Introduzindo...
A

está para Atitude; sem esta, não há como querer,

poder, ousar, nem saber calar...
B, para Belta(i)ne, um dos mais importantes Sabbaths.

C, para Cerimônia, celebração dos mistérios pagãos.
D, para Deuses e Deusas, a serem reverenciados
E, para Egrégora, que une energia ao redor

do

universo.

F,
G,

para Fogo, um dos 4 elementos.
para

consultas...

Grimório,

o

que

não

deve

faltar

para

H,

para Hera, uma importantíssima erva para os

pagãos e a Deusa Grega.

I,

para Incenso

fogo, terra, ar e água, quando aceso.

Representa o Elemento Ar.

J, para Juno, Rainha Romana dos Deuses.
K, para Kundalini, por onde flui a energia vital.
L, para Livro das Sombras, onde cada bruxa registra
seus encantos e experiências (LdS).

M, para Mabon, Equinócio de Outono.
N, para Morgana (Morgan Le Fay).
O, para Ostara, Equinócio de Primavera.
P, para Paganismo, seus caminhos e

continuidade

ancestral.

Q,

para Questionamento

duvidar é preciso, pesquisar,

estudar. Nunca, nunca: negligenciar!
R, para Religare o verdadeiro sentido da palavra
religião, Atualmente tão deturpado...
S, para Sabbath.

T, para Terra, Gaia, a Mãe Natureza.
U, para União entre semelhantes. Se não pode mudar o
mundo (Macrocosmo), mude seu mundo (Microcosmo).

V, para Verdade.
W, para Walpurgisnacht
na Escandinávia.

ainda atualmente celebrado

X, para Xamanismo.
Y, para Yule e o nascimento do pequeno Deus.
Z, para Zeus, Grande Deus Grego e a liberdade

de

mesclar Panteões.
Cada indivíduo tem seu próprio caminho... Sinta-se à
vontade para buscar e trilhar o seu no labirinto da
vida...
Ana Death

Os Oito Sabbaths
YULE - 21 de Junho (hemisfério sul) / 21 de Dezembro (hemisfério
norte)
Esse é o solstício de inverno, a noite mais longa do ano.É desta data antiga que
se originou o Natal cristão. Nesta época, a Deusa dá à luz o deus, que é
reverenciado como criança prometida. Em Yule é tempo de reencontrarmos
nossas esperanças, pedindo para que os Deuses rejuvenesçam nossos corações e
nos dêem forças para nos libertarmos das coisas antigas e desgastadas. É hora
de descobrirmos a criança dentro de nós e renascermos com sua pureza e alegria.
No hemisfério norte o Yule é comemorado na mesma época do Natal e tem
significado muito parecido com o feriado cristão: o nascimento do Deus menino,
filho de um Deus maior, aquele que trará a esperança à Terra. O hábito de trazer
pinheiros para dentro de casa é um hábito totalmente pagão. O pinheiro,
azevinho e outros são árvores cujas folhas são perenes e estão sempre verdes,
simbolizando a continuação da vida. As árvores eram sagradas e os meses do
ano tinham nomes de árvores. Os sinos são símbolos femininos de fertilidade, e
anunciam os espíritos que possam estar presentes.
IMBOLC ou CANDLEMAS - 01 de Agosto (hem. sul) / 01 de Fevereiro
(hem. norte)
Este Sabbath é dedicado à Deusa Brigit, senhora da poesia, da inspiração, da
cura, da escrita, da metalurgia, das artes marciais e do fogo. O Deus está
crescendo e se tornando mais forte, para trazer a Luz de volta ao mundo. É hora
de pedirmos proteção para todos os jovens, em especial da nossa família.
Devemos mentalizar que o Deus está conservando sempre viva dentro de nós a
chama da saúde, da coragem, da ousadia e da juventude. Esse é o também
chamado Festival das Luzes, em que se acendem velas por toda a casa, mais
especialmente nas janelas, para anunciar a vinda do sol e mostrar ao menino
Deus seu caminho.
OSTARA - 21 de Setembro (hem. sul) / 21 de Março (hem. norte)
Este é o equinócio da primavera, onde a duração do dia e a noite se fazem iguais,
é portanto uma data de equilíbrio e reflexão. Ostara é o Festival em homenagem
à Deusa Oster, senhora da fertilidade, cujo símbolo é o coelho. Foi desse antigo
festival que teve origem a Páscoa. É um costume muito antigo colocar ovos
pintados no altar. Eles simbolizam a fecundidade e a renovação.
Os ovos podem ser pintados crus e depois enterrados, ou cozidos e comidos
enquanto mentalizamos nossos desejos. Os ovos eram decorados com símbolos
mágicos e os pedidos eram voltados à "fertilidade" em todas as áreas.
BELTANE - A FOGUEIRA DE BELENOS - 01 de Novembro (hem. sul)
/ 01 de Maio(hem. norte)
Beltane é o mais alegre e festivo de todos os Sabbaths. O Deus, que agora é um
jovem no auge da sua fertilidade, se apaixona pela Deusa, que em Beltane se
apresenta como a Virgem e é chamada "Rainha de Maio". Em Beltane se
comemora esse amor que deu origem a todas as coisas do universo. Beleno é a
face radiante do Sol, que voltou ao mundo na Primavera. Em Beltane se

