
 
 

 
 

AULA 2  

 

MONTAR E CONSAGRAR A MESA DE ATENDIMENTO 

 

 

 

Elementos da Mesa 

1 Toalha com Pentagrama ao centro 
4 Elementos 

Oráculo 
 

 

 



 
 

 
 

ORAÇÕES CIGANAS 

Orações em Português e Romani 

 

É conveniente que se explique, outros tópicos do que já foi esclarecido, 

que o dialeto ágrafo “Romani”, que tem grande semelhança com a clássica 
língua Indiana, o “Sânscrito”, o “Armênio”, o “Grego” e o “Persa” e não foge 

a regra de ter conforme o Grupo/Clã, palavras dos países originais, e mesmo 
de onde passaram. Sendo assim a universalidade do Romani apresenta 
diferenças, e até os estudiosos confirmam que existem mais de 100 dialetos, 

resultados de dominações e invasões de onde os grupos passaram. Isto faz 
com que os ciganos utilizem a base, juntamente com palavras do dia a dia e 

do país de origem (os grupos mais conhecidos por falarem um romani mais 
tradicional, são os Kalderasth, os Louvara e os Gurbeto). As orações 
reveladas a seguir, estão em Romani Kalon, comumente falado pelos Kalons, 

que traz além das palavras originais em romani, palavras em português e 
espanhol, devido a origem do grupo ser Portugal e Espanha. 

Para Jogos de Lâminas  

“Desejo é peço que o Clã dos Ciganos da Sorte e Destino e que Santa 

Sara Kali, permitam, a visão, a intuição, a capacidade e a clarividência, para 

que eu possa falar o passado, o presente e o futuro, para quem vem até a 

minha tenda, meu Senhor e meu Deus, que sois todo poder, que criastes o 

sol e a lua, a água e a luz, o ar e a terra, daí-me o fogo do saber, permita 

que os anjos mensageiros astrais, traga até minhas lâminas a luz do 

esclarecimento. Que o Senhor Deus esteja comigo nesta hora, intervindo e 

auxiliando neste difícil momento, que a força da Raça Cigana que eu amo de 

viva fé, de todo o eu coração, corpo, alma e vida, possa estar conduzindo-

me pelo caminho da certa predição. Lâminas, pelo poder do Senhor, da 

Virgem Sara, e do poder das Almas Ciganas, não poderão nunca faltar ao 

chamado do trabalho astral, assim seja”. 

Em Romani 

“Ocanar yo hoy diá dabadar barjibaora, ke abelar gavó zincaló, mancar 

Lachá Sara, y Lachá Macarena, y Madjári e Diela, ke yo abelar y tchúti, zibó 

e buena dicha, kerava mancar emplear chusma ke alar tsara, raí Diuela, todo 

zibó kereva fachó y peseta, panhi y lumbre, barbau y puesto, donar o yequi 

ni varda. Bit chova ke angel parte celeste, kerava palmetera ni  lume 

tchatcho. Ke o sayo Diela rakava com yo hoy diá dives, y intervinir y 

coadyuvar costoso hoy curripén. Ke dabadar gavó zincaló, yo cámepe di viva 

creencia, todo tzi, cuerpo, ànima y djibe, no zibó de djava chachipén  buena 

dicha. Palmeteras, pielo zibó di Raí, di Lachá Sara, di anima gitana no 

imperior afufá en trabajo gaguncho, ke Diela marajar”.  

 



 
 

 
 

Para evocar sua Entidade Cigana Protetora 

“Eu evoco o Povo Cigano, para que seja agora a minha segurança de 

hoje até o final de meus dias. Onde eu possa lhe dizer do que se passa comigo 

neste momento em que eu quero te pedir (fazer o pedido). Faça com que 

esta oração seja ouvida nos campos físicos e astrais trazendo-me intuição, 

eu peço ao povo cigano, que há séculos, tem o dom da vidência dado por 

Deus, que traga para mim a visão, clarividência, e intuição, que eu possa 

saber o que ocorre no presente, aprender com o passado e viver pleno, o 

futuro, meu e dos meus, abençoada pela Virgem Sara e por Deus, Amém”.

  

 

Em Romani Kalon 

“Yo llamar ke gayó gitano, thie aves murri dukata dabarni del díe pervo 

finale dos periquetes. Janes so si mancar tiempo rato em ke rakava (fazer o 

pedido). Furunar ke pervo dabadar seya junellar ni cuerpo celeste y galochim, 

thie thuj , yo abelar parkaiva ao gavó gitano, ke abelar ke profecta thie por 

Diuela,  tchút, zibó e buena dicha, ke pinava, ofrenda, dicabelar o passilo, e 

djibe currellar  porvenir, mio y mios, abes por Lachá Sara y thie  diel o Diuela”. 

 

Para ter Intuição ditada por Mestres Espirituais Ciganos (Para fazer 

diariamente antes de dormir) 

Salve a noite zíngara, salve a lua que brilha em todo lugar, Deusa da 

magia vermelha, imanta-me com teus encantos e traga paz e silencio neste 

momento. Abençoada seja a força astral do oriente, abençoada sejam as 

minhas forças neste momento de oração e meditação. Que o Povo Cigano 

esteja em mim agora com seus poderes abençoados por Sara Kali, ajudando-

me a resolver meus problemas com sabedoria e justiça. Estejam me 

guardando em nome de Dou-la esta noite e em todas as noites de minha 

vida. Amém”. 

