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OS GRAUS DE FORMAÇÃO DRUIDICA 
 

Druidisa é uma sacerdotisa da Natureza, uma maga a 

serviço da Grande Fraternidade Invisível do nosso 

Sistema Planetário, uma aliada das forças evolutivas e 

dos Grandes Seres que conduzem à evolução de Gaia. 

Ela não segue um autor, um messias, um guru.  

Seu livro é a Natureza; seu mestre é seu coração; sua 

força vem do plano espiritual; estuda através da 

vivência interior; acredita que o futuro do ser humano 

pode ser de muita luz e felicidade. 

Ser uma druidisa é usar seu conhecimento para 

alcançar altos degraus da evolução, é buscar acessar 

recônditos inimagináveis de si mesmo. Trabalha para 

merecer conectar seres da hierarquia estelar, se 

prepara para manipular as "ferramentas mágicas" para 

seu crescimento espiritual, procura servir para a 

evolução planetária e cósmica. 

Para elas Deus é tão infinitamente Amor que não se 

pode limitá-lo através de nossa razão ou crença, pois 

isto o tornaria muito menos ou menor do que 

realmente é. Uma druidisa procura se harmonizar com 

o TODO. Ser druida é ter o Druidismo como filosofia de 

sua vida. 
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A Filosofia do Druidismo? 

Druidismo é uma filosofia de vida que busca 

desenvolver: 

UM OLHAR CLARO CAPAZ DE VER A NATUREZA; UM 

CORAÇÃO SIMPLES CAPAZ DE SENTI-LA; UM ESPÍRITO 

RETO QUE OUSE SEGUI-LA. 

(Arqui Druida Phileas Lebesgue) 

 

Quais são os graus de Estudo para Formação? 

A formação de uma druidisa é através do recebimento 

da Iniciação druidica por um outro druida iniciado ou 

um conselho de druidas formado. Isto se faz dentro de 

um grupo espiritualmente ligado a outros grupos do 

mundo. 

Originalmente este processo veio da França (antiga 

Gália), local onde os antigos druidas viviam e 

praticavam o Druidismo entre o povo celta. 

É dividido em graus, compreendendo muitos anos de 

estudo, dedicação, vivência, participação e serviço. É 

um caminho árduo, difícil mas com muitos tesouros 

para aquele que os souber encontrar. 
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Como são os graus de estudo? 

1) BARDOS 

Quem são: o primeiro grau de aprendizado druídico 

Cor: azul 

São cantores e poetas. Com a música, expressam as 

emoções, contam histórias e louvam os deuses. São 

treinados para passar a mensagem druídica, seus mitos 

e mistérios ancestrais. Em uma obra irlandesa do 

século 9, o Glossário de Cormac, os bardos vestiam um 

manto com penas coloridas e passavam o 

conhecimento através da música e recitar do poemas 

druídicos. 

 

2) OVATES OU VATES 

Quem são: magos e médicos formam a segunda classe 

druídica 

Cor: verde 

Espécie de xamã, os ovates possuem habilidades 

medicinais e  mágicas. São conhecedores da 

astrologia,em  estado de transe, seriam capazes de se 

conectar com outros seres e o além. Poderiam prever 

o futuro e transmitir mensagens do outro mundo.  
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3) DRUIDAS 

Quem são: o último nível são os sacerdotes e juízes 

Cor: branco 

Esta é a definição dos druidas: são os profundos 

conhecedores, conselheiros e responsáveis pelos 

rituais religiosos druídicos...  

São também juízes e, no passado, tinham funções 

políticas importantes. Originário de termos gaélicos, 

bretões e galeses, druida significa “aquele que tem a 

sabedoria do carvalho”. Júlio César teria inventado que 

os druidas eram adeptos do sacrifício humano para 

justificar sua campanha militar contra os “celtas 

selvagens”.  

 

Quais são os estudos Druidicos? 

Dentre vários podemos citar: 

• história druidica;  

• magia druidica;  

• meditação druidica;  

• alquimia;  

• radiestesia;  
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• plantas;  

• astrologia;  

• cromoterapia;  

• numerologia;  

• contos;  

• literatura druidica;  

• geomancia;  

• dendroterapia;  

• medicina druidica;  

• simbologia druidica;  

• as triadas;  

• talismãs;  

• elementais;  

O treinamento de uma druidisa poderia durar até 19 

anos. Isso porque esse período completa um Ciclo 

Metônico (criado pelo astrônomo grego Meton) – o 

tempo mínimo, em anos, para que os calendários solar 

(365 dias) e lunar (354 dias) se encontrem e também o 

tempo de intervalo entre dois eclipses idênticos.  
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Quais são os rituais Druidicos? 

Cada grau dá abertura e condições para que o 

estudante participe de certos rituais. Dentre aqueles 

que podemos citar aqui: 

- Cerimônias de Solsticios e Equinócios 

- Ritual de proteção solar e lunar 

- Ritual de ajuda espiritual 

- Ritual de casamento e noivado 

- Ritual Fúnebre 

- Ritos de Samain, Imbolc, Lugnasad, Beltaine 