acendem duas fogueiras, pois é costume passar entre elas para se livrar de todas
as doenças e energias negativas. Nos tempos antigos, costumava -se passar o
gado e os animais domésticos entre as fogueiras com a mesma finalidade. Daí
veio o costume de "pular a fogueira" nas festas juninas. Uma das mais belas
tradições de Beltane é o MAYPOLE, ou MASTRO DE FITAS. Trata -se de um
mastro enfeitado com fitas coloridas. Durante um ritual, cada membro escolhe
uma fita de sua cor preferida ou ligada a
um desejo. Todos devem girar trançando as fitas, como se estivessem tecendo
seu próprio destino, colocando -os sob a proteção dos Deuses. É costume na
Wicca jamais se casar em Maio, pois esse mês é dedicado ao casamento do Deus
e da Deusa.
MIDSUMMER - LITHA - 21 de Dezembro (hem. sul) / 21 de Junho
(hem. norte)
Nesse dia o Sol atingiu a sua plenitude. É o dia mais longo do ano (solstício de
verão). O deus chega ao ponto máximo de seu poder. Na noite de Midsummer,
fadas, duendes e toda a sorte dos elementais correm pela Terra, celebrando o
fervor da vida. É hora de pedirmos coragem, energia e saúde. Nos tempos
antigos, a data era comemorada com jogos e festivais, onde o corpo e o físico
eram reverenciados.

LAMAS - LUGHNASADH - 01 de fevereiro (hem. sul) / 01 de Agosto
(hem. norte)
Lughnasad era tipicamente uma festa agrícola, onde se agradecia pela primeira
colheita do ano. Lugh é o Deus Sol. Na Mitologia Celta, ele é o maior dos
guerreiros, que derrotou os Gigantes, que exigiam sacrifícios humanos do povo.

A tradição pede que sejam feitos bonecos com espigas de milho ou ramos de
trigo representando os Deuses, que nesse festival são chamados Senhor e
Senhora do Milho. Nessa data deve -se agradecer a tudo o que colhemos durante
o ano, sejam coisas boas ou más, pois até mesmo os problemas são veículos para
a nossa evolução. O outro nome do Sabbath é Lammas, que significa "A Massa
de Lugh". Isso se deve ao costume de se colher os primeiros grãos e fazer um
pão que era dividido entre todos.
MABON - 21 de Março (hem. sul) / 21 de Setembro (hem. norte)
Este é o equinócio de outono. No Panteão Celta, Mabon, também conhecido
como Angus, era o Deus do Amor. Nessa noite devemos pedir harmonia no
amor e proteção para as pessoas que amamos. Esta é a segunda colheita do ano.
Este é o Festival em que devemos pedir pelos que estão doentes e pelas pessoas
mais velhas que precisam de nossa ajuda e conforto. Também é nesse festival
que homenageamos as nossas antepassadas femininas.
SAMHAIN - HALLOWEEN - 30 de Abril (hem. sul) / 31 de Outubro
(hem. norte)
Este é o mais importante de todos os Festivais, pois, dentro do círculo, marca
tanto o fim quanto o início de um novo ano. Nessa noite, o véu entre o nosso
mundo e o mundo dos mortos se torna mais tênue, sendo o tempo ideal para
nos comunicarmos com os que já partiram. As bruxas não fazem rituais para
receber mensagens dos mortos e muito menos para incorporar espíritos. O
sentido do Halloween é nos sintonizarmos com os que já partiram para lhes
enviar mensagens de amor e harmonia. A noite do Samhain é uma noite de
alegria e festa, pois marca o início de um novo período em nossas vidas, sendo
comemorado com muito ponche, bolos e doces, além de muitas brincadeiras,
danças e músicas. Antigamente, as pessoas colocavam abóboras na janela para
espantar os maus espíritos e os duendes que vagavam pelas noites do Samhain.
Essa palavra significa "Sem Luz", pois, nessa noite, o Deus morreu e o mundo
mergulha na escuridão. A Deusa vai ao Mundo das Sombras em busca do seu
amado, que está esperando para nascer. Eles se amam, e, desse amor, a semente
da luz espera no Útero da Mãe, para renascer no próximo Solstício de Inverno
como a Criança da Promessa.
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Os dados Tradicionais
A data do nascimento de Jesus não era nem é de importância decisiva para a
pregação cristã. A existência real de Jesus sob os Imperadores César Augusto
(27 a.C. - 4 d.C.) e Tibério (14 -37 d.C.) consta a partir de documentos diversos,
independentemente da data precisa em que Jesus nasceu. O importante para o
cristão é a existência histórica e real de Jesus no início da nossa era e a
mensagem deixada pelo Senhor.
Os Evangelhos não tratam explicitamente da cronologia da natividade de Jesus.
Isto se explica pelo fato de que os evangelistas não tinham a intenção de
escrever relatos cronísticos ou biográficos (no sentido moderno destes termos);
os Evangelhos são, sim, o eco da pregação dos Apóstolos, que se preocupava
mais com a mensagem ou a Boa -Nova do que com questões científicas de
cronologia. Em conseqüência, temos, para calcular a data do nascimento de
Jesus, apenas os seguintes textos:
Lc 2,1s: O recenseamento ordenado por César Augusto que provocou a ida de
José e Maria a Belém, ocorreu enquanto Quirino era Governador da Síria.
Mt 2,16: Herodes mandou matar na Judéia todos os meninos de dois anos para
baixo, a fim de atingir Jesus.
Lc 3,1: No ano 15º de Tibério César, João batizou Jesus.
Lc 3,23: Jesus iniciou seu ministério público com trinta anos de idade
aproximadamente.
Jo 2,20: A restauração do Templo de Jerusalém iniciada por Herodes o Grande
levou quarenta e seis anos, ou seja, de 18 a.C. até d.C.
2. Até Jesus Cristo, os pagãos conheciam diversos sistemas de cronologia. Havia
- a era das Olimpíadas, que começava a 1º/07/776 a.C.;
- a era dos Selêucidas (sírios); também dita os anos gregos (cf. 1Mc 1,10) a
partir de 1º/10/312 a.C.;
- a era da fundação de Roma ou era de Varrão, que contava os anos a partir da
data do início da cidade de Roma (21/04/753 a.C. ou, depois, 1º/01/753 a.C.).
Após o nascimento de Jesus, os cristãos orientais, no século III, conceberam
duas novas maneiras de contar os anos, partindo da presumida data da criação
do mundo:
- a era Alexandrina, inspirada pelo historiador Pandoro, que partia de 29 de
agosto ou 1º de setembro de 5493 a.C.;

