


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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LUA CRESCENTE: Qual a sua regência? 

Lua Crescente é a terceira fase da Lua e acon-
tece quando o Sol ilumina apenas metade da 
Lua. Ela carrega a energia do crescimento (li-

teralmente). É a fase que movimenta alguma área 
da nossa vida, pois está ligada ao desenvolvimento 
das coisas.

As bruxas na antiguidade, reuniam-se em noi-
tes de lua crescente para praticarem rituais de amor 
e prosperidade, na intenção de fazê-los crescerem e 
se fortalecerem. Também os antigos povos pagãos, 
pediam pelo desenvolvimento de suas colheitas 
para obterem fartura.

Os cultos voltados a Grande Mãe Gaia, a fase crescente da lua com o aspecto jovial 
da Deusa. É a energia do encanto e da paixão que florescerem, quando iniciamos algo em 

Para as mulheres que menstruam nes-
sa fase lunar, pode ser um sinal de 
que elas possuam uma energia que 

dá movimento as coisas. Podem ser toma-
das por muitas idéias e necessitam organi-
zá-las para poderem materializar os planos 
que certamente são favoráveis em suas vi-
das. Normalmente são mulheres com um 
aspecto mais jovial, bem humoradas e so-
nhadoras.

* Dica: Anote num caderno particu-
lar os teus ciclos menstruais. Note se você 
menstrua nesta lua e como você se sente 
no período menstrual com esta regência, se 
você está em sintonia com as energias desta 

lua que te deixa mais disposta, animada, sonhadora, com pensamentos e desejos positivos, 
motivada a se abrir para novas oportunidades ou se está em desarmonia com teu ciclo e a 
regência desta lua.

LUA CRESCENTE: E o ciclo menstrual
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Por ser a fase lunar associada a jovialidade e despertar dos prazeres na vida, um Arca-
no do Tarot que pode bem representá-la é a carta “O Louco”, que possui a figura de 
um jovem em busca de novas oportunidades.

Assim como “O Louco”, a Lua Crescente influência em nossas emoções de modo que 
nos impulsione para a frente, inspira a nossa criatividade, a curiosidade e o desejo de se 
obter crescimento pessoal.

LUA CRESCENTE: E o Tarot

LUA CRESCENTE
e o cabelo

Uma simpatia famosa com as fases da 
lua, é de se cortar o cabelo. Muitas 
mulheres gostam dessa simpatia, 

pois realmente sentem sua eficácia. Quem 
estiver querendo que o cabelo cresça mais rá-
pido e forte, pode optar por cortar as pontas 
na 1º noite de fase crescente para obter seus 
resultados.
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Simpatia da lua crescente para 
despertar o desejo de viver:

Se você sente-se desmotivado(a), consigo ou alguma situação em sua vida, essa lua 
pode te ajudar a trazer o brilho e a graça outra vez.

MATERIAL:

1 Vela amarela
1 Frasco de borrifador
3 Canelas em pau
1 Ramo de Alecrim
5 ml de essência de Ylang Ylang
Álcool para perfumaria ou de cereais

COMO FAZER: Numa noite de 
lua crescente, em alguma área externa 
da casa (pode ser no quintal, varanda, 
lavanderia, área de serviço, etc), pegue o frasco de borrifador e adicione 5 ml de essência 
de Ylang Ylang, coloque as 3 canelas em pau, o ramo de alecrim e adicione o álcool até 
encher o frasco.

Acenda a vela e mentalize tudo que te dá prazer e alegria, que você quer viver em seu 
dia a dia.

Deixe a noite toda para receber a energia e o brilho da lua.

No dia seguinte, borrife pela casa e ao seu redor o aromatizador consagrado na energia 
da lua crescente e inspire um ar cheio de magia, para que você resgate sua autoestima e 
poder pessoal!

Ylang Ylang é um poderosíssimo afrodisíaco capaz de proporcionar sensações de pra-
zer, através do seu aroma marcante.

