


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 cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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A Sibilla Europa, jovem, elegante em 
aparência e rosto radiante, usa um véu 

leve amarrado em torno de sua cabeça, e 
está vestida com um vestido dourado. 

Ela disse isso sobre Cristo: 

 “Eis que ele virá, cruzando as 
montanhas e bosques e riachos das 
florestas do Olimpo; ele vai reinar 
na pobreza, governar em silêncio 
e sair do ventre de uma virgem”.
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A Sibila Europa
A vaticinação da Si-

bila Europa evoca 
as declarações da 

Noiva na Canção das Can-
ções 2:8

 Vox dilecti mei ecce iste 
venit saliens em montibus 
transiliens colles: “Eu ouço 
meu amado, sim, aqui está 
ele, ele vem, pulando nas 
montanhas e pulando nas 
colinas.” Em seguida, evoca 
o verso de Zacarias anun-
ciando um humilde rei e 
montado em um burro, e 
finalmente o verso de Isa-
ías 11:1 Egredietur virga 
de radice Jesse. Portanto, é 
difícil não ver no texto de 
Barbieri um desejo de fazer 
da profecia de Europa um 
prenúncio da Virgem dan-
do à luz a Cristo Salvador.

— Profeta associado: 
Zacarias 9: 9-10: Exulta sa-
tis filia Sion iubila filia Hie-
rusalem ecce rex tuus veniet 
tibi iustus et salvator ipse 
pauper et ascendens super 
asinum et super pullum fi-
lium asinae . “Seja transportada com alegria, filha de Sião! Gritos de alegria, filha de Jeru-
salém! Eis que teu rei vem um dedo do sol; Ele é justo e vitorioso, Ele é humilde e montado 
em um burro, em um burro, o pequeno de um burro.”

— Livro das Horas de Louis de Laval folio 23v
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“Sibyl Europe tem uma espada nua em sua mão.” Sibylla Europa, diz a inscrição, an-
norum XV, inter ceteras pulcherrima. Videtur vaticinari de fuga pueri cum maire ejus em 
Aegipto. Veniet ille et transiliet colles et montes et latices Olympi, regnabit in paupertate 
et dominabitur in silentio”. 

Nada poderia ser mais vago, deve ser reconhecido, do que estas palavras emprestadas 
por Filippo Barbieri à bela Sibylle Europa. Ela falou de um Salvador que viveria na pobre-
za: isso foi o suficiente para o italiano. 

Mas o nosso teólogo francês era mais exigente; ele precisava de precisão, mesmo ao 
custo da sutileza. Ele imaginou que esta passagem: “Ele vai atravessar as colinas”, relacio-
nada com o voo para o Egito. Ele decidiu, portanto, que Sibyl Europa teria em suas mãos 
uma espada para recordar o Massacre dos Inocentes e o perigo do qual a criança escapou 
por voo. “(E. Masculino)
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Os ditos das sibilas e oráculos eram notoriamente abertos à interpretação (compare 
com Nostradamus ) e eram constantemente usados para propaganda civil e de culto.  
Esses ditados e sibilas não devem ser confundidos com a coleção existente de Orá-

culos Sibilinos do século 6, que normalmente prevê desastres em vez de prescrever soluções.

Alguns versos sibilinos genuínos são preservados no Livro das Maravilhas de Phlegon 
de Tralles, do século II. A coleção mais antiga de Livros Sibilinos escritos parece ter sido 
feita sobre a época de Solon e Cyrus em Gergis no Monte Ida em Troia . 

A Sibila, que nasceu perto dali, em Marpessus, e cujo túmulo foi mais tarde marcado 
pelo templo de Apolo construído sobre o local arcaico, aparece nas moedas de Gergis, c. 
400–350 AC.  (cf. Phlegon, citado no dicionário geográfico do século 5 de Stephanus de 
Bizâncio, em ‘Gergis’). 

Outros lugares afirmavam ter sido sua casa. A coleção sibilina em Gergis foi atribuída à 
Sibila Helespontina e foi preservada no templo de Apolo em Gergis.  Dali passou para Eri-
trae, onde se tornou famoso. Foi essa mesma coleção, ao que parece, que chegou a Cumas 
e de Cumas a Roma. 

Gergis, uma cidade da Dardânia na Troia, um povoado da antiga Teucri e, conseqüen-
temente, uma cidade de grande antiguidade, de acordo com Xenofonte, era um lugar de 
muita força. Tinha um templo sagrado para Apolo Gergithius, e dizia-se que deu à luz a 
sibila, que às vezes é chamada de Erythrae , ‘de Erythrae,’ um pequeno lugar no Monte Ida, 
e em outros Gergithia ‘de Gergis’  à Roma.

Livros Sibilinos
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