
 

Os 7 rituais ciganos da prosperidade 

 

Rituais ciganos para o dia-a-dia 

 

 

 

 

 



Olá pessoal, 

 

Estou muito feliz de poder colocar aqui no papel um pouco de 

meu conhecimento que tem me ajudado tanto em meus 

desafios da vida e agora posso oferecer para vocês de forma 

gratuita para que cheguem também no mesmo resultado que 

alcancei. 

Quando falamos de Magia Cigana, estamos realmente 

dizendo que tudo o que foi trazido pelos divinos povos ciganos 

que ainda habitam ou já habitaram nosso planeta nos 

agrada com seus conhecimentos ancestrais que já foram 

usados há muitos anos atrás e perduram até os dias de hoje 

para acalmar nossos conflitos diários da vida. 

Para o povo cigano, todo elemento da natureza pode servir 

como um portal divino em trazer energias poderosas para 

todos e assim, através da natureza protegem e recuperam 

tudo que os grandes clãs ciganos necessitam para a 

sobrevivência na sua kompania. 

Pode ser que muitas coisas que mostraremos aqui sejam um 

pouco diferentes do que já viram, mas a grande riqueza desse 

povo realmente é a imensa quantidade de formas de 

manipulação dos elementos e assim, abrir seu lado divino e 

alimentar todo o povo com seus efluxos de paz, amor, 

harmonia e prosperidade na vida. 

Meu primeiro contato com a Magia Cigana ocorreu através 

da religião de Umbanda, onde tive como mentora a Cigana 

do Oriente que me norteou profundamente minha vida e 

pude galgar degraus antes nunca pretendidos, mas que se 

tornaram possível através de suas palavras e leituras de 

baralhos onde conversávamos por horas sobre diversos 

assuntos da espiritualidade. 

Hoje, posso dizer que não faço mais parte de uma religião no 

sentido de seguir os preceitos necessários e pertinente para as 

doutrinas religiosas, mas devo dizer que o entendimento de 

tudo que aprendi me é suficiente e criou uma base 



satisfatória para continuar minha grande jornada solo no 

crescimento e desenvolvimento espiritual. 

Os rituais que serão mostrados aqui devem ser feito com o 

máximo de Fé e respeito com as forças divinas e de nenhuma 

forma ensinaremos ou aceitaremos que tais ensinamentos 

possam ser aplicados de forma negativa através de encantos 

de amarração e afins! 

Povo cigano é um povo livre e não aceita qualquer trabalho 

que os leve a diminuir o tão suado grau de evolução 

conquistado em seus caminhos, portanto, usem e abusem 

somente para o proposito de ajudar a você, sua família e 

quem lhe pedir auxílio. 

Com tudo isso, agora finalmente posso dizer: 

- Sejam bem-vindos aos mistérios ciganos e que sejam 

propiciatórios em toda sua vida! 

 

Marco Vazquez 

Espaço Agni Sagrado 

 

 



Rituais ciganos: 

 

 

1) Banho cigano para 

autoestima: 

 

- Material: 

 

- Um botão de rosa 

amarelo, branco e 

vermelho. 

- Perfume pessoal. 

 

Como fazer: 

 

Para fazer esse banho é muito simples, basta colocar água 

para ferver e logo ao começar a borbulhar, desligue o fogo e 

coloque as pétalas dos 3 botões de rosa dentro da água e 

deixe tampado por 5 minutos. 

Tome seu banho higiênico normal, e ainda no box, pegue 

uma vasilha e encha com a água de rosas borrifando três 

vezes com seu perfume pessoal naquela água. 

 

Eleve a vasilha acima da cabeça e peça a benção de Santa 

Sara Kali em seus caminhos e que a Magia Cigana cubra sua 

vida trazendo paz e prosperidade, optchá!  

 

Derrame toda água em sua cabeça e ombros, saia do box, 

abra o chuveiro e deixa toda água levar embora o resto de 

banho que ficou no box. 



Seque-se normalmente e saia para seus afazeres de 

preferência com roupas claras e coloridas. 

Verás a diferença no seu dia-a-dia.  

