


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 caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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A LENDA DO 
TARÔ LENORMAND 

E NAPOLEÃO

Conta essa lenda que o famoso líder militar e politico Napoleão tinha uma ocultista 
particular que lhe dava conselhos e predições sobre o futuro. Essa ocultista era 
Marie Anne Lenormand, que usava o Tarô clássico de 78 laminas como oráculo. 

Porém Napoleão se sentia frustrado com algumas cartas de significado muito universais e 
pouco prático, como por exemplo: “Deve atacar tal lugar?”, e então cartas como Julgamen-
to, Louco, Lua etc, remetia a significados que não eram tão incisivos em um “sim” ou “não”.

Para corrigir isso, a madame Lenormand criou o seu próprio baralho de Tarô, com 
apenas 36 cartas e significados mais diretos,para atender ao seu mais ilustre cliente.

 “The New Lenormand”.O baralho só passou a ser chamado “Petit Lenormand” (Pe-
queno Lenormand) numa reedição que aconteceu após a morte de Lenormand, na segun-
da metade do século XIX. 
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AS CARTAS DO 
BARALHO LENORMAND 

1 - Cavaleiro
Você está sendo cha-

mado a agir de forma 
correta e ousada. Abra-se 
para o novo e deixe seu 
espírito de liderança guiar 
seus passos (Cavaleiro). 
O momento possibilita a 
realização de um sonho, a 
concretização de um pro-
jeto ou uma união afetiva.

2 - Os Trevos
Você está sendo 

chamado a se conscien-
tizar da importância de 
manter a confiança e de 
buscar a sabedoria inte-
rior para enfrentar as si-
tuações adversas da vida 
(Trevo), e, ao mesmo 
tempo, exercitar sua ca-
pacidade compartilhar: 
dar e receber, proteção, 
generosidade, bondade; 
prenuncia uma provável 
entrada de recursos.

3 - Navio
Você está sendo convi-

dado a dar um novo rumo 
à sua vida; a explorar novos 
horizontes (Navio); feliz-
mente você sobreviveu; o 
grande desafio terminou, 
apesar de tê-lo deixado sem 
energias, sentindo-se frus-
trado e sem esperanças.
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4 - Casa
Você está sendo cha-

mado a dar mais atenção 
à segurança material, à 
família e à relação afetiva 
tão necessária para que 
possa atuar no mundo 
(Casa), mas o fundamen-
tal é desenvolver a sua au-
toconfiança e autoestima; 
se você não se ama, tor-
na-se difícil amar, servir e 
proteger aqueles que estão 
perto de você.

5 - Árvore
Você está sendo cha-

mado a buscar o cresci-
mento e a prosperidade 
pessoal, que dependem 
do equilíbrio correto dos 
aspectos materiais e espi-
rituais de sua existência e 
de se guiar por princípios 
éticos e morais, aliados à 
avaliação criteriosa e ra-
cional das possibilidades 
e dos recursos disponí-
veis (Árvore), ao invés de 
permanecer iludido, espe-
rando um milagre, fanta-
siando, ligado apenas à 
aparência e glamour das 
coisas ou pessoas.

6 - Nuvens
Você está sendo 

chamado a enfrentar in-
certezas, dúvidas e con-
fusões de sentimentos 
diante dos desafios da 
vida (Nuvens), que po-
dem ser solucionados na 
medida em que você dei-
xar seu guerreiro interior 
agir, encarando as ques-
tões e usando toda a sua 
força de vontade.
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7 - Serpente
Você está sendo cha-

mado a defender seu 
espaço pessoal, seu ter-
ritório, e aprender que 
a falsidade, a inveja e as 
desarmonias que negati-
vamente você projeta ou 
das quais é alvo (Serpen-
te) resultam de sua falta 
de autoconfiança e auto-
estima, da insegurança 
ante os desafios da vida. 
Você só cresce quando 
adota um elevado padrão 
ético e moral e conscien-
tiza-se do seu real valor e 
talentos.

