


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 cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Formalmente a iniciação de primeiro grau torna-a uma bruxa(o). 
Como todos os bruxos experientes, existem algumas pessoas que são bru-
xas (ou bruxos) de nascimento muitas vezes podem tê-lo sido desde uma 
encarnação passada. 

Uma boa Sumo Sacerdotisa ou Sumo-Sacerdote costuma detectá-las. 
Iniciar um destes bruxos não é “fazer uma bruxa”; é muito mais um gesto 
bidirecional de identificação e reconhecimento, um Ritual de boas-vindas 
ao Círculo. 

No outro extremo, existem as pessoas que precisam fazer o caminho 
passo a passo, às vezes boas pessoas, sinceras e trabalhadoras que o inicia-
dor sabe que têm um longo caminho a percorrer, e provavelmente muitos 
obstáculos e condições adversas a ultrapassar, antes de se poderem cha-
mar verdadeiros bruxos. 

Mas mesmo para estes, a Iniciação não é um mero formalismo, se o 
iniciador conhecer a sua Arte. Pode dar-lhes uma sensação de integra-
ção, um sentimento que um importante marco foi ultrapassado; e apenas 
por lhes atribuir a qualidade de candidato, (apesar de não parecer terem 
qualquer dom), o direito de se autodenominarem bruxos, encoraja-os a 
trabalhar arduamente para merecerem esta qualidade.
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E alguns menos aptos podem tomá-lo de surpresa 
com uma aceleração súbita no seu desenvolvimento 
após a iniciação; então saberão que a iniciação resul-
tou. 

No meio, encontra-se a maioria; os candidatos de 
potencial médio e forte capacidade de evolução que, 
se apercebem de uma forma mais ou menos clara que 
a Bruxaria é o caminho que têm procurado, mas que 
ainda estão no início das suas capacidades. Para es-
tes, uma Iniciação bem conduzida pode ser uma ex-
periência poderosa e incentivante, um genuíno salto 
dialético no seu desenvolvimento psíquico e emocio-
nal. 

Um bom iniciador tudo fará para que isso acon-
teça. Na verdade, o iniciador não está sozinho na sua 
tarefa (e não nos estamos apenas a referir ao apoio de algum companheiro ou dos outros 
membros do Círculo). 

Uma Iniciação é um Ritual Mágico, que evoca poderes e deve ser conduzido com a con-
fiança plena que esses poderes invocados se irão manifestar. Toda a iniciação, em qualquer 
religião genuína, é uma morte e renascimento simbólicos, suportados de forma consciente. 

No Ritual Bruxaria este 
processo é simbolizado pela 
venda e amarração, o desa-
fio, a provação aceite, a re-
moção final da venda e das 
amarras é a consagração de 
uma nova vida. 

O iniciador deve man-
ter este objetivo claro na sua 
mente e concentrar-se nele, 
e o Ritual em si deve pro-
vocar a mesma sensação na 
mente do iniciado. Em sécu-
los mais remotos a imagem 
de morte e ressurreição era 
sem dúvida ainda mais no-
tória e explícita e provavel-
mente desenrolava-se ainda 
com muito menos palavras. 
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Tudo é preparado como para um Círculo normal, com 
os itens adicionais seguintes também preparados: 

• Uma venda; 

• Uma distância de fio ou corda fina (pelo menos 
2,50m); 

• Óleo de unção; 

• Um pequeno sino de mão; 

• Três comprimentos de corda vermelha: uma com 
2,75m e duas com 1,45m. 

Também é usual, que o Postulante traga o seu próprio 
novo Athame, e corda vermelha, branca e azul para serem 
consagradas imediatamente após a sua Iniciação. 

Devem dizer-lhe, logo que saiba que vai ser Iniciado, 
que tem de adquirir qualquer faca de cabo preto com que 
se identifique. 