Gostou? Mande seus comentários para nós! 

 

2) Pote cigano da prosperidade: 

 

- Material: 

 

- sementes de girassol 

- arroz 

- milho amarelo 

- lentilha 

- canjica branca 

- folhas de louro 

- um punhado de carvão 

triturado. 

- 7 moedas douradas 

- uma composta com tampa 

- Canela em pau e cravo 

 

Como preparar: 

Para montar esse pote da prosperidade basta pegar a 

composta preferencialmente de vidro transparente e despejar 

em toda sua base do fundo o carvão moído em toda 

superfície. 

Coloque por cima o arroz branco cobrindo toda a superfície e 

por cima uma folha de louro e no meio da folha uma moeda 

dourada. 



Coloque as sementes de girassol até cobrir toda a superfície e 

por cima uma folha de louro e no meio da folha uma moeda 

dourada. 

Coloque o milho amarelo também até cobrir toda a superfície 

e por cima uma folha de louro e no meio da folha uma 

moeda dourada. 

Coloque a lentilha também até cobrir toda a superfície e por 

cima uma folha de ouro e no meio da folha uma moeda 

dourada. 

Coloque a canjica branca até completar o pote e coloque as 

últimas 3 moedas por cima. 

- Espete com cuidado no centro do pote 3 paus de canela e 

coloque um pouco de cravo por cima, daí já pode fechar o 

pote. 

 

Como usar: 

 

- Faça uma Oração para Santa Sara Kali e todo o povo 

cigano para que mantenha a boa sorte, a fartura esteja 

presente em sua vida com prosperidade e caminhos aberto, 

depois disso pode fechar o pote e deixar em um local onde 

ninguém fique mexendo. 

- Marque bem o dia preferencialmente na fase da lua nova 

para a montagem de seu pote e refaça ele todos os anos nesta 

mesma data! Tudo que estiver dentro do pote deve ser 

despachado em um pé de árvore ou campo de força da 

natureza. 

 

- Caso perceba que as sementes estão estragando ou virando 

pó, então é sinal de demanda na casa e deve-se já despachar 

o conteúdo na primeira possibilidade. 

 

 



3) Tchaio cigano: 

     (Chá) 

 

- Uma caixinha de chá Otker de romã 

- Uma caixinha de chá Otker de maça 

com canela 

- um bocadinho de mel 

- cravo e canela em pau. 

 

 

Como preparar: 

 

Ferva 1 litro de água na chaleira e após levantar fervura 

adicione os saquinhos de chá de romã, ou de maça com 

canela, ou de ambos à gosto colocando mais se gostar de chá 

mais forte. 

Coloque um bocadinho do mel e um pau de canela com 3 

cravos. 

Deixe tampado por alguns instantes para concentrar todo o 

gosto dos ingredientes. 

Neste momento de espera, faça sua Oração pessoal para Santa 

Sara Kali e para o povo cigano pedindo auxílio em alguma 

doença, inspiração para o trabalho, quietação da alma  

para as dificuldades e prosperidade para os caminhos. 

 

Tome o chá cigano de preferencialmente com toda sua 

família reunida oferecendo primeiro ao pai e a mãe que 

devem brindar ao olhar dos filhos e após oferecer aos 

pequenos e também brindar todos juntos com a seguinte frase: 

- Optchá! Salve o povo cigano em minha vida! 

 



4) Frutas para o povo cigano 

 

1) Figo:  Elevação espiritual, amor 

universal e estimulante sexual, 

depressão e ansiedade. 

 

2) Laranja: Revigorante que melhora 

o raciocínio, representa prosperidade 

 

3) Limão: Excelente para limpeza de 

energias ruins, purificador e auxiliar na saúde. 

 

4) Amêndoas e castanhas: Símbolo da prosperidade e 

revigorante  

 

5) Cereja: Ligado ao amor, para atrair prosperidade e 

energias positivas 

 

6) Damasco: Fortalecimento da vitalidade e da energia, 

ótimo para boas conquistas. 

 

7) Melão: Representa a prosperidade, o amor e a união par ao 

povo cigano! 

