


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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AS LUAS 
OS RITUAIS SAZONAIS CIGANOS 

(Urai, Acaens, Kabulim e Dirachim)

Os Rituais são pontos aos quais ligamos os ciclos internos e externo, a ligação 
entre o sazonal, celestial, comunal, criativo e o pessoal se encontram. Quan-
do a estação muda despertamos o poder interior, o poder para curar, trans-

formar, e renovar a terra. Ele representa a mudança das estações do ano, e também 
do percurso do Sol durante este período sazonal. Ou seja, a natureza em nossa volta 
muda, nós também mudamos, e isso gera uma ligação entre homem e natureza. Para 
alguns, essa conexão também é visto como um contato com os deuses, que atrai a 
energia deles para dentro de nós.

Os quatro pontos que compõem para os ciganos a roda do ano não tem um co-
meço e nem um fim, ele representa um ciclo, que poderá entregar as Bruxas Ciganas 
uma compreensão do ambiente em que ela vive. Quando se comemora um Ritual, 
há uma reflexão sobre a manifestação da natureza em nós, sentindo de seu fluxo e as 
mudanças que a natureza acaba trazendo em nossas vidas.

O motivo de vermos a Roda do Ano como uma celebração cíclica é devido a 
simbologia que carrega. Os Rituais representam o nascimento, crescimento, amadu-
recimento, envelhecimento, morte e renascimento. Na natureza isso é muito nítido, 
pois plantamos as sementes, elas crescem, amadurecem, tem frutos, caem suas folhas, 
morrem e então voltam a crescer. 

Estes quatro Rituais, é a trajetória anual do sol, que atinge dois pontos de afasta-
mento máximo em relação ao Equador celeste, tanto para o norte quanto para o sul. 
Esses pontos são chamados de solstícios, no caso do inverno é marcado como o dia 
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No inverno as ma-
nifestações são em 
torno das noites cla-

ras de lua cheia e chama-se 
“Dirachim” (que em romani 
significa noite clara), neste 
se trabalha todos os passos 
do processo iniciático, com 
estudos, manipulações de 
magia, acendimento da fo-
gueira com elementais do 
vento, mostrando ao cigano 
que está sendo iniciado, que 
todas as manipulações fazem 
com que o mago renasça a 
cada rito e que a medida que 
se ganha experiência, per-
cebe-se que sempre existirá 
mais graus a serem alcança-
dos, e que quando estamos 
voltados para um cerimonial 
muito elevado, conseguimos 
entrar em sintonia nos tem-
plos astrais, volitando com 
muita facilidade.

O Dirachim é  um perí-
odo que reafirmamos a vida, 
celebrar o espírito da Terra 
para que possamos chegar 
até a Primavera.

“Dirachim também é conhecido como o Festival das Luzes, por todas as velas acesas 
nessa noite. 

No inverno, a maior parte das plantações também perdem suas forças e morrem. Ape-
nas algumas delas permanecem verdes e inteiras nessa estação tão gelada. Então estamos 
nesse momento de morte, e renascimento, pois a terra passa por um período de descanso 
para reiniciar o seu ciclo.

DIRACHIM – Ritual do Inverno
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KABULIN – Ritual de Primavera

Na primavera as ma-
nifestações ficam 
em torno dos dias 

de brisa leve ao entardecer e 
chama-se “Kabulin” (que em 
romani significa amor) neste 
se trabalha o nascimento da 
magia e ritos cerimoniais, 
aprende-se a identificar  os 
elementos necessários para 
um tipo especifico de magia, 
elementos cerimoniais, ma-
gias de consagração e equi-
líbrio dos envolvidos, mos-
trando ao mago como nasce 
uma magia e os “porques” 
dos seus elementos, contac-
tando a utilidade, e vendo a 
doação de cada um.

A deusa é a maior figu-
ra que se apresenta no Ritual 
de Primavera, por retornar 
ao seu aspecto de donzela. A 
deusa anglo-saxã Eostre, cujo 
nome significa “Deusa da Au-
rora”. Ela é conhecida como a 
deusa da primavera, da res-
surreição e renascimento.

Em outras culturas, a deusa Eostre é conhecida como Ishtar, Astarteia, Ashera, Afro-
dite, Inana e Vênus. São divindades voltadas para o feminino, fertilidade e á sexualidade.

“A Deusa cobre a terra com seu manto de fertilidade, despertada de seu repouso. É 
um período de iniciar, de agir, de plantar encantamentos para ganhos futuros, e de cuidar 
dos jardins rituais”.

