


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



3

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

11/04 - RITUAIS, ERVAS E FLORES - (2022)



4

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

11/04 - RITUAIS, ERVAS E FLORES - (2022)

A religião da Deusa não se prende muito a ritos e objetos. Seu maior 
poder está na natureza e as ervas, flores e árvores estão sempre presentes 
em seus rituais. 

É dito que os rituais devem ser feitos ao ar livre, mas sabemos que nem 
sempre isso é possível. As pessoas que moram em cidades e apartamentos 
muitas vezes não possuem condições de realizar um ritual em um bosque. 

Nesse caso, as ervas e flores fazem a presença da natureza dentro de 
um aposento. Segue aqui algumas ervas como opções para realizar rituais 
e suas correspondências. 

Lembre-se de pedir permissão à planta ou árvore para retirar-lhe um 
galho, flor ou ramo. Deixe sempre uma oferenda aos pés dela. 

Sua intuição vai lhe dizer o que é melhor, mas pode ser um pouco de leite, 
vinho, um pedaço de bolo, uma moeda de prata ou uma jóia brilhante. 
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As Ervas do Círculo 

Ao fazer um círculo mágico, você pode decorar as pedras que marcam os pontos car-
deais com flores e ervas: 

NORTE: Cipreste, trigo, samambaia, milho, madressilva, verbena. 

LESTE: Erva-cidreira, visco, salsinha, pinho, acácia, bergamota, cravo, lavanda. 

SUL: Manjericão, cravo, cedro, crisântemo, endro, gengibre, azevinho, heliotrópio, 
zimbro, hortelã. 

OESTE:  Flor de macieira, hibisco, jasmim, bálsamo limão, orquídea, camélia, sabu-
gueiro, narciso, uva, gardênia, urze. 
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Flores em Você 
Você pode usar flores e ervas frescas no seu 

cabelo e corpo durante os ritos. Não é obrigatório, 
use apenas se desejar. 

Carvalho e Pinho são indicados nos ritos de 
inverno, enquanto as grinaldas de flores são mais 
indicadas para ritos de primavera. 

Flores que enchem a noite de perfume, como 
assa-peixe e dama-da-noite, podem ser usadas em 
você nos rituais da Lua Cheia

Ervas nos Rituais de Lua Cheia 

Você deve deixar no seu altar oferendas com flores noturnas, brancas ou de cinco pétalas. 
Que sejam perfumadas para atraírem a Deusa, como rosa branca, íris, lírio, flor-da-noite, 
jasmim noturno, cravo, gardênia e a cânfora, que é muito rica em simbolismo mágico. 
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Oferendas para a Deusa
Todas as flores terrestres ou aquáticas, além de sementes como lírio, lírio da água, 

camélias, mudas de salgueira, rosa branca, íris, lírio, florda-noite, jasmim noturno, cravo, 
gardênia, brotos brancos ou roxos como jacinto, magnólia, urze e lilás. 
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Para a 
Fogueira 

Para um Círculo Mágico 

Para realizar algum ritual com fo-
gueira ao ar livre, utilize uma dessas 
madeiras, ou uma combinação: 

• Sorveira      • Carvalho 

• Cedro         • Zimbro 

• Pinho         • Macieira 

• Choupo 

Se for realizar um 
círculo mágico ao redor 
de uma árvore, utilize 
folhas e sementes des-
ta mesma árvore para 
compor o círculo.  Se 
for realizar suas opera-
ções dentro de casa, uti-
lize plantas domésticas 
consagradas. 

Deixe-as na sua 
área mágica. Se precisa-
rem de Sol, leve-as um 
pouco para fora e de-
pois traga-as para den-
tro.  Toda planta pode 

ser mágica, menos as venenosas.  Algumas são mais recomendadas que outras. 

VEJA ALGUMAS SUGESTÕES:  Alecrim, Azevinho, Violetas africanas, Cactos (to-
dos os tipos) Hissopo Samambaias (todos os tipos), Rosas, Gerânio, Planta-de-Cera (Hoya 
carnosa), Palmas (todos os tipos).
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