


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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Maria de Padilla morava no Alcázar de Sevilha com seus filhos e, embora Pedro tivesse 
se casado duas vezes por conveniência e tivesse filhos com várias outras mulheres, desde 
que Pedro e Maria se conheceram, eles se tornaram inseparáveis. 

Após da sua morte, Pedro confessou seu casamento com ela em segredo, fazendo que 
ela fosse reconhecida como uma rainha póstuma e seus filhos como legítimos.

Por todo seu amor e influência lhe foi dedicada a velha fonte muçulmana do Palácio 
construída por Alfonso X. 

Essa fonte subterrânea, um dos recantos mais evocativos do Real Alcázar, era onde 
Maria Padilha se banhava nas tardes quentes do verão sevilhano, por isso o local passou a 
ser conhecido pelos Banhos de Maria Padilha.
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Tanto Pedro I, chamado de “cruel” por uns e “justo” por outros, como Ma-
ria Padilha, por terem protagonizado uma história de amor desaprovada em sua 
época, simpatizavam com as classes mais populares, que se encarregaram de tor-
ná-los protagonistas durante os séculos.

Ele, perseguido e ameaçado pelos próprios irmãos que queriam tirar dele o 
trono. Ela, por sempre ter sido vista como personagem secundária, como amante, 
sendo ambas rejeitadas pela nobreza. 

A luta de Pedro contra grande parte dos nobres de seu tempo, fez com que o 
povo o visse como inimigo dos grandes e defensor dos pequenos, identificando-o 
como um personagem mais justo que cruel. 

A mesma coisa aconteceu com ela. Vendo-a sempre como uma mulher rejei-
tada pelas classes altas por ser a amante do rei, o povo a identificava com o amor 
verdadeiro. 

Símbolo de beleza, feminilidade e fidelidade, torna-se quase um ser mitológi-
co que cresceu em fama ao longo dos séculos.

Maria Padilha acabaria por se tornar uma semideusa que é invocada para 
atuar nos feitiços do amor, sendo um símbolo de beleza e até luxúria, alcançando 
a sua fama e adoração no Brasil.
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No estudo das religiões brasileiras de 
origem africana, encontramos a Maria Padi-
lha na Umbanda e na Quimbanda. 

A umbanda é uma religião que parece ter 
se originado em 1908 no Rio de Janeiro, essa 
nova religião nasce motivada pela oposição 
a outras existentes no Brasil naquela época e 
tem como base o culto aos ancestrais étnicos 
africanos e europeus. 

A quimbanda é identificada com a arte 
de curar, proveniente dos curandeiros an-
golanos. As práticas da quimbanda estariam 
diretamente associadas à magia e seus ritu-
ais com os espíritos Exus e Pomba -giras.

Tudo o que estava fora da moralidade 
atual foi deixado nas mãos dos deuses da 
desordem, simbolizados pelas figuras dos 
Exus, entidades que têm uma forte seme-
lhança com figuras diabólicas. 

Uma delas se destacou entre as demais, 
assumindo um caráter cada vez mais indivi-
dualizado ao longo dos anos, e hoje merece-
dor de um culto específico. 

Ela é María de Padilla, “rainha da magia”.

A fama de María de Padilla nas falanges de Pombo - Gira cresceu tanto que se tornou 
uma denominação coletiva, dando origem a “várias Marias Padilha”: da figueira, da estra-
da, do porto, da praia, e um longo etc.  

Ela é sempre representada como uma mulher bela, exuberante, provocante, vestida de 
vermelho, com traços ciganos, possivelmente devido à herança cigana. Padilha foi adqui-
rindo a imagem de uma feiticeira e de uma mulher capaz de atingir seus objetivos graças 
aos seus encantos. Foi assim que passou de esposa-amante do rei a “padroeira” das feiticei-
ras. Um espírito poderoso que suscita paixão e devoção.

María de Padilha, a rainha castelhana, com o tempo se transformou em Maria Padilha, 
a mais venerada “deusa” do amor no Brasil.

Maria Padilha no Brasil
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A colônia de Maria Padilha

A Colônia Espiritual de Maria Padilha, é um trabalho de recolhimento, reestruturação 
e amor, para ajustar as mulheres que amaram demais e em nome este amor, foram capazes 
de fazer loucuras para ter o companheiro ao seu lado.

Foram capazes de roubar, traficar, enganar, matar tudo por amar demais e não foram 
correspondidas. Ao falecer são levadas para a Colônia de Maria Padilha para encontrar 
novamente o seu equilíbrio emocional e ter a consciência do mal praticado.

Após o tratamento regenerador, estes espíritos, escolhem seu nome de guerra e co-
meçam o seu trabalho na espiritualidade como Pombo -Giras em nome da Colônia para 
recuperarem e resgatarem as mulheres que amam demais e estão em desequilíbrio.

Este trabalho espiritual comandado por Maria Padilha, recupera, ensina e guia as mu-
lheres para uma nova vida e verdade, o caminho do amor – próprio e verdadeiro, uma vida 
em equilíbrio em que você mulher está em 1º lugar com a sua força geradora.

Muitas encarnadas são chamadas para este trabalho e nem percebem o quanto são 
importantes junto com as Pombo – Giras e suas cartas, levando esperança e caminhos a 
quem as procura.
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Se quiser fazer os seus pedidos e falar com Maria Padilha, coloque o seu 
pedido em uma rosa e ofereça-a ao Jardim das Marias, que todas as noites 
caminham por ele, ouvindo cada pedido que me lhes é feito e dentro da 
Colônia, todas as Marias estarão trabalhando para atendê-los.
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