
 

 

 

 

OS 13 PASSOS DO INICIANTE 
 

O Nascimento da Criança Cigana 
 
 

 
 

 
Quando uma criança nasce ela é a esperança do nascimento de líder é 

tudo e feito para coloca-la no seu destino, cumprir o que foi pré- destinada. 
 

Para que isso ocorra esta criança passa por 3 Ritos. 

 Banho do Nascimento 
 O Elemento Reclamante 
 Apresentação para a Lua 

 

Banho do Nascimento 
 

Este Banho é feito logo após o nascimento do bebê, os Ciganos evitam 
de faze-lo na Lua Minguante, por se tratar de um banho de prosperidade, 
para que não falte recursos para esta criança no decorrer da sua vida. 

 
Este Banho é feito pela mãe da criança e nele ela coloca: 

 Peças de Ouro, dos pais e dos avós 

 Cristais e Pedras  
 Ervas ( louro, calêndula,canela, cravo,jasmin,petalas de rosas 

amarelas,pétalas de girassol ) 
 Gotas de óleo essencial da escolha da mãe 

 
Escolhe o 1º dia que a lua muda a sua fase e se faz o Banho de 



 

 

 

 

Prosperidade. 

 
Após o banho esta criança e a mãe recebe um nome, para os Ciganos, 

a criança tem 2 nomes. 
 
1º nome que ela será apresentada e chamada por todos. 

2º nome que só a mãe conhece, quando há necessidade, esta chama por este 
nome, para que aonde o seu filho estiver ela ouça o chamado da sua mãe e 

responda. 
 

Após o banho e o nome dado a criança, ela vai com a mãe até as 

Shuvanni esta abrirá o seu jogo de cartas e vai ler a mão esta criança e junto 
com a mãe traçar o caminho desta criança, e deixar claro qual o seu destino, 

o que a vidar trouxe para esta criança que esta iniciando a sua jornada. 
 

Feito estes passos a criança junto com a mãe e com Shuvanni que já 

preparou tudo para o Rito, esta criança conhecerá os eu elemento 
reclamante, o elemento que fará parte da sua jornada espiritual e material, 

lhe trazendo intuição, abrindo caminhos, enfim ajudando – a no caminho. 
 

 
 
Rito do Elemento Reclamante 

 
Neste Rito colocamos os 4 elementos a frente da criança, e esta no 

colo da mãe e juntas a Shuvanni e a mãe irão pedir para o elemento 
reclamante se apresentar. 
 

Os Elementais se apresentarão da seguinte forma: 
 

 Elementos e Elementais do Ar 

 

Se for o elemento reclamante da criança, a chama do incenso envolve 
a criança, o elemento ar vem até ela, e a envolve fazendo uma nuvem de 

fumaça,mostrando que é ele o elemento reclamante da criança. 
 

 Elementos e Elementais do Fogo 

 
Se for este o elemento reclamante da criança, as chamas da vela, 

aumentam de tamanho, piscam como se saíssem estrelas de dentro da 
chama, espiralam, e vc der um comando e elas responderem ao comando 

tenha certeza que o fogo é o elemento reclamante da criança. 
 

 Elementos e Elementais da Água 

 

Se for o elemento reclamante da criança, esta começa a suar, soluça, 



 

 

 

 

chora, engasga com a saliva, faz bastante xixi a ponto de molhar a roupa. 

 

 Elementos e Elementais da Terra 

 
Se for o elemento reclamante da criança, esta fica paradinha, imóvel, 

com as pernas e braços parados, fica pesada como uma pedra, e fica gelada, 
 

Estes são os sinais e formas que os elementos e elementais se apresentação 
mostrando qual é o elemento reclamante desta criança. 
 

Com esta informação vamos para o 3º passo  
 

 
Apresentação da Criança para a Lua 
 

Neste Rito de Apresentação para a Lua, está criança será apresentada 
pelo pai, caso este não possa, um dos avôs pode fazer ou o Tio mais velho. 

Na 1º noite de Lua Cheia, este pai pega esta criança no colo e vai no tempo, 
pedir que a Lua seja a protetora e iluminadora do caminho desta criança, que 
o elemento reclamante seja a sua inspiração e intuição, e que o banho de 

prosperidade lhe traga sempre todos os recursos necessários na sua jornada 
de vida. 

 
 
Segue a Oração  

 
Grande Lua protetora dos caminhos ciganos na estrada da vida, seja a 

partir do agora o protetor do caminho desta criança que lhe apresento (dizer 
o nome da criança) 

 
Proteja de dia e de noite durante toda a sua vida, seja a sua fonte intuição, 
lhe mostre o caminho a seguir, mesmo em uma noite escura. 

 
Esteja com ela em todos os momentos e seja a que lhe socorre em um 

momento de aflição, mostre sempre a sua missão dentro da jornada da vida 
e tenho com ela o laço de amor que todos os Ciganos tem por ti Amada Lua. 
 

 
 


