


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 Roda do Ano representa o ciclo de vida, morte e 
renascimento. Logo, representa o fluxo constante de energia.

Através dela acompanhamos a trajetória do Deus Sol 
e sua relação com a Deusa, através dos oito Rituais.

A Roda do Ano é um calendário Pagão onde 
podemos notar as raízes de diversas celebrações 

“modernas” como a Páscoa e o Natal, por exemplo.

RODA DO ANO
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As festividades da Roda do Ano costumam ser feitas 
ao redor de uma fogueira, com muita comida e alegria. 

Mesmo assim elas são diferentes e cada uma delas tem 
um propósito e um significado diferente.

Nos dias atuais é comum montar um altar e 
realizar a celebração ao redor dele. 

Muitas Bruxas Solitárias fazem estas celebrações 
dentro de suas próprias casas. Covens costumam 
se reunir nas datas específicas para as celebrações.
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Os Sabbats presentes na Roda do Ano tem suas raízes na cultura Celta. Por isso é muito 
comum ouvir a expressão “Roda do Ano Celta”.

Em diversas outras culturas ancestrais também vemos as celebrações de Solstícios e 
Equinócios, as quais imediatamente remetem à Roda do Ano.

O termo “Roda do Ano Wicca” também é bastante popular uma vez que foi através da 
Wicca de Gerald Gardner que a Roda do Ano, tal como conhecemos hoje, foi difundida.

A DEUSA 
E O DEUS

RODA DO ANO CELTA

A Roda do Ano descreve a vida do 
Deus desde seu (re)nascimento até sua 
morte. Além disso, também descreve a 
vida e todas as faces da Deusa.

Seguindo a Roda do Ano e observan-
do as mudanças ao nosso redor, é possí-
vel obter um entendimento profundo da 
natureza em si e da magia que nos cerca.
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Como as principais fontes de Bruxaria e os principais autores modernos sobre o assun-
to são do Hemisfério Norte, a Roda do Ano está, logicamente, toda estruturada à posição 
solar equivalente àquele hemisfério. Cada Sabbat representa uma posição Solar e uma fase 
da vida do Deus Sol. 

As datas de tais eventos celestes aqui no Hemisfério Sul são invertidas. Enquanto no 
Hemisfério Norte se celebra Ostara, no final de Março, durante o Equinócio de Primavera, 
aqui celebramos Mabon, a segunda e última colheita antes do inverno, no Equinócio de 
Outono. São energias diferentes.

No Hemisfério Norte estão entrando na Primavera e indo em direção ao Verão. A 
energia do Deus Sol cresce cada dia mais.

Aqui ele está no fim de sua vida, pronto para partir e deixar a Deusa sozinha. Estamos 
entrando no Outono e indo para o Inverno.

Há quem prefira seguir as datas do Hemisfério Norte. Há inclusive quem celebre o que 
chamam de “Roda Mista”, celebrando tanto Beltane e Imbolc ao mesmo tempo, por exem-
plo. De fato, o importante é celebrar a natureza.

RODANDO O SUL 
OU RODANDO O NORTE?
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SIGNIFICADO DE 
SOLSTÍCIO E EQUINÓCIO

O QUE SOLSTÍCIO?
Em termos científicos, Sols-

tício é um evento celeste que 
marca a posição mais alta ou 
mais baixa do Sol.

No Solstício de Inverno o 
Sol está em sua posição mais 
baixa e tende a aumentar. Ao 
chegar no Solstício de Verão, 
posição mais alta, a posição 
tende a diminuir.

O Sabbat correspondente 
ao Solstício de Inverno é Yule. 
No extremo Norte do nosso 
planeta é comum que, algum 
tempo após o Equinócio de 
Outono (Mabon), o Sol comece a desaparecer, deixando os dias cada vez mais escuros.

É em Yule que ele reaparece e, a partir daí, ilumina cada vez mais.

Para nós Brasileiros essa mudança é muito sutil, resultando apenas em “está anoitecen-
do mais rápido” ou “o dia está mais curto”.

O Sabbat correspondente ao Solstício de Verão é Litha. É quando o Sol está em seu 
auge. A partir daqui ele tende a ficar mais fraco.

Solstícios e Equinócios exercem um papel fundamental na 
Roda do Ano. É através deles e entre eles que ocorrem 

os Sabbats.  Portanto, temos 2 Solstícios e 2 Equinócios por ano. 
Entre cada um deles temos uma outra celebração, 

totalizando os Oito Sabbats.
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O QUE É EQUINÓCIO?
Equinócios, por sua vez, 

marcam as posições Solares 
em que dia e noite possuem 
a mesma duração.

No Equinócio de Pri-
mavera a posição do Sol 
está aumentando, rumo ao 
Solstício de Verão. É nesta 
época que a Terra está mais 
fértil, favorecendo a agricul-
tura.

O Sabbat correspondente ao Equinócio de Primavera é Ostara. A neve derrete dando 
lugar ao verde novamente. Os animais saem de suas tocas e as plantas voltam a florescer.

No Equinócio de Outono a posição do Sol está diminuindo, rumo ao Solstício de In-
verno. É nesta época que ocorre a segunda e última colheita do que foi plantado em Ostara.

