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CALÉ DA TERRA

Mabon , o Equinócio de Outono, é o segundo Festival das Colheitas. Na Roda do

Ano da Deusa, e de acordo com a Tradição do Jardim das Hespérides , o

elemento em honra é a Terra.

A Terra nos fala de enraizamento, de sentido de responsabilidade, de

perseverança, da capacidade de concretização dos nossos sonhos e projetos.

Fala-nos também do nosso corpo, o veículo que nossa alma escolheu para estar

aqui, a primeira camada da alma. Ele é constituído pelas substâncias que

compõem o planeta, e um dia será um com o corpo da Mãe Terra.

Calé da Terra nos traz o momento de equilíbrio entre a duração do dia e a da

noite, após o que a duração do dia vai progressivamente diminuindo, a luz

cedendo lugar à escuridão.

A Natureza apresenta em abundância o resultado do seu labor, da sua

capacidade de manifestação. Por onde caminhemos encontramos frutos,

frescos ou secos, de bagas e legumes prontos para serem colhidos e

conservados para o ano inteiro.

A deusa nos ensina a con�ar na sua Generosidade e capacidade de prover ao

nosso sustento e necessidades. Ela nos ensina ainda a con�ar na nossa própria

capacidade de materializar os nossos sonhos e desejos sendo este

precisamente um bom momento de análise desta parte tão importante das

nossas vidas que é nossa capacidade de manter o foco no que queremos

realizar.
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Na Natureza colhidos os frutos, a energia começa a recolher – se para o interior ,

a seiva das plantas começa a baixar , o que atingiu a plena maturação começa

a sua pausa, o descanso e renovação. As folhas mudam de cor , o verde

transforma- se em belos tons de vermelho, castanho, bronze ou laranja ,antes

de atingirem o chão e serem transformadas em matéria – prima para a nova

vida.

Este é para nós o momento de deixarmos ir aquilo que para nós já prescreveu ,

que já deixou de fazer sentido na nossa vida, para que a renovação possa

acontecer.

Atingido o máximo do seu poder, esplendor e glória, este é o momento da

Deusa no seu aspecto Rainha, apresentando – se coroada de frutos e bagas,

ostentando a sua magní�ca capa nos tons da estação em que sobre sai o

laranja , pronta a receber toda a nossa reverência, amor e gratidão.
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Calé da Terra

Calé da Terra é a Grande Mãe das origens, a Grande Geradora de tudo o que é ,

nas cidadã do caos primordial. Ela é a a Magna Mater, a Terra Mater ,a Matéria

de que tudo é feito , de que é feito o nosso corpo, constituído pelos mesmos

elementos que compõem o corpo da Mãe , onde foi gerado, de onde saiu e

aonde regressará um dia. Senhora da Cornucópia da Abundância , a

transbordar agora neste tempo com todos os seus frutos , a natureza da Calé

da Terra é generosa, tanto à superfície como no subsolo.

Calé da Terra é criativa e engenhosa, conseguindo oferecer uma variedade

imensa de formas e paisagens, constituídas por serras e planícies, montes e

vales , grutas abrindo as portas do seu subsolo, riquíssimo, rico em pedras e

águas frescas e termais. Á superfície ,águas correm nos rios ,as veias do seu

corpo ,lembrando que na realidade o corpo de Calé da Terra é mais vasto e

incontido por humanas fronteiras, símbolo da separatividade patriarcal.
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Brigântia

A Alta, A Elevada, Senhora da Soberania, A Tríplice Chama, portadora da luz e

Deusa do Fogo e da Vitória. Brigântia traz três aspectos: Lume da Inspiração

(patrona da poesia, artes, �loso�a e profecia), como Lume do Lar (patrona da

medicina e fertilidade, de pastoras a agricultoras, protetora da casa) e como

Lume da Forja (patrona da metalurgia, ferraria e artes marciais, grande

guerreira).

É patrona de todos esses aspectos assim como das alturas em geral (sejam

montanhas, castros no alto ou pensamentos elevados), dos e das Durvates,

gado e animais domésticos, assim como dos poços e fontes sagradas.
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Brigantia assegura o trânsito entre Inverno e Primavera e garante a promessa

de renascença feita no Solstício de Inverno.

Gaia

Todo poder deve ser regulado por Brigantia. Ela não exerce essa Soberania

diretamente, mas ordena sobre quem a recebe ou não, quem é digno ou digna

de ser chamado “rei” ou “rainha”. Ela marca o sagrado pacto entre o ser

humano e a Terra. Quem não respeitar isto não poderá ser nunca a melhor líder

e as humanas teremos sempre governantes ruins. Seguramente este é um dos

motivos pelo que muitos lugares da nossa Terra foram nomeados na sua honra.

