


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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SENHORAS 
POMBO 
GIRAS 
ROSAS
Todas as Pombas Giras 
que trabalham com 
Rosas são ligadas à 
sexualidade e à sensu-
alidade, a característi-
ca que distingue a Rosa 
Negra é o seu poder de 
extinguir ações negati-
vas ligadas a questões 
afetivas, sensuais e 
sexuais.

Quem faz trabalhos de 
amarração ou vive do 
adultério são cobra-
dos pelas Pombo Giras 
Rosas.  O ponto de 
atuação desta pomba 
gira é vasto, ela atua 
em campos, bosques, 
florestas, pontos de en-
cruzilhada e qualquer 
outro lugar onde uma 
rosa puder florescer.
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HISTÓRIA 
DE ROSA 
NEGRA

A Pombagira Rosa Negra 
em sua última encar-
nação foi uma escra-

va em uma fazenda na Bahia. 
Adotou o nome Rosa Negra, 
numa alusão à sua pele. Como 
bela negra que era, sofreu mui-
to com os abusos sexuais por 
parte de seu senhor e feitores. 
Para vingar-se, utilizava a ma-
gia negra contra o seus agres-
sores. 

Morreu aos 28 anos, vítima 
de doença venérea. O desen-
carne, aliviou o sofrimento da 
carne, mas não o da alma. 

Dona Rosa Negra hoje, ar-
rependida, dos males que cau-
sou com seus feitiços, trabalha 
para sua evolução como Pom-
bo gira. 

Não se interessa muito pe-
los romances, atua nos casos de 
proteção contra magias e ma-
gos negros. Dona Rosa Negra 
se encontra hoje em paz, bus-
cando evoluir cada vez mais.
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HISTÓRIA DE ROSA CAVEIRA

Trabalha na linha das almas e faz par-
te da falange do Exú Caveira. Ela vi-
veu aproximadamente à 2.300 anos 

antes de Cristo, na região da Mongólia, os 
seus pais eram agricultores e tinham mui-
tas terras. Ela era uma das 7 filhas do casal, 
seu nascimento deu-se na primavera e sua 
mãe tinha um jardim muito grande de ro-
sas vermelhas e amarelas, que rodeava toda 
sua casa.

E foi nesse jardim, onde ocorreu seu 
parto. Seus pais além de serem agriculto-
res, também eram feiticeiros, mas só pra-
ticavam o bem para aqueles que os pro-
curavam, sua mãe tinha muita fé em um 
cruzeiro que existia atrás de sua casa no 
meio do jardim, onde seus parentes eram 
enterrados. 

No parto da Rosa Caveira, a mãe esta-
va com problemas, estava perdendo muito 
sangue e podendo morrer. Foi quando a 
avó da Rosa Caveira que já havia falecida 
há muito tempo, e estava sepultada naquele cemitério atrás de sua casa, vendo o sofrimen-
to de sua filha, veio espiritualmente ajuda-la no parto, conseguiu dar a luz a Rosa Caveira, 
e como prova de seu amor a neta, sua avó, colocou em sua volta, várias Rosas Amarelas e 
pediu a sua filha que a batizasse com o nome de Rosa Caveira, pelo fato dela ter nascido 
em um jardim repleto de Rosas e em cima de um Campo Santo e também pela aparência 
astral de sua mãe que aparentava uma caveira. 

E em agradecimento a ajuda da mesma, ela colocou uma Rosa Amarela em seu peito e 
segurando a mão de sua mãe, a batizou com o nome de Rosa Caveira.

Ela cresceu com as irmãs, mas sempre foi tratada de modo diferente pela suas irmãs, 
sempre quando chegava a data de seu aniversário sua avó ia visitá-la espiritualmente e por 
causa destas visitas e carinho que seus pais tinham a ela, suas irmãs começaram a ficar com 
ciúmes e começaram a maltratar Rosa, debochar dela, dizer que ela era amaldiçoada pois 
havia nascido em cima de um Campo Santo e seu parto feito por uma morta. 
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E a cada dia que se passava, Rosa ficava com 
mais raiva de suas irmãs. Então ela pediu para 
seus pais, que ensinasse a trabalhar com magia, 
mas não para fazer maldade, mas sim para sua 
própria defesa, e ajuda de pessoas que  fossem 
procurar. Sua avó vinha sempre lhe dizer que 
ela precisaria se cuidar, pois coisas muito graves 
estariam para acontecer. Seu pai muito atencio-
so a ensinou tudo o que sabia, e também ensi-
nou-a a manejar espadas, lanças, punhais. 

