


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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Na linha do Oriente estão as falanges 
dos hindus, dos árabes, dos japoneses, 
chineses e mongóis, dos egípcios, 

dos gauleses, dos romanos, 
formadas por espíritos que encarnaram 
nesses povos, ensinam ciências ocultas 

e praticam a caridade.
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- Legião dos Hindus - Chefe ZARTU 
- Legião dos Médicos e Cientistas - Chefe José de Arimatéia 
- Legião dos Árabes e Marroquinos - Chefe Jimbaruê 
- Legião dos Japoneses, Chineses e Mongóis - Chefe Ori do Oriente 
- Legião dos Egípcios, Astecas e Incas - Chefe Inhoarairi 
- Legião dos Índios Caraíbas - Chefe Itaraiaci 
- Legião dos Gauleses, Romanos e Europeus - Chefe Marcus I 
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As Falanges destas Legiões estão incumbidas de ensinar aos habitantes da Terra coisas 
para eles desconhecidas. São grandes Mestres do Ocultismo. 

O Povo do Oriente fala pouco e, quando o faz, o seu linguajar é bastante correto. Não 
gostam de consultas. 

Raramente usa o termo “chefia de cabeça” e sempre demonstram muita sabedoria e 
amplos conhecimentos filosóficos e esotéricos. 

Na Umbanda, são 
chamados de  Mestres da 
Linha do Oriente (egíp-
cios, tibetanos, chineses, 
gauleses, chineses, japo-
neses, ciganos, mongóis e 
egipcios). 

Normalmente atuam 
de forma discreta, intuin-
do seus médiuns para que 
entendam o que está se 
passando. São importan-
tíssimos na transmissão 
de mensagens de entida-
des ou espíritos de nível 
hierárquico superior, devido à linha de desenvolvimento mental da qual participam. 

Também atuam na destruição de magias, libertando o espírito, estimulam no mé-
dium o caminho da evolução espiritual através dos estudos, da meditação, do conheci-
mento das leis divinas, do amor, da verdade, da ciência, da arte, do caminho da ascensão 
espiritual, fazendo-o eliminar da sua vida tudo o que é pernicioso, incentivando-os a 
fazer a renovação interior.

Xangô sincretizado com São João Batista, é o patrono da linha do oriente, na qual se 
manifestam espíritos mestres em ciência ocultas, astrologia, quiromancia, numerologia, 
cartomancia. 

O Caboclo Timbirí (caboclo japonês) e Pai Jacó (Jacob do Oriente, um preto velho 
bastante versado na Cabala Hebraica), são os casos mais conhecidos. Hoje em dia, ganha 
força o culto dos Caboclos de Pena, entidades que trabalha com as forças espirituais di-
vinas de origem indiana. 

A Linha do Oriente ficou muito popular de 1950 a 1960, quando as tradições budistas 
e hindus se firmaram entre o povo brasileiro. 

Os imigrantes chineses e japoneses, sobretudo, passaram a freqüentar a Umbanda e 
trouxeram seus ancestrais e costumes mágicos. 
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CARACTERÍSTICAS DA 
LINHA DO ORIENTE:

LUGARES PREFERIDOS PARA OFERENDAS:

 As entidades gostam de colinas descampadas, praias desertas, jardins reservados (mas 
também recebem oferendas nas matas e santuários ou altares domésticos). 

CORES DAS VELAS: Rosa, amarela, azul clara, laranja e  branca. 

BEBIDAS: Suco de morango, suco de abacaxi, água com mel, cerveja e vinho doce 
branco ou tinto. 

TABACO: Fumo para cachimbo ou charuto. Tam-
bém utilizam cigarro de cravo. 

ERVAS E FLORES: Alfazema, todas as flores que se-
jam brancas, palmas amarelas, monsenhor branco, mon-
senhor amarelo. 

ESSÊNCIAS: Alfazema, olíbano, benjoim, mirra, 
sândalo e tâmara. 

PEDRAS: Citrino, quartzo rutilado, topázio imperial 
(citrino tornado amarelo por aquecimento) e topázio. 

DIA DA SEMANA RECOMENDADO PARA O 
CULTO E OFERENDAS SEMANAIS: Quinta-feira. 

LUA RECOMENDADA (PARA OFERENDA 
MENSAL): Segundo dia do quarto minguante ou pri-
meiro dia da Lua Cheia.

GUIAS OU COLARES: Colar com cento e oito 
contas (108), sendo 54 brancas e 54 amarelas. Enfiar se-
qüencialmente uma branca e uma amarela. Fechar com 
firma branca. As entidades indianas também utilizam o 
rosário de sândalo ou tulasi de 108 contas (japa mala).  