Também é dito que nessa data, a Mãe-Terra dá luz á dois pares de gêmeos: o homem 
verde e a donzela verde, o homem vermelho e a donzela vermelha. Eles, respectivamente, 
representam as plantas e os animes retornando á vida depois do inverno.
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URAI - Ritual de Verão

No verão as mani-
festações são em 
torno das noites 

de lua nova e chama-se 
“Urai” (em romani sig-
nificado império), neste 
se observa as paradas do 
vento, os formatos que fi-
cam os restos de fogueira 
e as iniciações ritualísticas 
dos sacerdotes da magia 
cigana, mostrando a força 
que o mago cigano terá ao 
observar os eventos com 
visão além das aparências.

Nesta Lua do Ritual, 
o dia tem duração maior 
que a noite, dando início 
ao verão. O sol chega em 
seu poder máximo, tor-
nando folhas, flores e fru-
tos abundantes em toda a 
natureza. Por conta de tal 
poder do Sol, muitos bru-
xos usam esse momento 
para realizar rituais pe-
dindo por proteção, pois 
o brilho afugenta as som-
bras.

Nas práticas antigas, 
era considerado um dos Rituais mais festivos. Por conta do ambiente propiciar tamanha 
alegria (afinal, o Sol está brilhando), as pessoas brincam, fazem rituais, se conectam as 
Deusas, os ritual é vívido. Quem deseja curar a si mesmo, seja física ou mentalmente, o 
Ritual de Verão é a melhor data.



8

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS DEZESSEIS LUA DA MAGIA CIGANA - AULA 9 - (2021)

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 aperfei-
çoamento, ritos de retirada de mal-
dição em torno de famílias, atendi-
mento dos consulentes a distância, 
com cartas ou mapas específicos, 
mostrando ao mago que a magia 
natural e elemental pode agrupar 
outras linhas espirituais que con-
gregam do mesmo uso das forças da 
natureza, um exemplo disto são as 
bruxas, principalmente nas retiradas 
de maldição.

Esse é um Ritual que celebra o 
equilíbrio, pois o dia e a noite tem a 
mesma duração. Reflita sobre a sua 
saúde, a relação amorosa, familiar, 
sua espiritualidade, e demais cam-
pos da vida estão, e faça o que for ne-
cessário para equilibrá-los. Para isso, 
descarte ao que não deu certo, faça 
banimento de más energias, busque 
pela harmonia das relações – sejam 

elas fraternais ou românticas – e também pode fazer um feitiço de proteção.

Como estamos nesse momento de colheita, devemos refletir e agradecer pois estes ali-
mentos que estão sendo colhidos serão o nosso sustento durante o inverno. Iremos nos 
preparar para o inverno, onde deveremos nos recolher, então começamos a pensar sobre os 
projetos da vida que queremos iniciar quando o sol voltar. 

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 
retirada de maldição em torno de famílias, atendimento dos consulentes a distancia, 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.

ACAENS– Ritual de Outono
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Ainda temos os ritos 
e manifestações que 
podem fazer parte 

em qualquer tempo sazonal, 
que são ritos de exploração, 
que incorporam a técnica da 
imaginação ativa, conheci-
da como viagem astral ou a 
concentração sobre uma vi-
são espiritual. 

Esse trabalho pode ser 
um estudo em grupo ou in-
dividual, que por ser feita na 
atmosfera mais elevada das 
condições rituais. Também 
os de libertação quando o 
mago fica perturbado por 
alguma motivo e necessita 
de realizar processos de tér-
mino de hábitos ou padrões 
mentais não adequados. 

Este rito se manifesta 
com determinados tipos de 
oração. Podem ter o objetivo 
de acalmar as almas dos que 
podem também ter o objetivo de limpar e neutralizar  perseguições espirituais que trilham 
em áreas obscuras, e se reequilibrar para que seja retomado o trabalho espiritual ajudando 
os que necessitam. 

Deve-se observar que as vestimentas e os objetos cerimoniais são muito importantes, 
embora não seja indispensável, vemos que quando entramos num ritual, nos despimos de 
nossa personalidade cotidiana e vestimos uma versão mágica a que corresponde ao rito. 
Somos então, auxiliados pelos símbolos e pela vestimenta. 

Os objetos fazem parte do aparato. Serve para captar energia da totalidade para apli-
cação especifica. Outros símbolos comuns são as cartas, o espelho, o anel, a erva sálvia, os 
leques, as castanholas e assim por diante, sem falar dos muitos tipos de incenso que podem 
ser queimados no incensário. 

Em grande parte, são objetos muito antigos, seu real valor está na constância com que 
trabalhamos com eles na magia e na meditação. Um cigano deve manter disciplina e cons-
tância em seus exercícios, objetos e rituais, tal como um músico. 
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