


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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LUA DA BENÇÃO
Em janeiro ocorre o Esbat da Lua da Benção, primeira das treze 

luas que virão no ano que se inicia.  É o momento onde vemos a natu-
reza em sua plena maturidade.

As sementes germinaram e chegou a hora de pensar no que será 
guardado para o inverno e relembrar os “grãos” (sonhos) que foram 
plantados em Setembro, na Lua dos Ventos. Agora é chegado o mo-
mento de preparar-se para a materialização dos frutos de nossas ações. 

Última lua antes da primeira colheita. É amarela como o hidromel. 

Por estar próximo de começar as colheitas e do tempo que os an-
tigos pagãos preparavam os prados para as celebrações das colheitas, 
se torna um bom momento de pedir a benção e proteção para o novo 
ciclo. Hora de ter tranquilidade, foco nos objetivos, relembrar e “guar-
dar” as lições aprendidas.

ERVA: madressilva | COR: amarela

Momento ideal para: preparar-se para o sucesso, meditar sobre os 
objetivos e planejar o futuro, escrever no Livro das Sombras as bên-
çãos desejadas para o próximo ano e marcar as que conseguiu no final 
do mesmo.
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Como a celebração da Lua 

é feita uma vez ao mês, podemos 
dizer que ela também pode ser 

encaixada na Roda do Ano 
e seus significados. 

OS ESBATS NA 
RODA DO ANO
OS ESBATS NA 
RODA DO ANO
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ERVA: Madressilva 
COR: Amarela. 

É a última Lua antes da primeira co-
lheita, onde é celebrada com danças e mú-
sicas. É considerada a Lua dos sonhos, por 
conta dessa atmosfera da colheita que se 
aproxima, é momento de se preparar para 
os frutos de nossas ações.

JANEIRO - 
Lua das Bençãos:

ERVAS: Louro e Mirra |  COR: Verde Escura. 

FEVEREIRO – Lua da Colheita:

É chegada a primeira colheita, independente de quais sejam os frutos que 
deram, agradecemos e continuamos a persistir em nossos sonhos. 

Também é ideal para o fortalecimento de laços.
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ERVAS: 
Avelã, 
Alecrim 
e Louro 
 
COR: 
Marrom  

MARÇO – Lua da Cevada/Milho:

A segunda colheita chegou, momento de de agradecimento pelo que obtivemos e 
organizamos nossas vidas tanto internamente quanto externamente.

ABRIL – Lua de Sangue:

ERVA: 
Cipreste 
 
COR: 
Vermelha  

O inverno se aproxima, e antigamente era a época de se caçar para estocar 
suprimentos para toda a estação fria. Também é válido refletir sobre o ciclo da 

vida por conta do sabbat que se aproxima, assim como se desfazer daquilo 
que não precisa mais, seja metaforicamente falando ou não.
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MAIO – Lua Escura:

ERVA: 
Cedro
 
COR: 
Cinza

A Lua escura vem junto do inverno para refletirmos sobre o perdão a si mesmo 
e ás pessoas que estão em nossa volta. Então se for preciso se comunicar, entender 

situações e nos fortalecer, o faça. Encare os medos e conserte seus erros.

JUNHO – Lua do Carvalho:
ERVA: 
Carvalho, 
Patchouli, 
Mirra e 
Gengibre
 
COR: 
Violeta

Passamos pelo solstício de inverno, e os dias se tornam maiores do que 
as noites. Esse é o momento do renascimento, onde a luz ilumina 

a nossa alma para orientar-nos em nossos caminhos.
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ERVAS: 
Bétula e Rosa Branca 
 
COR:  Roxa  

JULHO –
Lua do Lobo:

Estamos no ápice do inverno, então 
use-o para trabalhar o seu interior. 
Em breve estaremos passando pela 
primavera, onde sairemos da reclu-
são. Sendo assim, se prepare para 
dar início aos projetos que quer 
realizar.

AGOSTO – Lua da Tempestade:
ERVA: 
Lavanda 
 
COR: 
Azul 

Mês em que temos o equinócio da primavera, finalmente despertamos para 
semear de nossos desejos, deixando que o vento carregue boas energias 

para as transformações esperadas. Bem como, podemos desejar que o vento 
leve consigo aquilo que não nos pertence mais.
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SETEMBRO – Lua dos Ventos:

ERVA: 
Amieiro
 
COR: 
Branco

Mês em que temos o equinócio da primavera, finalmente despertamos para 
semear de nossos desejos, deixando que o vento carregue boas energias para 

as transformações esperadas. Bem como, podemos desejar que o vento 
leve consigo aquilo que não nos pertence mais.

OUTUBRO – Lua das Sementes:

ERVA: 
Manjericão
 
COR: 
Verde Claro

Em plena germinação das sementes, é o mês ideal para focarmos no 
desenvolvimento de algum projeto. Com a união dos deuses, temos energia 

necessária para que a vossa fertilidade nos renda uma boa colheita.
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ERVAS: 
Rosas 
Sândalo 
 
COR: 
Rosa 

NOVEMBRO – Lua da Lebre:

Certamente, a lebre é a principal simbologia da fertilidade, principalmente no 
sabbat de ostara. Celebrar a própria vida e a união pode ser uma boa pedida, assim 
como reconhecer nossas sombras trazendo equilíbrio para si próprio. Fazendo isso, 

é uma forma de demonstrar amor á sua vida.

DEZEMBRO – Lua Brilhante:

ERVA: 
Flores do 
Campo 
 
COR: 
Laranja

Entramos no verão e o ano se finda por aqui. Agradeça pelos aprendizados 
que teve ao longo dos meses, assim como as conquistas que obtivera. 

Prepare-se para o início do ciclo, tomando decisões para o ano seguinte.
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13ª Lua – Lua do Vinho:

Durante o ano solar pode haver doze luas cheias, enquanto outros anos 
podem haver treze. A cor dessa lua é vermelho púrpura o que lembra 

o tom do vinho e da vida (sangue). 

Dentre as lunações especiais, a segunda Lua Cheia do mês também é conhecida 
como a Lua Azul. E a segunda lunação é mais poderosa do que a primeira.
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