A canela em pau ativa este feitiço com a energia do elemento fogo, para atrair positivi-
dade e 3 é o número da evolução. O alecrim está ligado ás boas energias, bons pensamen-
tos e purificação das emoções.

A vela na cor amarelo, trará alegria e inspiração para sua vida.
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Simpatia da lua crescente para 
a prosperidade:

Aqui faremos um pode com grãos crús, que promovem crescimento, movimento e 
fartura para você e as áreas da sua vida!

MATERIAL:
1 Compoteira de vidro mé-
dia
150 gramas de lentilha
150 gramas de arroz
150 gramas de girassol
150 gramas de grão de bico
150 gramas milho amarelo
5 Moedas douradas antigas
Grãos de Café
1 Lenço amarelo

COMO FAZER: Na noite em que a lua estiver na fase crescente, novamente numa 
área externa da casa, pegue o pote e adicione o arroz, o milho, a lentilha, o grão de bico e 
o girassol, os grãos de café por cima e as moedas colocadas em cima formando uma es-
trela. Tampe bem e deixe a noite toda recebendo a energia da lua crescente, acenda a vela 
dourada e mentalize tudo que representa prosperidade para você (crescimento financeiro, 
evolução no trabalho, seu relacionamento ou um possível relacionamento com amor recí-
proco, viagens, saúde fortalecida, etc).

No dia seguinte, deixe este pote num lugar em que você fique por bastante tempo, 
como: mesa de trabalho, cozinha, sala de estar, no altar cigano.

O arroz tem o poder de fazer tudo crescer, o milho expande a energia do arroz, a len-
tilha multiplica, grãos de bico fortalecem e os grãos de girassol fazem você brilhar e os 
grãos de café, trazem a riqueza que gira no mundo, e as moedas atraem para a sua direção 
e mantém tudo firme e forte.

A vela na cor dourado é uma representação de brilho e sucesso pessoal.
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Simpatia da lua crescente para 
o amor:

A magia da Lua crescente pode ser feita por Ca-
sais como Solteiros Para quem já se relaciona, esse fei-
tiço ajudará a fazer com que o amor cresça de modo 
saudável e fortalecido. Aos solteiros, esse feitiço aju-
dará a movimentar a área afetiva, para que encontre 
um novo amor.

MATERIAL:
1 vela cor de rosa
1 vela prateada
Pires para as velas
1 pedaço de papel
Lápis
1 recipiente com água
Essência de verbena

COMO FAZER: A noite em que a lua estiver na fase crescente, na área externa da casa, 
em que consiga receber a luz da lua, escreva no papel o seu desejo. Por exemplo:

* Casais: “Desejo que meu relacionamento amoroso flua com a força do amor verda-
deiro.” (Se preferir, pode escrever com suas próprias palavras o seu desejo)

*Solteiros: “Desejo que a minha vida amorosa flua de encontro com um novo e verda-
deiro amor.” (ou escreva seu desejo com suas próprias palavras)

Dobre o papel duas vezes (2 é número de parcerias).

Acenda as duas velas, cada uma em um pires. A cor de rosa simboliza a energia do 
amor e a prateada representa a energia da lua.

Coloque o recipiente com água ao lado das velas, pingue 3 gostas da essência de verbe-
na, que é um aroma ligado ao amor recíproco e verdadeiro (o número 3 traz movimento) 
e coloque o seu papel dentro dessa água.

No dia seguinte, pode descartar a água na pia e o papel que sobrar, descarte num jar-
dim ou lixo separado do convencional (orgânico, por exemplo), e veja a magia na sua vida 
amorosa acontecer.
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A lua além de ser um satélite lá no céu, é uma força que nos preenche de energia, 
influencia as nossas emoções e a nossa vida, assim como as marés que tomam mo-
vimento, cada fase mexe com o nosso Eu Interior e saber se conectar a esta força, 

pode nos beneficiar de muitas formas. Em cada fase da lua, habita um poder extremo que 
está lá do alto nos esperando!

