


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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Objetos usados na Strega

Arádia é na Stregheria a perpetuadora do Culto de Sua Mãe, Diana que é vista como 
a Rainha do Céu e da Terra, Senhora da Magia e a Deusa que criou o mundo. Em algu-
mas vertentes da bruxaria italiana o culto tríplice se marca na Família:

Na Mãe vista como a criadora do mundo e Deusa primordial, o pai que é seu irmão 
Dianus Lucífero ou simplesmente Lúcifer (Portador da Luz) que era o Deus da Beleza 
força e conhecimento e por fim, vem a Filha, Arádia.

Enquanto Diana personifica a lua, a escuridão e o feminino, Dianus personifica o sol, 
luz e o masculino. Arádia nasce como o equilíbrio destas duas polaridades, mas ainda 
assim na forma feminina, como a Deidade Primordial que era Diana. 

Arádia, antes de tudo, é o Sangue, a tradição gerada da união de seus pais. Dentro da 
Stregheria, o papel de Arádia é instruir, ensinar, e fazer a velha religião florescer, perpe-
tuar o culto, a tradição, o “Sangue dos Deuses”. 

De Diana, ela traz a maternidade e a sabedoria; de Dianus, ela carrega a força e o 
conhecimento. Como descendente de Diana e Dianus, ela é a representação da própria 
ancestralidade, a importância de cultuar aqueles que vieram antes de você. 

Ela é a Filha - e portanto nossa Irmã - que vem ensinar a Antiga Tradição. Dentro da 
Stregheria ela é perpetuadora da tradição. 

O culto a essa Trindade é carregado de valores da bruxaria italiana e ensina muito 
sobre tradição. Lúcifer está no Sol sempre a viajar pelos doze signos, e crescer e morrer 
todo ano. Diana está nas fases da Lua, no desenvolvimento e na Ciclo da Vida. 

E Arádia, onde está na Terra? No próprio espírito da Natureza. É o Espírito de Arádia 
quem ensina o lobo a caçar, o pássaro a voar, a borboleta a sair do casulo... Quem passa 
o conhecimento dos pais aos filhos. 

É ela quem trança os fios da teia alimentar (composta por várias cadeias alimenta-
res), estabelecendo o equilíbrio da vida. Ela é a tradição perpetuada. Ela é a própria vida 
em manifestação, e a manutenção dessa vida também.
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Quem é a grande 
professora das bruxas? 

Existem duas respostas para essa pergunta: Arádia e a natureza 
em si. E essas duas respostas convergem-se em uma. 

Arádia tinha um aspecto duplo: era a jovem livre e indomável, 
incapaz de ser dominada ou repreendida, e também era a sábia, 
tranquila e serena a ensinar os Mistérios. 

Assim como a natureza é doce e gentil ao desabrochar de uma 
flor, também é feroz ao cair de uma tempestade. Arádia pediu para 
rezar ao ar livre, e invocou uma terrível tempestade...
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Os Dons de Arádia para 
os praticantes da Stregheria:

01. Atrair sucesso nos assuntos do coração
02. Abençoar e consagrar
03. Falar com os espíritos
04. Saber das coisas ocultas
05. Chamar espíritos
06. Conhecer a Voz do Vento
07. Ter o conhecimento da transformação
08. Ter o conhecimento da divinação
09. Conhecer os Sinais Secretos
10. Curar males
11. Trazer a beleza
12. Ter influência sobre as feras selvagens
13. Conhecer os segredos das mãos.

Não há um item entre esses treze que não es-
teja presente na Natureza. São todos Dons alcan-
çados quando estamos ligados ao espírito da Na-
tureza ao Espírito de Arádia. 

A Força que canta os Mistérios no nosso ou-
vido, o vento que leva a folha, a reverência que se 
sente ao ver o Sol nascer, a tradição passada de 
geração a geração, entre todos os seres vivos...
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Quem foi Arádia?
Deusa. Sacerdotisa. Strega. Filha de Diana. Nas várias tradições 

da Bruxaria, Arádia é chamada por esses e talvez por muitos outros 
títulos.  A história desta strega conta que ela nasceu do amor entre 
a Deusa Diana e seu irmão Lúcifer. O registro mais famoso dessa 
lenda está no livro “Arádia - o Evangelho das Bruxas”, (Charles Go-
dfrey Leland), e já criou muita polêmica por relacionar a Bruxaria 
com Lúcifer, que seria o demônio na tradição cristã.

Lúcifer, na verdade, é um aspecto de Apolo, deus do Sol e irmão 
gêmeo de Diana (segundo as lendas greco-romanas), pois seu nome 
significa “Estrela Matutina”.

Independente da versão, Arádia é tida como a filha do Sol e da 
Lua, que recebeu uma missão de sua mãe: ensinar à Bruxaria para as 
pessoas oprimidas. 

E assim, Diana enviou sua filha para a Terra, onde ela iniciou 
uma peregrinação pela península Itálica ensinando às pessoas que, 
cultuando sua Mãe Diana, seriam livres da opressão.
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Essa é a lenda. 
Mas quem era a Arádia real?

Arádia foi uma sacerdotisa de Diana que viveu por volta de 1.300 d.C. As 
datas mais aproximadas arriscam que seu nascimento foi em 1313 d.C., na re-
gião da Toscana, que fica no norte da Itália. Ela ficou conhecida como Aradia di 
Toscano, mas esse pode não ser seu nome verdadeiro. 

Arádia provavelmente é um título sacerdotal que significa “A Luminosa”. O 
prefixo “Ar”, segundo a escritora italiana ArdathLili, significa “fogo”. Portanto, 
ela pode representar o título dado a uma sacerdotisa central de um culto relacio-
nado ao fogo e também, ao Sol.

Arádia se estabeleceu com seus seguidores próximo ao lago de Nemi, em 
Roma. Esse lago é um antigo e histórico santuário de culto à Diana Nemorensis 
(Diana do Bosque Selvagem) e seu consorte, o Rex Nemorensis (o Rei do Bos-
que Sagrado).
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Quando Arádia morreu, seus seguidores foram perseguidos e o conhecimento 
que ela deixou ficou restrito à algumas pessoas. Dizem que seus ensinamentos foram 
escritos. Não sabemos se por ela mesma ou se por outra pessoa, já que, naquele tempo, 
as mulheres em geral eram analfabetas. A lenda ainda reza que os manuscritos origi-
nais de seus ensinamentos estão bem guardados na Biblioteca do Vaticano.

Muito tempo depois, em meados do século XX, o antropólogo Leland, em seus 
estudos sobre magia cigana, se interessou pela Stregheria. Ele conheceu uma strega 
chamada Madalena que lhe passou o livro que conhecemos como “O Evangelho das 
Bruxas”. 

Mas ali estão contidos, de forma simbólica e talvez cifrada, um pouco do que é o 
culto das bruxas na Itália - ou pelo menos das bruxas de uma determinada região que 
cultuam Arádia como sua ancestral.

Por ser relacionada com o número 13, algumas streghe costumam homenageá-la 
no dia 13 de agosto, pois nessa época do ano eram feitas as principais comemorações 
à Diana em toda a Roma Antiga. 

Essas comemorações unem as homenagens à Diana e à sua filha Arádia. Porém, 
quem costuma cultuar Diana e Arádia, o faz nas Luas Cheias - costume que o Evange-
lho das Bruxas registra. A cor de Arádia é o vermelho e sua erva, a Verbena.
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