Gaia, representada pelos símbolos das frutas e grãos, foi a grande responsável

pelo nascimento dos poderosos deuses da  , possível graças a

sua união com Urano, o céu. Não só essa “parceria” deu frutos: unindo-se a

Ponto, o mar, surgiram os  ; junto com o próprio Tártaro, criou

os  ; da sua própria carne terrena, as criaturas mortais surgiram.

mitologia grega

Deuses dos Mares

Gigantes

https://app.designrr.io/projectHtml/603784?token=895ad8caf8c2d5ac7e0e951e1774782b&embed_fonts=
https://mitologiagrega.net.br/mitologia-grega/
https://mitologiagrega.net.br/deus-do-mar/
https://mitologiagrega.net.br/14-gigantes-da-mitologia-grega/
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A Deusa Gaia, a grande Mãe Terra. Ela deu forma a tudo e criou seus �lhos: a

terra, os mares, as montanhas, as plantas, os animais, as estrelas. Gaia deu vida

a cada um de seus �lhos para que eles vivam em liberdade e harmonia,

desfrutando da beleza de sua criação.

Vitória

Fazendo jus à sua forte �gura feminina de mãe e mulher, Gaia também teve

papel fundamental nas diversas   – na realidade, ela

somente não aceitava a maneira como era tratada, rebelando-se contra os

responsáveis.

histórias da mitologia grega

, o Equinócio de Outono, é a guardiã dos tesouros do

interior da Terra, as pedras e os metais preciosos que já foram tão abundantes

no nosso território, e o Seu culto permaneceu entre nós como Senhora da

Vitória ou Santa Vitória.

Hespéride de Mabon

https://app.designrr.io/projectHtml/603784?token=895ad8caf8c2d5ac7e0e951e1774782b&embed_fonts=
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Como fase da Lua, Vitória é a Lua Minguante, que simboliza a última colheita,

antes que a morte sobrevenha, criando espaço para a nova vida. Ela convida-

nos ao recolhimento, que nos ajuda a prepararmo-nos para aceitar a

mudança. Como tempo atmosférico, Vitória é o Vento, sempre tão abundante

entre nós, que faz cair as folhas no outono, que contribui para a polinização, que

modela o relevo e nos dá energia. Vitória é a Rainha protetora do território e é a

própria terra. Como Protetora, ela lembra-nos que numa guerra não existem

vencedores nem vencedoras, e que a paz se constrói quando nos asseguramos

de que toda a gente tem o su�ciente para viver, e não apenas nós, que os

interesses de todas as partes estão assegurados.

Ela traz-nos coragem, generosidade, desapego, altruísmo, enfoque no bem

maior, na criação de sustentabilidade. Ela ajuda-nos a compreender que a

verdadeira segurança resulta de con�armos no processo da vida e de

acreditarmos que existem recursos su�cientes para todas/os e que querer

apoderar-se de mais do que aquilo de que necessitamos é apenas um sintoma

de imaturidade.
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As moiras eram as três irmãs, originadas da união de Moro, o Deus do Destino e

da Sorte e Nyx,a personi�cação da noite,o que explica a denominação que fora

dada à elas, de "�lhas do destino".

A palavra Moira signi�ca "parte", por isso as moiras estão associadas às três

partes ou fases da Lua.

Moira Guardiã das Tesouras

Elas eram, como se sabe, as mulheres que determinavam o destino dos deuses

e dos humanos e, a duração do �o da vida.

As moiras eram:

 Cloto:Era a �andeira. Segurava, tecia, e puxava o �o da vida

 Láquesis:Era a distribuidora.Determinava o tamanho do �o, enrolava-o,

estabelecendo a qualidade de vida que cabia a cada um dos indivíduos, e,

sorteava o nome das pessoas que iriam passar daqui para melhor.

 Átropos: Era a inevitável. Cortava o �o da vida e assim, determinava

aqueles que iriam morrer.
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Ficaram também conhecidas em Roma,com o nome de Nona,Décima e

Morta,que tinham as funções de presidir ao nascimento, ao casamento, e à

morte.

Alguns dizem que as �lhas do destino residiam no céu em uma caverna, e, há

que diga também que elas chegavam à um determinado lugar, três noites

antes de uma criança nascer,para que fossem capaz de determinar o destino e

o curso da vida deste indivíduo.

Os poetas antigos descreviam as moiras como deusas de caráter sinistro, com

longas unhas e grandes dentes. Nas artes plásticas, ao contrário, elas eram

lindas donzelas.

As moiras pertencem à primeira geração divina. Sendo assim, elas viveram em

um tempo anterior ao Reinado de Zeus e, os deuses jovens tinham-lhes pouco

respeito e simpatia.

Átropo determinava o �m da vida.Dizia-se também que entre as três irmãs

moiras, Átropos,era a mais baixa,porém,a mais velha, e a mais poderosa de

todas.
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Senhora do Azinheiro

Senhora do Azinheiro é da família do Carvalho . Árvore muito sagrada em várias

culturas , foi sobre ela que a Deusa apareceu na Cova de Iria, e antigamente as

suas folhas foram usadas para predizer o futuro.

A árvores do Azinheiro faziam as coroas para honrar pessoas em destaque. A

Bolota do Azinheiro se faziam as jóias para aumentar a fertilidade.

Na Tradição o pão foi feito deste fruto até o cultivo dos cereias. A sua madeira é

extremamente forte e resistente, segundo os quais se destaca fazer as vigas e

pilares usados nas habitações.
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