A maior par-
te das pessoas 
compra um pu-
nhal com bainha 
vulgar (a bainha 

é útil, para transportá-lo de e para o local de encontro) e 
pintam o cabo de preto (se já não for, claro). Pode não ha-
ver tempo para ele gravar os Símbolos tradicionais no cabo 
antes de ser consagrado; isto pode ser feito mais tarde nos 
tempos livres. 

Alguns bruxos nunca chegam a inscrever quaisquer Símbolos, preferindo a Tradição 
alternativa, que diz que os instrumentos de trabalho não devem ser identificáveis como tal 
para algum estranho.

Sugerimos que as lâminas dos Athames sejam cegas, uma vez que nunca são usadas 
para cortar seja o que for mas são usadas para gestos rituais no que pode ser um Círculo 
apertado e populoso: 

A Preparação
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As três cordas que o iniciado tem que trazer devem ter 2,75m de comprimento cada. 
Gostamos de evitar que as pontes das cordas se desfaçam usando fita ou atando-as com fio 
da mesma cor. 

Também se lhe deve dizer para levar a sua própria garrafa de vinho tinto até para lhe 
dar a entender logo de princípio que as despesas de comida e bebida para o Círculo, quer 
seja vinho para o Círculo ou alguma comida para antes ou depois do Círculo, não devem 
cair inteiramente para a Sumo-Sacerdotisa ou o Sumo-Sacerdote! Quanto aos itens adicio-
nais listados em cima qualquer lenço servirá para utilizar como venda, mas deve ser opaco. 

E a escolha do óleo de unção cabe à Sumo-Sacerdotisa

O Ritual antes do Círculo ser fechado, o Postulante é posto fora do Círculo a Nordeste, 
vendado e amarrado, por bruxos do sexo oposto. 

O pacto de atar é feito com as três cordas vermelhas - uma com 2,75m e as outras duas 
com 1,45m. A corda maior é dobrada ao meio para os pulsos serem amarrados juntos atrás 
das costas e as duas pontas são trazidas para a frente por cima dos ombros e atadas em 
frente ao pescoço, com as pontas caídas a formar uma pega por onde o Postulante pode 
ser dirigido. 

Uma corda pequena é atada no tornozelo direito e a outra por cima do joelho esquerdo 
cada uma com as pontas bem escondidas para que o não magoem. 

Enquanto se estiver a corda no tornozelo, o Iniciador diz:
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 “Pés nem presos nem livres.” 

O Círculo está agora aberto, e o Ritual de Abertura procede como normalmente, ex-
ceptuando o “Portão” a Nordeste que não está ainda fechado e o exortação não ter sido dita. 

Depois do Atrair a Lua, o Iniciador dá a Cruz Cabalística, como se segue: 

“Ateh” (tocando na testa), “Malkuth” (tocando no peito), “ve-Geburah” (tocando no 
ombro direito), “ve-Gedulah” (tocando o ombro esquerdo), “le-olam” (apertando as mãos 
à altura do peito). 

Depois das Runas das Feiticeiras, o Iniciador vai buscar a Espada (ou Athame) ao Altar. 
Ela e o Companheiro encaram o Postulante. 

Então eles declamam o exortação.

O Iniciador então diz: “Ó tu que estás na fronteira entre o agradável mundo dos ho-
mens e os Domínios Misteriosos do Senhor dos Espaços, tens tu a coragem de fazer o 
teste?” 

O Iniciador coloca a ponta da Espada (ou Athame) contra o coração do Postulante e 
continua: 

“Porque digo verdadeiramente, é melhor que avances na minha lâmina e pereças, 
que tentes com medo no teu coração.” 
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O Postulante responde: 

“Tenho duas Senhas. Perfeito Amor e 
Perfeita Confiança”. 

O Iniciador diz: 

“Todos os que assim estão são duplamente 
bem-vindos. Eu dou-te uma terceira para pas-
sares através desta misteriosa Porta”. 

O Iniciador entrega a Espada (ou Atha-
me) ao seu Companheiro, beija o Postulante 
e passa para trás dele. Abraçando-o por de-
trás, empurra-o para a frente, com o seu pró-
prio corpo, para dentro do Círculo. 