Algumas criam suas próprias guias, segundo o mistério que trabalham. 
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CLASSIFICAÇÃO DA 
LINHA DO ORIENTE:

SUAS FALANGES, ESPÍRITOS E CHEFES:

01 - FALANGE DOS INDIANOS: 

Espíritos de antigos sacerdotes, mestres, yogues e rishis. Um de seus mais conhecidos 
integrantes é Ramatis. Está sob a chefia de Pai Zartu. 

02 - FALANGE DOS ÁRABES E TURCOS: 

Espíritos de mouros, guerreiros nômades do deserto (tuaregues), sábios marroquinos, 
etc... A maioria é muçulmana. 

Uma Legião está composta de rabinos, cabalistas e mestres judeus que ensinam dentro 
da Umbanda a misteriosa Cabala. Está sob a chefia de Pai Jimbaruê. 

03 - FALANGE DOS CHINESES, MONGÓIS E OUTROS POVOS DO ORIENTE: 

Espíritos de chineses, tibetanos, japoneses, mongóis, etc. Curiosamente, uma Legião 
está integrada por espíritos de origem esquimó, que trabalham muito bem no desmanche 
de demandas e feitiços de magia negra. Sob a chefia de Pai Ory do Oriente.

04 - FALANGE DOS EGÍPCIOS: 

Espíritos de antigos sacerdotes, sacerdotisas e magos de origem egípcia antiga. Sob a 
chefia de Pai Inhoaraí. 

O5 - FALANGE DOS MAIAS, TOLTECAS, ASTECAS E INCAS: 

Espíritos de xamãs, chefes e guerreiros destes povos. Sob a chefia de Pai Itaraiaci. 



10

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS  - AULA 2 - POVOS DO  ORIENTE

06 - FALANGE DOS EUROPEUS: 

Não são propriamente do Oriente, mas integram esta Linha que é bastante sincrética. 
Espíritos de sábios, magos, mestres e velhos guerreiros de origem européia: romanos, gau-
leses, ingleses, escandinavos. Sob a chefia do Imperador Marcus I.

07 - FALANGE DOS MÉDICOS E SÁBIOS: 

Os espíritos desta Falange são especializados na arte da cura, que é integrada por mé-
dicos e terapeutas de diversas origens. Sob a chefia de Pai José de Arimatéia. 
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ORAÇÃO PARA O 
POVO DO ORIENTE:

Salve ó Bandeira Branca, 

Salve São João Batista, 

Salve estrela de David, e seus seis lados,

 Mestre Jesus, Buda, Sta. Maria Madalena, Sta. Sara Kali, 

São Lázaro, arcanjos, serafins, querubins, anjos protetores nos auxiliem neste momento, 
nesta corrente de luz, rogai ao Arquiteto do Universo, a Alá, em nosso favor 

e, levai nossos pedidos para que eles sejam aceitos. 

São Miguel, São Rafael, São Gabriel, Baltazar, Melchior, Gaspar, Reis do oriente, ve-
nham nos ajudar forças egípcias, chinesas, indianas, árabes, ciganos, beduínos, videntes, 
profetas, magia de ponto, de pó, astrologia, pura manifestação das almas batizadas em 
águas sagradas. 

Salve o Povo do Oriente! 

Salve os quatro cantos do mundo! 

Guerreiros, reis, príncipes, Santos e Santas do bem, doutores de branco, doutores da lei, 
mandamentos sagrados, sangue, suor, vitória de homens coroados. 

Baptista é quem nos comanda, fonte de pura energia, pirâmides preciosas, rosas brancas 
no deserto, luz em nossas vidas, amparo de almas, linha branca bendita. 
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O CLÃ DOS 
CIGANOS DOURADOS

CAMPO DE ATUAÇÃO:

Este Clã é muito solicitado em questões financeiras, negócios, empregos, entre outros; 
sempre ligado a prosperidade. Os Ciganos Dourados eles são equilibradores, nos auxiliam 
a prosperar em vários sentidos, no financeiro, físico, emocional e espiritual.

O Clã dos Ciganos Dourados nos ensina que o dinheiro é apenas a recompensa pelo 
trabalho bem realizado, sendo assim, ele chegará naturalmente.

VELAS, ROUPAS E FERRAMENTAS:

Caracterizam-se por serem fortes e expressivos; usam roupas douradas e de brilho 
intenso, usam joias e adagas de ouro e carregam consigo muitos baús.

Nesses baús eles carregam vários elementos, como moedas, joias, pedras, ervas, per-
gaminhos e mantos, ímãs, piritas, tachos de cobre, tecidos dourados, punhais, incensos de 
canela e cravo, noz-moscada, vinho tinto doce, Martini doce, uva, canela em pó ou casca, 
girassol e sementes de girassol.
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ERVAS:
Girassol flor, quebra pedra, romã, Laranjeira Folha, Louro.

