


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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AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS  - AULA 39 - Quem foram os druidas?

“Uma ordem de sacerdotes-filósofos da 
sociedade céltica  pré-cristã”. De acordo com 
gregos e romanos, os Druidas eram filósofos, 
teólogos, médicos, videntes, profetas, magos e 
poetas. 

Exerciam suprema autoridade sobre assun-
tos religiosos, judiciais e legislativos, e educa-
vam jovens e aspirantes à sua ordem. 
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Estudavam, entre outras coisas, astro-
nomia e ciências naturais, e o aprendiza-
do levava cerca de 19 anos.  Não pagavam 
impostos, e embora não fossem obrigados 
a ir à guerra, em várias ocasiões se envol-
veram em rebeliões e levantes contra os 
romanos, que viam os Druidas como um 
empecilho para a conquista romana das 
terras célticas. 

 A lua foi reverenciada, simbolizando 
a Grande Deusa. A magia que nos chegou 
dos druidas foi pouca, entretanto, ficou 
restrita a alguns guardiões da Tradição. 

A mais conhecida delas é a alquimia 
vegetal. Das plantas, os druidas prepara-
vam elixires, chás, misturas que conferiam 
principalmente saúde ou os preparavam 
para estados de transe que permitiam au-
mentar o nível de consciência. 

Das árvores eles também aumenta-
vam a força e o vigor, abraçando-as. Sem 

dúvida o visco, extraído do carvalho, é o mais importante, pois curava a infertilidade dos 
animais e era um antídoto contra todos os venenos.  Para recolher o visco havia um grande 
cerimonial druídico sempre seguindo as influências lunares.
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 Etimologicamente a palavra druida 
deriva do galo dru-(u)id, tendo o senti-
do de: “dono da ciência” ou “muito sá-
bio”. Os galos eram um povo pertencente 
ao tronco celta localizado principalmen-
te onde se encontra atualmente França, 
Bélgica e Luxemburgo, perto do ano de 
1000 a.C.

 O historiador romano Plínio o Ve-
lho, entretanto, relacionou etimologica-
mente a voz druida com o nome grego 
drãj ‘carvalho’, certamente pela impor-
tância que nos cultos religiosos druídi-
cos tinham esta e outras árvores.

 A iniciação de um sacerdote druida 
durava aproximadamente vinte anos. O 
Druidismo é um caminho espiritual de 
natureza pagã, todo druida é um pagão.

 O termo pagão tem origem no vocá-
bulo latino paganus, que era usado para 
designar alguém que nasce no pagus (o 
campo, a Natureza). Somente na Idade 
Média, que o paganismo foi relegado às 
sombras com o domínio da Igreja Cató-
lica e a criação da Inquisição, cujo objeti-
vo era eliminar de vez as antigas crenças.

 Os druidas oficiavam seus cultos no 
Nemeton, que em gaulês significa lugar 
sagrado. O nome em irlandês “Nemed” 
corresponde ao gaulês para santuário ou 
sagrado. 

O Nemeton na floresta era o santuá-
rio dos druidas - O Bosque Sagrado - e 
os círculos de pedras eram conhecidos 
como Cromlech.

Há evidências de alguns videntes 
célticos que entravam em transe e con-
seguiam prever eventos futuros e tradu-
zi-los, com sabedoria, ao consulente. 
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Interpretavam o vôo dos pássaros, dialogavam com o Espírito que segundo eles habi-
tavam o Carvalho, árvore que consideravam sagrada, possuíam em alto grau a faculdade 
de curar, como o atestam muitos historiadores, por conta disso, sua medicina magnética 
tornou-se tão célebre, que de todas as partes do mundo, muitos os vinham consultar.

 Isto é reforçado pelos traços mais marcantes da espiritualidade dos druidas: uma pro-
funda integração com o meio ambiente; a percepção de que a Natureza é viva; o reconhe-
cimento dos espíritos de todas as coisas; e a crença de que esse espírito é imortal.

 Muitos desses elementos são encontrados em tradições xamânicas ao redor do plane-
ta, nas mais diferentes culturas. Como escreve Leslie Jones em Druid, Shaman, Priest, “se 
existiram xamãs na sociedade celta, estes eram os druidas.”
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OS CELTAS
Os celtas não eram um povo, mas muitos povos que habitaram a Europa central e as 

Ilhas Britânicas a partir do século X a.C. Eram fisicamente diferentes uns dos outros, vi-
veram momentos históricos diferentes (os gauleses, por exemplo, foram massacrados por 
Júlio César no século I a.C.; 

Na Irlanda, os gaélicos chegaram a conhecer o cristianismo na Idade Média) e tinham 
atividades econômicas e de subsistência variados, conforme a região: agricultura, pecuá-
ria, pesca, e até caça e coleta de alimentos. 