8 - Caixão
Você está sendo cha-

mado a entender que as 
grandes transformações, 
o fim de um estágio ou 
ciclo, as perdas de todo 
tipo (Caixão) constituem 
um teste para avaliar sua 
capacidade de autossu-
ficiência, forçando-o a 
descobrir novas formas 
de canalização de seu po-
tencial criativo que, no fi-
nal, gerarão muito prazer 
e contentamento.

9 - Buquê
Você está sendo convi-

dado a ampliar seu relacio-
namento social e entender 
que as relações harmonio-
sas, a generosidade e a co-
operação entre as pessoas 
geram oportunidades para 
todos os envolvidos (Bu-
quê); quando essas oportu-
nidades são racionalmente 
percebidas e canalizadas, 
muito contribuem para o 
aperfeiçoamento tecnoló-
gico e o avanço da socie-
dade do qual você precisa 
participar.
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10 - Foice
Você está sendo cha-

mado a fazer cortes e 
aprender que todo proces-
so de transformação e mu-
dança exige ajustes para 
restabelecer o equilíbrio 
necessário (Foice), e, ao 
mesmo tempo, enfrentar 
o trabalho duro e rotinei-
ro de forma saudável, sem 
esmorecer ou perder a ale-
gria de viver

11 - Chicotes
Você está sendo cha-

mado a confiar na sua 
força espiritual e intuição; 
a usar de sua autoridade 
para restabelecer a har-
monia, principalmente 
no lar, quando surgem 
discórdias (Chicotes); e a 
buscar novas alternativas, 
quebrando rotinas com 
jovialidade e otimismo, de 
acordo com a lei

12 - Pássaros
Você está sendo cha-

mado a enfrentar a dor 
com sabedoria, humor e 
inteligência, sem se deixar 
dominar pelas emoções 
neste momento; comparti-
lhe suas dificuldades com 
alguém: um amigo ou pro-
fissional da área (Corujas), 
pois só assim poderá enca-
rar a difícil tarefa de tomar 
uma decisão adequada 
diante de um impasse.
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13 - Criança
Você está sendo con-

vidado a se livrar de todo 
tipo de prevenções e pre-
conceitos, e passar a en-
carar a vida com alegria e 
otimismo, sempre aberto 
para o novo (Criança). Isso 
implica em manter a men-
te receptiva e flexível; de-
senvolver a sua capacidade 
de comunicação, através 
do estudo e da pesquisa.

14 - Raposa
Você está sendo cha-

mado a entender a impor-
tância da flexibilidade e da 
sagacidade como qualida-
des essenciais à sua sobre-
vivência, e como o exer-
cício dessas qualidades 
pode ajudar você a evitar 
sérios prejuízos e perdas 
(Raposa) principalmente 
neste momento, em que 
você é ainda forçado a 
enfrentar novos desafios, 
quando as dificuldades da 
vida já exauriram todas as 
suas energias.

15 - Urso
Você está sendo cha-

mado a defender seu ter-
ritório e a aprender que a 
inveja, o ciúme, o despeito 
e todas essas energias ne-
gativas geradas pela busca 
desequilibrada do poder 
(Urso) encontrarão um 
campo propício para se ins-
talar e expandir toda vez 
que você se deixar abater 
pelo desânimo e pelo ex-
cesso de preocupações ou 
de responsabilidades.
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16 - Estrela
Você está sendo cha-

mado a entender que o êxi-
to e a boa sorte dependem 
da canalização adequada 
de seu potencial criativo e 
do quanto você confia em 
seu brilho pessoal (Estre-
las); se você está enfrentan-
do uma crise, é sinal de que 
deve parar e meditar seria-
mente a fim de identificar 
o que gera neste momento 
esse sentimento de culpa 
que o bloqueia e, imedia-
tamente, adotar medidas 
corretivas.

