


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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URAI 
Ritual de Verão

No verão as manifestações são em torno das 
noites de lua nova e chama-se “Urai” (em ro-
mani significado império), neste se observa 

as paradas do vento, os formatos que ficam os restos 
de fogueira e as iniciações ritualísticas  dos sacerdotes 
da magia cigana, mostrando a força que o mago ci-
gano terá ao observar os eventos com visão além das 
aparências.
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RITUAL DE VERÃO POTENCIALIZA 
METAS E OBJETIVOS

No início de Verão, a natu-
reza encontra-se plena de 
força e potência. É o mo-

mento em que o poder da criação 
está mais ativo e o sol atinge seu 
apogeu. Por conta disso, a estação 
do ano é favorável para materializar 
projetos e metas, para que possam 
se expandir e dar frutos. 

No hemisfério norte, este dia é 
considerado um dos mais sagrados 
do ano para os celtas e druidas, que 
acreditavam que a época era ideal 
para homenagear e reverenciar o sol como a nossa grande fonte de energia vital.

Eles se encontravam, no dia do início de Verão, para reverenciar o nascer do sol nos 
megalitos da Terra, que são monumentos feitos com grandes blocos de pedra. Uma curio-
sidade é que a palavra vem do grego mega (grande) e lithos (pedra).

Isto originou o termo “litha”, que é como os celtas chamavam o Solstício de Verão.

STONEHENGE E O SOLSTÍCIO DE VERÃO
Até hoje existem, ao redor do mundo, muitos círculos de pedras e monumentos mega-

líticos alinhados com o nascer do sol do Solstício de Verão. Entre eles, o maior de todos é 
o de Stonehenge, no sudeste da Inglaterra. No entanto, desde 1979 a entrada neste monu-
mento é proibida. Somente antigas linhagens de druidas e celtas, entre elas o  W“The Order 
of Bards Ovates & Druids”, têm permissão para acessar o interior das pedras de Stonehenge 
e celebrar este ritual de luz e dia sagrado, devido a sua grande importância.

O Ritual de Verão é também a época tradicional em que os bruxos colhiam ervas “má-
gicas” para realizar encantamentos e poções, pois acreditavam que o poder inato das plan-
tas era mais forte nesse dia. Tradicionalmente, colhia-se o orvalho, pois existe a crença de 
que ele tem poder rejuvenescedor.

Os antigos acreditavam que aquilo que fosse sonhado nesta noite se tornaria realidade 
e que todas as formas de “magia”, como os rituais de cura, seriam extremamente potentes 
na véspera e no dia do Ritual do Verão.
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RITUAL DE LITHA TRABALHA 
SABEDORIA E ALEGRIA

O Ritual de Litha é considerado o momento do ano para fazer oferendas e comunicar-
se com o “Povo das Fadas”, como eram chamados pelos antigos, que são as energias 
da natureza. Eles ofertavam-lhe comidas e presentes, pedindo conhecimento, inspi-

ração e sabedoria. Os alimentos tradicionais do Solstício de Verão são vegetais frescos; frutas 
tropicais, como abacaxi, banana e, laranja; pão de centeio; cerveja e hidromel.

Todos os anos esse ritual traz grande poder de cura, renovação, vitalidade, expansão, 
integração e conexão com energias superiores. Trabalha a sabedoria de honrar a vida e 
ancorar alegria pelo simples fato de estar vivo.

Vale lembrar que esse é um ritual de grande seriedade e ordem cerimonial. Por isso, 
assim como todos os rituais mágicos da Roda da Vida, é importante que o Rito de Litha 
seja guiado por um sacerdote ou sacerdotisa iniciado de alto grau.

