
AULA 48



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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LAÇOS ESPIRITUAIS 
SECRETOS

Muito se fala sobre o Pentagrama, e hoje em dia, infeliz-
mente, temos a banalização do símbolo, que remonta a um 
grande poder e segredo universal. 

Afinal este símbolo se refere ao “Microcosmo”, ou o “Ser 
Humano Perfeito”, como Da Vinci colocava. Mas nos dias 
atuais muitas pessoas sem conhecerem a profundidade deste 
símbolo, o usa como adorno, símbolo de sua religiosidade, e 
objeto decorativo.

Na Antiga Tradição, ou como muitos chamam à Old Reli-
gion, o pentagrama simbolizava o grau iniciático do adepto, 
os seja, quando um iniciado ganhava o direito de ostentar um 
pentagrama em seu peito, símbolo esse que só podia lhe ser 
dado pelo seu Mestre, isso demonstrava que ele já havia al-
cançado o grau evolutivo do pentagrama.

O Pentagrama é um termo que você já ouviu falar, ligado 
intimamente às práticas de magia. Este texto vai esclarecer, 
sob o ponto de vista da magia branca e seus rituais o real sig-
nificado do Pentagrama.
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O PENTAGRAMA ESOTÉRICO é um símbolo e 
um instrumento de meditação e de trabalho interior. A 
estrela de 5 pontas devidamente paramentada com os 
símbolos sagrados é chamada de Pentagrama Esotérico. 
O Pentagrama expressa o domínio do Espírito sobre os 
Elementos da Natureza. 

O Pentagrama sempre foi objeto de vivo interesse. Já 
utilizado pelos egípcios, ele foi também altamente con-
siderado pelos druidas sob a forma de uma estrela regu-
lar de cinco pontas chamada “pé dos druidas”. 

Para Pitágoras, o Pentagrama era o símbolo do hi-
meneu celeste: a fusão da alma com o Espírito.

O Pentagrama é associado ao grau de Mestre Eleito 
da Maçonaria, no rito Escocês. No Pentagrama Esotéri-
co estão inscritas as proporções exatas do Athanor, es-
sencial à realização da Grande Obra.

O PENTAGRAMA GNÓSTICO é a humana figura 
com quatro membros e uma ponta superior única, que é 
a cabeça. O Pentagrama, elevando para o ar seu raio su-
perior, representa o Salvador do Mundo. O Pentagrama, 
elevando para o ar suas duas patas inferiores, representa 
o Bode do Aquelarre. Uma figura humana com a cabeça 
para baixo representa, naturalmente, a um demônio, ou 

seja, a subversão intelectual, a desordem ou a loucura.
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O Pentagrama é o SIGNO DA ONIPOTÊNCIA MÁGICA. O melhor “eléc-
trum” é uma estrela flamígera com os sete metais que correspondem aos sete 
planetas. Estes metais são:

METAL PLANETA

Ouro (Au) Sol

Prata (Ag)  Lua

Cobre (Cu) Vênus

Mercúrio (Hg) Mercúrio

Ferro (Fe) Marte

Estanho (Sn) Júpiter

Chumbo (Pb) Saturno

Na parte traseira do 
Pentagrama afixam-se os 
7 metais acima descri-
tos para que seu poder 
se amplifique ao máxi-
mo, de acordo ao grau 
de energia interna, espe-
cialmente sexual, por nós 
acumulado. 

Deve-se pedir a al-
gum ourives para que 
solde ou cole um micros-
cópico fragmento dos 7 
metais. No caso do mer-
cúrio, por ser um metal 
líquido, deve-se criar um 
artifício para que este não 
escorra e se perca.

No Pentagrama Eso-
térico encontramos símbolos sagrados, astrológicos, astronômicos, cabalísticos e nume-
rológicos de alta transcendência, os quais representam as diversas forças e poderes que o 
Mago deve manipular para sua proteção, autoconhecimento e auto-realização.
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PALAVRAS HEBRAICAS DO 
PENTAGRAMA ESOTÉRICO
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O TRABALHO PSICOLÓGICO É 
REPRESENTADO NOS 7 SIGNOS PLANETÁRIOS 

DO PENTAGRAMA ESOTÉRICO
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OUTROS SÍMBOLOS INSERIDOS 
NO PENTAGRAMA ESOTÉRICO
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O Pentagrama simboliza o domínio do Espírito sobre os elementos da natureza. Com 
este signo mágico podemos comandar as criaturas elementais que povoam as regiões do 
fogo, do ar, da água e da terra. Ante este símbolo terrível tremem os demônios, os quais 
fogem aterrorizados.

O Pentagrama com a ponta superior para cima serve para afugentar os tenebrosos. 
Com a ponta para baixo, serve para chamá-los. Posto no umbral da porta com a ponta 
superior para dentro e os dois ângulos inferiores para fora ele não permite a passagem aos 
magos negros. 

O Pentagrama é a Estrela Flamígera, o signo do Verbo feito carne. Segundo a direção 
de seus raios pode representar Deus ou o diabo; o Cordeiro Imolado ou o Bode de Mendés. 

O Pentagrama representa o Homem Completo. Com o raio superior para cima é o 
Mestre. Com o raio superior para baixo, e as duas pontas inferiores para cima, é o anjo 
caído. 
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