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Houve um tempo em que tribos reu-
niam-se em círculos, para orações, 
conselhos de sábios, rodas de curas e 
decisões. Suas casas imitavam o úte-
ro da Mãe-terra em ocas, sua cons-
ciência  seguia o fluxo  de vida-mor-
te-vida.   Os clãs ordenavam-se com 
o  ritmo da natureza pura: inverno, 
primavera, verão e outono.  A domi-
nação, ainda não havia ganhado es-
paço entre os homens e toda a natu-
reza permanecia em seu equilíbrio 
circular,  nos redemoinhos e  nos ni-
nhos dos pássaros. A Terra, o Sol e a 
Lua eram grandes esferas de energia 
viva que sustentavam a existência, 
assim como a mulher grávida pres-
tes a parir a nova vida.   Esse pensa-
mento reunia todos os seres da Ter-
ra em um único culto a Deusa-mãe.
Neste tempo o sagrado feminino era 
natural e provinha de uma rápida ob-
servação sobre a natureza da mulher,

que gerava vida, sangrava e regene-
rava-se, continuando sua existên-
cia física. Assim, os ciclos femininos 
deram luz para a primeira compreen-
são de eternidade: o círculo sagrado.
Os ciclos que falavam através do corpo 
da mulher, representavam uma divinda-
de criadora superior e sincronizavam-
-se com as faces da lua e as estações da 
terra. Assim, em todas as organizações 
primitivas verdejou o culto à Deusa da 
Natureza. No período histórico corres-
pondente ao paleolítico e neolítico, inú-
meras estatuetas que representavam o 
feminino em sua forma divina foram 
encontradas ao longo da Europa orien-
tal, Áustria, França e Sibéria.  Imagens 
que revelavam mulheres amamentando 
ou grávidas eram cercadas de elemen-
tos como animais e plantas que traziam 
a mensagem de ligação vital com a Ter-
ra, além da valoração e do respeito à 
 

 à natureza, partes de uma he-
rança psíquica perdida pela hu-
manidade contemporânea. 
O pensamento pré-histórico narrava o 
pertencimento de toda criação ao mis-
tério da natureza e da Deusa, marca-
dos nas paredes de suas cavernas, na 
arte rupestre ou no entalhe tribal, o 
culto à vida, nutrição e ao poder cria-
dor do ventre ensaiou seus primei-
ros passos na idade da pedra lascada.
Segundo Riane Eisler : 
“A   tradição   sagrada   encontrou   ex-
pressão   na   extraordinária   arte   do   
paleolítico.   Um  componente  integral  
dessa  tradição  sagrada  foi  a  associação  
dos  poderes  que  governam  a  vida  e  a  
morte com a mulher. Podemos ver nos 
túmulos do paleolítico esta associação 
entre o feminino e o poder de dar  a vida.” 
 



A observação do ciclo da vida deu 
origem à compreensão do nasci-
mento, crescimento e morte e trou-
xe para a alma humana o desejo em 
renascer do ventre cíclico da Gran-
de Mãe-Terra.    A fé dos povos pa-
leolíticos utilizava cavernas para 
o local de seus ritos de fertilida-
de, nascimento e morte como sím-
bolo do útero telúrico, também re-
presentado pelas fendas e grutas. 
Desta forma, as sociedades tribais 
honraram o chão no qual caminha-
vam como parte do corpo vivo da 
Deusa da natureza, o solo do qual 
recebiam os alimentos para sua 
nutrição e também para onde de-
sejavam retornar após a morte.
Escavações feitas por volta de 
1868   em   Les   Eyzies França, re-
velaram que no sepultamento de 
nossos ancestrais   do período pa-
leolítico eram depositados conchas 
cauris, (conhecidos no Brasil como 
búzios), utilizadas para simbolizar 
a vulva, o portal de nascimento e 
renascimento   e que posteriormen-
te foram utilizadas como adorno

e proto-moeda (cypraea moneta) 
em tribos da África e Ásia, por car-
regar o significado ancestral de lon-
gevidade e portal de nascimento. 
Neste período da história o corpo fe-
minino, representante da Divinda-
de da Natureza, personificava a mís-
tica do nascimento, dando impulso 
para as primeiras religiões do mundo.

