


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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O banho da Pomba Gira Maria Padilha é para quem quer exaltar a 
própria beleza, aumentar a auto – confiança e encontrar a sua própria 
força de realização.  As Pomba Giras nos ajudam muito nisso, a intensi-
ficar o nosso próprio poder pessoal.

Se você deseja se destacar no trabalho ou no amor, mesmo que esteja 
solteiro(a) ou num relacionamento, acontece de tempos em tempos cair-
mos em rotinas que nos desgastam ou nos fazem agir no “piloto automá-
tico” e tais coisas vão apagando o nosso brilho. 

Esse banho é excelente para reacender esse brilho, trabalhar com o 
magnetismo pessoal para atrairmos o que desejamos através do mere-
cimento que possuímos, trazer mais graça, alegria e prazer para nossos 
dias e noites. A Pomba Gira Maria Padilha nos ensina a viver no máximo 
da beleza, do amor e realização pessoal.
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Banho da Pomba Gira 
Maria Padilha - Receita

• 1 Vela Vermelha

• 10 ml de essência de 
   rosa vermelha

• 3 quartzo rosa

• 7 Folhas de Amor Agarradinho

• 1 punhado de hibisco

• 1 taça de Champanhe Rosé

• 1 colher de sopa de mel

• 7 Rosas vermelhas

• 1 litro de água

Modo de preparo:
• Acenda e firme a vela vermelha. 

• Feche os olhos, respire profun-
damente, silencie os pensamentos e 
abra seu coração á Pomba Gira Maria 
Padilha. Mentalize seus propósitos e 
se visualize uma pessoa mais sorri-
dente, poderosa e agradável.

• Ao sentir-se preparado(a), ferva 
o 1 litro de água e retire as pétalas das rosas, uma a uma, com cuidado e agradecendo ás 
flores por serem doadas ao seu banho,

• Ao abrir fervura, desligue o fogo e deposite as pétalas das rosas, coloque as folhas 
de amor – agarradinho ,o punhado de hibisco, a taça de champanhe , a colher de mel , os 
quartzo rosas e a essência de rosas vermelhas.

• Tampe e deixe agir por 15 minutos.

• Após, coe as rosas e despeje o banho num recipiente. 

• Leve o banho para junto da vela com essa oração:
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Oração de Consagração do 
Banho de Maria Padilha

“Maria Padilha, hoje peço tuas bençãos
Senhora dos caminhos, Rainha da beleza
Conselheira do amor e Dona de muitas riquezas
Eu (diga seu nome completo), 
consagro este banho com tua magia
Torne o meu ser dotado de beleza, amor e alegria
Que em meu coração, viva a luz da verdade
E meu caminhar seja seguro, com muita prosperidade.
Salve Maria Padilha!
Salve as Pomba giras!”

Deixe seu banho junto da vela e não esqueça de cobrir o banho, até que termine de 
queimar a vela. Tome seu banho de limpeza. Após, despeje o banho da Pomba Gira Maria 
Padilha, do pescoço aos pés.

Enxugue-se apenas dando batidinhas na pele, com a toalha. Não esfregue o tecido na 
pele, deixe o corpo secar de forma mais natural possível.
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Banho da Pomba Gira Maria Padilha – 
Recomendações

Faça este banho numa sexta feira, quando a lua estiver na fase Nova, Crescente ou 
Cheia. Acenda as velas e incensos numa área externa da casa, como: quintal, lavanderia, 
sacada, varanda, etc.

Tome o seu banho poderoso da Pomba Gira Maria Padilha a noite, antes de sair para 
algum encontro, evento, trabalho (caso você trabalhe num período noturno), antes da 
esposa ou marido chegar em casa ou mesmo antes de dormir, para que você se banhe na 
magia da Pomba gira e ela atua sobre você e nos próximos dias.

Esse banho pode ser feito 1 vez a cada 3 meses.

Descarte as pétalas de rosas num lixo orgânico, separado do convencional ou deixe-as 
num jardim, para a natureza se encarregar.

Pode guardar a champanhe para uma próxima vez que quiser fazer o banho da Pomba 
gira Maria Padilha ou degustá-lo para apreciar o sabor, com consciência.
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Significado das Ervas

Rosas Vermelhas
Na mitologia grega, as rosas 

vermelhas possuem essa cor por 
serem sido tingidas pelo sangue de 
Afrodite. 

As associações diretas feitas 
com essa flor são do desejo, amor e 
da paixão, sendo até representan-
tes deles. 

As rosas vermelhas são símbo-
los de devoção e respeito. 

Amor Agarradinho
A erva de Iansã chamada de 

mimo de vênus ou amor agar-
radinho é uma trepadeira com 
flores em formato de coração, 
além dos banhos de purificação, 
ela também pode ser aplicada 
em banhos de amor - próprio ou 
universal. 

No banho para atrair amor 
romântico, o que deve ser feito 
com boas intenções e nunca di-
recionado a uma pessoa especí-
fica, mas sim para a chegada de 
um amor verdadeiro.
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Hibisco
Na antiguidade, a simbologia do hibisco estava atrelada à Ísis, Deusa Egípcia que era 

cultuada como representante da força maternal e amorosa, considerada  protetora da na-
tureza e da magia, relacionada também à maternidade, à fertilidade e também tida como 
deusa da simplicidade.

AFRODITE:  Representa as qualidades venusianas da deusa Afrodite.

PLANETA VÊNUS: Em um sentido mais amplo o hibisco está ligada aos atributos e 
virtudes da energia de Vênus, planeta que na Astrologia está associado à força feminina, 
sensualidade, generosidade e ao amor.

DIVINDADES FEMININAS DO HINDUÍSMO: Na religião hindu, a flor do hibisco 
vermelha é utilizada como oferenda para cultuar e venerar a força divina de Devi, que é a 
manifestação feminina da divindade e personificada por várias deusas do Hinduísmo.

Flor que representa os atributos femininos. A associação da flor de hibisco com à força 
feminina a vincula ao sentido de feminilidade, beleza,  delicadeza, maternidade, fertilida-
de e sensibilidade.

NA CHINA, É A FLOR DA ABUNDÂNCIA: Na China, o hibisco representa aspectos 
bem auspiciosos para a existência como a prosperidade, a riqueza e o sucesso.
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Existe muita magia e conhecimento que entidades espirituais, guias 
e mestres carregam por eras. Se com amor e respeito soubermos nos 
conectar á estes espíritos benfeitores, eles nos doam  suas bênçãos e axé.

Ao trabalhar e ser atendido(a), saiba quais elementos correspondem 
as entidades e tenha sempre muita fé e GRATIDÃO á todos eles.

As Pomba Giras vêm para nos ensinar, nos acolher e nos fazer flores-
cer todo o potencial que já existe em nós.

E com esse banho da Pomba Gira Maria Padilha, certamente você irá 
se beneficiar! Laroyê Maria Padilha!!!

Conclusão
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