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I N T R O D U Ç Ã O6

Introdução

AWicca é a religião e a prática dos bruxos,
ou dos “Sábios”, significado do termo

anglo-saxão wic. Ela é reconhecida como a reli-
gião que mais cresce no Ocidente, embora nin-
guém saiba, de fato, quantos wiccanos existam
no mundo. A julgar pelo número de sites na
internet e grupos formais que surgem todos 
os anos ao redor do globo, principalmente na 
Grã-Bretanha, na Europa continental e nos
Estados Uni dos, é evidente que o crescimento do
movimento wiccano é um verdadeiro fenômeno.

Talvez isso não seja tão surpreendente. Ao
longo das últimas décadas, o interesse do públi-
co pelo meio ambiente, por terapias alternativas,
alimentos e remédios naturais, pelo autodesen-
volvimento, pela justiça social e, sobretudo, pela
espiritualidade e magia foi às alturas. A Wicca
engloba muitas dessas questões em um caminho
espiritual inclusivo, que respeita a diversidade,
reverencia a Mãe Natureza e aconselha seus
seguidores a “não prejudicar ninguém”. Se ler
atentamente os vários capítulos deste livro e rea-
lizar as atividades, que o ajudam a aprender mais

A Wicca é uma religião da natureza. Os
wiccanos veem o divino na natureza, tanto

dentro de si quanto no mundo ao redor.
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I N T R O D U Ç Ã O 7

sobre a prática da Wicca, você começará a
entender exatamente por que a Wicca, às vezes
chamada de “Arte”, cresceu em popularidade e
por que, em pleno século XXI, as pessoas estão
praticando bruxaria.

Como a Wicca não é uma religião que tenha
uma doutrina imposta ou um “papa”, textos
sagrados ou um conjunto de regras, a responsa-
bilidade de aprender e se desenvolver na tradi-
ção espiritual escolhida fica a cargo do seguidor.
Embora existam algumas tradições bem estabe-
lecidas na comunidade wiccana, muitas são
fruto da prática dos seguidores e continuam a
evoluir à medida que estes descobrem quais prá-
ticas e conceitos são essenciais e quais podem
ser adaptados.

A prática da espiritualidade fora dos limites
restritos de uma religião “organizada” pode ser
uma experiência muito libertadora, mas tam-
bém desafiadora, pois requer considerável disci-
plina e vontade de aprender. Alguns novatos
terão a sorte de ter amigos ou familiares wicca-
nos e, portanto, estarão a um telefonema de dis-
tância de boas fontes de aconselhamento. A
maioria de nós, porém, terá que se virar sozinha
antes de ingressar num grupo ou encontrar
outras pessoas que possam dar conselhos úteis
sobre a Wicca.

O principal objetivo deste livro é propiciar
uma fonte de informações detalhadas – além de
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I N T R O D U Ç Ã O8

inspiração –, tanto para aqueles que estão fazendo contato com a Wicca pela pri-
meira vez quanto para os que já estão trilhando esse caminho. Todas as informa-
ções e orientações necessárias sobre os principais aspectos da Wicca como
filosofia, caminho espiritual e tradição mágica serão transmitidas. O conhecimen-
to desses conceitos o conduzirá através do emocionante território da espirituali-
dade e da prática wiccanas, de modo que você possa desenvolver sua própria
compreensão e contato com o divino em sua vida.

Nós, wiccanos, reconhecemos a importância de desenvolver continuamente
nossa compreensão e nossas práticas. Assim como o mundo muda constantemen-
te ao nosso redor, também precisamos nos aprimorar e ampliar nossos conheci-
mentos e nossas habilidades. O conteúdo deste livro será precioso para aqueles que
já possuem conhecimento dos caminhos dos Sábios e querem expandi-lo ou dese-

jam revisar seu entendimento dos diferentes aspectos da Wicca.
Bem-vindo, portanto, à Wicca, como é praticada pelos

Sábios em todo o mundo, com suas variações regionais e
diversos matizes. Bem-vindo também a uma tradição que se
volta para o passado com o intuito de encontrar afinidade

espiritual com nossos antepassados e encara com
expectativa o futuro, para descobrir novos

modos de nos relacionarmos com as outras
pessoas, com os ritmos da Terra e com a
natureza. E, se você está dando o primeiro
passo no caminho dos Sábios, então, como
dizem os wiccanos, que a Deusa e o Deus 

o abençoem.

A Wicca leva em conta os ritmos 
e as marés da natureza.