 A Vênus de Willendorf, encontrada 
na Áustria em 1908, esculpiu um fe-
minino fértil e abundante que não se 
aproxima nem um pouco do padrão 
midiático que concebemos atualmen-
te.   A falta completa de característi-
cas faciais aponta que esta escultura 
não se refere a uma mulher específi-
ca do período histórico, mas busca re-
tratar a manifestação da energia fe-
minina como   provedora da vida.
A partir do período neolítico iniciou-
-se a formação de civilizações e a ob-
servação da terra permitiu as pri-
meiras mulheres da idade da pedra 
polida descobrirem a arte da agricultu-
ra, por meio da coleta de frutas e raízes.

 Enquanto o masculino propiciava a 
caça e tornava-se guardião do poder 
do cálice, o  principio que reinava era   
mantenedor e  enaltecia o  sustento de 
toda existência. As tarefas de manu-
tenção da vida ficavam sob a tutela do 
feminino, permitindo aos homens per-
correrem longas distâncias para a busca 
de caça e novos lugares para moradia. 
 Em suas comunas, a divisão de ta-
refas começou a tomar forma e o 
feminino impulsionado pela ne-
cessidade de organização dos clãs, 
inicia a prática da língua e da ma-
temática, para orientar os mais jo-
vens e compartilhar os alimentos. 
Deste período datam imagens fe-
mininas doadoras da fertilida-
de como a Mãe da Colheita e os 
mitos sobre as Deusas da Terra.
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A transição

A transição dos grupos de cole-
ta para a sociedade da caça fez 
com que   os homens inicias-
sem   seus próprios grupos,   nos 
quais  a cultura da força,  domí-
nio e conquista passaram a ser   
reverenciados através da exibi-
ção de habilidade físicas  e de for-
ça bruta, contrapondo   os gru-
pos femininos que reuniam-se 
para celebrar o valor do sangue 
menstrual e a   gestação da vida.
  Após a observação de animais, 
o masculino conscientizou-se de 
sua participação na procriação e 
a   antiga devoção ao sagrado fe-
minino deu lugar à opressão e a 
segregação. O aspecto masculino 
buscador da vida e   protetor do 
sagrado feminino transitou para 
o conceito de masculinidade ba-
seado em violência e a domina-
ção.  Transacionando o culto do 
Deus verde das f lorestas para as 
divindades da batalha e da morte. 
 

As armas surgiram com a idade do 
ferro, e a constituição de novos guer-
reiros foi tornando-se cada vez mais 
violenta, com a domesticação de ani-
mais, os homens desejaram mais ter-
ras e a ganância pelo controle  come-
çou a segregar o culto ao nascimento, 
à beleza e à amorosidade; assim as ca-
racterísticas do feminino foram escar-
necidas no alvorecer da Era de Áries. 
 
A ausência do nome da Deusa no pla-
neta trouxe eras de guerra e destrui-
ção, o seu retorno é o clamor para a 
transição de uma sociedade compe-
titiva para uma sociedade de parce-
rias. Onde feminino e masculino se 
reencontram com o propósito pri-
mário de respeito e honra a vida.
O Resgate da Mãe Antiga é o cami-
nho de reequilíbrio para a huma-
nidade, emergindo uma nova com-
preensão e reinserindo antigos 
valores da   natureza feminina tais 
como empatia, cuidado e ternura. 
os os seres e encontrem a igualda 
  

fe l i c idade ,  p er tenc imento,  i r-
mandade  e   pres er vação  da  v ida . 
 