O seu Companheiro fecha ritualmente a 
“porta” com a Espada (ou Athame), que de-
pois recoloca no Altar. 

O Iniciador leva o Postulante aos pontos 
cardeais em volta e diz: 

“Tomai nota, ó Senhores do Leste[Sul/
Oeste/Norte] que_________está devida-
mente preparado(a) para ser iniciado(a) 
Sacerdote (Sacerdotisa) e Bruxo(a)”.

Então o Iniciador guia o Postulante para 
o centro do Círculo. Ele e o Círculo circulam 
à sua volta em sentido deosil, cantando: 

“Eko, Eko, Azarak, 

Eko, Eko, Zomelak, 

Eko, Eko, Cernunnos, 

Eko, Eko, Aradia” 

Repetido sempre, enquanto empurram o 
Postulante para a frente e para trás entre eles, 
virando-o às vezes um pouco para o deso-
rientar, até o Iniciador o mandar parar com 
um “Alto!”. 

O Companheiro toca o sino três vezes, 
enquanto o Iniciador vira o Postulante (que 
ainda está no centro) para o Altar. 
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O Iniciador então diz: 

“Noutras religiões o Postulante ajoelha-se enquanto o Sacerdote o olha de cima. Mas 
na Arte Mágica somos ensinados a ser humildes, e ajoelhamo-nos para dar as boas-vin-
das e dizemos...” 

O Iniciador ajoelha-se e dá o “Beijo Quíntuplo” ao Postulante, como se segue: 

“Abençoados sejam os teus pés, que te trouxeram para estes caminhos” (beijando o pé 
direito e depois o esquerdo). 

“Abençoados sejam os teus joelhos, que devem ajoelhar perante o Altar Sagrado” 
(beijando o joelho direito e depois o esquerdo). 

“Abençoados sejam o teu falo (ventre) sem o qual não existiríamos” (beijando acima 
do pêlo púbico). 

“Abençoado seja o teu peito, formado na força [seios, formados na beleza]” (beijando 
o seio direito e depois o esquerdo). 

“Abençoados sejam os teus lábios, que irão proferir os Nomes Sagrados” (abraçando
-o e beijando-o nos lábios). 

O Companheiro passa o compri-
mento de fio ao Iniciador, que diz: 
“Agora vamos tirar a tua medida.” O 
Iniciador, com ajuda de outro bruxo do 
mesmo sexo, estica o fio do chão aos pés 
do Postulante até ao alto da sua cabeça, 
e corta esta medida com a faca de cabo 
branco (que o seu Companheiro lhe 
traz). 

O Iniciador então mede-o uma vez 
à volta da cabeça e ata um nó para mar-
car a medida; outra (da mesma ponta) à 
volta do peito e ata outro nó a marcar; 
outra à volta das ancas atravessando os 
genitais e dá um nó. 

Então retira a medida e pousa-a no 
altar. O Iniciador pergunta ao Postulan-
te: 

“Antes de jurares a Arte, estás pre-
parado para passar a provação e ser 
purificado?” 
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O Postulante responde: 

“Estou.” 

O Iniciador e outro bruxo ajudam o Postulante a ajoelhar-se, e curvar a sua cabeça e 
ombros para a frente. Eles soltam as pontas das cordas que atam os tornozelos e os joelhos 
juntos. 

O Iniciador diz: 

“Passaste o teste com valentia. Estás pronto a jurar que serás sempre verdadeiro com 
a Arte?” 

O Postulante responde: 

“Estou.” 

O Iniciador diz (frase a frase): “Então repete comigo: “Eu,__________, na presença 
dos Todo Poderosos, de minha livre vontade e da forma mais solene juro manter sempre 
secreto e nunca revelar os segredos da Arte, exceto se for a uma pessoa adequada, devi-
damente preparada num Círculo como aquele em que eu estou agora; e nunca negarei os 
segredos a uma pessoa como esta se ele ou ela provarem ser um Irmão ou Irmã da Arte. 