 

 

Monte sua mesa com essas frutas e quais mais outras sentir 

vontade! Toda fruta representa a vitamina da alma e assim 

traz o estimulo que falta para conseguirmos chegar em nossos 

objetivos! Não importa o tamanho da mesa e sim, o amor e fé 

em tudo que é ofertado. 

 



5) Essências ciganas 

 

1) Verbena – prosperidade 

 

2) Jasmin – bons sentimentos 

 

3) Erva-doce: amor verdadeiro 

 

4) Flor de laranjeira – Alegria 

e renovação 

 

5) Sândalo – Clareza 

 

6) Rosas – realização material e sagrado feminino e 

masculino 

 

7) Hortelã – Facilita a comunicação. 

 

Uma ótima dica: 

 

As essências devem ser sempre feitas de produtos naturais e 

não aquelas que são aromatizadas. Saber utilizar esses 

produtos facilita muito elaboração de banhos, águas-de-

cheiro, perfumes e muito mais para serem utilizados em todos 

seus preparos.  

 

Elas facilitam muito a corrida desenfreada em achar flores 

ou ervas para serem utilizados no nosso dia-a-dia. 

 



6) Água de cheiro cigana 

 

- Alcool de cereal 

 

- um borrifador 

 

- essência de calêndula 

 

- essência de madeira oriental 

 

 

Coloque o álcool de cereal dentro do borrifador e acrescente 

10 gotas de calêndula e madeira do oriente. 

 

 

Misture bem e borrife por toda a porta de entrada da casa 

pedindo ao Cigano Juan que proteja seu lar e sua família 

contra toda magia ou energia negativa que for entrar em 

sua casa. 

 

Faça sempre que sentir necessidade! 

 

 

*** Você também pode fazer outros borrifadores com essências 

diversas e aplicar por toda a casa! Uma excelente dica para 

mantar o astral sempre renovado em seu lar. 

 

 

 



7) As luas para o povo cigano: 

 

 

 

Lua Crescente – Neste período que são realizados os rituais e 

pedidos para a boa prosperidade na vida. Cada querer pode 

ser mais bem realizado neste período. 

Lua Cheia – Época em que se aumenta toda as energias, seja 

positiva ou negativa, momento em que temos maiores 

intuições e muitas coisas negativas afloram nessa época. 

Lua Minguante – Ótimo período para cuidar da saúde, 

melhorar a alimentação, os resultados de trabalho são bem 

mais favorecidos neste período. Tudo que se faz nesta época 

dura mais. 

Lua Nova – Limpezas e desintoxicação tem melhores 

resultados nesta época, momento propicio para início de 

novas coisas e deixar o velho para trás.  



Oração para Santa Sara Kali 

 

Nos seus pés eu me prostro, ó mãe divina e benevolente. 

A sua força eu evoco, por que a senhora habita a minha 

mente! 

A força gitana, de luta e compaixão, na barra da sua saia eu 

encontro. 

No seu ventre eu encontro. Meu coração canta em reencontro. 

Santa Sara Kali, roga pela minha família. Roga pelas 

minhas máculas. Nina-me no seu véu sagrado! 

Traz o povo cigano para perto de mim! 

Que pôde aprender com vós os mistérios da vida. Que eu 

tenha a humildade de aprender com eles, de ouvi-los. 

Mãe me coloca no caminho a verdade. 

Faz-me ver com seus olhos puros. 

A sua benção divina! Optchá! 

 



Obrigado pelo carinho e interesse em nosso trabalho! 

 

 

Curso de baralho cigano e dança cigana! 

 

 

 

Espaço Agni Sagrado – A Casa do Fogo Divino: 

 

https://www.agnisagrado.com.br 

 

Cursos on-line de ensino à distância: 

 

https://www.agnisagrado.com.br/cursos-ead 

 

 

Canal do Youtube do Espaço Agni Sagrado: 

 

http://www.youtube.com/c/AgniSagrado 

https://www.agnisagrado.com.br/
https://www.agnisagrado.com.br/cursos-ead
http://www.youtube.com/c/AgniSagrado

