


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 caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Oração da 
Cigana Esmeralda
Espírito de luz...
Santa Sara, minha protetora, 
cubra-nos com seu manto celestial.

Nós filhos do vento, das estrelas, 
da lua cheia e do pai sol.
Pela força da cigana Esmeralda, abençoe 
à todos nós que somos filhos do mesmo Deus.

Minha cigana Esmeralda, 
sempre que um aflito te invocar dê-lhe consolo, 
a harmonia e a energia de sua paz.
Que ao olhar a chama de uma vela, 
passamos sentir tua presença.

Cigana, cubra-nos com sua saia colorida 
de todos os perigos e dos invejosos...
Cigana encantada, pela sua força, 
abra os caminhos da prosperidade e da fartura.

Cigana cura os males do espírito, 
da alma e da matéria.
Cubra-nos com sua alegria.
Que possamos sentir em cada leve brisa 
seu perfume de amor...

Linda Esmeralda, 
que nossos pedidos sejam atendidos.
Cigana Esmeralda, que nesta hora 
possamos sentir segurança, paz e felicidade.
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Oração aos 
Sete Ciganos:
Sete Ciganos! Que eu possa olhar a 
estrada de terra batida, as pedras do 
caminho e sentir vossas presenças.

Quando me sentir só que eu possa olhar 
para as árvores da estrada e sentir através 
de leve aragem as vossas forças.

Que na minha tristeza eu escute o som 
do violino cigano, através do canto dos 
pássaros que se torne impossível 
eu ficar impassível porque é a vossa música 
dizendo que estais junto de mim.

Que eu possa ir as montanhas e campos 
e descubra a beleza da natureza e sinta 
o maravilhoso poder de Deus 
se fazendo presente.

Que eu possa deixar o orgulho, a tristeza, 
as decepções e obstáculos na terra, 
pois nada mais existe perante toda essa 
festa de cores, toda essa luminosidade 
que vem do arco-íris e representa as 
irradiações dos sete ciganos.

Que eu me sinta purificada neste 
ritual de cores e beleza.
Feliz e vitoriosa com a presença dos 
Sete Ciganos na minha estrada.
Que assim seja!
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Oração 
Cigana 
da noite:
“Senhor Deus de Bondade, 
acolhe meu espírito e
descansa meu corpo, 
ao fim de mais um dia.

Purifica minha alma 
das tristezas e dos dissabores,
enquanto a alimenta com 
as alegrias e os prazeres.

Senhor, leva-me ao sono, 
para que eu possa sonhar 
com tua glória,
reconciliando-me com 
o passado, aceitando 
o meu presente e esperando 
confiante pelo futuro 
que me anuncias.

Concede-me, Senhor, 
após mais uma noite de 
descanso que eu tenha a 
graça de rever a luz do sol,
para que possa continuar 
minha obra de louvar-te,
amar-te e cumprir com 
teus mandamentos.

Amém!”
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Oração 
Cigana
do Amor e
da Amizade
“Senhor, 
Deus da União, 
volte para nós,
 aqui reunidos, 
a graça do teu olhar 
de Bondade 
e de Amor, fortalecendo 
a amizade e o espírito 
de união que nos faz todos 
membros de uma mesma 
família de irmãos.

Derrama sobre nós 
a tua bênção e 
a tua proteção,
para que, iluminados 
pela tua grandeza,
possamos fazer jus 
às promessas de Cristo,
o maior de todos os 
Irmãos e aquele 
que nos uniu 
definitivamente,

Amém!”



7

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112      carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS  - AULA 44 - Orações Ciganas