Tudo isto eu juro pelas minhas esperanças numa vida futura, ciente que a minha me-
dida foi tirada; e que as minhas armas se virem contra mim se eu quebrar este juramento 
solene.

O Postulante repete cada frase depois do Iniciador. O Iniciador e outro bruxo ajudam 
agora o Postulante a pôr-se de pé. O Companheiro traz o óleo de unção e o cálice de vinho. 

O Iniciador molha a ponta do dedo no óleo e diz: 
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“Eu por este meio te marco com o Sinal Triplo. Consagro-te com óleo.” 

O Iniciador toca o Postulante com óleo logo acima do pêlo púbico, no seu seio direito, 
no seu seio esquerdo e outra vez acima do pêlo púbico, completando o triângulo invertido 
do 1.º Grau. 

Depois molha a ponta do dedo no 
vinho, diz 

“Consagro-te com vinho” e toca-
lhe nos mesmos locais com o vinho. 

A seguir diz 

“Consagro-te com os meus lá-
bios”, beija o Postulante nos mesmos 
locais e continua “Sacerdote (sacer-
dotisa) e Bruxo(a).

O Iniciador tira-lhe a venda e de-
satam as cordas. 

O Postulante é agora um bruxo 
iniciado, e o ritual é interrompido 
para cada membro do Círculo lhe dar 
as boas-vindas e os parabéns. 

Quando acabarem, o ritual pros-
segue com a apresentação dos instru-
mentos de trabalho. À medida que cada 
instrumento é apresentado, o Iniciador 
trá-lo do Altar e dá-o ao Iniciado com 
um beijo e à medida que se acaba a 
apresentação de cada instrumento este 
leva-o de volta ao Altar. 

O Iniciador explica as ferramentas como se segue: 

“Agora apresento-te os Instrumentos de Trabalho.

 Primeiro, o Athame. Com isto, como com o Athame, dás forma aos Círculos Mágicos, 
dominas, subjugas e punes todos os espíritos rebeldes e demónios, e podes até persuadir 
anjos e espíritos bons. Com isto na tua mão, lideras o Círculo.” 

“A seguir apresento-te o Athame. Esta é a verdadeira arma do bruxo, e tem todos os 
poderes da Espada Mágica.” 

“A seguir apresento-te a Varinha. A sua utilidade é chamar e controlar certos anjos e 
génios quando não seja apropriado o uso da Espada Mágica.” 
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“A seguir apresento-te o Cálice. Este é o receptáculo da Deusa, o Caldeirão de Cer-
ridwen, o Santo Graal da Imortalidade. Neste bebemos em camaradagem, e em honra à 
Deusa.” 

“A seguir apresento-te o Pentáculo. Este tem o objetivo de chamar os espíritos apro-
priados.” 

“A seguir apresento-te o Incensário. É usado para encorajar e dar as boas vindas aos 
espíritos bons e banir espíritos maus.” 

“A seguir e por fim apresento-te as Cordas. Elas são usadas para prender os Sigilos da 
Arte; também a base do material; e também são necessárias para o Juramento.” 

O Iniciador diz: 

“Agora saúdo-te em nome de Aradia, novo Sacerdote(Sacerdotisa) e Bruxo(a)”, e bei-
ja o Iniciado. 

Finalmente, conduz o Iniciado a cada um dos pontos cardeais em volta e diz: “Ouçam ó 
Todos Poderosos do Leste [Sul/Oeste/Norte]; ___________foi consagrado Sacerdote (Sa-
cerdotisa), Bruxo(a) e criança escondida da Deusa.”

Se o Iniciado trouxe o seu novo Athame e/ou as Cordas, ele pode agora, como seu 
primeiro trabalho mágico, consagrá-los com o Iniciador ou com a pessoa que irá ser o seu 
Companheiro de Trabalho, se já for conhecido.



14

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

28/03 - RITUAL DE INICIAÇÃO - PRIMEIRO GRAU- (2022)