Em Romani 

Datlé la noche gitana, datlé ni luna ke alumbra todo puesto, shuvani 

chinday di fetiche encarnada, darbani diezmas y abelar quietud y durindaina 

ni momiento. Blagois murrô diezma redano camépe djilitge, dhiesmo bar aves 

murri redano ahora dabadar y darbani. Ke gavó romhá   abelar ni curróphe 

com thie imperior a blagois murrô traio per Lachá Sara Kali, furunar y proveer 

mio duda gaguncho durindaina. Me camelar anô nombre de Diuela, esta 

noche confarji, la noche di ni dijibe, thie diel o Devel” 

 



 
 

 
 

 

SIMBOLOS DE ÉVORA 

 

As Cartas refletem a direção da vida da pessoa, no momento em que 

ela esta consultando as cartas, embora também revele a profunda motivação 

inconsciente do passado que contribuiu para a situação presente. A 

observação dos símbolos desperta interesse, curiosidade, receios, esperanças 

e sensações que ativam o inconsciente que permite assim, o retrocesso no 

tempo e no espaço. As Cartas mostram um momento do consulente, à 

respeito de assunto específico, ou da situação que se tem em mente. Desta 

forma elas não buscam a predição de um futuro já traçado e sim a extensão 

da verdade em qualidade interna, e o significado do momento que o futuro 

pode refletir. As Cartas tendem a expressar um período de três fases lunares, 

mostrando as experiências que conduziram ao tempo atual, e o futuro a 

conclusão natural das forças em ação neste mesmo presente. As Cartas 

mostram influências, oportunidades, e motivos ocultos, muitos dos quais 

poderão não se concretizar em fatos ou pessoas. Uma vez que o destino que 

as cartas descrevem, está profundamente enraizada no inconsciente, os 

símbolos das cartas, auxiliam a estabelecer ligações necessárias para remeter 

a um conhecimento interior, aí estará a chave do segredo e o conhecimento 

do provável futuro. 

Os ciganos desde as épocas mais remotas se valem de inúmeras 

formas nas artes de adivinhação, seja com cartas, na palma das mãos (hoje 

os que são os métodos mais utilizados), na borra de uma vela ou na água. A 

forma em si, não importa, o que realmente importa é como conseguimos 

predizer através dos poderes que o universo “nos empresta”. Conseguimos 

decifrar tradicionalmente o “Presente, passado e futuro” de nossos clientes. 

 



 
 

 
 

LINHA 1 – CARTAS DOS ELEMENTOS E ELEMENTAIS DO AR 

 

 

 

 

 

 

 

ARCADA 

Passar pela Arcada significa passar pelas 7 Leis Espirituais que nos 

trazem o seguinte ensinamento: 

Lei da Potencialidade, Lei da Doação, Lei do Karma, Lei do Minimo 

Esforço, Lei da Intenção e do Desejo, Lei do Desapego, Lei do Proposito 

de Vida, esta Arcada simboliza a Vitória ao passar por estes 7 Arco e o 

encontro com o crescimento e o Agradecimento. 

O OLHO QUE TUDO VÊ 

O olho que tudo vê, também conhecido como o olho da providência, é 

muitas vezes representado dentro de um triângulo e 

significa conhecimento espiritual ou onisciência. 

Este Olho traz a certeza que nada ficará oculto, porque aos Olhos do 

Conhecimento Espiritual traz a verdade que precisa ser vista e seguida 

mesmo que seja um caminho de escolhas difíceis. 

O Olho da Providência traz a recompensa pelos bons atos. 

SAUDAÇÃO AS PEDRAS SAGRADAS 

Todos os Povos que passavam ou habitavam Évora tinham as suas Leis 

Espirituais Sagradas e continuaram seguindo, o importante era ter 

princípios religiosos e de boa conduta para assim respeitar cada pessoa 

manter a sua Fé e Direção e a conduta mantinha a ordem para todos 

conviverem em Harmonia.  

As Pedras Sagradas, as leis Divinas, traziam o conforto do Lar e da 

família, mesmo estando muito distante da sua origem, as Lei Divinas 

mantinham a Esperança. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A LEI ETERNA 

Temos 7 Lei Universais que se seguirmos fazemos nossa vida muito 

melhor e não adquirimos Karmas. 

Lei de Ação e Reação, Lei da Herança, Lei de Evolução, Lei do Tempo, Lei 

da Igualdade, Lei do Equilíbrio, Lei do Autoconhecimento. 

Estas eram as Leis que faziam parte dos Povos em Évora, o objetivo era 

se viver em harmonia e cada grupo com as suas regras e todos com estas 

regras, assim se negociam e viviam bem.  

SÍMBOLO DE CAMARGUE 

O Símbolo da Cidade de Camargue, representa que a Fé está ancorada 

dentro do seu Coração, este símbolo está desmembrado em Évora 

mostrando a passagem dos Ciganos, o respeito que cada povo tinha pela 

religião, os conselhos e a Tradição que seria mantida através dos anos. 

O respeito e o amor mantido no que se tinha de mais sagrado a sua Fé, 

que abriu caminhos e moveu povos e cidades. 

ESPIRAL 

Uma Espiral pode nos levar para cima ou para baixo, tudo depende das 

escolhas feitas, tudo depende de como me comporto diante das 

situações adversas que a vida coloca. 

A Espiral alerta escolha se você quer subir ou descer, são as escolhas  

que te levam ao Topo ou ao Fundo, mas em tudo pode se fazer o 

caminho de volta, as escolhas podem ser mudadas o importante é 

manter o caminho do crescimento. 

 