17 - Cegonha
Você está sendo cha-

mado a entender que as 
mudanças, as viagens e os 
imprevistos da vida, tais 
como morte, gravidez e 
a quebra de rotinas (Ce-
gonhas), obrigam você a 
mergulhar fundo em seu 
ser, na busca das causas 
reais de sua existência, 
forçando-o a encarar seus 
medos, limitações e dese-
jos ocultos, bem como sua 
capacidade de lidar com 
as questões de poder, con-
trole e sexualidade em sua 
vida.

18 - Cão
Você está sendo cha-

mado a aprender que a fi-
delidade, a compreensão, 
a dedicação e a amizade 
verdadeira, aliadas à capa-
cidade de você estar sem-
pre alerta e vigilante contra 
as investidas dos fatores 
externos desestruturantes 
(Cão), constitui uma base 
para você estabelecer rela-
ções afetivas ou comerciais 
harmoniosas e duradouras, 
sempre pautadas por um 
grande ideal.
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19 - Torre
Você está sendo cha-

mado a aprender a de-
senvolver sua capacida-
de de reflexão e análise 
para melhor equacionar 
os problemas da vida, 
provavelmente como 
este que você está en-
frentando (Torre), para 
só então, depois da pre-
paração necessária, par-
tir para a luta, enfren-
tando os desafios com 
firmeza e dignidade.

20 - Jardim
Você está sendo cha-

mado a defender seu es-
paço pessoal das invasões 
externas; a desenvolver 
a capacidade de cuidar 
e defender o seu domí-
nio, e, ao mesmo tempo, 
a nutrir e proteger os que 
lhe são caros (Jardim) 
até mesmo, como neste 
momento, diante de si-
tuações adversas e opres-
sivas, quando o medo 
impossibilita uma ação 
adequada e justa.

21 - Montanha
Você está sendo cha-

mado a enfrentar, após 
criteriosa avaliação da 
situação, os desafios ou 
inimigos com equilíbrio, 
firmeza e perseverança 
(Montanha); para tanto, 
você deve aguardar o mo-
mento propício, quando 
as condições se mostra-
rem favoráveis e você se 
sentir seguro e confiante 
quanto ao resultado es-
perado.
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22 - Caminhos
Você está sendo cha-

mado a usar seu livre-arbí-
trio: fazer escolhas, tomar 
decisões responsáveis e ser 
persistente (Caminhos), 
para que possa enfrentar 
a força instintiva que o in-
cita à busca do prazer sem 
limites. Essa força, quan-
do bem canalizada, gera a 
abundância e a prosperi-
dade que você merece.

23 - Rato
Você está sendo cha-

mado a examinar as suas 
rotinas diárias que geram 
um desgaste excessivo de 
energias, afetam sua saú-
de ou provocam danos e 
perdas (Ratos), resultantes 
da competição acirrada de 
todo tipo a que você está 
exposto, e que só pode ser 
enfrentada por um caráter, 
íntegro, forte e corajoso.

24 - Coração
Você está sendo cha-

mado a entender que a 
paixão, a entrega, as atitu-
des loucas e impensadas, 
bem como o carinho e a 
proteção que tanto você 
busca, seja em relação a 
uma pessoa ou uma causa 
(Coração), são apenas uma 
faceta, geralmente efêmera, 
do Amor Maior, altruísta 
e infinito, que governa o 
Universo. Ele exige entre-
ga, doação e comprometi-
mento, mas confere alegria 
e plenitude.



13

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

PETIT LENORMAND E O MÉTODO DA MESA REAL - AULA 1  (2021)

25 - Anel
Você está sendo cha-

mado a analisar a sua ca-
pacidade de se associar, 
de buscar criteriosamen-
te a cooperação e o apoio 
de outras pessoas (Anel), 
quase sempre indispensá-
vel quando o entusiasmo 
e a paixão estão impelin-
do você a desenvolver no-
vos projetos, a assumir um 
compromisso de noivado-
casamento ou a embarcar 
numa aventura que pode-
rá mudar radicalmente o 
rumo de sua vida

26 - Livro
Você está sendo cha-

mado analisar a sua relação 
com os estudos, o esforço 
intelectual e a dedicação ao 
trabalho, que ampliam seus 
horizontes e possibilitam 
o seu crescimento (Livro), 
constituindo a única forma 
segura para você alcançar a 
paz, a harmonia, a seguran-
ça e a prosperidade.

