso Povo 

e a continuação das portas de nossa morada na terra, 
Conjuro-vos em nome de Ziram, Ywza, Manolo, Sara, Tizibor, Ywleda, 

Sandra Rosa e todos os Ciganos e Ciganas da Terra, 
Conjuro-vos em nome do Ar, da Terra, da Água e do Fogo, 

Conjuro-vos em nome das Salamandras, dos Silfos, dos Gnomos, das 

Ondinas, dos Pássaros, dos Cães, dos Peixes, das Cinzas da Fogueira das 
Kumpanias e de todos os 

Senhores da Guerra, do Fogo e da Luz, 
Conjuro-vos em nome de Madina, Dihana, Natasha, Luíza, Zepar, Devana, 

Rania, Linda e de todos os 

Espíritos de todas as Águas do Mundo, 



 

 

 

Conjuro-vos em nome da Lei, que os prende e 
os traz aqui e agora, 

Conjuro-vos em nome de Carmem, que os revela diante de nós, 
Conjuro-vos em nome de Juan, Senhor das Chaves do Invisível,  

Que abre as Portas da Escuridão e os revela inteiramente, amarrados, 
vencidos e desmascarados diante de nós, 

Conjuro-vos em nome de Sulamita, de cuja Luz e Sabedoria nos vem a 

libertação de todo mal visível e invisível, 
Conjuro-vos pelo Poder de Tamirez, Senhora da Terra, 

da Lua e da força masculina, 
Que os derrota, os amarra e os traz rendidos diante deste Fogo  

Aceso em nome de Todos os Espíritos de nosso Povo, 

Que os Ciganos nos sejam sempre favoráveis! 
Eu vos conjuro aqui e agora, ó Força  da Vida! 

Ó vós, Vento Frio, eu vos conjuro! 
Ó vós, Medo Escuro, eu vos conjuro! 

Ó vós, Tristeza, eu vos conjuro! 

Ó vós, Ferimento do Corpo ou da Alma, eu vos conjuro! 
Ó vós, Dor de Amor, eu vos conjuro! 

Ó vós, Ferida na Alma, eu vos conjuro! 
Ó vós, Má Sorte, eu vos conjuro! 

Ó vós, Feitiço Maligno e Inimigo, eu vos conjuro! 
Ó vós, Maldição Proferida, eu vos conjuro! 

Ó vós, Praga Rogada, eu vos conjuro! 

Ó vós, Violência do Inimigo, eu vos conjuro 
Ó vós, Roubos e Assaltos, eu vos conjuro! 

Ó vós, Rancor Nefasto, eu vos conjuro! 
Ó vós, Mau Olhado, eu vos conjuro! 

Ó vós, Espíritos Perturbadores, Inimigos e Hostis, 

Visíveis e Invisíveis, 
Seja Fogo Vivo ou Fogo Morto, 

Eu vos conjuro para que queimem Aqui e Agora! 
Nesta Aratica. Esta... 

Esta, que é feita com aguardente, mel e ervas mágicas,  

Tomai e Bebei, pois estas ervas são boas para ti, estas para ti as tome. E 
que ao beber deste liquido, 

Sejamos livres de todos os males de nosso Corpo, 
de nossa Alma e de nossa Vida! 

E assim como nós aqui presentes,  

Que sejam também libertos, bentos, protegidos e abençoados  
Todos os nossos Amigos que estão fora, 

Mas que com a Graça de nossos Ancestrais, 
Que participam conosco desta Fogueira!" 

 

(faz-se gritos de alegria) 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

ARATICA 
 
Ingredientes 
 

100 grs açúcar branco 
500 ml cachaça 

3 paus de canela 
1 punhado de cravo da índia 
Noz moscada ralada 

Gengibre cortado (1 pedaço pequeno) 
1 maço de hortelã 

100 ml de água 
 

Modo de Fazer 

 
Queime o açúcar e coloque a água como se estivesse fazendo 

caramelo, deixe dissolver, coloque as especiarias, a cachaça e a hortelã, 
deixe ferver, depois de levantar fervura, apague, coe e sirva quente. 

