


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 Sibila Samia era natural da ilha 
de Samos, pertencente ao arquipélago 

do Egeu. Entre os atributos que 
geralmente a identificam está a coroa 
de espinhos, embora neste caso este 
elemento tenha sido substituído por 

três pregos, alusivos à imagem da 
cartela que contém, em que se 

vê Cristo pregado na cruz.
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A Sibila Samia
A face adivinhadora das Sibilas apresentou-se aos gregos e aos povos de cultura he-

lenizada do mundo Mediterrâneo como uma fonte livre de revelação divina.  As 
Sibillas vagantes, movediças, não tinham a princípio vinculações institucionais e 

ainda assim se inseriram na história da humanidade à qual prenunciavam (sem ser inter-
rogadas) eventos, catástrofes, desventuras. 

Essa condição de in-
dependência institucional 
cedeu lugar a uma espécie 
de revelações institucio-
nalizadas e severamen-
te vigiadas no sentido de 
garantir a subsistência da 
Urbe e de seus cidadãos, 
perfeitamente integradas 
ao contexto sócio-político 
romano. 

O complexo fenôme-
no sibilino deve ser assim 
compreendido a partir da 
intelecção da sua utiliza-
ção para fins políticos e re-
ligiosos na sua relação com 
a história do homem. 

A adivinhação teve 
sempre um papel vital para 
a manutenção da Urbe, 
com uma inserção peculiar 
na vida religiosa, cultural e 
social dos povos mediter-
râneos, desde os tempos 
mais antigos. 

As crenças romanas em relação à adivinhação tiveram um papel particular na esfera 
política e religiosa: os cidadãos romanos, para se assegurarem da aprovação dos deuses em 
cada ação política e pública que estavam empreendendo, recorriam a oráculos para que a 
paz entre homens e deuses não fosse interrompida. 
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Para gregos e romanos a prática da adivinhação ou a ciência da interpretação das men-
sagens simbólicas enviadas pelos deuses em linguagem humana, era um meio habitual e 
sempre disponível para determinar a vontade dos deuses sobre qualquer problema imagi-
nável. 

Oráculos, adivinhações e profecias se imbricavam em um conjunto de meios para re-
velar a relação dos homens com os deuses. 

Como a mensagem dos deuses era enigmática e complexa, ela deveria ser interpretada 
pelos especialistas: magistrados e sacerdotes. 

Assim se interpunham entre o oráculo da sibila, de linguagem delirante e independente 
e a sua utilização política e religiosa, a interpretação adequada às conveniências, feita por 
meio de homens ligados ao poder.

A sibila Samia era natural 
da ilha de Samos, pertencente 
ao arquipélago do Egeu. Entre 
os atributos que geralmente a 
identificam está a coroa de es-
pinhos, embora neste caso este 
elemento tenha sido substituído 
por três pregos, alusivos à ima-
gem da cartela que contém, em 
que se vê Cristo pregado na cruz. 
Ela está ricamente vestida como 
suas companheiras e adornada 
com joias, apresentando a parti-
cularidade de usar um colar de 
pérolas ao redor do pescoço, as 
quais estão relacionadas à salva-
ção do homem e à palavra e que 
estão associadas à salvação pela 
redenção.

Como exemplo de sobrevi-
vência do mito pode-se também recordar a existência da Sibilla Barbaricina na Sardenha 
– mulher vivente no século XX – e suas práticas mágico-religiosas, cujas notas etnográficas 
com autoria de Raffaello Marchi foram publicadas pelo Istituto Superiore Regionale Etno-
grafico dela Sardegna (ISRE) em 2006. 

Outro modelo exemplar de permanência do mito, a cartomancia, ainda hoje é prati-
cada com cartas sibilinas: La Vera Sibilla Italiana  e Sibilla Della Zingara são perpetradas 
contemporaneamente na Itália.
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Phito - Sibila Samiense
 

Eis que os santos decretos se cumprem. | Entre os dias mais claros, este é,
duma bela claridade que tudo ilumina. | As trevas se vão. 

Deus, seu Filho nos manda para abrir nossos olhos. Eia! Vede o imortal
Que de espinhos se cobre e por nós se entrega à morte.
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