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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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Mistérios, 
Ancestralidade 
e Magia

Seus primeiros médiuns demonstraram sua coragem e dedicação ao 
acolher e trabalhar sob as orientações dessas entidades desconhecidas. 

Se hoje, com mais conhecimento sobre as Pombo-Giras Guardiãs, en-
contramos centenas de médiuns que ainda são vítimas desses conceitos er-
rôneos que foram fortemente enraizados em seu inconsciente, imaginem 
como era quando este trabalho teve início. 

Mas através deste canal mediúnico que é o Baralho de Maria Padilha 
poderemos ter uma oportunidade única e verdadeira e entender e viven-
ciar os Mistérios desta Guardiã.

A primeira falange conhecida 
da linha de Pombo-Giras foi o de 
Maria Padilha, e por essa razão, 
obviamente, esta seria a primeira 
a sofrer os preconceitos atribuídos 
à essa linha de Guardiãs.

• INTRODUÇÃO
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Segundo pesquisas históricas, Ma-
ria de Padilla teria nascido no ano 
de 1334, em Palencia, na Espanha. 

É apresentada ao Rei por João Afonso 
de Alburquerque e se torna dama de 
companhia da mãe de D. Pedro, Dona 
Maria I. Com o tempo, Maria de Pa-
dilla torna-se amante do rei e passa a 
influenciá-lo nas mais importantes de-
cisões do castelo. Pertencente a uma fa-
mília castelhana, os Padilla, o nome de 
Maria Padilha seria eternizado em bra-
são posteriormente a sua morte.

Através da história da Maria Padilha é 
possível perceber que ela não era uma 
mulher qualquer. 

Com fama de feiticeira, muitas fontes 
afirmam que ela teria se utilizado de 
fortes feitiços para conquistar o coração 

de D. Pedro I. Diz-se que, junto de uma árvore, Maria Padilha teria deixado um feitiço de amor 
feito com um espelho, através do qual o Rei se olhou e, enfeitiçado, se rendeu à paixão da jovem 
moça. Há outros relatos que dizem que ela aprendeu a ser feiticeira com um judeu cabalista, 
que andava com um capote negro com desenhos de sinais de magia negra.

• HISTÓRIA DE MARIA PADILLA • 
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O casamento

OO caso da pomba-gira Maria Padilha 
foi realmente um caso de amor. D. 
Pedro I abandonou sua esposa Dona 

Blanca para viver sua história com Maria Pa-
dilha, sendo perseguido por opositores em seu 
Reinado. 

Depois de mandar sua esposa para a prisão – 
alguns dizem que por um feitiço armado por 
Maria Padilha – o Rei assume seu casamento 
até então clandestino com Maria de Padilla. O 
casal tem quatro filhos que perpetuam a for-
ça do nome Padilha como o conhecemos até 
hoje.

Castelo de Maria 
de Padilla em Reales 

Alcazar - Sevilha

Castelo de Maria 
de Padilla no Reales 
Alcázares - Sevilha

Castelo de Maria 
de Padilla em Reales Túmulo de Maria de Padilla 

na Catedral de Sevilha
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A FORÇA DA FALANGE DE 
MARIA PADILHA

Apegada à matéria e ao seu grande amor, Maria Padilha é uma Guardiã que atua 
com outras pombo giras restabelecendo o equilíbrio emocional e físico de todos 
que a procuram para uma resposta, uma direção. Tem vários parceiros e, depen-

dendo da linhagem em que se encontre, escolhe um companheiro diferente para trabalhar 
junto. Tem muitas trabalhadoras a auxiliando em sua missão espiritual; afinal, é uma po-
derosa Rainha. Sensual e por vezes sutil.

Poderosa em seus feitiços de amor, dentro de terreiros Maria Padilha comanda os feitiços e 
consola aqueles que perderam um grande amor. Adora presentes como cidra ou rosas ver-
melhas, pois é uma apreciadora da beleza. Suas orações são fortes e o seu nome é poderoso: 
basta chamar por ela, que ela estará lá.
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• AS CARTAS DO BARALHO 
MARIA PADILHA

• AS CARTAS DO BARALHO 
MARIA PADILHA

Carta 01 – Os Cristais
Virtudes, Sabedoria.

Dependendo das cartas 
ao redor, pode significar 
a intercessão de um bom 
conselheiro, um guia ou 
um Mestre em favor do 

consulente.

Carta 02 - O Lápis
Notícias breves.

Notícias chegarão breve-
mente. O caráter dessas 
notícias, dependerá das 
cartas que a permeiam.

Carta 03 – A Luva
Passado. Amor perdido.

Esta carta refere-se a 
acontecimentos passados. 
Pode ser um amor, uma 
perda ou um detalhe que 
marcou a nossa vida no 

passado e que no 
momento atual precisa 

ser reanalisada.

Carta 04 – A Vela
Magia, Feitiço.

Esta carta refere-se à 
magia espiritual ou 

pode ser também, algo
que envolve o encanto 
ou o carisma pessoal.

