Apresentação

P

or mérito dos wiccanos pioneiros e publicações como o
Almanaque Wicca, da Editora Pensamento, a magia e o paganismo são hoje um conhecimento ao alcance de todos.
Mas ainda restam várias questões a se elucidar nessa “Arte dos
bruxos”. Por isso, este ano o Almanaque Wicca convidou grandes
especialistas, como Claudiney Prieto, bruxo e a principal voz da
Wicca no Brasil; Jakeline Mendes, sacerdotisa da Deusa, taróloga,
ocultista e pesquisadora das Artes dos Sonhos; Shirley de Medeiros,
sacerdotisa da Teia de Thea; e Fernanda Tun’a, terapeuta psicanalista e sacerdotisa universalista, responsável pelo Templo do Conhecimento Contatos Encantados, para esclarecer pontos que
ainda geram muitas dúvidas entre os nossos leitores. Uma delas é
a diferença entre o mago, o bruxo e o feiticeiro, tema do artigo de
Claudiney Prieto. Nossos especialistas também vão ajudá-lo a
despertar seu poder para a magia, a entrar em contato com Ceres,
a deusa mais poderosa do panteão romano, e a encontrar a melhor
maneira de reativar o poder da sua intuição. Você também vai
descobrir como usar o tarô para resolver problemas do dia a dia e
como se proteger caso desconfie que foi alvo de um feitiço ou se
está sentindo espíritos malignos à sua volta. Já deu para ver que o
Almanaque Wicca 2020 vai levar você numa surpreendente e
deliciosa jornada pelos caminhos da magia e da espiritualidade!
– Denise Rocha
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Tabelas do Almanaque Wicca
(E como usá-las)
Nesta seção, você encontrará todas as tabelas sobre as influências
mágicas que o ajudarão a compreender e utilizar melhor o
Calendário 2020 do Almanaque Wicca.

Mudanças de horário
Todos os horários e datas dos fenômenos astrológicos deste Almanaque e do Calendário estão baseados no fuso horário da cidade de
São Paulo (hora de Brasília). Se você mora numa região cujo fuso
horário seja diferente, não se esqueça de fazer as devidas adaptações.

Festivais e datas comemorativas
As datas de alguns festivais mais conhecidos são mencionadas no
Calendário ao longo de todo o ano. As datas dos chamados Sabás
Menores (Yule, Ostara, Litha e Mabon) dependem do início das estações, por isso podem variar de ano para ano. No caso dos Sabás
Maiores (Samhain, Imbolc, Beltane e Lammas), prevalecem as datas
em que eles costumam ser celebrados, segundo a tradição. O Calendário menciona as datas de todos os Festivais mais importantes, de
acordo com o ciclo sazonal do Hemisfério Norte – indicado pela sigla
(HN) – e do Hemisfério Sul – indicado pela sigla (HS). A decisão de
celebrar os Festivais de acordo com o ciclo sazonal do Hemisfério
Norte ou do Hemisfério Sul fica a critério do leitor.
Tabelas do Almanaque Wicca (E como usá-las)
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Dias da semana e os planetas
Cada dia da semana é regido por um planeta, que exerce determinadas influências mágicas. Por tradição, cada dia da semana
também é associado a determinados assuntos. Na tabela abaixo,
você vai encontrar o planeta regente de cada dia da semana e os
assuntos relacionados a cada um desses planetas.
dia da semana

planeta regente

favorece

combate

Domingo

Sol

Cura, amizade, sucesso,
força pessoal,
criatividade, proteção,
espiritualidade

Orgulho,
crueldade,
arrogância

Segunda-feira

Lua

Inconstância,
Emoções, lar, mãe,
intuição, sonhos, amigos, instabilidade,
insegurança
paz, sono, compaixão,
mediunidade, fertilidade

Terça-feira

Marte

Disputas, competições,
processos judiciais,
coragem, virilidade,
ataque e proteção

Acidentes, perigo,
raiva, agressividade,
violência,
competitividade

Quarta-feira

Mercúrio

Negócios, comunicação,
intelecto, estudos,
viagens, adivinhações,
aprendizado

Roubo, falsidade,
desonestidade,
calúnia, intriga,
nervosismo

Quinta-feira

Júpiter

Viagens ao exterior,
religião, prosperidade,
imóveis, dinheiro

Exagero,
ilegalidade

Sexta-feira

Vênus

Amor, sexo, paixão,
união, reconciliações,
beleza

Futilidade,
comodismo,
vaidade, malícia

Sábado

Saturno

Amadurecimento,
términos, liderança,
estabilidade, trabalho,
responsabilidade,
objetividade