Muitas tribos tinham conflitos históricos e rivalidades, muitas vezes exploradas por 
povos invasores, mas, apesar de diferentes entre si, os celtas possuíam muita coisa em co-
mum: parentesco lingüístico, estruturas políticas e religiosas, mitologia, arte, enfim tudo o 
que se costuma chamar “a cultura celta”.

Quando uma tribo atingia um número determinado de habitantes, ela se dividia. 

Uma parte para outro lugar a fim de organizar uma nova aldeia, seguindo o sinal que 
era fornecido pelas aves totêmicas, até chegarem às novas terras. 

Eles eram organizados política e socialmente em tribos independentes que, ao longo 
dos anos, foram se espalhando pela Europa.
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Os celtas não eram reencarnacionistas do mesmo modo que são os espíritas ou hin-
duístas. Para os celtas, a alma era imortal e podia viver muitas vidas, sim, mas não havia o 
conceito de carma, recompensas ou punições.

 Para os celtas não havia um julgamento e nem uma ênfase na necessidade de fazer 
reparações ao reencarnar. A ênfase era em passar por novas experiências e o impulso da 
alma não era o dever imposto por um carma, mas sim o desejo e a necessidade natural de 
reviver até entrar em sintonia com o mundo dos deuses - lugar perfeito em si.

 O cotidiano celta era 
repleto de uma magia natu-
ral, que acontecia através da 
forma com que observavam 
o mundo. Para os celtas, os 
mundos físico e espiritual 
eram um único mundo; não 
havia separação entre o na-
tural e o sobrenatural. 

Eles enalteciam o uni-
verso natural, reconheciam 
seu valor na sua energia. A 
sua mitologia e religião es-
tavam centraliza, represen-
tando o amor, a morte, a se-
xualidade e a fertilidade.

 Outra coisa muito bo-
nita e importante nos en-
sinamentos celtas é o valor 
que eles davam à amizade, 
coisa rara nas sociedades 
modernas em que as pesso-
as sempre se esquivam das 
outras, por medo de serem 
“sugadas”.  Para esse povo, 
uma amizade ultrapassava qualquer fronteira, qualquer plano. Existe a expressão gaélica 
que retrata muito o valor que davam à amizade, “anam cara” (amigo da alma), que O’Do-
nohue retratou de uma forma encantadora em sua obra.

 O conceito de amizade deu aos celtas a ideia de companherismo, solidariedade, fideli-
dade, amizade profunda e especial. Além de seus conceitos sobre a vida, o universo mágico 
celta pode nos auxiliar a adquirir mais equilíbrio, tranquilidade, vigor, prosperidade, co-
ragem, amor em nosso dia-a-dia, através de suas antigas práticas de magia com elementos 
da natureza. 
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A NATUREZA ESTÁ AÍ: 
É SÓ ACIONAR A SUA ENERGIA
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O povo era dividido em tribos que tinham o 
seu rei, o seu druida. Para o celta, a mulher era es-
pecial, e muito, porque era associada à Mãe Terra. 

Dentro da sociedade celta, a mulher também do-
minava a religião. Podia ser uma guerreira e podia 
escolher o seu parceiro. Quando ela se casava, trazia 
para o casamento seus bens, e se eles fossem superio-
res aos do marido, ela se tornava chefe do casal.

 Levavam sempre em consideração a Roda do 
Ano (estações), os elementos da natureza, os pon-
tos cardeais, o Sol, a Lua, e valorizavam a energia de 
tudo o que os rodeava. Eles reconheciam a energia 
dos elementos da natureza.

 A terra, o ar, o fogo, e a água são representa-
ções e formas diferentes de energia, e a partir desses 
elementos todas as coisas são formadas. 

É o que chamamos de energia elemental, seres 
do mundo espiritual cuja tarefa é dirigir o poder 
divino para as formas da natureza. 