27 - Carta
Você está sendo cha-

mado a estar atento a acon-
tecimentos inesperados, 
revelações, convites; e a 
tomar conhecimento de 
novos aspectos ou fatos de 
uma dada questão ou situ-
ação que está sendo revela-
da (Carta) e que o obriga, 
neste momento, a agir com 
discrição, tato, diplomacia 
e até absoluto sigilo, a fim 
de evitar problemas maio-
res ou perdas irreparáveis.
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28 - Cavalheiro
Se o consulente for 

um homem: Está sendo 
convidado a se repensar 
como “Homem”: você está 
conseguindo harmonizar e 
equilibrar seu gênero bio-
lógico, masculino (Cava-
lheiro), com os aspectos 
emocionais e femininos no 
íntimo de seu ser;

Se for uma mulher: 
está sendo chamada a re-
pensar seus conceitos a 
respeito dos homens; ou 
aceitar que o desafio que 
você enfrenta no momento 
depende da ação, apoio ou 
ajuda de um homem.

29 - Dama
Se o consulente for 

uma Mulher: Está sendo 
convidada a se repensar 
como “Mulher”: você está 
conseguindo harmoni-
zar e equilibrar seu gê-
nero biológico, feminino 
(Dama), com os aspectos 
racionais e masculinos no 
íntimo de seu ser;

Se for um Homem: 
Está sendo chamado a 
repensar seus conceitos a 
respeito das mulheres, ou 
admitir que o desafio que 
você enfrenta no momen-
to depende da ação, apoio 
ou ajuda de uma mulher.

30 - Lírio
Você está sendo cha-

mado a buscar o equilíbrio, 
a paz, a harmonia, ou uma 
nova perspectiva para a sua 
vida (Lírios), que só poderá 
ser alcançada quando você 
agir como um diplomata, 
racionalmente planejando 
e estabelecendo estratégias 
adequadas aos desafios que 
o momento está colocando 
em seu caminho.
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31 - Sol 
Você está sendo chama-

do a reconquistar a vitalida-
de, a força, a autoconfiança, 
o otimismo, a consciência e 
a clareza de propósitos (Sol) 
como condição básica e ne-
cessária para concretizar a 
realização material, a rique-
za e a prosperidade que tan-
to sonha.

32 - Lua
Você está sendo cha-

mado a focalizar os aspec-
tos emocionais e cíclicos da 
vida; a refletir sobre a sua 
necessidade de reconheci-
mento e aprovação pública; 
a reconhecer e respeitar as 
suas reais necessidades in-
teriores (Lua). Isto implica 
na necessidade de desistir, 
renunciar alguma coisa, 
pois a verdade dos fatos 
deve ser encarada e você 
precisa caminhar de mãos 
vazias em direção ao des-
conhecido.

33 - Chave
 Você está sendo cha-

mado a aprender que o êxi-
to, o crescimento e o sucesso 
dependem, única e exclusi-
vamente, de seu empenho 
e dedicação em enfrentar e 
equacionar eficientemente 
os problemas que surgem 
em seu caminho (Chave); 
muitas vezes, para atingir 
sua meta, você é forçado a 
parar, retroceder e se sub-
meter a um novo aprendi-
zado ou reciclar-se.
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34 - Peixes 
Você está sendo cha-

mado a aprender que a 
riqueza, a abundância e a 
prosperidade dependem 
muito de sua disposição 
em estar atento e prepa-
rado para agarrar as opor-
tunidades que surgem re-
pentinamente em sua vida 
(Peixes). Para tanto, você 
precisa estar alerta e pos-
suir metas claras e deta-
lhadas, que traduzam ade-
quadamente a sua ambição 
e necessidades de status e 
poder.