Ela é Deusa, é bela, poderosa e nos abraça todas as noites, despejando sobre nós as suas 
bênçãos. Cabe a nós estudá-la e criar um vínculo com a força das suas fases, para equili-
brarmos o nosso ser, permitindo que suas regências sobre nós sejam as mais positivas.

Lua Crescente - Conclusão:
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Mês de agosto, o mês do cachorro louco e da ventania, 
do frio e da sexta-feira 13, e também da prosperidade?

Você pode transformar o azar ou as angústias em situações positivas. Você 
pode transformar situações de agonia ou incertezas, permitindo que um novo 
ciclo comece na sua vida.

Sexta-feira 13, para começar, é uma data mágica, dia de Vênus, deusa grega 
da beleza, do amor e da sensualidade. 

A carta 13 do tarô é a carta da morte, mas no sentido de fim de um ciclo, 
portanto significa mudança, e não coisas ruins. É justamente o momento em que 
as coisas ruins podem terminar, abrindo espaço para entrar algo bom, que traga 
muita felicidade. 

A carta 13 do Baralho Cigano é a carta das crianças, que temos nossa criança 
interior, nossas alegrias e crescimento, mas com as mudanças não podem como 
adultos ter atitudes imaturas, temos sempre que visar o nosso crescimento.

 O treze corresponde à letra hebraica Mem, que representa o Renascimento 
e a Liberdade. Então, aqui vai uma boa dica de Ritual para que toda energia do 
bem entre na sua vida e na sua casa e faça de você uma pessoa próspera.
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Feitiço de Prosperidade

MATERIAL: Mel, Maçã, Sal, Fitas amarela, laranja e vermelha, papel e lápis
Três velas laranja (vela palito).

COMO FAZER: Corte a maçã horizontalmente, retire a semente e toda a parte duri-
nha, formando um buraco.  Escreva seu pedido (lembre-se de que amarração entre casal 
não vai funcionar, tampouco pedidos que prejudiquem alguém). Coloque o pedido dentro 
da maçã, cubra com mel, coloque uma pitadinha de sal.

Feche a maçã, enlace com as fitas a maçã e dê um nó e um laço. Acenda a primeira vela 
laranja para prosperidade ao lado da maçã que você acabou de fazer.

Sobraram mais duas velas, correto? Acenderá uma no segundo dia e a outra no terceiro 
dia do ritual, sempre fazendo o Conjuro (segue abaixo). Após o terceiro dia, após término 
da 3 vela, leve a sua maçã para um jardim.

Faça o conjuro com fé durante mais 18 dias seguidos, o conjuro que está abaixo, de 
preferência no mesmo horário. No total serão 21 dias seguidos de ritual.
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Oração:
“Derrame sobre mim o dom da riqueza para que 
eu veja a glória e a riqueza por onde eu passar. 

Que o anjo da prosperidade me visite e coloque 
em minhas mãos o espírito da sorte para que 
tudo que eu tocar venha a prosperar.

Traga-me Deusa Fortuna toda a tua abundância

Traga-me o fluxo de tuas riquezas

Serenidade para tê-las e amor divino para obtê-las

Traga-me a fé de tua riqueza

Tu, grande Deusa Fortuna, dá-me riqueza de 
pensamento, de sentimento.

Traga-me Senhora tuas frutas frescas, traga-me 
verduras, traga-me doçura. traga-me também 
ouro bendito, traga-me tuas pedras, rubis, safi-
ras. Traga-me tua prosperidade.

Abre as arcas, mostra a tua Cornocópia da 
abundância e abre a chave do manancial. Dá-me 
jorros de fluxo.

E banhe-me, acima de tudo, com o amor su-
premo de Deusa. Com o fervor da oração, com 
toda a fé, segurança, prosperidade, das mãos de 
Deusa.

Fortuna, Fortuna, Fortuna

Grande ser Angelical da abundância

Peço a ti com tanto amor,

Que escute com grande fervor este pedido, esta 
oração.

Agradeço a ti Deusa Fortuna,

Que traga abundância de novos planos e coisas 
novas.

Todas abençoadas pela Deusa.”

Que Assim seja. Assim se Faça.
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