


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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RITUAL DO SAMHAIM
O Samhaim é a época em que acredita-se 

que as almas dos mortos retornam a suas casas 
para visitar os familiares, para buscar alimen-

to e se aquecerem no fogo da lareira. 
Alguns autores acham que não existe 
nenhuma evidência que relacione o 

Samhain com o culto dos mortos e que esta 
crença se popularizou no século XIX.
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O ritual da Queima de Pedidos é um ritual de Samhain que tem o intuito de banir tudo 
o que for negativo e atrair tudo o que for positivo.

MATERIAL:  

• 2 pedaços de papel em branco;

• 1 lápis;

• Álcool de cereais;

• 1 folha de louro;

• Seu caldeirão.

Em um dos pedaços de papel você 
escreve tudo o que for negativo e que 
deseja afastar de sua vida como pro-
blemas, pessoas indesejadas, doenças, 
complicações e etc. No outro pedaço 
você escreve tudo o que for positivo e deseja atrair para sua vida como soluções, pessoas 
confiáveis, saúde, prosperidade, amor e etc.

Escreva com detalhes em ambos os papéis, assine no final de cada um deles e escreva a 
seguinte frase: Que tudo isso seja correto e para o bem de todos.

Coloque o álcool no seu caldeirão, acenda o fogo e jogue o papel que contém os pontos 
negativos. Enquanto você o assiste queimando, concentre-se na chama e veja o mal sendo 
banido para longe de sua vida. Converse com a Deusa e com o Deus e peça para que estas 
forças negativas sejam anuladas e transmutadas. Quando o fogo acabar, parta para a se-
gunda parte do ritual.

Coloque mais um pouco de álcool no caldeirão, acenda o fogo e jogue agora o papel 
com os pontos positivos. Enquanto você o assiste queimando, coloque as folhas de louro 
dentro do fogo, concentre-se na chama e veja a energia positiva sendo trazida para a sua 
vida. Depois que o fogo acabar, concentre-se na fumaça oriunda das folhas de louro. Elas 
estão indo em direção a Deusa. Peça para que a energia positiva fique sempre presente em 
sua vida.

RITUAL DE SAMHAIN: 
QUEIMA DE PEDIDOS
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BRUXA CONSAGRANDO SUA CORDA: 

A Corda da Bruxa (Witch’s Ladder) é utilizada para diferentes feitiços. Porém, como 
um ritual de Samhain, é tradicionalmente trançada para os mesmos fins do ritual anterior. 

A Corda da Bruxa simboliza o cordão que nos liga à outra dimensão e também simbo-
liza o cordão umbilical, fonte de vida.

Para confeccionar uma Corda da Bruxa você precisa de barbantes coloridos, onde cada 
cor terá um significado. Você poderá usar até três cores na sua! Algumas cordas, quando 
feitas para determinados feitiços, são feitas de fios de cabelo. 

Ao longo da corda fixe símbolos que traduzam 
seus desejos para o próximo ano como corações, 
moedas, pedras específicas e etc. Fixar penas inten-
sifica o poder da corda.

AS CORES DOS 
BARBANTES REPRESENTAM: 

• BRANCO: Paz e harmonia;

• VERMELHO: Afastamento dos inimigos, 
vencimento dos obstáculos, atração de garra e de 
coragem;

• LARANJA: Sucesso e prosperidade;

• ROSA: Atração de amor;

• PRETO: Proteção e afastamento do azar;

• VERDE: Abundância;

• AMARELO: Atração de saúde e sorte no co-
mércio.

Após escolher as três cores, tente cortá-los na medida de sua altura e então comece a 
trançá-los, sempre mentalizando tudo o que deseja atrair para sua vida, já simbolizado nas 
cores. Ao finalizar, prenda os símbolos que possam traduzir seus desejos e/ou as penas, 
caso as possua.

RITUAL DE SAMHAIN: 
TRANÇANDO UMA 
CORDA DE BRUXA
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Coloque a corda sobre seu altar na noite do Sabbat Samhain e faça sua consagração 
durante a cerimônia. Após a cerimônia, pendure a corda em algum local de sua casa e, toda 
vez que visualizá-la, lembre-se dos desejos que fez ao criá-la.

