


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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SOLSTÍCIO DE VERÃO:

Na noite de Litha – Solstício de Verão – fadas, duendes e toda a sorte de elementais 
correm pela Terra, celebrando o fervor da vida. Este é o dia mais longo do ano, po-
rém a partir daqui as noites serão maiores do que os dias, trazendo paulatinamente 

o inverno à Terra.

Litha era celebrado com grandio-
sas fogueiras pelos povos da Europa. 
As fogueiras representam o grande 
poder do Rei Solar e concediam mais 
energia ao astro para que o Verão du-
rasse mais tempo de forma que o in-
verno não fosse tão rígido.

Litha  também era comemora-
do nos tempos antigos com jogos e 
festivais. O corpo e o físico são reve-
renciados nesta data. Nesse dia o Sol 
atingiu a sua plenitude. O Deus chega 
ao ponto máximo de seu poder. Este é 
o único Sabbat em que às vezes se fa-
zem feitiços, pois o seu poder mágico 
é muito grande.

Os Pagãos sempre reconheceram 
o poder de força e criação do Sol. Este 
é o tempo ideal de celebrar a vida e 
o crescimento e a hora de pedir por 
coragem, energia e saúde. Uma das 
tradições do Solstício de Verão con-
siste em colher flores em um parque, 
bosque ou jardim e levar até uma fonte cristalina oferecendo-as ao Povo das Fadas que são 
facilmente acessados nesta data.

Celebração do Ritual de Litha

Em Litha celebramos a abundância, a luz, a plenitude, a alegria, o calor e o brilho da 
vida proporcionados pelo Sol. Nesse instante o Sol transmuta as forças destrutivas com a 
luz do amor e da verdade.

Litha  é o auge do poder do Sol, a Deusa foi fertilizada e partir de agora o Deus Sol co-
meçará lentamente sua caminhada rumo ao País de Verão e morrerá em Samhain.
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COMO FAZER 
O RITUAL DE LITHA

Durante o ritual de Litha o Sol alcançará seu ápice de poder. A Terra está cheia de ver-
de e assegura a promessa de uma colheita abundante. A Deusa Mãe é vista em estado de 
gravidez e o Deus é honrado como o Sol supremo. 

O Solstício de Verão é o dia mais longo do ano. É uma celebração de paixão e sucesso. 

É um tempo bom para realizar feitiços. 

Podemos usar girassóis 
para decorar o altar e esta tam-
bém é uma boa noite para co-
mungar com duendes e fadas.

PARA FAZER O 
RITUAL DE LITHA 
VOCÊ PRECISARÁ DO 
SEGUINTE MATERIAL:

• Caldeirão com água

• Incensos de olíbano

• Velas azuis, verdes e la-
ranjas

• 1 pão de cereais

• Bastão para invocar

• Pétalas de rosas brancas, 
vermelhas e amarelas

• 13 pedras de rio

• O cálice com vinho

• Bananas, maçãs, abacaxi 
e peras
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Faça um Círculo de mais ou menos 3 metros ao redor do altar com as pedras de rio. 
Espalhe as velas e os incensos por todo local e acenda-os. Faça um arranjo com as frutas 
e coloque-o juntamente com o pão e o vinho, em cima do altar. O caldeirão deve ficar nos 
pés do altar.

Lance o Círculo normalmente, 
pegue o bastão e diga:

“CHAMO POR AQUELE QUE 
É O SENHOR DA LUZ E DA 
VIDA. AQUELE QUE ABEN-
ÇOA O SOLO COM FERTILI-
DADE E COM A SUA IMENSA 
LUZ. OH, PODEROSO DEUS 
DA ILUMINAÇÃO. GUIE-ME 
PELO CAMINHO QUE LEVA 
AOS REINOS DOS DEUSES”.

Gire em torno do caldeirão 
dizendo ininterruptamente:

“DANÇO EM VOLTA DO CAL-
DEIRÃO. DERRAME SOBRE 
MIM A LUZ DA ILUMINA-
ÇÃO”.

Quando girar em volta do 
caldeirão, mentalize que um 
poderoso redemoinho de luz 
dourada, envolve todo o seu ser. 
Quando sentir que a sua mente encontra-se em estado alterado, pegue as pétalas de rosas 
e comece a espalhar por todo Círculo e despeje um pouco da água do caldeirão, dizendo:

“QUE SEJA CELEBRADA A LUZ, ALEGRIA E FORÇA DO SOL. QUE SUA LUZ ME 
ABENÇOE ATRAVÉS DO PODER DE TODOS OS DEUSES ANTIGOS”.

Após espalhar as pétalas, coloque suas mãos sobre o caldeirão, em forma de benção e 
diga:

“QUE A LUZ, FORÇA E BRILHO DO SOL ESTEJAM PRESENTES SOBRE TODO UNI-
VERSO. QUE OS NOSSOS DESEJOS FERTILIZEM, QUE AS NOSSAS ASPIRAÇÕES SE 
CONCRETIZEM. PELO PODER DA GRANDE DEUSA, PELO PODER DO GRANDE 
DEUS E PELO PODER DO 3 VEZES O 3, QUE ASSIM SEJA E QUE ASSIM SE FAÇA”.
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Vá até o altar, pegue o cálice e o eleve aos céus dizendo:

“QUE OS DEUSES SEJAM TESTEMUNHAS DO MEU ATO, POIS FAÇO ESTA LIBAÇÃO 
EM NOME DAQUELE QUE É MAIS ANTIGO QUE A VIDA, AQUELE QUE É CHAMA-
DO POR DIVERSOS NOMES, A GRANDE LUZ VIVIFICADORA QUE ABENÇOA O 
SOLO COM SUA IMENSA LUMINOSIDADE”.

Tome um gole do vinho e derrame um pouco no chão.

Destrace o Círculo Mágico normalmente.
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