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CALÉ MÃE

Lamma é o primeiro festival das colheitas da Roda do Ano,a Festa do Pão , ou

bolos que se ofereciam à Deusa em agradecimento pelas primeiras colheitas

dos cereais no verão, e acontece no momento que podemos apreciar a

magní�ca abundância providenciada pela Deusa no seu aspecto Mãe, a que

cria , cuida e alimenta.

As sementes que caíram à terra no inverno germinaram pelo Imbolc ,

�oresceram e foram fecundadas na primavera e agora os frutos, os legumes , os

cereais estão prontos para serem colhidos, ou já o foram, entre nós , em grande

parte. O nosso coração sente – se reconhecido pelo milagre da manifestação.

Sentimos gratidão por tudo o que recebemos e por tudo o que conseguimos

realizar, por todas as graças e todo o sucesso obtido, pela saúde , pela amizade

e o amor das pessoas que estão a nossa volta, pelos novos projetos que vamos

conceber. Está a celebração que deixaram marcas na tradição , visíveis em

todas as festas de verão de caráter religioso, com bolos tradicionais em forma

de vulva, numa homenagem à Mãe e ao Sagrado portal por onde todas e todos

nós passamos para entrar na vida.

A origem desta festa remonta a era Neolítico, quando surgiram as primeiras

sociedades agrícolas, especialmente criadas pelas mulheres, as inventoras

agrícolas, aquelas que começaram a atividade de recolher as sementes ,

lançando – as depois à terra para obterem alimentos para a descendência e

iniciando assim o processo de sedentarização das comunidades humanas.

https://app.designrr.io/projectHtml/598002?token=bff72119358cdc71aa96b6a5a2b177f3&embed_fonts=


Oraculo de Calé - Aula 6

Oraculo de Calé - Aula 6

Calé Mãe é fértil e generosa , com os seus montes representando o ventre

prenhe de vida e as suas húmidas caves e grutas, como símbolo deste lugar

secreto, onde na escuridão germinam as sementes , que as profundas águas

subterrâneas uterinas , da Mãe fazem germinar. A Calé , a Mãe pertencem as

searas, mais abundantes a Sul, as hortas, pomares e todos os campos onde

cultivamos os nossos alimentos.

Pelo corpo de Calé , a Mãe correm cursos de águas propiciadoras de fertilidade,

germinação e crescimento e das suas profundidades jorram nascentes,

alimentando poços e tanques de rega que tanto apreciamos, sobretudo nos

tórridos dias de verão.

Honramos o leite materno ,alimento completo,precioso e insubstituível nos

primeiros meses de vida, Calé , a Mãe a Grande Criadora que cuida de nós com

seu amor nutridor ,é especialmente acarinhada entre nós.

Calé Mãe
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Caria

Deusa Padroeira das alianças entre as Tribos Célticas Lusitanas e Galaicas e

Caria Deusa Mãe, Senhora da Abundância , a Grande Criadora , Grande Mãe

nutridora que nos alimenta e cuida de nós. Caria é a Senhora dos Cereais , a

Mãe do Grão .

Deusa dos grãos. É a força da natureza, do crescimento e da nutrição. Ela rege

as colheitas, os cereais, a vegetação, o renascimento, a magia e a própria Terra.

Suas celebrações incluíam rituais de puri�cação da terra e de incentivo à

abundância das colheitas. Na sua celebração e feito com procissões de

mulheres descalças enfeitadas com�ores do campo. Acreditava-se que, ao

andarem descalças, as mulheres podiam se comunicar diretamente com a

Deusa. Segundo as lendas, Caria trouxe as primeiras sementes de trigo para a

humanidade, ensinando-a a cultivar a terra e transformar os grãos em pão.

Deméter é a protetora das mulheres, da maternidade e do amor conjugal.
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Bazília

 que nos ajuda a sentir criativas e criadoras e a

cuidarmos com autoridade e responsabilidade das nossas criações. Ela é a

Moira Mãe e Parteira. Como fase da lua, Bazília é a Lua Disseminante, que

acontece três dias após a Lua Cheia. Ela simboliza o fruto maduro, pronto a ser

colhido, e convida-nos à autoavaliação, tendo em conta a nossa colheita. Como

tempo atmosférico, Ela é o calor intenso do verão. A Sua árvore é o Freixo, uma

das mais importantes da nossa tradição e em algumas culturas considerada

como a própria Árvore do Mundo. As suas criaturas são os animais que nos

ajudam a ter riqueza, como as ovelhas, as vacas e as cabras domésticas, mas

também a Corça Branca, e a Poupa é sua ave. 

Hespéride de Lammas,
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Senhora da Rocca

Em tempos mais antigos, a roca foi muito utilizada para alcançar estados

alterados de consciência - assim, ela foi associada às artes da adivinhações e

profecias.

Fiar é uma atividade simples mas que induz facilmente ao transe e estados

alterados de consciência.

"É um símbolo de transformação e artes mágicas. O fuso de �ação, de tear, e

outros itens relacionados tornaram-se símbolos empregados dentro das antigas

Tradições de Mistérios Femininos. Estes símbolos também eram associados

com as antigas Deusas conhecidas como "Deusas do Destino" a Deusa Pássaro

era associada com a �ação como evidenciado na arte das rochas e na cerâmica.

A coruja, em particular, parece �gurar de forma proeminente.
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As ferramentas da �ação e da tecelagem eram, através da Europa, os objetos

sagrados das Deusas do Destino que teciam o padrão das vidas dos homens e

das mulheres."

Senhora do Freixo

O freixo é símbolo da fecundidade. É a árvore da mulher por excelência, que ela

tem e escalar para cortar as folhas necessárias à alimentação dos bois e das

vacas. É do freixo que se suspendem certos amuletos, especialmente aqueles

que fazem bater o coração dos homens.

 Ela era invocada geralmente para ajudar. Como  , era associada aos lagos e

poços sagrados, cujos mananciais possuem poderes curativos, como protetora

da gravidez e das mulheres, punindo aqueles que as tivessem ofendido,

agredido, perseguido ou violentado.

Mãe

A Senhora do Freixo simboliza a ponte entre o céu e a terra, ou entre o mundo

e o submundo.

https://app.designrr.io/projectHtml/598002?token=bff72119358cdc71aa96b6a5a2b177f3&embed_fonts=


Oraculo de Calé - Aula 6

Oraculo de Calé - Aula 6

Suas raízes estão conectadas aos mundos crônicos, o tronco está conectado ao

mundo das pessoas e os galhos se estendem aos Mundos Altos. Esta é uma

ponte que liga o céu e a terra. Senhora do freixo é o símbolo de sabedoria, vida,

vitalidade e energia.

Senhora do Pilar

A Senhora do Pilar representa as mães que se sacri�cam pela família , assim

como uma vela que arde e se consome até o �m para que a luz possa nos

iluminar. As Mães se dedicam para a paz e a harmonia na família reinem na

família, fazem de tudo, acreditam muito nelas , esquecendo -se de que a

família tem a sua alma própria que tudo registra e tudo sente e tudo vai de

alguma forma acabar por revelar e manifestar, mas na sua valorização do

sacrifício, a Mãe acaba por se calar ,por fazer de conta ,por �ngir que não houve

, por desculpar depressa demais, por aceitar o inaceitável.

A Senhora do Pilar nos encoraja a trazer a Deusa para o 1º plano, trazendo a

Grande Mãe Criadora que nos fortalece e estrutura a família a base e a proteção

da vida.
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