As pedras, eram consideradas como as energias espirituais mais antigas da Terra, e 
guardavam ensinamentos profundos, que eram revelados quando eram reverenciadas.  
Toda a Bretanha, Irlanda e Grã-Bretanha possuem pedras verticais espalhadas por diver-
sas regiões, com tamanhos diversos.
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DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS 
ENTRE WICCA E DRUIDISMO

 Mesmo hoje em dia, com o druidismo cada vez mais difundido no cenário pagão, 
algumas pessoas ainda confundem essa religião com outra religião pagã bem popular, a 
wicca. Essa confusão se dá principalmente pelo fato de ambas apresentarem elementos 
celtas em sua filosofia. No entanto, apesar de seus praticantes conviverem em harmonia e 
não raramente dividirem um espaço sagrado ou um ritual, as duas religiões são bem dife-
rentes entre si.

 Wicca deriva de witchraft, ou “wiccian”, ou seja, bruxaria. Crê-se que o termo se con-
solidou com a publicação das obras de Aleister Crowley (1875-1947) e Gerald Gardner 
(1884-1964) entre 1930 e 1940. Houve uma popularização na década de 50 nos Estados 
Unidos e, em 1970, obteve grande impacto social junto à cultura hippie através de Alexan-
der Sanders (1926-1988).

 Os wiccanos reverenciam uma Deusa única manifesta sob diferentes formas, nomes e 
atributos. É considerada uma religião de princípio monista, culto dualista, crença politeís-
ta e faz parte do ressurgimento atual do movimento neopagão. 
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Sua proposta é a harmonia e 
o respeito a todas as formas de 
vida. Assim, criou espaço para 
uma ecologia sagrada e o diá-
logo inter-religioso com outras 
formas de espiritualidade. 

ORIGENS DA WICCA: 

A Wicca chega até nós atra-
vés de Gerald Gardner e foi re-
conhecida em 1986 com religião. 
Gerald Gardner fazia parte da 
Ancient Order of Druids junta-
mente com Ross Nichols. Quan-
do este último surge com novos 
estudos sobre a origem do drui-
dismo, Gardner decide criar a 
nova religião Wicca. 

Acredita-se ter por volta de 800 mil adeptos nos Estados Unidos e Grã Bretanha. No 
Brasil, estima-se que existam 50 mil adeptos, cuja concentração reside em São Paulo e 
Brasília. Ela também pode ser vista como a religião da ecologia cujo objetivo é a harmoni-
zação com a natureza e a própria vida.

Wicca, no seu credo moderno e na sua es-
trutura ritual, lembra muito fortemente uma 
versão descristianizada da Ordem da Aurora 
Dourada (Golden Dawn), com muitas adi-
ções thelêmicas e teosóficas, assim como ma-
teriais obviamente emprestados de Aleister 
Crowley e da OTO. Todas essas fontes, e as 
personalidades envolvidas, floresceram na re-
vivificação do ocultismo da primeira metade 
do século vinte e é do meio do século vinte 
que a Wicca data. 

A Wicca reivindica “descender espiritu-
almente” das antigas religiões pagãs, mas o 
fato é o de que a sua estrutura ritual e a sua 
teologia não sustentam quase nenhuma se-
melhança com nenhuma cultura nativa pagã 
autêntica da Europa.
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A Bruxaria Tradicional, por outro lado, 
refere-se às crenças e práticas de famílias e 
organizações secretas da Arte que antece-
dem o século vinte. 

Normalmente, apesar de a doutrina e as 
práticas da Bruxaria Tradicional terem raí-
zes em tempos muito antigos, o tempo mais 
longínquo que a maior parte das organiza-
ções tradicionais podem se datar com algu-
ma exatidão é o século 17. 

Entretanto, o folclore e a história do 
século 11 em diante testemunham práticas 
similares àquelas transmitidas hoje pelas 
bruxas tradicionais.

O Código Moral é simples e benevolen-
te: “sem prejudicar ninguém, realize a sua 
vontade“. Ou seja, você é livre para fazer o 
que quiser, contanto que, de forma alguma, 
prejudique alguém ou você mesmo. 

Existem algumas virtudes que devem 
estar presentes nos seus adeptos: “humil-
dade, compaixão, poder, força, reverência, 
honra, alegria e beleza”. A natureza wicca se 
apoia na liberdade de sua consciência.

Apesar de Gardner ter apresentado a 
Wicca como “o resgate da religião celta que 
havia sobrevivido oculta no interior da In-
glaterra, transmitida oralmente por famílias 
de bruxos”, sabemos que isso não é verdade: 
a religião celta é o druidismo.

