


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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A PROSTITUIÇÃO 
E O SAGRADO

Assim nascem as denominações de Bruxas, 
Pombo Giras ou simplesmente Rainhas.

Em determinadas épocas do 
ano, sacerdotisas e mulhe-
res de todas as classes sociais 

uniam-se sexualmente a reis, sacer-
dotes ou a estranhos. Para os povos 
antigos, a lua era andrógina, como 
disse Plutarco, “chamar-se a Lua 
(Artemis) a mãe do universo cósmi-
co; ela possui uma natureza andró-
gina”. Na Babilônia, o deus-lua Sin é 
andrógino e quando foi substituído 
por Ishtar, esta conservou seu cará-
ter de androgismo. Igualmente no 
Egito, Ísis é denominada Ísis-Neit, 
enquanto andrógina.

Pelo mesmo fato de a lua ser an-
drógina, o homem-lua, cujo repre-
sentante na terra era o rei ou o chefe 
tribal, passava a primeira noite de núpcias com a noiva, a fim de provocar a fertilização 
dela, da tribo e da terra. 

O fato de todos dependerem dos préstimos da lua para a propagação da espécie, da 
fertilização dos animais e das plantas, enfim, da boa colheita anual, em todos os sentidos, 
é que provocou, desde a mais remota antiguidade, um tipo especial de hieròs gámos, de 
casamento sagrado, uma união sagrada, de caráter impessoal.

Trata-se das chamadas hierodulas, literalmente, “escravas sagradas”, porque adjudica-
das, em princípio, a um templo, ou ainda denominadas “Sacerdotisas Sagradas”.
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Em determinadas épocas do ano, sacerdotisas e mulheres de todas as classes sociais 
uniam-se sexualmente a reis, sacerdotes ou a estranhos, todos simbolizando o homem
-Lua, com o único fito de provocar a fertilização das mulheres e da terra, bem como de an-
gariar bens materiais para o templo da deusa (Lua) a que serviam. Tudo isso parece muito 
estranho para nossa mentalidade ou para nossa ignorância das religiões antigas.

Puta, em latim, era uma deusa muito anti-
ga e muito importante. Provém do verbo putare, 
“podar”, cortar os ramos de uma árvore, pôr or-
dem, “pensar”, contar, calcular, julgar, onde Puta 
era a deusa que presidia à podadura. Com o sen-
tido de cortar, calcular, julgar, ordenar, pensar, 
discutir, muitos são os derivados de putare em 
nossa língua, como amputar, computar, reputa-
ção. 

O sentido pejorativo, ao que parece, surgiu 
pela primeira vez num texto escrito entre 1180-
1230 d.c. Não é difícil explicar a deturpação do 
vocábulo.

É que do verbo latino mereri, receber em 
pagamento, merecer uma quantia, proveio me-
retrix, “a que recebe seu soldo”, de cujo acusa-
tivo meretrice nos veio meretriz, que também, 

a princípio, não tinha sentido erótico. Mas, como putas e meretrizes, que se tornaram 
sinônimos, se entrevam não só para obter a fecundação da tribo, da terra, das plantas e 
dos animais, mas também recebiam dinheiro para o templo, ambas as palavras, muito mais 
tarde, tomaram o sentido que hoje possuem.
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Não eram, todavia, ape-
nas mulheres que “traba-
lhavam” para a deusa-Lua. 
Homens igualmente, embo-
ra fosse mais raro, após se 
emascularem, entregavam-
se ao serviço da deusa. 

Na Índia, segundo W. H. 
Keating, os homens de Win-
nipeck consideram o sol 
como propício ao homem, 
mas julgam que a lua lhes 
é hostil e se alegra quando 
pode armar ciladas contra o 
sexo masculino. 

Desse modo, os homens 
de Winnipeck, se sonhas-
sem com a lua, sentiam-se 
no dever de tornar-se cinae-
di, quer dizer, homossexuais. 
Vestiam-se imediatamente 
de mulher e colocavam-se ao 
serviço da lua.