35 - Âncora
Você está sendo cha-

mado a compreender que 
a segurança e a estabilida-
de, material e emocional, 
resultam unicamente da fé; 
de um sistema de crenças, 
flexível e sem fanatismo, 
que possa orientá-lo e ser-
vir de apoio para levá-lo 
a vitória (Âncora). Isso é 
verdadeiro quando as si-
tuações pressionantes da 
vida, que geram toda sorte 
de medos, ansiedades, cul-
pas e sofrimentos, tentam 
inibir sua capacidade de re-
agir e vencer.

36 - Cruz
Você está sendo cha-

mado a entender que as 
provações, os sofrimentos 
e as tristezas que surgem 
em seu caminho são testes 
para avaliar sua força espi-
ritual, incitando-o a recor-
dar que existe uma Força 
Maior sempre pronta a am-
parar (Cruz). Quando você 
está aberto e sintonizado 
a essa energia espiritual, a 
vitória está garantida e seu 
esforço sincero é recom-
pensado e reconhecido por 
todos.
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Vamos começar com
LENORMAND 

Marie Anne Adelai-
de Le Normand 
(1772–1843) nas-

ceu na Normandia, mas mu-
dou-se para Paris em 1786. 
Ela também viveu na Bélgica 
e Londres por períodos cur-
tos. Ela se tornou a fortuna 
mais famosa na Europa du-
rante a era napoleônica. Le 
Normand usou uma varie-
dade de métodos divinha-
tórios, incluindo quiroman-
cia, numerologia, scrying, 
necromancia, 33 bastões 
gregos, uma varinha mági-
ca e um talismã especial. Ela 
também lia ovos brancos e 
borra de café. Para a carto-
mancia, usou um deck pe-
queno de 32 cartões france-
ses de Piquet e de um cartão 
alemão de 36 laminas. Além 
disso, ela se diz ter tido um 
admirador do ocultista fran-
cês Etteilla e pode ter usado o Tarot que ele projetou, The Grand Etteilla, bem como uma 
tradicional Tarot francês.

A fama de Le Normand reside no fato de que ela foi a autora de 14 livros mais vendi-
dos, nos quais descreveu sua carreira e seus relacionamentos com seus famosos clientes. 
Seus clientes incluíam Marat, Robespierre, Czar Alexander, e mais famosa a Imperatriz 
Josephine. Le Normand é creditada com prever a ascensão e a queda de Napoleon. Muitas 
das declarações de Le Normand sobre sua vida e seus relacionamentos com a alta socieda-
de mostraram-se exagerados. No entanto, é verdade que ela era membro de uma sociedade 
secreta em Londres, chamada Membros de Mercurii.
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Mademoiselle Lenormand 
e s sua forma de Oracular

Apesar de clamar às “altas ciências”, a primeira principal ocupação de Etteilla, que 
era prever o futuro com as cartas,embora uma lei punisse “pessoas fizessem da 
adivinhação e prognósticos ou interpretação de sonhos” seu ofício, Paris estava 

cheia de cartomantes durante os primeiros anos do século XIX. Uma notícia de 1804 diz: 
“A polícia repreende leitores de cartas (“ tireurs de cartes”) em vão, pois surgem novos 
todos os dias.” 

E a mais celebre era Madame 
Lenormand com o seu método 
único e o seu gato preto a fazer 
parte da sala de atendimento, e 
na frente da sua casa as charretes 
chiques faziam filas aguardando 
o seu horário de atendimento.