Sendo feito de forma integrada, este ritual mágico traz um grande benefício para o 
indivíduo, promovendo uma profunda renovação e vitalização de seu sistema de corpos. 
A pessoa recebe grande carga e potência energéticas que podem ser direcionadas para sua 
evolução e desenvolvimento. Participar de um rito de Litha abre as portas para um desper-
tar espiritual e mágico.
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ACAENS
Ritual de Outono

No outono as manifestações são em torno do amanhecer e 
chama-se “Acaens” (que em romani significa olhos) neste se 
trabalha todos os estudos de aperfeiçoamento, ritos de reti-

rada de maldição em torno de famílias, atendimento dos consulentes 
a distância, com cartas ou mapas específicos, mostrando ao mago que 
a magia natural e elemental pode agrupar outras linhas espirituais 
que congregam do mesmo uso das forças da natureza, um exemplo 
disto são as bruxas, principalmente nas retiradas de maldição.
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GRATIDÃO E RENOVAÇÃO DE CICLO

Se prestarmos mais atenção aos detalhes da natureza, perceberemos que cada estação 
do ano traz mensagens e convites específicos. No entanto, muitas vezes não consegui-
mos enxergar esses sinais porque insistimos em achar que não somos parte integrante 

do meio ambiente.

Cada estação é um convite a novas posturas e oferece uma série de aprendizados para 
a vida. O outono é uma época especialmente recheada de significados que podem enrique-
cer nossas percepções.

Esse período chega logo após o verão, aquela estação de tempo quente, aberto, de ple-
na luz e em que nossos movimentos tendem para o mundo externo. Não é à toa que para 
chegar a uma estação intermediária precisamos das “águas de março”, uma chuvinha per-
sistente que vai resfriando o tempo aos poucos.

O outono é uma época de transição entre os extremos de temperatura verão-inverno. 
Qual é a principal imagem que lhe vem à mente quando pensa em outono? É bastante pro-
vável que a maioria das pessoas responda a essa pergunta lembrando da clássica imagem 
das árvores perdendo suas folhas. Mas você sabe por que acontece essa perda?

Se as árvores não as deixassem ir, não sobreviveriam à próxima estação. As folhas se 
queimariam com o frio do inverno e, assim, os ciclos de respiração da árvore se findariam 
bruscamente, o que resultaria no fim da vida.
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A natureza mostra mais uma vez a 
beleza de sua sabedoria: é preciso en-
trega, deixar ir o que não serve mais, 
para proteger o que é mais importante. 

O que a princípio pode parecer 
uma perda é na verdade um ganho: ela 
ganha mais tempo de vida, e chega re-
novada às próximas estações.

O que você precisa deixar ir, do que 
você precisa abrir mão para seguir fir-
me para os próximos ciclos, para con-
tinuar a crescer?

O outono é também estação de 
amadurecimento dos frutos. É o tempo 
de deixar ir inclusive os resultados de 
nossos esforços, para que novas forças 
possam gestar outros futuros projetos. 

 

FRUTAS DO OUTONO: 
QUAL A VANTAGEM 
EM CONSUMI-LAS? 

Durante essa época é válido observar 
quais elementos em você precisam ser sa-
crificados para que o mais sagrado para 
sua vida seja preservado ou resgatado. 

Pense na palavra sacrifício a partir de 
sua etimologia: é um sagrado ofício, um 
trabalho, uma ação que possui um cará-
ter sagrado, para além do superficial, que 
transcende o banal, que tem um significa-
do maior.
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ABRA-SE AO NASCER 
DE UM NOVO TEMPO

No outono, é importante questionar se o medo e a dúvida estão impedindo seus ide-
ais maiores de serem realizados. Reflita se alguns comportamentos repetitivos lhe 
afastam do seu real potencial criativo. Talvez seja chegado o momento de tomar 

consciência e assumir uma atitude de compromisso consigo, desapegando-se daquilo que 
não lhe serve mais, daquilo que esteja impedindo seus passos rumo às próximas estações 
de seu crescimento.

Não é simples, nem fácil, mas 
também não é impossível. Como 
tudo na natureza, nossos proces-
sos de mudança carecem de tem-
po para se instalarem. Tempo 
para ir amadurecendo, até que 
seja o momento da colheita. Pas-
so a passo, reflita sobre os pesos 
desnecessários que podem estar 
atrasando seu caminhar, vá se 
desapegando e deixando ir.