Cibele era a grande deu-
sa frígia, trazida solenemen-
te para Roma entre 205 e 204 
a.c., durante a segunda Guer-
ra Púnica. Identificada com a 
lua, protetora inconteste da 
mulher, seus sacerdotes, cha-
mados Coribantes, Curets ou 
Galos e muitos de seus ado-
radores, durante as festas or-
giásticas da Bona Mater, Boa 
Mãe, como era chamada em 
Roma, se emasculavam e co-
briam-se com indumentária 
feminina e passava a servir à 
deusa-Lua Cibele.
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No Egito e na Mesopotâmia as deusas-Lua Ísis e Ishtar sempre tiveram um grande nú-
mero para os templos, para elas trabalhavam infatigavelmente. 

No judaísmo, as hierodulas causa-
ram problemas sérios. Para Astarté, deu-
sa-lua semítica da vegetação e do amor 
(a Afrodite do Oriente), as hierodulas, 
sobretudo em Canaã, trabalhavam ao 
longo das estradas, quer nos próprios 
santuários da deusa. O dinheiro arreca-
dado, a que se dava o nome de “salário 
de meretriz” ou “de cachorro”, era entre-
gue aos santuários.

Na Grécia, à época histórica, em lugar de oferecer seu corpo e sua virgindade em honra 
da deusa-lua, as mulheres ofereciam sua cabeleira. A Afrodite, divindade do prazer pelo 
prazer, do amor universal, que circula nas veias de todas as criaturas, porque, antes de 
tudo, Afrodite é a deusa das “sementes”, da vegetação, estavam ligadas, à maneira oriental, 
as célebres hierodulas, as impropriamente denominadas prostitutas sagradas.

Essas verdadeiras sacerdotisas entregavam-se nos templos da deusa aos visitantes, com 
o fito, primeiro de promover e provocar a vegetação e, depois, para arrecadar dinheiro para 
os próprios templos. 

No riquíssimo (graças às hierodulas) santuário de 
Afrodite no monte Érix, na Sicília, e, em Corinto, a deusa 
era cercada por mais de mil hierodulas, que, à custa dos 
visitantes, enriqueciam o santuário. Personagens princi-
pais das famosas Afrodisíacas   de Corinto, todas as noites 
elas saíam às ruas em alegres cortejos e procissões rituais.

E o suporte filosófico e místico não vem de religiões 
dogmáticas que foram usadas através do tempo para do-
minar as pessoas, onde culpa, medo e insegurança são es-
timulados nos (as) “seguidores”. 

Em homenagem sincera a tantas mulheres valorosas, 
homens corajosos, que entregaram suas vidas às chamas, 
que resistiram a tortura mas nada revelaram dos SEGRE-
DOS, em homenagem a estes heróis e heroínas  que com 
seu sacrifício salvaram outros para que a tradição conti-
nuasse nos chamamos bruxos e bruxas. 

Porque hoje podemos, nós seus herdeiros (as) espiri-
tuais, dançar em praça pública, dizermo-nos publicamen-
te pagãos (ãs) e sentir que uma nova fase da História se 
aproxima nos dizemos bruxos e bruxas.
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Zaira Male era uma Bruxa que 
fundou a Sociedade “Mulheres 
do Cabaré as Damas da Noite” 

com o objetivo de ter um local para 
as mulheres exercerem o seu Sagrado 
Sacerdocio de fecundar a terra, através 
da troca sexual, e também ensinar Ma-
gia, assim as mulheres poderiam fazer 
os seus encantamentos e manter a tra-
dição e Honrar a Deusa.

Zaira transmitiu seus conheci-
mentos as Aprendizes e ensinou os 
Ritos Sagrados do Templo da Deusa, 
( Zaira era Egipcia e Isis - Ishtar sua 
grande inspiração , e assim nasce o 
Culto e a Casa da Damas da Noite e 
junto o Culto a Sra. Pombo Gira.

As antigas anciãs incorporaram 
no corpo das mais novas capacidades 
mediúnicas para receber e transmitir 
as suas mensagens. As mensagens po-
deriam ser do mais variado conteúdo, 
mas o principal objetivo era ensinar a 
Magia e Encantamentos.

As Senhoras Pombo – Giras tem o 
seu nome Cabalistico Klepoths e cada 
senhora atende por um nome e tem a 
sua história.

HISTÓRIA DA DAMA DA NOITE



8

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

DAMA DA NOITE, SEU CABARÉ E OS FUNDAMENTOS  - AULA 1- (2021)