Carta 05 – As Moedas
Moedas, Riquezas.

Essa carta diz respeito à 
prosperidade ou a sorte 
nos caminhos materiais. 
As cartas que a rodearem 
esclarecerão se as notícias 

são boas ou ruins.

Carta 06 – 
O Vaso de Flores

Boas Notícias.

Essa carta minimiza a 
negatividade das cartas 

que a rodearem. Ela
afirma que as coisas 
tendem a melhorar.
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Carta 07 – A Lua 
refletida no Mar

Melancolia, Depressão 
ou Lágrimas.

Essa carta significa um 
período de provas na vida 

do consulente. As
cartas que a ladearem é 
que poderão esclarecer 

em qual aspecto da
vida isso se dará.

Carta 08 – 
A Lâmpada Acesa

Surpresas.

Essa carta indica que 
algo inesperado vai 

acontecer. Muitas vezes
ela indica uma gravidez. 

É preciso observar as car-
tas que a rodeiam.

Carta 09 – 
A Poltrona Negra

Morte ou Alguém que 
foi embora.

Indica problemas de vá-
rias ordens. É preciso ter 
atenção e muito cuidado 
em sua análise. Vou citar 
alguns exemplos do que 
ela pode significar: de-
pressão, doença grave, 
segredos, magia negra, 

fofocas, problemas psico-
lógicos e angústia.

Carta 10 – Cordas com 
Nós Apertados

Embaraços e 
Dificuldades.

Essa carta refere-se a 
confusões, dificuldades ou 

embaraços em
assuntos que as cartas que 
a rodeiam pode esclarecer.

Carta 11 – O Menorah
Espiritualidade Maior.

O Menorah, ou candelabro de sete braços é um dos sím-
bolos mais conhecidos entre os mencionados na Bíblia. 
No Livro do Êxodo pode ser visto na história de como 

Moisés teve uma revelação divina no monte Sinai
relativo à construção do Tabernáculo, com detalhes 

sobre o seu interior eexterior, e como numa destas partes 
encaixava este “candelabro”: ou Menorah. Portanto, essa 

carta significa a divina Luz de Deus.



11

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

BARALHO DE MARIA PADILHA - Aula 1 - (2021)

Carta 13 – A Taça servida pela Mão 
que porta o anel de Cobra

Traições.

Essa carta refere-se às traições. Deve-se observar 
as cartas que a rodeiam, para identificar de 

onde vem essas traições. Mas depois de uma 
certa experiência com o manuseio do Baralho, 

verificamos que algumas entidades se 
manifestam através dela. Dentre elas estão Exus 

e Pombo-Giras. Por isso,  convém interpretar 
mais profundamente o seu significado.

Carta 12 – O Punhal
Espiritualidade 
de Caminho.

Esta carta refere-se aos 
espíritos intermediários que 

trabalham para a dimensão em 
que vivemos. São os chamados 
povos de caminho. São eles que 

materializam nesse plano as 
ordens das hierarquias da Luz.

Carta 14 – 
A Pulseira de Ouro

Grande Amor.

Essa carta refere-se a 
algum acontecimento 
romântico. Depois de

interpretar as cartas que 
a rodeiam, você poderá 
entender a que se ela se 

refere dentro do contexto 
da jogada. Muitas vezes 

ela pode significar
uma sociedade promis-
sora ou uma profunda 
simpatia entre amigos.

Carta 15 – 
O Triângulo e o Ovo
Viagens, Mudanças 

de Vida.

Essa carta refere-se a 
mudanças em qualquer 

aspecto da vida do
consulente, sempre 

observando as cartas que 
a permeiam. Também
pode significar uma 

gravidez ou uma viagem.

Carta 16 – O 
Quadro de Palhacinho

Alegrias e 
Comemorações.

Essa carta refere-se a ale-
grias e realizações 

em certos aspectos da
vida do consulente. 
Deve-se observar as 

cartas circundantes, pois
algumas vezes ela pode 

anunciar a chegada 
de um bebê.
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Carta 17 – A Balança
Justiça ou Equilíbrio 

Emocional.

Essa carta refere-se a 
assuntos de justiça, de 

papéis pendentes ou de 
heranças. Pode significar, 
também, a necessidade de 
equilíbrio e de cabeça fria 
para resolver assuntos de 

difícil solução.

Carta 18 – 
A Rosa Vermelha

Notícias Distantes ou 
Caminhos demorados.

Essa carta refere-se 
tanto a acontecimentos 

passados quanto a
acontecimentos que ainda 
virão ou que demorarão 

a ocorrer.

Carta 19 – 
O Cigarro Aceso

Vício ou Teimosia.

Refere-se a comporta-
mentos não moderados 
ou fora dos padrões. Ela 
aconselha uma revisão 

quanto a pensamentos e 
ações que podem estar 

sendo doentios e mal di-
recionados. A carta pede
que se tome cuidado com 

a permissividade.

Carta 20 – A Luz 
Vermelha Acesa

Perigo ou dificuldade 
no caminho.