O cálice é um
símbolo de cura,
comunhão e
iniciação.
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I N T R O D U Ç Ã O10

Como usar este livro

Se você é iniciante, a melhor maneira e mais eficaz de usar este
livro, ao lê-lo pela primeira vez, é estudar os capítulos na

ordem em que se apresentam, fazendo os vários exercícios à
medida que avança. Se você é novo na Wicca, também convém ler
com atenção o capítulo “O que é Wicca?” (pp. 14-47), que lhe
dará uma boa base para o que vem a seguir.

Cada capítulo tem uma introdução com informações prelimi-
nares e instruções sobre as sugestões e os exercícios que se
seguem. É importante ler as introduções cuidadosamente, pois a
definição e a explicação da terminologia podem fornecer infor-
mações essenciais para a prática sugerida. Por exemplo, a intro-
dução sobre a visualização (pp. 132-39) oferece um guia para
iniciantes, com orientações práticas sobre como se preparar fisi-
camente para a visualização e criar um espaço sagrado onde pra-
ticá-la. Se o leitor ignorar a introdução, isso pode dificultar a
prática dos exercícios e deixá-lo frustrado. Se você estiver ansio-
so para lançar feitiços (pp. 242-77), por exemplo, é vital que leia
a introdução sobre os princípios, as leis e a ética da magia.

Se você é um praticante experiente, ainda assim é uma boa
ideia ler o capítulo O que é Wicca? (pp. 14-47), para conhecer a
base que fundamenta este livro. Além disso, sua experiência per-
mitirá que você use esta obra sempre que quiser, para obter infor-
mações, ideias e inspiração para a prática solitária ou em grupo.
No entanto, não deixe de ler a introdução de qualquer capítulo,
pois ela o levará a recordar os conceitos básicos e entender o
raciocínio por trás do conteúdo apresentado. Se você é professor
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A preparação é
importante. Esta
bruxa passa a
fumaça do incenso
pelo espaço
sagrado antes 
do ritual.
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I N T R O D U Ç Ã O12

da Arte dos Bruxos, pode encontrar um bom
material sobre a Roda do Ano e os oito sabás
wiccanos (pp. 48-73), bem como sugestões de
atividades para entrar em sintonia com os cinco
elementos sagrados (pp. 74-89).

Tanto o iniciante quanto o praticante experiente encontrarão, no capítulo
Caminhos e Tradições (pp. 90-101), um verdadeiro arsenal de informações, basea-
das no conhecimento de veteranos da Wicca e em pesquisas sobre as crenças e prá-
ticas dessa religião. Você vai encontrar explicações ou lembretes sobre a
importância do círculo e do espaço sagrado para os bruxos, bem como instru -
ções sobre como criar esse espaço. Do mesmo modo, poderá encontrar orientações
sobre como fazer magia e lançar feitiços, bem como maneiras de se aprimorar

Por tradição, a cerimônia de casamento
wiccano é válida por um ano e um dia.
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C O M O  U S A R  E S T E  L I V R O 13

nessa prática. Contará com informações sobre a melhor ocasião para realizar feiti-
ços e rituais, incluindo os ciclos da Lua e do Sol, os dias da semana, as horas pla-
netárias e informações astrológicas (pp. 210-15), assim como uma lista dos
principais deuses e deusas reverenciados na Wicca e informações completas sobre
seus símbolos e suas associações (pp. 108-31). O desenvolvimento de suas habili-
dades e do conhecimento (pp. 278-363) é impulsionado pelos guias de referência
rápida, que incluem informações sobre a interpretação dos sonhos (pp. 284-89), a
cabala (pp. 302-07), os símbolos wiccanos (pp. 314-19), o simbolismo das cores
(pp. 320-23), as ervas, os óleos e os incensos mais comuns na magia e nos rituais
(pp. 324-43) e as runas (pp. 350-57).

Para aqueles mais interessados   em métodos de divinação, há também orienta-
ções sobre astrologia, tarô e “escriação” (arte da divinação com espelhos, bolas de
cristal ou água). A descrição desses aspectos da divinação não tem a pretensão 
de esgotar o assunto, apenas de ser um ponto de partida para aqueles que querem
se aprofundar na Arte e em suas tradições.

Além disso, você encontrará conselhos práticos sobre o dia a dia dos wiccanos,
incluindo dicas sobre como montar um altar, adquirir e consagrar instrumentos
mágicos, lançar um círculo (espaço sagrado), preparar-se para a iniciação, escolher
um nome mágico, trabalhar com segurança com fogo e preparar refeições para uma
reunião de bruxos.

Seja você um novato na Wicca ou um praticante experiente, este livro vai ajudá-
-lo a desenvolver e aprimorar seus conhecimentos e habilidades na Arte dos
Bruxos. Desejo-lhe muitas bênçãos de luz no seu caminho!

O athame e a varinha podem ser
usados para direcionar a energia.
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