 No druidismo não se utiliza o athame, a 
vassoura e outros instrumentos próprios do 
ocultismo. Aliás, os rituais e encantamen-
tos druídicos são mais próximos da magia 
natural, espontânea, do que da magia ceri-
monial ou da “Alta Magia”. Mas, a tradição 
Wicca possui uma grande carga de elemen-
tos que não faziam parte da religião celta.
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 Esses elementos vêm da Ma-
gia Ritual, Cabala, tradições da 
maçonaria e até mesmo da Gol-
den Dawn.

 O pentagrama, por exemplo, 
surge como símbolo de paganis-
mo moderno, e não é um símbolo 
de origem celta. 

Ele era usado na Mesopotâ-
mia por volta de 3.500 a.C. e, atra-
vés da cultura judaica da cabala, 
acabou fazendo parte dos rituais 
da tradição Wicca.  Associado ao 
planeta Vênus, o pentagrama sig-
nifica que o homem é o comple-
mento simétrico da natureza. O 
adepto deve trazê-lo sempre junto 
a si, como símbolo de sua relação 
entre o reino visível e invisível dos 
quatro elementos. 

CIGANOS 
EVORIANOS

Antigamente, as ciganas costuma-
vam ser consideradas bruxas. Em 1427 
o bispo de Paris mandou excomungar 
todos os parisienses que tinham con-
sultado as ciganas.

 Bruxas, ciganos, magia...

 A cidade de Évora, Património 
Mundial da Unesco, que alberga uma 
das ruínas Romanas mais bem pre-
servadas de Portugal, ficou conhecida 
tanto por ser o local onde a força da 
Inquisição se fez mais presente como 
por ser uma terra consagrada ao so-
brenatural e à feitiçaria. 
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No século XVII, os ciganos já haviam se espalhado por todos os países da Europa e 
deles seguiram para colônias na América e na África. Sempre que se fala de Évora, se re-
mete à lembrança da Bruxa de Évora, mas o que muitos não tem conhecimento sobre esta 
localidade portuguesa, é que nos tempos, ou melhor, nos primórdios evorianos, em que 
viveu a bruxa, 80% da população era cigana.

 Évora é cidade contadora de histórias. As ruas revelam uma monumentalidade cons-
truída ao longo de milhares de anos por diferentes civilizações que ali foram chegando 
desde a antiguidade. Para os celtas, foi Ebora.

 Os Celtas começaram a chegar na Península Ibérica, ainda na chamada Idade do Ferro 
entre os séculos VII e IV antes de Cristo [anos 700 a 400 a.C.] e iniciaram a ocupação do 
Alentejo [onde localizam-se distrito e cidade de Évora. 

Foi essa magia primitiva que, aos poucos, transformou-se na Bruxaria da península 
Ibérica, resultado da interação com saberes de outras nações: romanos pagãos, Mouros 
(muçulmanos, Sarracenos) e os Ciganos.

 Em Portugal, o maior megalítico até agora conhecido situa-se e é o mais importante 
elemento do notável conjunto de construções megalíticas da região de Évora. 

Admitindo-se que a sua edificação ocorreu na transição do século IV para o século III 
a.C., o que coincide com uma das fases de evolução de Stonehenge, é razoável aceitar que 
os respectivos povos tivessem alguma relação, pelo menos cultural. 

Trocando informações de magia, os ciganos evorianos, aprenderam muito com esse 
povo ali existente, nos deixando um legado de artes mágicas, que passa de geração a gera-
ção entre nós.
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 E esta comunhão se deu de forma tão natural, entre ciganos e bruxos, também por se-
rem excluídos da sociedade portuguesa na época, em que se temia os feiticeiros, os ciganos 
e os bruxos, ainda que, portugueses, nobres ou não, escondidos pelos recantos de Évora, 
procuravam-nos nas tardes amenas, para encomendar trabalhos, magias e bruxarias, a fim 
de resolver de forma mística os seus problemas.

 Como parte de sua cultura, ainda, os ciganos costumam festejar todos os ritos de pas-
sagem: nascimento, morte, casamento e aniversário. 

Fazem uso em grande escala de chás e ervas, para tratamento de saúde e purificação 
espiritual. Percebe-se então, que a crença espiritual dos ciganos assemelha-se com a Arte 
ou Antiga Religião, dos druidas, da cultura Celta.

 A partir disso podemos nos atrever a dizer que houve uma influência muito impor-
tante desses povos, ciganos e celtas, nas culturas européias modernas, especialmente em 
países como Espanha, Portugal, Irlanda e Inglaterra. 

Outros pontos em comum dessas duas culturas é o ritual à “grande madrinha”. Os ciga-
nos reverenciam a Lua Cheia, como maior símbolo de ligação com o Universo.
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