Madame Lenormand utiliza 
alguns Oráculos pouco conheci-
dos e também, a Borra de Café, 
Astrologia e Necromancia. Ini-
ciava o seu atendimento fazen-
do as seguintes perguntas.
• data de nascimento 
• inicial do nome de batismo 
• local de nascimento
• sua cor preferida 
• animal    
• flor preferida
• animal que pessoa mais detes-
tava

 
A partir destas informações iniciava o seu atendimento:

• Astrologia, através do Espelho Flamejante de Luca Gaurico, estudo das 12 casas As-
trológicas, com o objetivo de prever o futuro.
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• 33 varetas - Aquileo-
mancia: Seu nome provém 
das cinqüenta varetas de 
aquilégia que são utilizadas 
neste jogo, que é uma varia-
ção da primitiva forma de 
rabdomancia (adivinhação 
por meio de varinha mági-
ca).Esta varetas eram feitas 
de galhos de Aveleira.

• Interpretação a Ca-
bala Judaica,  com o Tarot 
Egipcio e previa o futuro 
com o Tarot de Marselha.

Usava muitos talismãs, 
tinha um anel cigano e fina-
liza as consultas com a ne-
cromancia (colocar objetos 
na mão e fazer uma conexão 
com dono do objeto, que 
está morto).

Ela usava o Petit Lenor-
mand para questões que 
precisasse de precisão nas respostas, e assim ela vai atendendo a sua clientela.

Todos estes métodos fazem parte da Ordem de Mercurii que ela fazia parte e que todos 
eram Astrologos e a partir da Astrologia e das previsões é que se estudava Alta Magia.
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Mercurii, Sociedade

A Sociedade dos Mecurii foi uma organização de magia oculta que operou em Lon-
dres, Inglaterra , na década de 1830 e foi um dos grupos principais que lançou 
o renascimento astrológico e ocultista que levou ao crescimento espetacular do 

mundo oculto no século XX. A primeira menção pública da sociedade parece ter sido um 
anúncio na edição de 14 de agosto de 1824 de The Struggling Astrologer, uma revista lan-
çada pelo astrólogo Robert Cross Smith (1795-1832), que mais tarde se tornou famosa sob 
sua pena nomeie Raphael. De acordo com 
a breve declaração, a sociedade consistia 
de alguns “cavalheiros científicos” inte-
ressados em promover a ciência oculta. 
Em uma edição posterior, foi notado que 
o número da sociedade era pequeno e se-
leto e que seu local de reunião era secreto. 
Notou-se, entretanto, que eles desejavam 
publicar livros de ocultismo e podiam ser 
contatados por meio de Smith.

Além de Smith, os membros exatos da 
sociedade são desconhecidos, mas algu-
mas especulações podem ser feitas a par-
tir do conhecimento daqueles que eram 
associados a ele. Um possível membro 
inicial foi o artista Richard Cosway (fale-
cido em 1821). Acima e além de sua arte, 
ele reuniu uma grande biblioteca oculta, 
deu palestras sobre tópicos ocultos e pra-
ticou o contato com os espíritos por meio da clarividência. Quando ele morreu, Smith 
passou a possuir sua biblioteca.

The Struggling Astrologer foi sucedido por um novo periódico em 1825, Urania; ou, 
The Astrologer’s Chronicle e Mystic Magazine, que listou Smith como o editor sob o pseu-
dônimo de “Mecurius Angelicus, Jur”. assistido por membros do Mercurii. Como The 
Struggling Astrologer, Urania durou apenas alguns problemas. No entanto, depois de en-
cerrada, Smith publicou uma coleção de artigos dos dois periódicos como um livro, O As-
trólogo do Século XIX, descrito como um compêndio de materiais ocultos por membros 
da Sociedade dos Mercurii.

Os membros da Mercurii Societé se intitulavam de Merlins e todos eram estudantes e 
iniciados em Alta Magia.
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Degraus da Magia Celta para 
ser Consagrado um Druida.

Alguns estudiosos preocupam-se em discernir duas correntes religiosas: a céltica e 
a druídica. Embora muito semelhantes (levando-se em conta que a céltica é deri-
vada da druídica) existe uma tendência a fazer certas considerações. Acredita-se 

que o celtismo era mais rudimentar e mais ligado ao culto da Mãe Natureza, enquanto o 
druídismo apegava-se a diversas divindades ligadas à natureza.