Sua mãe lhe ensinou tudo o que poderia ser 
feito com ervas, porções, perfumes, e principal-
mente o que se poderia fazer em um Cruzeiro.

Foi aí que suas irmãs ficaram com mais rai-
va ainda, pois ela estava sendo preparada para 
ser uma grande Feiticeira, e sendo ajudada por 
seus Pais e sua Avó, e zombava mais ainda dela, 

chamando-a de mulher misturada com homem e demônio, não por causa de sua aparên-
cia, pois ela era linda, mas sim por vir ao mundo nas mãos de uma Caveira (sua avó), e ter 
nascido em cima de um cemitério.

Suas irmãs se casaram com agricultores da re-
gião, porém uma de suas irmãs (a mais velha), se 
aperfeiçoou em Magia Negra, e por vingança do 
carinho e a presteza que seus Pais davam a Rosa 
e não a elas, não porque seus pais gostavam mais 
dela, pois eles tinham amor igual a todas, mas Rosa 
demonstrava mais interesse do que as outras, ela 
fez um feitiço que matou seus pais.

A Rosa com muita raiva, matou sua irmã e seu 
marido. As outras irmãs com medo dela, juraram 
lealdade a ela e nunca mais zombaram dela.

Aos 19 anos ela saiu ao mundo querendo des-
cobrir algo novo em sua vida, foi quando ela co-
nheceu um homem (Mago) que tinha 77 anos, e 
juntos com seus 4 irmãos, ele foi ensinando a ela 
varias magias e feitiços, tudo sobre a vingança, o 
ódio, a dor, pois esse homem era o Mago mais odia-
do e temido da redondeza pelos Senhores Feudais e 
Magos Negros. Vivia em um cemitério com seus 4 
irmãos e discípulos.
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Ela aprendeu a ver o futuro e fazer várias Magias de um modo diferente, sempre usa-
va um crânio tanto humano como de animal e em sua boca colocava uma rosa amarela, 
foi quando em uma de suas visões, viu suas irmãs planejarem sua morte. Ela por sua vez 
muito esperta, fez uma Magia, que matou todas suas irmãs. Após fazer isso ela voltou a 
companhia do mago, e com sua ajuda percorreu várias aldeias, causando guerras para 
fazer justiça e para livrar os povos dos Senhores Feudais, e também livrar esses povos de 
encantos de Magos Negros e Feiticeiros Malignos, e por causa disso ela era muito venera-
da, adorada e respeita por todos.

Aos 99 anos, seu amado e seu 
mestre, morreu e ela assumiu seu lu-
gar junto com o irmão mais velho do 
mago.

Aos 77 anos ela foi traída por um 
dos irmãos do mago falecido, o tercei-
ro irmão, que a entregou a um mago 
que estava a sua procura, este Mago 
era um dos mais temidos e perversos 
e que sabia o ponto fraco dela.

Com a ajuda desse irmão, esse 
Mago a matou, e degolou a Rosa e 
entregou sua cabeça em uma bandeja 
de ouro rodeada de rosas vermelhas, 
para os Espíritos dos Magos Negros.

Após isso ela ficou aprisionada es-
piritualmente por esse mago até ser li-
berta pelo seu amado e mestre o mago 
falecido, que entregou a falange do 
Exu Caveira.

O irmão do mago que a traiu, 
foi morto 3 anos depois pela própria 
Rosa, que deu sua alma de presente a 
seu Amado e Mestre, se tornando as-

sim seu escravo.

