


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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Oferenda: 
1 toalha ou pano vermelho; 
3  velas vermelhas; Fitas vermelhas; 
7  rosas vermelhas; 
3  cigarros
Frutas: maçãs, morangos, uvas rosadas, caqui; 
Bebidas: champanhe de maçã, de uva, de sidra, licores. 

Como Montar:
Cobrir o chão com as ervas e sobre elas dispor as frutas. Cercar com as flo-

res. Derramar a bebida em volta. Firmar as velas na frente da oferenda e acen-
der a cigarrilha, dando três tragadas nos elementos e saudando Pombagira. 

Deixar a cigarrilha em pé, à esquerda da vela. Recolher tudo quando a vela 
queimar, agradecer e entregar no ponto de força em forma de T, ou deixar em 
um jardim de fácil acesso para as pessoas que sentirem vontade pegar as frutas.
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Cozinha ritualística:
PADÊ DE CHAMPANHE: 

Meio kg de farinha de mandioca 
fina e crua; meia garrafa de champanhe. 
Misturar e enfeitar com rosas vermelhas 
ou pétalas.

  

PADÊ COM CORAÇÕES 
DE FRANGO: 

Uma porção de farinha de man-
dioca fina, um punhado de 21 corações 
de frango, cebola picada, dendê e mel. 
Aquecer o dendê e refogar os corações de frango, juntando a cebola.  Obs: (o coração de 
frango não pode passar por refrigeração).

Colocar a farinha no alguidar e acrescentar 
o dendê e as cebolas, separe os corações para 
colocar em cima da farofa, assim que o for 
misturado os elementos , por cima da farofa 
colocar em circulo os 21 corações. Regar com 
mel. Enfeitar com pétalas de rosas vermelhas. 
Indicado para suavizar conflitos nos relaciona-
mentos e para desfazer bloqueios sentimentais 
e emocionais.

 

PADÊ DE MEL: 

Um punhado de farinha de mandioca fina e 
um copo de mel. Despejar a farinha e ir acres-
centando o mel, misturando com a mão es-
querda. Pedir harmonização de situações con-
flituosas.
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PADÊ COM 
FARINHA DE MILHO AMARELA: 

Um punhado de farinha de milho amarela 
e outro de açúcar cristal ou mascavo. Misturar 
a farinha e o açúcar com a mão esquerda, pe-
dindo uma orientação e auxílio para questões 
urgentes. Regar com champanhe vermelho (es-
curo).

 

SAUDAÇÃO: 

Laroyê, Pombagira! Pombagira Mojubá!

(Repetir a saudação  três vezes. Em cada vez, bater paô: deixando o polegar de fora, ba-
ter três vezes os outros quatro dedos da mão direita sobre o centro da palma esquerda. Esta 
repetição, de três em três, tem o significado de acionar o poder multiplicador do número 
três; número que é usado sempre que nos dirigimos ao Sagrado.)
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