Essa carta é um alerta 
para situações perigosas. 
Pode ser, também, que 
pensamentos negativos 
estejam se insinuando 
para deter a vitória do 
consulente. Ela pede, 

também que o consulente 
tome certos cuidados na 

área de segurança pessoal.

Carta 21 – 
O Véu de Noiva

Casamento.

Essa carta refere-se a 
uniões em vários aspectos 

da vida do consulente. 
Pode ser uma sociedade 
que será proposta; um 

pedido de namoro ou de 
casamento ou até mesmo 

uma surpresa na área 
financeira e econômica 

do consulente.

Carta 22 – As Mãos 
em Cumprimento
União ou Negócios 

que chegam.

Essa carta refere-se a 
novas oportunidades que 

surgirão na vida do
consulente. Uma nova 
sociedade, a extensão 
dos negócios ou até

mesmo a chegada de 
uma pessoa que será im-

portante em sua vida.
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Carta 23 – A Âncora
Confirma.

Essa carta confirma as 
cartas ao seu redor.

Carta 24 – Uma 
Calça de Homem
Uma Pessoa Inter-

mediária (homem).

Essa carta refere-se a um 
homem que as cartas ao 

redor podem
indicar quem seja.

Carta 25 – Uma 
Saia de Mulher

Uma Pessoa Inter-
mediária (mulher).

Essa carta refere-se a uma 
mulher que as cartas ao 

redor podem
indicar quem seja.

Carta 26 – O Perfil 
de uma Mulher
A Consulente.

Essa carta indica a consu-
lente ou a mulher, noiva 

ou amante do consulente.

Carta 27 – O Perfil 
de um Homem
O Consulente.

Essa carta indica o consu-
lente ou o esposo, noivo 

ou amante da consulente.

Carta 28 – O Cão
Amigo Fiel ou Aliado.

Essa carta refere-se à 
ajuda de um amigo fiel, 

carnal ou espiritual.
Muitas vezes o povo de 
rua (Exu) se manifesta 

através dessa carta.

Carta 29 – A Estrela de Davi
Vitória.

Essa carta refere-se a uma vitória do consulente em algum aspecto de sua vida. 
As cartas que a permearem indicarão em que área se dará essa vitória.
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Carta 30 – A Ferradura
Boa Sorte.

Essa carta refere-se à sorte 
em algum aspecto da vida 

do consulente. Deve-se 
observar as cartas que a 

rodeiam para saber
em que setor a estrela do 

consulente brilhará.

Carta 31 – Intençoes Ardilosas
Risco de roubo, perdas, desgaste ou Pessoa Perigosa.

Essa carta aconselha que o consulente tenha cuidado 
em algumas transações. Deve-se prestar a atenção 
ao assinar contratos ou com negociações diversas 
que requeiram sua assinatura ou papéis de justiça. 

Algumas vezes as entidades de caminho se 
manifestam através desta carta, no intuito de 

nos alertar quanto ao perigo.

Carta 32 – 
A Janela de Casa

Em Casa.

Essa carta refere-se a 
assuntos familiares.

Carta 33 –
A Porta da Rua

Pela Porta da Rua.

Essa carta refere-se a 
assuntos de fora de casa, 

como assuntos de
trabalho, de amigos 

ou de pessoas de fora de 
casa. Tranca-Rua

(Exu) costuma manifes-
tar-se através dela

Carta 34 – As 
Borboletas sobre a Flor

Casamento Feliz.

Essa carta refere-se 
a relacionamentos 

felizes, tanto no 
campo afetivo, 

quanto nas 
relações de amizade 

ou de negócios.
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Carta 35 – O Colar Arrebentado
Separação, Rompimento.

Essa carta refere-se a separações 
tanto afetivas quanto de amizade
ou de negócios. Pode referir-se, 
também, a quebra de promessa, 

de palavra ou de contrato.

Carta 36 – Caminhos de Sol
Caminhos Abertos.

Essa carta refere-se a 
desimpedimentos na vida 

do consulente. As estradas estão 
abertas, permitindo que a vitória 

possa chegar a sua vida.
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• AS CARTAS DO BARALHO 
MARIA PADILHA
• METÓDOS DE 

INTERPRETAÇÃO

• AS CARTAS DO B• METÓDO PELEDAM

1

2

5 43
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• AS CARTAS DO B• METÓDO DOS RELACIONAMENTOS

11

9

10

1

5

37

12

• AS CARTAS CONSULENTE • AS CARTAS 
DO BPARCEIRO(A)

FATORES
EXTERNOS

SEXO

ATITUDES

SENTIMENTOS

MENTAL

2

6

4 8

13

FATORES
EXTERNOS

SEXO

ATITUDES

SENTIMENTOS

MENTAL

FUTURO

PRESENTE

PASSADO
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• AS CARTAS DO B• MANDALA DO KARMA

1

6

4 53

2

7 8

1- Consulente
2- Karma que deve cumprir
3-4-5 - Como esse karma se manifesta
6 - Que situações devem ser vividas
7 - O que deve ser aprendido
8 - Conselho da Esfera Divina
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