 

Citei no conjuro os termos "Fogo Vivo e Fogo Morto". Em Bruxaria 
Portuguesa, refere-se à origem de um dado mau que a vítima sofre: se for 

advindo de energias nefastas da inveja, do mau olhado e do mau querer de 
alguém que lhe deseja mal, é Fogo Vivo, pois se trata de um mal enviado 
por pessoa viva; e se for advindo de energias emanadas por espíritos 

desencarnados, fantasmas, que perturbam através de assombrações, e 
mesmo através de feitiços de destruição ( onde tais espíritos são 

empregados, para se causar mau a alguém ), aí se denomina Fogo Morto. 
 

E quando me refiro a "coisa arriada, coisa feita, coisa enterrada, coisa 

aguada, coisa queimada, coisa soprada, coisa dita e maldita, coisa 
amaldiçoada", o termo "coisa" é usado para designar seja lá que tipo de 

rito, feitiço ou malefício que tenha sido feito, em qualquer dos elementos da 
Natureza. 

 
 
CONJURO DA ARATICA 

 
Serpentes, Corujas, Gatos e bruxas, 

Alados, Rasteiros, Aéreos e Brazentos: 
feitiços das Drabarinas, 

Madeiras e tocos de árvores furados, 

lar das Sementes e Flores 
Fogo das Santas Kumpanias, 

mau-olhado, negros feitiços, 
cheiro dos mortos, trovões e raios. 

Uivar do cão, pregão da morte; 

focinho do cão e pé do coelho. 
Santa língua de todas as mães 

casada com o amor do parir. 
Inverno de Yasmim e Esmeralda, 

fogo dos noivos ardentes, 

corpos nus dos indecentes, 



 

 

 

Barulho de festa e som de violino, 
desejo de andar nas estradas. 

Barriga  Virgem da mulher solteira, 
falar dos gatos que andam no cio, 

cabeleira morena das ciganas ao vento. 
Com este folego levantarei 
as chamas destas palavras 

que se assemelha a da Ancestralidade, 
das que praticam brujarias 

a cavalo, montadas em suas vassouras de moedas, 
indo-se banhar nos rios 

das areias gordas. 

Ouvi, ouvi! os rugidos 
que dão as que não podem 

deixar de se queimar na aguardente 
ficando assim purificadas. 
E quando este beberagem 

baixe pelas nossas goelas, 
ficaremos livres dos males 

da nossa alma e de feitiço todo. 
Forças do ar, terra, mar e fogo, 

a vós faço esta chamada: 
se é verdade que tendes mais poder 

que os ciganos gritarão, 

aqui e agora, fazei que os espíritos 
dos amigos que estão fora, 

participem conosco desta Fogueira! 
 

 

 
Ainda na cocção, fica um detalhe: na hora em que o fogo arder em 

meio ao conjuro, todos os presentes devem se concentrar em queimar e 
banir aquilo que não mais se quer em suas vidas. Se a quantidade de 
pessoas permitir, há um antigo costume do norte de Portugal, que ensina 

que todos os presentes devem mexer um pouco a Aratica, concentrando-se 
nas chamas para que queimem os males todos de suas Vidas.... 

 
 

Depois de conjurar, tapa-se a panela (ou deixa-se queimar até 

apagar). Antes de beber, cada um fará seus pedidos, daquilo que querem 
atrair para suas vidas. Fazer, por si, é um ritual de purificação da casa, que 

fica impregnada pelo perfume das ervas e especiarias…. e beber é, por si, 
um ritual de purificação do corpo e da alma.....na Festa da Moura Torta, 
conjurar é se conectar à essência  que nos provê dos frutos e das ervas 

presentes na Poção, da Cura e da Poesia......é uma celebração de Alegria, 
Beleza e Magia! 


