Apresentação

Q

uantas vezes ouvimos alguém dizer: “Eu queria me
dedicar mais à minha vida espiritual, mas não tenho
tempo”. Com o Almanaque Wicca 2021, isso não vai
ser mais desculpa, pois você vai aprender rituais e magias
rápidas, práticas e eficazes para lidar com alguns dos grandes desafios da vida diária: como combater ataques psíquicos e eliminar energias pesadas; feitiços para se proteger
enquanto anda de carro, de bicicleta e até no transporte
público; magia para encontrar seus números da sorte e
turbinar sua prosperidade; dicas sobre como melhorar a
energia da sua casa, e outros encantamentos para os mais
variados fins, usando cristais, apanhadores de sonhos, maçãs e ervas mágicas. No nosso dia a dia atribulado, o tempo
é de fato nosso recurso mais precioso. Use-o com sabedoria, aproveitando tudo o que o Almanaque Wicca 2021
tem a oferecer, para tornar sua vida muito mais plena e
repleta de magia.
– Denise Rocha
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Tabelas do Almanaque Wicca

N

esta seção, você encontrará todas as tabelas sobre as influências mágicas que o ajudarão a compreender e utilizar melhor
o Calendário 2021 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. Em
2021 não haverá horário de verão.

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. Podemos celebrar qualquer um desses sabás com muita beleza e simplicidade, com uma refeição em família ou acendendo uma vela. Veja na tabela abaixo o
significado de cada um dos festivais da Roda do Ano, as datas em que
são celebrados em cada hemisfério.
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Sabás

Datas

Significado

Alimentos e
bebidas

Ervas e Flores

Ornamentos
para o altar

Samhain 31/10 (HN)
1/05 (HS)

Festival dos
Mortos, época em
que o Deus desce
aos subterrâneos,
aguardando o
momento de
renascer. Ano
Novo dos bruxos

Suco de maçã
com fibra, pão
de abóbora,
melão, moranga,
milho, romãs

Artemísia,
sálvia,
crisântemos,
cravos, losna
alecrim, tomilho

Maçãs, totós de
entes queridos
falecidos, folhas
de outono, velas
cor de laranja

Yule

21-22/12 (HN)
21-22/6(HS)

Solstício de
Inverno, que
marca o
nascimento do
Deus Sol, do
ventre da Deusa

Gemada, chá
com especiarias,
pão com
gengibre, bolos
de frutas,
biscoitos, frutas
secas

Pinhas,
azevinho, visgo,
hera, cedro,
louro, cravo-da-índia,
alecrim,
noz-moscada,
canela, gengibre,
mirra

Imagens solares,
uma flor de
bico-de-papagaio, sinos,
pinhas

Imbolc

1-2/2 (HN)
1-2/8 (HS)

Época em que a
Deusa se recupera
do nascimento do
Deus

Mel, passas,
sopas, leite,
queijo iogurte

Salgueiro,
mental, endro,
junípero

Sempre-vivas,
quartzo
transparente,
flores e velas
brancas, leite

Ostara

21-22/3 (HN)
21-22/9 (HS)

Equinócio Vernal
ou de Primavera,
quando o Deus se
aproxima da
maturidade e a
fertilidade está
presente nas flores
e na vida selvagem

Ovos, mel, pães
doces, sementes
de girassol,
saladas de folhas

Narciso,
madressilva,
violeta, peônia,
jasmim,
gengibre

Estatuetas ou
imagens da vida
que renasce,
como pintinhos,
coelhinhos,
filhotes em
geral.

Beltane

1/5 (HN)
31/10 (HS)

União simbólica
entre o Deus e a
Deusa, que geram
uma nova vida,
dando
continuidade ao
ciclo

Cerejas,
morangos,
sorvete de
baunilha,
biscoitos de
aveia

Prímula, rosa,
bétula, lilás

Imagens de
borboleta,
símbolo da
transformação;
flores frescas
perfumadas;
fitas coloridas;
símbolos de
união

Litha

21-22/6 (HN)
21-22/12 (HS)

Solstício de verão,
quando o Deus
está no seu
apogeu, assim
como o Sol. A
Deusa está
fecundada pelo
Deus.