Foi ai que ela começou a trabalhar na linha das almas e ficou conhecida como Rosa 
Caveira (Pomba-Gira Guerreira e Justiceira), pois em sua apresentação astral ela vem em 
forma de mulher ou caveira, ou meio a meio sempre com uma Rosa amarela em suas mãos 
e uma caveira aos seus pés, caveira esta que representa, todos seus inimigos que cruzam 
seu caminho.
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HISTÓRIA DE ROSA MENINA

Aos 13 anos fui 
a m a l d i ç o a -
da por minha 

mãe “Passarás de mão 
em mão quem tem 
sina com o diabo não 
terás a salvação” sai de 
casa e passando perto 
de um cabaré resolvi 
entra para somente co-
nhecer.

Fui bem recebida 
pela dona do cabaré 
que me convidou para 
ali ficar, e ali fiquei fui 
me acostumando com 
aquela vida quando 
um dia me apaixonei 
por um rapaz que ali 
frequentava.

Mas ninguém po-
dia saber dessa paixão 
pois seria mandada 
embora, ele se dizia 
apaixonado e eu ingê-
nua cai descobriram 
esse amor e dali tive 
que sair.

Amei e fui amada desejei e fui desejada mas fui traída fui vítima de falsidade de inveja 
de intrigas o meu amor,por ele era tão grande que por esse amor eu acabei morrendo e 
hoje sou conhecida como a Menina do Cabaré venho hoje nos trabalhos espirituais para 
ajudar pessoas que estão passando por tudo aquilo que eu passei não aceito traições e 
mentiras trabalho para o amor a união cuido bem de minhas médiuns que geralmente 
são novas e estão começando a vida .

Pomba-Gira Menina do cabaré é uma entidade muito carismática e apreciada, pois 
adora trabalhar. Ela trabalha para amor, união, concursos e tudo o que for a respeito de 
progresso material.
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HISTÓRIA DE ROSA VERMELHA

Em um dia, em pleno entardecer. Rosa Vermelha, receosa apressou o passo ao perce-
ber que estava sendo seguida pelo bêbado da cidade. Entrou em ruas, mudou o per-
curso para despistá-lo, mas não adiantava ele ainda a seguia e cada vez mais rápido. 

Por incrível que pareça a cidade estava deserta, e ninguém poderia ajudá-la.

Não conhecia a fama de que 
aquele homem fizesse mal as mulhe-
res, porém que bebia bastante a pon-
to de não dar conta de fazer mal nem 
a ele mesmo. Mas isso não lhe tirava 
o medo e o aperto no coração, mes-
mo a muitos metros de distância ela 
podia ouvir sua respiração seca vin-
da por traz de seus cabelos. Tentava 
pensar no que levaria aquele homem 
a lhe fazer mal, pois nunca fez nada 
a ele.

Talvez sua rara beleza, aos de-
zessete anos chama atenção daquele 
homem. Nunca tinha saído sozinha 
antes, sempre andava na companhia 
de seus irmãos mais velhos. Hoje ao 
sair às escondidas para tomar um ar, 
parecia ter sido castigo isso aconte-
cer. Ser seguida pelo bêbado. Quan-
to se deu conta já estava correndo, e 
ele junto. E em dado momento, uma 
forte mão lhe arranca do chão e com 
a outra tampa sua boca.

A enorme mão daquele homem 
corria pelo seu corpo e ela já enten-
deu todo o motivo da perseguição. 
Luta e debate se para se livrar mas é 
em vão, pois é frágil e delicada.

De repente funda profunda dor 
finca em suas entranhas, sua virgin-
dade estava sendo roubada a força. 



11

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

DAMA DA NOITE, SEU CABARÉ E OS FUNDAMENTOS  - AULA 4 - (2021)

Com os olhos em-
baçados de tanta lágri-
ma ela consegue ver a 
sombra dele se levantar 
e sorrir de seu estado 
frágil. Quando se vira 
vê próximo de sua mão 
uma enorme pedra pon-
tiaguda.

Então aproveita en-
quanto ele está de costas 
fechando o zíper e lhe 
dá uma forte bancada 
na cabeça. Sua face es-
corre sangue, e ele ainda 
vivo lhe aperta o pes-
coço. Ambos caem ao 
chão. Antes de dar seu 
último suspiro ela tem o 
prazer de ver ele falecer 
primeiro.