O Sabbat correspondente ao Equinócio de Outono é Mabon. O Deus Sol está cada vez 
mais fraco, as folhas perdem o verde e começam a cair das árvores. A última colheita é 
feita.
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SABBAT SAMHAIN – Ocorre na noite do dia 30 de abril 
no Hemisfério Sul e na noite de 31 de Outubro no Hemisfério 
Norte. Representa a Morte e o Recomeço. O Deus Sol está mor-
to e a Deusa está em sua fase Anciã. É o início do inverno Celta 
e do ano das Bruxas;

SABBAT YULE – Ocorre por volta do dia 22 de Junho no 
Hemisfério Sul e 22 de Dezembro no Hemisfério Norte, duran-
te o Solstício de Inverno. Representa o Renascimento do Deus 
Sol no Solstício de Inverno, pois o Deus Sol volta a aparecer 
após meses de escuridão;

SABBAT IMBOLC – Ocorre por volta do dia 2 de Agosto 
no Hemisfério Sul e 2 de Fevereiro no Hemisfério Norte. Re-
presenta o Crescimento do Deus Sol. O Deus Sol ainda é uma 
criança e é amamentado pela Deusa, sua mãe;

SABBAT OSTARA – Ocorre por volta do dia 22 de Se-
tembro no Hemisfério Sul e 22 de Março no Hemisfério Norte, 
no Equinócio de Primavera. Representa a Vida que retorna à 
Terra; O Deus Sol e a Deusa estão cheios de vida e energia e o 
inverno é deixado para trás;

SABBAT BELTANE – Ocorre no dia 1 de Novembro no 
Hemisfério Sul e 1 de Maio no Hemisfério Norte. Representa a 
Fertilidade. O Deus e a Deusa estão adultos e com toda energia 
fluindo por eles. A Terra está em seu momento mais fértil;

O QUE REPRESENTAM OS SABBATS?
Cada Sabbat da Roda do Ano tem um significado diferente 

e representa uma fase diferente da vida do Deus Sol e da Deusa. 
Sendo assim, as bruxas trabalham as energias de cada um deles 

para lançar feitiços poderosos e também para celebrarem.
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SABBAT LITHA – Ocorre por volta do dia 21 de Dezembro 
no Hemisfério Sul e 21 de Junho no Hemisfério Norte, no Sols-
tício de Verão. Representa Força. O Deus Sol está em seu auge. 
As plantas estão verdes e tudo o que foi plantado em Ostara e 
Beltane já começa a dar sinais de crescimento;

SABBAT LUGHNASADH (LAMMAS) – Ocorre por volta 
do dia 2 de Fevereiro no Hemisfério Sul e 2 de Agosto no He-
misfério Norte. Representa a Fartura e a primeira colheita do 
ano. O Deus Sol está antecipando sua morte. Boa parte de sua 
energia é doada para o que está plantado, garantindo a primeira 
colheita e a fartura de alimento;

SABBAT MABON – Ocorre por volta do dia 21 de Março no 
Hemisfério Sul e 22 de Setembro no Hemisfério Norte, no Equi-
nócio de Outono. Representa a Gratidão. O Deus Sol já está bem 
enfraquecido. Em Mabon é hora de realizar a segunda e última 
colheita do ano. A Terra, junto com o Deus Sol, também já não 
apresenta muita força. As folhas caem, as plantas secam.
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RITUAIS DE BRUXARIA 
NOS SABBATS

Os rituais de bruxaria feitos em cada Sabbat são diferentes 
e trazem a sua energia para nossa vida:

• A presença de um altar dedicado à Deusa e ao Deus;

• Comidas e bebidas típicas de cada época;

• Símbolos que representem Deusas e Deuses relacionados à época;

• Símbolos que representem eventos comuns à época;
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RITUAL DE SAMHAIN – Rituais de Samhaim são feitos em honra aos ancestrais. 
Como este Sabbat marca o fim e o início, é comum que o tomem como o verdadeiro “Ano 
Novo”;

RITUAL DE YULE – Rituais de Yule são rituais de agradecimento e de celebração do 
renascimento do Sol que trará fertilidade à Deusa e à Terra em breve;

RITUAL DE IMBOLC – 
Rituais de Imbolc celebram a 
alegria da criança que cresce e 
traz com ela a promessa de uma 
nova época de fertilidade;

RITUAL DE OSTARA – 
Os rituais de Ostara celebram 
a juventude do Deus e da Deu-
sa que enchem a Terra de vida 
e alegria. Os animais saem das 
tocas e as plantas florescem no-
vamente;

RITUAL DE BELTANE – 
Os rituais de Beltane celebram 
esta fertilidade, a energia capaz 
de gerar vida;

RITUAL DE LITHA – Ri-
tuais de Litha celebram a força 
do Deus Sol, capaz de banir todo o mal;

RITUAL DE LUGHNASADH (LAMMAS) – Rituais de Lughnasadh celebram a far-
tura e a vida do Deus Sol encontrada em todos os seres;

RITUAL DE MABON – Rituais de Mabon agradecem à energia do Deus Sol e da Deu-
sa Mãe. Também há a preparação para a chegada do fim e do novo começo em Samhain;

CONCLUSÃO
A Roda do Ano é um calendário Pagão que aponta as 8 festividades, os 8 Sabbats. Se-

gui-la e celebrá-la nos permite entrar em contato direto com a natureza e manter o ciclo 
da vida.
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