Os  mis tér ios  da  D eus a  out ro-
ra  ador me cidos  no  inter ior 
da  ter ra ,    tem desp er t ado  em 
cada  reunião  de  c i rc u lo  de  mu-
l heres ,    que  re v i t a l i zam o  s a-
g rado  feminino  e  anunciam a 
chegada  de  um novo  temp o. 
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O poder da Lua e sua influência para o sagrado feminino

Atualmente, o sagrado feminino ressoa me-
mórias de uma era de contenção e abstra-
ção de seu poder pessoal.  Destituindo a 
mulher do seu cargo de geradora original, 
a cultura da dominação retirou do sagrado 
feminino  a compreensão de poder sobre 
capacidade de nutrir e o tornou  objeto de 
desejo sexual,    disseminando a compre-
ensão de um Feminino impuro e pecami-
noso. Fonte da desordem na humanidade.
Ao longo dos séculos, inúmeras Deu-
sas foram subjulgadas  em seus mi-
tos,  reescritos por monges  da era cristã. 
 Desta forma, o divino do feminino aca-
bou por adormecer dentro das mulheres, a 
tendência inata de equilíbrio presente na 
alma feminina cedeu a opressão da espada. 
Assim, a mulher foi profundamente desco-
nectada de  seu verdadeiro poder pessoal.
Para reativar a conexão instintiva das 
mulheres com seu sagrado feminino,

uma antiga chave de poder é retomada :  As 
mulheres são diariamente inf luencias pela 
Lua. As fontes originais do feminino sem-
pre foram conectadas com o sangue e seu 
cessar, através do ciclo do ventre a mulher 
conecta-se com o poder místico da Lua.
A Divindade tríplice é um dos principais 
nomes até a atualidade que é cultuada atra-
vés dos tempos como Jovem, Mãe e Anciã.
 As três faces do feminino que se manifes-
tam na natureza e na mulher de maneira re-
corrente. Através de sua correlação com as 
faces da Lua, os ciclos de sangue do femi-
nino (  quando não inf luenciados por me-
dicamentos ou distúrbios psicoemocionais)   
sintonizam-se com os movimentos da Lua.
 Assim os ensinamentos ancestrais de-
finiram uma face para cada fase da Lua 
no Céu. Sendo a Lua crescente responsá-
vel pela manifestação da donzela guerreira
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de um projeto ou também de um filho.
Finalmente, a Lua míngua e a mulher tor-
na-se sábia, fonte de magia, cura e mistério. 
A casa da anciã é a lua da sabedoria, quan-
do a forma do feminino cessa o sangrar e 
adentra as portas de curandería interna, 
a mulher então deixa de carregar o fogo 
no sangue que verte e passa a carregá-lo 
dentro de seu útero cósmico.  O caldeirão 
da transformação, fonte do renascimento. 
 Na tríplice reside a fonte de poder pes-
soal do feminino e a conscientização de 
seus arquétipos é chave de cura primor-
dial para a buscadora. Reconhecer em 
si as faces mutáveis da Grande Mãe do 
Mundo  e perceber seus movimentos in-
ternamente,  é a primeira porta dos mis-
térios, a ponta do espiral que convida 
a desbravar o eterno labirinto interior.
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a Deusa desbravadora dos bosques, capaz 
de realizar seus intentos, a jovem que vive 
em liberdade. A f igura da Filha, da mulher 
que existe independente do casamento. A 
Deusa em sua face caçadora foi vincula-
da a tudo que germina, cresce e se de-
senvolve para enfim chegar a maturidade 
quando dará lugar a outra face da Grande 
Mãe representada então pela Lua Cheia..
A Lua que enche é relacionada ao arqué-
tipo da mulher grávida, cheia de vida. 
Porém,  sua face transcende a f igura da 
gestação f ísica e revela a capacidade ge-
radora em suas mais diversas formas, 
trazendo os dons de realização.  A f igu-
ra da lua cheia é o nascedouro da mãe, 
o alicerce do amor e confiança per-
feitos,  que torna a nova vida possível.  
O rito de Passagem presen-
te na lua cheia é o nascimen-
to de uma mãe, seja ela de si própria





LUA CRESCENTE.