BANHOS:
Calêndula, santa maria, flor de girassol, louro, laranjeira.

OFERENDA:
Frutas secas, frutas vermelhas, limão cravo,, mexerica, laranja.

ORAÇÃO:

“Ciganos e Ciganas, por seu poder, imantem com sua energia dourada meu baú com 
minhas moedas, e todos os meus elementos, e que a prosperidade em todos os sentidos esteja 
sempre presente em meu caminho. Amém.
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RAMATÍS 
O MESTRE DA LUZ UNIVERSAL

Ramatís, ou Swami Rama-Tys, é uma 
presença polêmica no mundo espírita, 
com obras psicografadas que abrangem 
inúmeros aspectos das atividades espiri-
tuais. Os textos vão desde fatos da vida 
de Cristo à bomba atômica e se consti-
tuem em uma leitura que revela um ca-
minho de luz acessível a todos.

Para conhecermos melhor a história 
de Ramatís, precisamos retroceder até o 
século 11, na região que viria a ser co-
nhecida como Indochina, e que na época 
era dominada pelo império chinês. Do 
amor entre um hindu e uma chinesa, 
nasceu uma criança que iria se tornar 
um grande ser de luz. 

Tinha cabelos negros, pele cor de co-
bre e olhos castanho-escuros, ilumina-
dos.

Pouco se sabe de sua infância. Alguns parcos registros relatam que desde tenra idade 
ele possuía grande sabedoria, uma vez que já a carregava há várias encarnações. Ele iria 
estimular as almas a conhecer a "Verdade".

A criança cresceu e se tornou um verdadeiro guru, ingressando em um dos muitos 
santuários iniciáticos da Índia. Entretanto, em encarnações anteriores, diz-se que ele já 
tinha sido o grande matemático e filósofo Pitágoras (cerca de 570 - 496 a.C.) , bem como 
Filon de Alexandria (cerca de 30 a.C. - 40 d.C.), um filósofo judeu responsável pela famosa 
Biblioteca de Alexandria. 

Nesse mesmo período, ele desfrutou da companhia inesquecível do mestre Jesus Cris-
to. Encarnou igualmente como Koot-Humi, um dos mentores de Helena Petrovna Blavat-
sky (1831 - 1891), a fundadora da Sociedade Teosófica.
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Em época ainda mais recuada, ele viveu na Atlântida,.quando conheceu o espírito que 
seria conhecido como Alan Kardec, e com o qual se encontraria novamente em sua passa-
gem pelo Egito, no templo do faraó Mernefta, filho de Ramsés; no Egito, Ramatís era então 
o sacerdote Amenófis.

Ao longo de suas encarnações, Ramatís sem-
pre teve contato com os grandes sábios de cada 
era. Em sua vida na Grécia Antiga, no período 
em que ela estava em plena ebulição cultural, se-
gundo informam algumas psicografias, ele já ti-
nha conhecimento da imortalidade da alma, da 
purificação através de sucessivas reencarnações, e 
seus ensinamentos buscavam mostrar as nítidas 
vantagens de espiritualizar a vida. 

Ainda cultivava a música, a matemática e a 
astronomia. Nessa época, ele começou os estudos 
sobre o deslocamento dos astros e conclui que a 
Ordem Superior domina o Universo.

Em sua encarnação como Ramatís, ele se dis-
tinguiu como grande sábio, tendo feito parte da 
história da Índia no período da invasão dos aria-
nos, por volta do século 4 a.C. Diz-se ainda que 
ele teria participado dos acontecimentos narra-
dos no conto épico conhecido como Ramaiana.

Nessa ocasião, realizou seus estudos iniciá-
ticos na China. Posteriormente, fundou um pe-
queno templo na Índia, sendo adepto da tradição 
de Rama. Desencarnou jovem, pois sua missão já 
havia sido cumprida.

Depois disso, no Plano Superior das Inteli-
gências Espirituais, filiou-se definitivamente a 
um grupo de trabalhadores espirituais conhecido 

como Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento nas colônias invisí-
veis do Além, que se dedica a trabalhos ligados à corrente oriental de pensamento.

O nome Ramatís (Rama - Tis), ou Swami Rama Tys, como era conhecido em sua épo-
ca, é uma designação de sua hierarquia e dinastia espiritual. Rama é o nome que se dá à 
própria divindade, o Criador, cuja força criadora emana para as nossas vidas quando pro-
nunciado corretamente; é um poderoso mantra que ativa os princípios masculino e femi-
nino contidos no Universo. A saudação se torna plena, ativando a semente divina interior, 
quando se pronuncia Ramaatis.
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