Limonada,
pêssegos,
damascos,
laranjas, frutas
silvestres,
melancia

Girassol,
camomila,
margaridas,
menta,
erva-doce,
tomilho

Fadas, símbolos
solares, espelho,
fitas ou contas
douradas, flores
cor-de-laranja
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Sabás

Datas

Significado

Alimentos e
bebidas

Ervas e Flores

Ornamentos
para o altar

Lammas

1-2/8 (HN)
1-2/2 (HS)

Início da colheita.
Deus começa a
perder a força, mas
também está vivo
no ventre da Deusa

Pão de milho,
pão de centeio,
bolachas integrais, sucos de
frutas vermelhas

Grãos, flores de
acácia, mirtilo,
papoulas,
sândalo,
gengibre

Girassóis, milho,
grãos, pipoca,
saches de ervas
aromáticas

Mabon

21-22/9 (HN)
21-22/3 (HS)

Equinócio do
Outono, quando o
Deus está mais
perto do véu que
cobre o mundo
subterrâneo e a
Deusa lamenta
sua perda

Pão de milho,
nozes, uvas,
cenouras, torta
de maçãs

Pinhas,
milefólio,
canela, sálvia,
anis, patchouli,
avelã

Símbolo
yin-yang, cascas
de nozes, folhas
de outono,
bolotas de
carvalho

Dias da semana, planetas, divindades e objetos simbólicos
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 a seguir você vai encontrar, além do planeta regente de cada dia da semana e os assuntos relacionados a cada um desses planetas, o metal e o objeto simbólico de
cada um deles.
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Planeta

Lua

Marte

Divindade

Selene,
Néftis,
Ártemis,
Isis

Marte/
Mercúrio/
Ares, Tyr, Hermes,
Iansã, Kali Atena,
Sarasvarti,
Odin

Mercúrio

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Júpiter

Vênus

Saturno

Sol

Thor, Jovis/
Júpiter,
Rhiannon,
Juno, Lakshmi

Vênus/
Afrodite,
Angus,
Parvarti

Hécate,
Nêmesis,
Saturno

Brigid, Apolo,
Lugh, Belisama

Limites,
ligação,
exorcismo,
disciplina,
redução,
proteção,
desvio

Saúde,
felicidade,
contentamento,
música, poesia

Associações Fertilidade,
aumento,
trabalho
com
sonhos

Defesa,
proteção,
inspiração,
superação
de obstáculo,
coragem,
sexo, dança

Comunicação,
aprendizado,
estudo, provas
e testes, questões jurídicas,
viagens, ideias,
memória,
ciência

Generosidade,
justiça natural,
expansão,
propriedades,
testamentos,
questões
familiares

Amor,
afeição,
amizades,
parceria,
sedução,
sexualidade,
beleza, arte

Metal

Prata

Ferro

Mercúrio

Estanho

Cobre

Chumbo

Ouro

Objeto
simbólico

Caldeirão

Flecha

Cajado

Tambor

Rosa,
estrela

Corrente,
cordão

Disco
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As estações e a magia
Cada estação carrega consigo uma energia diferente, em sintonia com os
fluxos e refluxos da vida. Portanto, verifique a tabela abaixo para saber
qual a época mais propícia para fazer seus trabalhos espirituais e mágicos:
Primavera

Verão

Inícios, novos projetos,
purificação, limpeza,
cultivo de jardim
mágico, fertilidade,
atrair amor, felicidade

Dinheiro, prosperidade,
sucesso, força, coragem,
magia do fogo, fortalecer
o amor, fidelidade, cura
física

Outono
Espiritualidade,
agradecimento por
bênçãos recebidas,
banimento de
negatividade, proteção,
novas aquisições

Inverno
Reflexão, meditação,
cura emocional,
divinação, consciência
psíquica, descoberta de
vidas passadas

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.
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