Passou longos e do-
lorosos anos vagando 
por vales escuros e de 
trevas. Trazia cargas pe-
sadas de outras encar-
nações.

Ter assassinado em 
seu destino tornava seu 
peso ainda maior.

Rosa Vermelha que 
trabalha em encruzilha-
das, cemitérios e Caba-
rés.

Rosa Vermelha é 
Pomba Gira de charme, 
encanto, sensualidade e 
carisma. É especialista 
em assuntos de amor.
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HISTÓRIA DE ROSA AMARELA
Nasceu em uma noite fria e forte tempestade em um pequeno acampamento cigano 

nos arredores de Sevilha. Recebeu esse nome pois sua mãe era uma grande artesã na con-
fecção de perfumes feitos a base de pétalas de rosas.

De pele muito clara e cabelo muito escuro rosa cresceu linda e de coração muito bom 
despertava a inveja de muitas outras ciganas principalmente as que vinham de outros 
acampamentos. Rosa aprendeu a manusear as cartas de baralho a conhecida cartoman-
cia espanhola e ao seu trabalho agregou o dom de confeccionar poções e essências que 
aprendeu com sua mãe. Seu dom espalhou por toda a Espanha e arredores e Rosa passou 
a ganhar muito dinheiro.

Foi pedida em casamen-
to por um cigano de Portu-
gal muito bonito mas também 
muito mulherengo. Ele não es-
tava apaixonado por Rosa. Viu 
nela apenas uma oportunidade 
fácil de pegar todo seu dinhei-
ro e gastar com jogos e bebidas, 
como já fazia há muito tempo.

A Cigana Rosa teve dois fi-
lhos. Foram tempos de lutas pois 
amava seu marido mas não era 
correspondida. Todo o dinheiro 
que ganhava ele gastava princi-
palmente pagando dívidas que 
fazia em mesas de jogos. Um 
dia ele se apaixonou perdida-
mente por outra cigana e fugiu 
com ela levando todas as jóias e 
moedas de ouro que Rosa vinha 
guardando há anos deixando 
Rosa sozinha muito depressiva 
e sem forças para nada.

Por sua família e por todos 
do acampamento Rosa foi cui-

dada e ali criou seus dois filhos. Apesar de ter se entregue a melancolia e baixa auto-estima 
Rosa era muito bonita e dava para ver que por trás dos trapos que insistia em usar e não se 
cuidar, mas ainda existia ali uma linda cigana.
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Um dia, sentada numa grande praça cabisbaixa e muito doente esperava por algum 
cliente para leitura de cartas quando um homem nobre e da corte entregou-lhe uma bra-
çada enorme de rosas amarelas e disse a ela que, num dia lá atrás, a Cigana Rosa com suas 
essências e aconselhamentos havia curado sua mãe de uma terrível depressão e aquelas 
flores eram um gesto de gratidão.

A Cigana Rosa ficou 
muito emocionada e le-
vou aquelas rosas para o 
acampamento e colocou
-as em um vaso lindo de 
cobre. Com o passar dos 
dias, conforme as flores 
iam murchando, moedas 
de ouro iam caindo. 

A nobre senhora da 
corte, em agradecimento, 
havia colocado em cada 
botão de rosa amarela 
uma moeda de ouro. A 
cigana Rosa dali em dian-
te entendeu que se uma 
pessoa lhe fora ingrata, 
não valia a pena, andar 
maltrapilha e se deixar 
cair.

Rosa se reergueu, vol-
tou a se cuidar e passou a 
ajudar a muitos do acam-
pamento com suas moe-
das de ouro e triplicou a 
quantidade de moedas ao 
longo dos anos. Ela se ca-
sou novamente e foi mui-
to feliz. Viu seus netos 
nascerem e desencarnou 
aos 86 anos dormindo 
cercada de rosas amarelas. 

Contam os ciganos mais velhos que seu corpo exalava cheiro de rosas. Rosa Amarela, 
como ficou conhecida, foi acolhida no campo astral e, de imediato, passou a trabalhar prol 
daqueles que sofreram perdas financeiras e foram vítimas de traição e ingratidão. 
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