


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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TABELA DAS LUAS DO ANO:  
ENCONTROS

LUA DA BENÇÃO – Janeiro:

Ela é a última Lua antes da primei-
ra colheita, é celebrada com danças 
e músicas. Este é o tempo em que os 
antigos pagãos preparavam os pra-
dos para as celebrações das colheitas. 
A Lua da Bênção é amarela, a cor do 
hidromel. Lua da fertilidade, dos so-
nhos e da plenitude.

É a Lua verde-escura. O estado 
verde da terra, é o nome dado à 
Lua que surge no mesmo tem-
po que as plantas serão colhidas. 
Tempo de honrar os frutos, pois 
o período final das colheitas che-
gará com o primeiro movimento 
da foice nos pés das plantações. É 
a Lua da purificação, da cura e do 
agradecimento.

LUA DA COLHEITA – Fevereiro: 
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Surge antes do Equinócio de Outono, em 
Março (ou em Setembro para o Hemisfé-
rio Norte). Os grãos são ceifados. É o fim 
da estação e do ciclo anual da colheita. O 
marrom, a cor dos grãos, é a cor da Lua da 
Cevada. É a Lua da sabedoria, do conhe-
cimento, das decisões e do fechamento de 
bons negócios.

LUA DA CEVADA – Março: 

É a Lua excedente do ano ou a 13ª Lua. Com 
a mudança do calendário lunar para o ca-
lendário solar, houve uma sobreposição de 
alguns meses. Às vezes existem doze Luas 
durante o ano solar e às vezes treze. Quando 
essa Lua “extra” surge geralmente nasce em 
Abril ou Maio, normalmente, antes da Lua 
de Sangue. Sua cor é o vermelho púrpura, a 
cor do vinho e da vida. Essa é a Lua da pro-
fecia e da inspiração sagrada.

LUA DO VINHO – Abril:

Sendo a primeira Lua Cheia antes de Samhain 
ela é associada à cor vermelha e nos tempos an-
tigos marcava o período de abate dos animais 
e o armazenamento de comida para a estação 
do inverno que estava por vir. Como a primeira 
geada não está muito longe, as plantas logo de-
saparecem da terra, e a carne toma-se a maior 
fonte de alimento durante o inverno. É a Lua que 
celebra a ancestralidade, a fecundidade, o san-
gue menstrual e a maternidade.

LUA DO SANGUE – Maio: 
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É considerada uma lua de introspecção, 
associada ao aspecto do Senhor do Car-
valho. O carvalho, como seu símbolo, é 
a madeira tradicionalmente queimada 
nas fogueiras do Solstício de Inverno, 
que correspondente a época natalina 
cristã. É a Lua do recomeço, da trans-
mutação e do renascimento.

LUA DO CARVALHO - 
 

Está associada à cor prata, branca e o azul-
claro. Nesse período, se os primeiros sinais 
de geada ainda não começaram a cair, eles 
não estão muito distante. A terra começa 
um tempo de descanso profundo sob os 
cobertores do inverno, juntando forças 
para a nova vida no despertar da prima-
vera. Lua ideal para conectar-se com as 
forças divinas.

LUA ESCURA – Junho:

Sua cor é roxa, representa as águas frias da 
terra que ficam presas sob um lençol de 
gelo e sob a geada. Época ideal para rea-
lizar trabalhos em grupo e esforços con-
juntos, pois favorece a união dos seres e a 
unidade.

LUA DO LOBO – Julho:
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Descreve o longo movimento de espera das 
águas geladas, conforme as chuvas caem e os 
oceanos se enfurecem. Este é um sinal claro 
de que as águas irão mais uma vez Íuir e a 
primavera irá retornar. Essa Lua é associada 
a cor azul, a cor das águas sagradas dedicada 
à Deusa Brighid. É a Lua que visa o equilíbrio 
entre a luz e a sombra.

É a volta da primavera com a 
vida renovada. Representa a for-
ma virginal, limpa e intocada dos 
campos. Apropriadamente, sua 
cor é o branco. É a Lua que cele-
bra o movimento da terra.

LUA DOS VENTOS 
Setembro/Março: 

Anuncia o crescimento que irá co-
brir a terra, conforme as estações 
avançam. As sementes que estão em 
repouso abaixo do solo começam 
a germinar, ao mesmo tempo, em 
que toda a vida desperta para a ter-
ra aquecida. Sua cor é o verde-claro. 
Época ideal para plantar as novas 
sementes do futuro.

LUA DA SEMENTE 
Outubro:

LUA DA TEMPESTADE - Agosto/Fevereiro:  
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LUA BRILHANTE 
Dezembro:

É o período do Solstício de Ve-
rão. É a Lua dos amantes, que 
reflete a presença visível dos 
Deuses, estampados no sol bri-
lhante e nos campos verdejan-
tes. Essa Lua é considerada da 
cor laranja, ou seja, a cor do sol 
de verão. É a Lua da união, do 
amor e da prosperidade.

Lua dedicada as Deusas 
da fertilidade. Rosa, a 
cor do amor e o branco, 
são as cores da Lua da 
Flor. Conforme a prima-
vera atinge seu ápice, o 
romance e o amor ficam 
mais evidentes. Essa é a 
Lua do despertar da cons-
ciência, da criatividade e 
da sexualidade.