Pode-se afirmar que o 
druidismo se baseava em 
dois grandes princípios: o 
Respeito à Natureza e na 
crença da imortalidade. Os 
druidas eram os sacerdotes 
e presidiam as cerimônias 
religiosas, e exerciam outras 
funções.

Acreditavam na figura 
suprema da Deusa-Mãe e 
em divindades“elementais” 
(do ar, da água, do fogo e 
da terra). Alguns estudiosos 

atestam o politeísmo do povo celta, outros já o consideram monoteísta e todas as divinda-
des nada mais eram que extensão de uma Deusa-Mãe. Outros os descrevem como mono-
teístas, que cultuavam o deus-fogo Beal, ligado ao sol (a exemplo de Ra para os egípcios).

Algumas árvores tinham importante significância na religião celta, como era o caso do 
carvalho (ligada à sabedoria e ao druidas), o freixo (ligado à proteção), o salgueiro (ligado 
às divindades da água), e etc. Alguns animais também tinham sua simbologia - o touro, 
por exemplo, estava representava a fertilidade e a serpente ligada à sabedoria.

A crença na alma e na vida após a morte está presente no druidismo. Os celtas acredi-
tavam na existência do “Outro Mundo”, aonde residem os antepassados e demais espíritos. 
Acreditavam também que determinadas pessoas eram dotadas do poder de comunicação 
com este mundo. Acredita-se que o fato de os guerreiros celtas serem bravos e destemidos 
venha da certeza que eles tinham de que a morte nada mais é que uma passagem.
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Como eram os rituais celtas para hon-
rar seus deuses isto é difícil precisar. Sabe-se 
que as cerimônias eram realizadas em lugares 
abertos, em campos e florestas. As florestas 
de carvalho eram de predileção dos druidas, 
pelo fato do carvalho ser considerado uma 
árvore sagrada. Nestes locais construíam-se 
círculos de pedras, onde eram realizadas as 
cerimônias religiosas - o mais famoso deles é 
Stonehenge.

No entanto, estudos recentes defendem 
que estes círculos de pedra, na verdade, eram 
usados como observatórios astronômicos e 
não como construções religiosas. Com isto, 
abre-se espaço para discussão dos elemen-
tos de culto dos celtas e dos druidas, o que 
faria do druidismo uma religião fortemente 
influenciada pelas estrelas e pela observação 
dos astros (como a religião egípcia).

DRUIDAS

No druidismo – como 
o próprio nome su-

gere – os líderes religiosos 
eram o Druidas, que cons-
tituíam uma classe privi-
legiada dentro da socie-
dade celta. Eram eles que 
presidiam as cerimônias 
religiosas, realizavam os 
sacrifícios humanos e con-
duziam oráculos. Além das 
funções religiosas, desem-

penhavam as funções de educadores, juízes e eram os responsáveis pela conservação da 
história e da tradição celta. Eram sábios e tinham conhecimentos de medicina, agricultura 
e astronomia. É importante lembrar que os druidas, temerosos aos registros escritos, pas-
saram todo seu conhecimento oralmente de geração para geração. As mulheres também 
integravam a classe druídica. Eram, em sua maioria, profetisas.
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Os druidas eram a única 
classe que transcendia as di-
visões tribais. Foram os gran-
des responsáveis pela uni-
dade do mundo celta. Onde 
hoje está localizada Orleá-
nais (França), estes sacerdo-
tes organizaram uma grande 
assembléia geral, cuja sede 
situava-se nas proximidades 
de onde hoje é a cidade fran-
cesa de Sully-sur-Loire.

Roma logo condenou o 
druidismo, percebendo que 
os druidas eram a grande for-
ça política do mundo celta. Mesmo assim eles perduraram até a Idade Média, na Irlanda, 
e até o século V na Gália.