Lembro agora as palavras de Tom 
Jobim: “São as águas de março fechan-
do o verão, é promessa de vida no meu 
coração”. Mesmo que as águas pareçam 
dar fim ao melhor da festa do verão, na 
verdade, elas estão nos mostrando que 
a vida segue e novas estações virão! 
Acredite: observando a natureza pode-
mos concluir que depois da noite sem-
pre vem o dia. Acredite que vale a pena 
se libertar para deixar nascer um novo 
tempo.

RITUAL DE OUTONO
O nome Mabon vem de um deus 

celta, o Deus do Amor. Trata-se do dia 
de Ação de Graças do povo celta. 



11

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS DEZESSEIS LUA DA MAGIA CIGANA - AULA 11 - (2021)

DOAÇÃO DE COMIDA
Por ser um tempo de agradecimen-

to, os celtas acreditam que o Mabon é 
um bom momento para ajudar as pes-
soas menos afortunadas. Assim, eles 
costumam realizar um jantar para a fa-
mília e amigos para celebrar a fartura 
e pedem para que cada convidado leve 
um alimento não perecível. Os alimen-
tos recolhidos são doados para alguma 
instituição ou abrigo.

Normalmente, para essas reuniões 
é feito um altar com  bolas, pinhas, ro-

sas brancas, malmequer, cardo, grãos de cereais, frutas, legumes e sino. As flores são arru-
madas em forma de buquês ou guirlandas para o altar e em coroas para se colocar na cabe-
ça. Salpica-se sal dentro do círculo e, com uma espada cerimonial sagrada ou uma vareta, 
traça-se o círculo. Assim se inicia o agradecimento pela colheita farta e pede-se proteção 
para as pessoas amadas, além dos velhos e doentes.

RITUAL DAS MAÇÃS
As maçãs são um dos símbolos da 

temporada de Mabon. Essa fruta é fre-
quentemente relacionada à sabedoria e 
magia. Assim, muitas pessoas passam o 
dia do Ritual de Outono em um pomar 
de maçãs com a família.

A cada maçã colhida na árvore, os 
membros da família agradecem à Pamo-
na, deusa das árvores frutíferas. Muitos 
colhem frutas a mais para levarem para casa e guardar para os próximos meses.

AGRADECIMENTO AS BÊNÇÃOS
No dia do Ritual de Outono, fazemos uma lista das coisas pelas quais sentimos grati-

dão. Segundo os celtas, a gratidão atrai abundância para a nossa vida.
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RITUAL DA LUA CHEIA: 
Canalize o poder dessa fase da Lua no 

outono para realizar os seus desejos 
PASSO 1: Antes de começar 

a fazer o ritual, reflita sobre o que 
você precisa purificar em sua vida 
ou do que você precisa se libertar. 
Determine um propósito para o 
ritual.

PASSO 2:  Pegue um sino e dê 
11 badaladas em cada canto da sua 
casa. Enquanto dá as badaladas, 
invoque energias positivas para 
dentro do seu lar. Os cantos de 
casa são os locais onde as energias 
costumam ficar estagnadas, assim 
como pensamentos negativos e 
doenças.

PASSO 3: Após dar as bada-
ladas em todos os cantos de todos 
os cômodos da sua casa, sacuda 
o seu corpo energeticamente por 
um tempo. Mexa todo o corpo. 
Enquanto faz isso, respire fundo e 
vá diminuindo o ritmo dos movi-
mentos aos poucos, até parar.

PASSO 4: Ao finalizar o passo 
3, faça respirações profundas e sin-
ta toda a energia que circula pelo 
seu corpo.

PASSO 5: Para manter toda 
essa energia positiva e protetora 
dentro da sua residência, decore 
a sua casa com objetos sagrados, 
cristais, incensos, baguás e plantas.



13

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS DEZESSEIS LUA DA MAGIA CIGANA - AULA 11 - (2021)


