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Bruxa até no sobrenome 
A empresária Luciana Custódio, 
37, uma das novas sacerdotisas, 
já incorporou o nome ritualístico 
Thadaph até no sobrenome. Em 
seu cartão de visita está Luciana 
Thadaph. "Hoje, no meu cotidiano, 
todos sabem que estão lidando com 
uma bruxa. Aliás, ninguém paga 
minhas contas", afirmou. Ao se 
iniciar na bruxaria, a funcionária de 
uma empresa de telefonia, Verônica 
Santos, 37, recebeu o nome Khoka. 

Ela entrou na Wicca 
após viver um momento 
conturbado na vida. "Passei 
então por uma busca inte-
rior e hoje estou muito feliz", 
afirmou. 
A analista documental Soraya Sá, 
44, é a bruxa Mamabashitz. Está na 
Wicca há três anos e garantiu que 
a religião lhe trouxe muito mais 
liberdade, com responsabi 
dade dos seus anos. 

Treze sacerdotisas, todas de preto, com capuzes, foram consagradas pelo 
Templo de Bruxas após três anos de estudos. Elas sabem que a egrégora 
(energia) do nome "bruxa" é muito forte e carregada de preconceito. Por este 
motivo, algumas delas pediram para não ser identificadas e nem fotografa-
das, como Zathtz, de 48 anos, bióloga e professora de uma escola católica. 
Durante o curso de bruxaria, as futuras sacerdotisas estudam a Wicca (que 
no Brasil ainda não é reconhecida como religião), as magias, os rituais, as 
poções e, inclusive, o hebraico. 
Depois de formadas, elas passam a formar um Coven, também conhecido 
como Conciliábulo, nome dado a um grupo de bruxas ou bruxos, que se 
unem num laço mágico, físico e emocional, sob o objetivo de louvar a deusa 
e o deus, tendo em comum um juramento de fidelidade à arte e ao grupo. 
Masephack tem 39 anos. Disse que os ensinamentos da bruxaria lhe ajudam 
a manter o equilíbrio dos sentimentos e ações. "Temos maior discernimento 
do que é certo ou errado", explicou. Já Kora, 40, sabe que sua missão como 
bruxa está somente começando. "Vamos desmistificar a bruxaria, tão detur-
pada por histórias fantasiosas". 
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Poções e seus 
ingredientes 

As bruxas mais tradicionais mantêm 
um "dicionário secreto" quase nunca 
utilizado nos dias atuais. Na verdade, 
era uma forma de burlar a Santa 
Inquisição, na Idade Média, e evitar que 
mais bruxas fossem queimadas vivas. 
No dicionário continha códigos secretos, 
geralmente passados de mãe para filha. 
"Por exemplo, tínhamos os cabelos de 
dama, que nada mais eram que a erva-
cidreira", explicou Márcia Sanção, a 
Wind. "As tão famosas asas de morcego 
são, simplesmente, as folhas de louros. 
Aí, enganávamos muita gente", disse 
Athena, da Bruxaria Natural. 
As poções são misturas de ervas e são 
sempre preparadas de acordo com a 
fase da lua. As poções são utilizadas 
para banhos, lavar a casa, entre 
outras utilidades. Elas podem ser de 
sedução, de limpeza, de prosperidade, 
do amor etc. 

Não raro, alguém procura a Bruxaria Natural para aprender 
a ter poder e para fazer magias. "Pouca gente sabe que o 
poder está dentro de cada um de nós, que, a partir de nós 
próprias, podemos mudar o mundo para melhor. Este é o 
verdadeiro poder", explicou Ana Paula Santoro, 27, a bruxa 
Freya. "Ser mago ou bruxa é ter o destino nas próprias 
mãos", filosofou Athenas, apoiada pelo colega bruxa Neftis. 
As bruxas também se casam e, ano a ano, fortalecem o 
laço. "É um tipo de renovação feita todos os anos", explicou 
Inanna. A cerimônia pagã de casamento dos bruxos é 
conhecida como handfasting. 
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Bruxas vão realizar 
o Beltane em maio 

As bruxas acreditam na roda do ano, que se inicia no dia 
21 de dezembro com o nascimento do deus. Este período 
é chamado de Yule, o Ano Novo Jim Fevereiro tem início o 
Imbolc, quando o deus tem uma ligação mais forte com 
a deusa. No hemisfério norte é quando a terra está se 
recuperando do inverno, e ó Sol se fortalecendo para a 
primavera. 
No período de Páscoa o jovem deus está apaixonado pela 
deusa e, em maio, período chamado de Beltane, os dois 
se casam. "É um momento de muita fertilidade", explicou 
Athenas. 
E neste período é que será realizado, em uma chácara em 
Ibiúna, interior paulista, o Festival de Beltane - Trilhando 
o Caminho do Sagrado, evento organizado pelas bruxas da 
Bruxaria Natural. 
"Nos dias 18 a 20 de maio teremos palestras, oficinas de 
máscaras, dança do Sol, jogos, brincadeiras, celebrações, 
cozinha mágica e até o Mastro de Bel, que seria o falo 
do deus", explicou Inanna. Informações sobre o festival, 
raramente realizado no Brasil, no www.magiaemsuavida. 
blogspot.com ou no telefone 2843-9546. 
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http://www.magiaemsuavida
Text Box
Fonte: Free São Paulo, São Paulo, ano 1, n. 26, p. 13-16, 19 abr. 2012.




