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Todas as Deusas são uma Única Deusa pois só 

existe um Fogo Iniciador e um Princípio de 

Sabedoria 

 

Código de Honra e Moral das Sábias e 

Sacerdotisas Celtas. 
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Sou herdeira das Deusas, Rainhas e Sacerdotisas 

do passado e as represento hoje aqui trazendo a 

magia e a força da Grande Mãe à Terra.  

Nos momentos difíceis da minha vida, nos 

momentos em que me faltar sabedoria, acredito 

e tenho a ajuda das minhas antepassadas. 

 

Que no momento que eu olhar o céu noturno 

eu saiba que tenho a mesma força das mulheres 

e homens que reinaram antes de mim e o 

fizeram guiados pela Sabedoria da Grande 

Deusa. 

 

Que eu como sacerdotisa da Grande Mãe jamais 

esqueça o meu caminho e quando isto me 

ocorrer que sempre eu me religue ao poder da 

Terra Mãe e a força do Senhor da Natureza. 

 

Que eu não tenha medo de olhar o mundo 

como minhas antepassadas que reinavam sem 

medo em suas comunidades, países e reinos.  
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Que eu seja sempre a sacerdotisa que acende a 

fogueira e conhece todos os caminhos do 

Grande Rito. 

 Que eu seja a bruxa e a feiticeira, a senhora 

que conhece os segredos da terra e da magia, 

que eu seja a Senhora da Vida, senhora do meu 

próprio destino e rainha de mim mesma 

exercendo minha própria soberania. 

 

Que eu jamais me permita subjugar ou 

controlar um ser para igualmente jamais ser 

subjugada e controlada.  

Que eu sempre me lembre que todos os 

alimentos com que me nutro, as frutas, as ervas, 

as sementes e os vegetais, o leite e o pão, os 

animais que lavram a terra e os seres que voam 

provem do Útero da Mãe e como tal sejam 

sempre louvados e abençoados para que a 

colheita da minha vida, da minha alma seja 

sempre farta. 
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Que não haja em mim medo da morte e da 

mortalha e que eu saiba que sempre e sempre 

ressurgirei para uma nova vida, até que eu 

tenha toda a sabedoria e possa me deixar levar, 

minha alma pelas mares do fluxo da Grande 

Mãe. 

 

Que eu jamais tema a mim mesma, e minha 

face escura de senhora das mortalhas, 

ceifadora, rainha do caos, amante e feiticeira 

pois todos as Faces são Uma e nisto está a 

sabedoria. 

 

Que eu jamais tema a velhice e o tempo em que 

o sangue sagrado cessa de ser deitado a Terra, 

pois após a Jovem e a Mãe, sou a Grande Sábia, 

a Velha Anciã, a sacerdotisa de tempos 

passados e nisso se conserva toda a minha 

juventude e sabedoria. Por isso sou maga, 

sacerdotisa e feiticeira. 

Que assim se faça 
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SERVIR A TERRA MÃE 

 

"Jamais permitas que algum homem a escravize, 

nasceste livre para amar e não para ser escrava. 

 

Jamais permitas que teu coração sofra em nome 

do amor. 

Amar é um ato de felicidade, por quê sofrer? 
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Jamais permitas que teus olhos derramem 

lágrimas por alguém que jamais fará você sorrir! 

Jamais permitas que o uso do teu próprio corpo 

seja cerceado. 

O corpo é moradia do espírito, por quê mantê-

lo aprisionado? 

 

Jamais te permitas ficar horas esperando por 

alguém que jamais virá, mesmo tendo 

prometido. 

 

Jamais permitas que teu nome seja pronunciado 

em vão por um homem cujo nome tu sequer 

sabes! 

 

Jamais permitas que teu tempo, corpo e 

coração seja desperdiçado por alguém que 

nunca terá tempo para ti. 

 

Jamais permitas ouvir gritos em teu ouvido. 
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O Amor é o único que pode falar mais alto! 

 

Jamais permitas que paixões desenfreadas te 

transportem de um mundo real para outro que 

nunca existiu. 

 

Jamais permitas que os outros sonhos se 

misturem aos seus, fazendo-os virar um grande 

pesadelo. 

 

Jamais acredites que alguém possa voltar 

quando nunca esteve presente. 

 

 

Jamais permitas que teu útero gere um filho 

que nunca terá um pai. (E se tu o gerar saiba 

que a dádiva da Mãe-Deusa é apenas Tua, crie e 

eduque teu filho/filha de modo que possa vir a 

ter força e jamais tema ser mãe solteira; o 

pecado está apenas na mente dos fracos.) 
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Jamais permitas viver na dependência de um 

homem como se tu tivesses nascido inválida. 

 

Jamais permitas que a dor, a tristeza, a solidão, 

o ódio, o ressentimento, o ciúme, o remorso e 

tudo aquilo que possa tirar os brilho de teus 

olhos a dominem, fazendo arrefecer a força que 

existe dentro de ti. 

E, sobretudo, jamais permita-se perder a 

dignidade de ser mulher!" 

 

 

 

 