LUA DA FLOR – Novembro:  
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DEUSAS E OS DIAS DA SEMANA

Ísis - Aset ou Iset é uma deusa da mitologia egíp-
cia, cuja adoração se estendeu por todas as partes 
do mundo greco-romano, e posteriormente por 
todo o mundo. É cultuada como modelo de mãe e 
esposa ideais, protetora da natureza e da magia. É 
a amiga dos escravos, pescadores, artesãos, opri-
midos, assim como a que escutava as preces dos 
opulentos, das donzelas, aristocratas e governan-
tes. Ísis é a deusa da maternidade e da fertilidade.

DOMINGO  
REGIDO PELO SOL

Jana, Deusa da Lua e da Fecundidade, relacionada 
com as águas, ela é a umidade benéfica para a agri-
cultura, dela é o orvalho, a Água da Lua. No Algar-
ve, são chamadas jãs ou jans, e também se crê que se 
se colocar um pedaço de linho juntamente com um 
bolo, ao pé de uma lareira, no dia seguinte o linho 
estará tão fino como um fio de cabelo. Janas vivem 
nos rios das montanhas, fontes e grutas e passam a 
maior parte do tempo a se pentear com pentes de 
ouro. São bondosas como os que as ajudam, mas 
rancorosas e vingativas com os que invadem seus 
domínios. Protegem os riachos, fontes e manan-
ciais, conversam com as águas e os pássaros, pas-
seiam pelos bosques, ajudam animais feridos e árvores partidas. Às vezes, também 
ajudam amantes, pessoas perdidas na floresta e sofredores em geral.

SEGUNDA FEIRA 
REGIDA PELA LUA
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Atena que era adorada como 
a deusa do raciocínio e da sa-
bedoria. Ela possuía uma vasta 
popularidade, muito pareci-
da com seus colegas homens, 
como Zeus e Poseidon, e era 
reverenciada por seu intelecto. 
A lenda de seu nascimento é 
muito intrigante, pois Athena 
não nasceu da maneira usual, 

do ventre de sua mãe. Em vez disso, ela saiu da cabeça de Zeus, não na forma de 
um bebê, mas na forma de uma mulher crescida vestindo armadura. Ela também 
era conhecida como a deusa da guerra, mas era uma deusa calma que acreditava 
em restaurar a paz em todos os lugares. Zeus a amava mais que seus outros filhos 
e apenas Athena podia usar sua famosa arma, o raio, sempre que ela precisava. Tal 
era sua popularidade no mundo humano que uma cidade foi nomeada em sua 
homenagem. Foi Atenas.

TERÇA FEIRA  - REGIDA POR MARTE

Cerridwen, também conhecida como 
Ceridwen, Cyrridven, Kerdwin, (pro-
nuncia-se Ker-id-uen) é uma feiticeira 
da mitologia celta da Gália, ela é consi-
derada por muitos como a Deusa lunar 
da morte, renascimento, transformação 
e inspiração, uma Grande Mãe e Senho-
ra. Como uma Deusa do submundo, 
Cerridwen muitas vezes é simbolizada 
por uma porca branca, que representa 
tanto a sua fecundidade.

QUARTA FEIRA REGIDA 
POR MERCÚRIO
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Deméter é a divindade da colheita e do grão. Seus 
pais eram os deuses titãs Cronos e Rhea. Uma 
qualidade única sobre Demeter era seu relacio-
namento íntimo com as pessoas que a adoravam. 
Em vez de residir no Monte Olimpo como ou-
tros deuses e deusas, ela preferiu ficar nos mui-
tos templos que seus devotos construíram em 
sua homenagem. Deméter era a deusa do povo e 
sempre preferia ficar perto deles. Principalmente 
adorada pelos agricultores, essa deusa os abenço-
ava com uma boa colheita.

QUINTA FEIRA REGIDA 
POR JÚPITER

Afrodite deusa grega do amor, Afrodite, era uma 
das deusas mais populares da mitologia grega 
antiga e talvez fosse a mais bonita de todas. Ela 
não era apenas considerada um modelo da bele-
za, mas também era adorada como a divindade 
do amor e do desejo. Sua aura era tão poderosa 
e carismática que nem os deuses conseguiram 
resistir a ela. Essa deusa também tinha o poder 
de infundir amor e paixão em animais. Nasci-
da de Zeus, Afrodite era casada com Hefesto, 
o artesão divino dos deuses, numa tentativa de 
impedir qualquer tensão desnecessária entre os 
deuses. Embora ela fosse casada, ela se encheu de 
casos de amor ao se envolver com Ares, o Deus 
da Guerra.

SEXTA FEIRA REGIDA 
POR VÊNUS
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Calleich, Deusa Mãe, a sagrada pre-
sença feminina era um foco central 
na consciência humana e na cultu-
ra, manifestada tanto como uma ex-
tensão do amor filial pela Mãe Divi-
na, quanto na identificação da terra 
com ventre (fonte de vida e nutri-
ção) e do túmulo (local da morte), 
combinando assim ambos os aspec-
tos de um mesmo arquétipo: cria-
dor e nutridor, transformador e re-
novador.

SÁBADO REGIDO  POR SATURNO
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