Avareza, ambição,
amargura, solidão,
rigidez, frieza,
apatia
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Eclipses
O eclipse solar acontece durante a Lua Nova, quando esse astro
passa exatamente entre a Terra e o Sol, cobrindo-o total ou parcialmente. O eclipse lunar acontece quando ela escurece ao passar
pela sombra da Terra.
Do ponto de vista científico, existem três tipos de eclipse: o parcial, o total e o anular. O eclipse anular do Sol é um tipo especial de
eclipse parcial. Durante um eclipse anular a Lua passa em frente ao
Sol, mas acaba por não cobrir completamente o disco da nossa estrela.
Muitas pessoas que praticam magia acreditam que o eclipse
seja um sinal de mudança e possa representar um momento decisivo na nossa vida. Comece o trabalho de magia dez minutos antes
do eclipse e continue a trabalhar enquanto ele ocorre, até que tenha terminado. A chave é captar a energia do eclipse e puxar essa
energia para o seu trabalho, enquanto o fenômeno estiver em curso.

Fases da Lua
Um dos métodos mais conhecidos, comprovados e eficazes de
obter bons resultados no mundo da magia consiste em sintonizar
o feitiço ou ritual com a fase da Lua correspondente. As bruxas
devem ter sempre à mão o calendário do Almanaque Wicca, com as
fases lunares, para ficar a par dos ciclos desse astro.
Fase da Lua

Assuntos favorecidos

Nova

Novo emprego, projeto ou relacionamento, pôr em prática novas
ideias, crescimento, expansão.

Crescente

Desenvolvimento, prosperidade, compromissos, crescimento,
acelerar projetos, aumentar a prosperidade.

Cheia

Feitiços de amor, aumentar o poder, potencializar a magia.

Minguante

Terminar relacionamentos, dissipar energias negativas, reflexão,
combater vícios e situações indesejáveis, fazer renovações, eliminar
maldições, combater ataques psíquicos.

Tabelas do Almanaque Wicca (E como usá-las)

Almanaque Wicca 2020.indd 5

5

12/09/19 13:29

A Lua nos signos
A Lua se “move” continuamente pelo zodíaco, passando por
todos os signos. Cada um deles exerce um tipo de influência sobre
as pessoas e suas atividades:
Signo da Lua

Características

Áries

Bom para iniciar coisas, mas carece de uma motivação
duradoura.

Touro

Tudo iniciado em Touro é duradouro, tende a valorizar e resiste
a mudanças. Favorece a beleza.

Gêmeos

Os empreendimentos iniciados sob este signo estão sujeitos a
mudanças. Bom para fazer cursos rápidos, travar diálogos, jogar
e se divertir.

Câncer

Ênfase às necessidades das pessoas e favorece o crescimento, o
entendimento e o apoio emocional. Beneficia questões domésticas.

Leão

Centraliza a atenção em si próprio, nas ideias e instituições, sem
se ligar às pessoas e às suas necessidades emocionais.

Virgem

Valoriza detalhes. Dá especial atenção à saúde, à organização e
aos compromissos do dia a dia.

Libra

Favorece a cooperação, as atividades sociais, a beleza dos
ambientes, o equilíbrio e a parceria.

Escorpião

Aumenta a consciência dos poderes psíquicos. Precipita crises
psíquicas e favorece rompimentos. Estimula a reflexão.

Sagitário

Estimula a imaginação e a autoconfiança. Esse é um signo
aventureiro, filosófico e atlético. Favorece a expansão e o
crescimento pessoal.

Capricórnio

Focaliza as tradições, as responsabilidades e os deveres. Bom
período para estabelecer limites e regras.

Aquário

Energia de rebeldia. Época de romper hábitos e fazer mudanças
repentinas. A liberdade pessoal e a individualidade são as
questões mais valorizadas.

Peixes

O foco está nos sonhos, na nostalgia, na intuição e nas
impressões psíquicas. Um bom momento para atividades
espirituais e filantrópicas.

6

Almanaque Wicca 2020.indd 6

ALMANAQUE WICCA 2020

12/09/19 13:29