Pouco se sabe sobre os druidas, exatamente pelo fato de não fazerem uso da escrita 
(embora, crê-se que eles tiveram conhecimento de um sistema de escrita rúnico). Contu-
do, pode-se afirmar que eles existiram, exerciam grande influência na vida céltica e eram 
extremamente privilegiados nos conhecimentos. Relatos registram a coragem dos druidas 
na defesa de sua crença, sendo que muitos morreram durante a repressão romana. 

Existiam seis classes diferentes 
de druidas, cada um com sua fun-
ção e especialização, mas na prática 
todos cumpriam todas as funções, 
sendo os únicos detentores do en-
tendimento da divindade:

DRUIDA-BRITHEM
Estes druidas eram considera-

dos os juízes. Os celtas não tinham 
suas leis escritas, e somente os drui-
das brithem as conheciam teorica-
mente; assim, essa classe de druidas 
tem por função percorrer as casas e 
as aldeias, a fim de resolver proble-
mas e impasses que surgissem entre 
a população. 
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DRUIDAS-FILID
Alguns destes, diziam ser 

descendentes diretos do cos-
mos. Era a mais alta classe dos 
druidas, a sua função era o con-
tato direto com o cosmos. O 
lendário mago Merlin era um 
druida filid. Aos Druidas Filid 
eram concedidos os poderes e 
status de sacerdote, juiz, curan-
deiro, conselheiro e Poeta/can-
tor. Não acreditavam em adivi-
nhações do futuro, mas sabiam 
o que resultaria como colheita de um plantio ruim. Sua evolução permeando os estágios 
iniciáticos de um Druida para que chegasse à 1ª classe como um mago branco, consistia 
em duras provas de vida e morte onde, acreditava-se, o Sacerdote morria e renascia várias 
vezes ao longo dos anos e provas por quais passava. Não se acreditava que morressem, pois 
tinham uma consciência de morte como passagem para o estágio seguinte da evolução. No 
entanto, o Druida Filid era aquele que não mais voltaria a encarnar, já que se tornaria um 
ancestral divinizado que intercederia pelos “vivos” ativando a energia Cósmica.

DRUIDA-LIANG
Estes eram os curandeiros ou médicos. 

Normalmente passavam mais de 20 anos em 
seus estudos antes de praticarem tal ofício, 
possuíam especializações entre si, usavam er-
vas em geral e praticavam cirurgias. Profundos 
conhecedores de ervas e outras plantas, credi-
ta-se a eles os ensinamentos adquiridos pelos 
romanos sobre os valores nutricionais de mui-
tos produtos indus e orientais com os quais 
eles estavam bem familiarizados. Conheciam e 
utilizavam os azeites naturais como o de oliva, 
para beberem como licores depurativos, e para 
tratamentos contra o envelhecimento. Fator 
que deu origem à lenda de que os druidas vi-
viam séculos sem perder a vitalidade: pessoas 
rústicas que eram, sua alimentação e vida ativa 
não as deixava envelhecer.
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DRUIDA-BARDO
Tinham como função apenas 

repetir a história dos celtas que lhe 
haviam sido contada por outros Sce-
laige. (A escrita era proibida a não 
ser para rituais). Memorizavam e re-
petiam tudo para que a história não 
fosse esquecida. Às histórias trazi-
das pelos druidas senchas também 
se juntavam as suas histórias. Eram 
como professores que repassam co-
nhecimentos aprendidos. Tinham 
por obrigação decorar todas as his-
tórias e canções sob pena de perder 
seu prestígio de Druida.

Ao contrário dos outros druidas, 
estes deveriam percorrer as terras 
celtas e compor outras novas histó-
rias sobre o que estava ocorrendo, e 
estas seriam repassadas aos Scelaige 
que as decorariam. Estes recebiam o 
prestigio de historiadores, pesquisadores, guardiões dos segredos herméticos e difusores 
da sabedoria oral.

DRUIDAS-POETAS
Estes decoravam a his-

tória contada pelos drui-
das Scelaige, pois era pre-
ciso que druidas poetas as 
aprendessem e contassem 
ao povo. A principal função 
desta classe era manter viva 
a tradição celta. 
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