   A lua crescente carrega em si o potencial para desbravar o desco-
nhecido. A Deusa em sua face donzela traz a vitalidade e força. Nesta 
fase da lua temos o impulso primordial para que o a vida surja, f loresça.
 O ímpeto da juventude traz no crescer da lua a força da Donzela Caçadora.
Esta é a lua ideal para iniciar projetos, desenvolver o aprendizado, tra-
balhar a independência em todos os níveis.  Assim como esta fase cres-
ce nos céus,  tudo que é feito sob sua luz também cresce e se desenvolve.
zvida com mais leveza e brincadeira. A deusa donzela traz no crescen-
te lunar a inocência e doçura que reativam o encantamento pela vida.
Quando nos  colocamos de  forma inocente  e  pura ,  pode-
mos receber  o  encantamento que a  v ida  t raz    em cada momento.
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Tabela de correspondências da Lua Crescente

Cores: Rosa e Branco – 
Horário de Poder : Amanhecer 

Direção: Leste  
Face da Deusa : Donzela. 

Favorece trabalhos mágicos de:  Independência, resgate da força vital, impulso para nova vida.  
Deusas: Ártemis, Athena e Afrodite.

Magia : Soprar, caçar, lançar.
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LUA CHEIA

 A lua cheia é  a  manifestação do Poder feminino,  a  Deu-
sa está plena e irradia o sua força de realização para todas as  di-
mensões.  Esta lua traz a conexão com o mundo dos sonhos
A lua cheia sobe as marés assim como todos os l íquidos de nosso cor-
po permitindo uma experiência mais sensit iva,  emocional  e  ampliada. 
 O Arquét ipo vivenciado nesta  fase  pelo feminino é  o da mãe sagrada,  a  ener-
gia  geradora que vive dentro de cada mulher e  independe da gestação f ís ica 
de f i lhos.  Este  é  o  momento em que a  mulher aprende a  ser  mãe de s i  mesma 
para assim poder melhor manifestar  seus dons e  potencia l idade para o mundo
A face da Deusa mãe traz consigo os  mistér ios  da sexual idade sa-
grada,  da auto-aceitação e  da l iber tação da codependência .   É o mo-
mento propício para conectar-se  com a fonte de amor que existe  den-
tro rompendo com as  i lusões  de carência  afet iva.  A lua cheia  é  o 
preenchimento,  a  amorosidade e  a  promessa da vida eterna,  c ircular. .
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Tabela de correspondências da Lua Cheia

Cor: Vermelho e prata 
Horário de Poder : meio-dia

Direção: Sul
  Face da Deusa : Mãe. 

Favorece trabalhos mágicos de:  Poder pessoal, nascimentos, expansão
Deusas: Deméter, isis e Yemanjá





LUA MINGUANTE

  Quando a  lua  entra  em sua fase  minguante,  convida o  sagrado feminino a 
ouvir  a  sua  deusa  inter ior.  Esta  é  a  lua  do recolhimento,  da  sábia  que  se  for-
ta lece  através  do s i lencio,  este  é  o  per íodo para  f ina l ização de  c ic los ,  l impe-
zas  espir ituais  ou energét icas  e   estudos  de  prát icas  de  curander ia  ancestra l .
A Deusa  anciã  t raz  a  sabedor ia  de  quem carrega  eternamente  den-
tro  de  s im uma face  jovem e  mãe,  é  a  fonte  dos  mistér ios  o  ca ldeirão 
da  t ransformação,  Todo mês  ao v ivenciarmos a  energia  da  lua  minguan-
te  entramos em um porta l  de  pur i f icação de  nossas  emoções  e  energias
Na psique feminina,  a  Deusa  anciã  manifesta-se  nos  momentos  de  f i -
na l ização,  quando o cor te  é  necessár io  para  que o  novo sur ja .   É  o  mo-
mento de  contato  com a  sabedor ia  inter ior,  de  ouvir  a  voz  da  intuiçãov.
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Tabela de correspondências da Lua Minguante

Cor: violeta, lilás– 
Horário de Poder : entardecer 

Direção: oeste  Face da Deusa : Anciã. 
Favorece trabalhos mágicos de:  autoconhecimento, limpezas energéticas e  cortes.   

Deusas: Cailleach, Baba yaga e Cerridwen.
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