Coloque o álcool no seu caldeirão, acenda o fogo e jogue o papel que contém os pontos 
negativos. Enquanto você o assiste queimando, concentre-se na chama e veja o mal sendo 
banido para longe de sua vida. Converse com a Deusa e com o Deus e peça para que estas 
forças negativas sejam anuladas e transmutadas. Quando o fogo acabar, parta para a se-
gunda parte do ritual.

Coloque mais um pouco de álcool no caldeirão, acenda o fogo e jogue agora o papel 
com os pontos positivos. Enquanto você o assiste queimando, coloque as folhas de louro 
dentro do fogo, concentre-se na chama e veja a energia positiva sendo trazida para a sua 
vida. Depois que o fogo acabar, concentre-se na fumaça oriunda das folhas de louro. Elas 
estão indo em direção a Deusa. Peça para que a energia positiva fique sempre presente em 
sua vida.
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Para este ritual de Samhain você vai precisar de:

MATERIAL:  

• Caldeirão;

• 1 vela preta;

• 1 vela laranja;

• 1 maçã;

• 1 pão feito por você;

• 1 romã;

• 2 pedaços de papel em branco;

• 1 lápis;

• Alecrim;

• 1 colher de pau;

• Álcool de cereais;

• Cálice com vinho.

Coloque o caldeirão sobre o altar com a vela laranja do lado direito e a vela preta do 
lado esquerdo. A maçã fica perto da vela laranja e a romã fica perto da vela preta. 

Trace o Círculo Mágico e diga:

Neste dia sagrado, no qual o véu que separa os mundos se encontra mais fino, somos vi-
sitados por nossos Ancestrais.

Que a Deusa Anciã e o Senhor das Sombras possam abençoar todos os amados que vie-
rem partilhar deste Rito de Sabbat.

Acenda as velas dizendo:

Sagrados Ancestrais, venham a mim. Nesta noite eu canto a magia e realizo este ritual 
em homenagem àqueles que partiram ao País do Verão. Que este Rito seja agradável aos 
olhos daqueles que já se foram. Abençoados sejam todos eles.

RITUAL DE SAMHAIN
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Eleve o Caldeirão, dizendo:
Este é o ventre da Mãe, o Caldeirão dos fins e recomeços.

Coloque-o novamente no lugar e pegue um pedaço de papel. Nele, escreva tudo o que 
você quer afastar de sua vida. Acenda-o na vela preta e deixe-o queimar dentro do Cal-
deirão. Quando o primeiro pedaço de papel terminar de queimar, pegue o outro pedaço 
e escreva tudo o que você deseja atrair para sua vida. Acenda-o na vela laranja e deixe-o 
queimar dentro do Caldeirão. Coloque o alecrim no Caldeirão junto das cinzas e comece 
a mexer a mistura com a colher de pau no sentido horário dizendo:

Que o velho morra e que o novo possa entrar. Pelo poder da Vida e da Morte,
Saúdo os espíritos nesta noite de Samhain.

Coloque um pouco de álcool no Caldeirão e então ponha fogo dizendo:
Através desta luz e pelo mar além, saúdo todos os espíritos nesta noite de Samhain.

Olhe para as chamas do fogo e mentalize todos os seus desejos.

Com o seu Athame, abra a romã, coma algumas sementes enquanto pensa nas coisas 
negativas que deseja afastar de sua vida. Coloque algumas sementes no fogo.

Parta a maçã ao meio, coma uma das partes e jogue um pequeno pedaço nas chamas 
do Caldeirão. Mentalize agora tudo o que você quer atrair de positivo. Com sua colher de 
pau, mexa o conteúdo do Caldeirão e então diga:

Que o negativo se torne positivo, Que o mal se transforme em bem,
Que a doença se torne saúde, e o ódio em amor.

Beba um gole de vinho e despeje um pouco dentro do Caldeirão, fazendo uma ofe-
renda à Deusa e ao Deus enquanto diz:

Faço esta libação em homenagem à Deusa e ao Deus. Homenageio também a todos os 
meus Ancestrais. Que assim seja e que assim se faça!

Toque o pão com o Athame e diga:
Eu te consagro em nome dos Antigos. 
Que você me traga saúde, sucesso, prosperidade e amor.

Coma um pedaço do pão.

Cante, dance e festeje em homenagem à Deusa e aos seus antepassados. Agradeça aos 
Ancestrais e destrace o círculo.

Coloque o restante do pão sob uma árvore ou em um jardim como oferenda aos seus 
Ancestrais.
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