- a era bizantina, que começava a 1º de setembro de 5509.
Ainda uma corrente admitia a criação do mundo em 5507 (21 de março).
Estas últimas tentativas eram falhas, pois supunham que a Bíblia oferece uma
cronologia do mundo e do gênero humano - o que é falso. Não é a partir das
Escrituras que se pode calcular a idade do mundo e da humanidade.
Finalmente no século VI ou em 525 aproximadamente o monge Dionísio o
Pequeno concebeu a computação que se tornou definitiva de então por diante.
Eis o seu raciocínio: conforme Lc 3,1, Jesus iniciou a sua vida pública no 15º ano
do reino de Tibério César (= ano 782 da fundação de Roma).¹ Ora, segundo Lc
3,23, Jesus tinha mais ou menos trinta anos quando foi batizado ou no início
da sua pregação. Em conseqüência, Dionísio descontou de 782 (= ano 15º de
Tibério) aos 29 anos completos de Jesus e chegou à conclusão de que Jesus
nascera no ano de 753 da fundação de Roma. Por isto o ano de 753 ficou sendo o
ano 1º da era cristã.
Como se vê, este cálculo é assaz sumário, não levando em conta todos os
elementos fornecidos pelo Evangelho para estabelecer a data do nascimento de
Cristo. A consciência deste erro não aflorou de imediato entre os estudiosos,
mas havia de se tornar clara especialmente na época moderna, quando os
pesquisadores da história são ciosos de exatidão.
Hsauashuahuasuhahhsahshashaisoaoos

A data de 25/12: por quê?
Visto que os Evangelhos não indicam o exato dia do mês em que Jesus nasceu,
os cristãos tiveram que escolher eles mesmos a data mais oportuna para
celebrar o seu nascimento. A escolha, feita no século III (se não antes), recaiu
sobre o dia 25 de dezembro, já consagrado na vida do Império Romano pela
festividade do Natal do Sol invicto . Com efeito: os cultores do Sol (identificado,
em vários lugares, com o Deus Mitra) celebravam naquela data o novo surto do
Sol ou o alongamento dos dias após o declínio da luz solar no outono e no início
do inverno (europeu). Assim, por exemplo, o Calendário do astrólogo Antíoco
rezava no seu original grego: Mês de dezembro . 25 . Natal do Sol: cresce a luz ;
o Calendário de Fúrio Filócalo registrava: 25 de dezembro, Natal do Sol
Invicto . César Juliano recomendava os jogos que no fim do ano eram
celebrados em honra do Sol invicto . No século V, S. Agostinho explicava o
costume já vigente, dizendo: Festejamos este dia solene, não como os pagãos
voltados para este Sol, mas voltados nós para aquele que fez este Sol (sermão
190, 1 PL 38, 1007).
Desta maneira os cristãos quiseram cristianizar um dia festivo do Calendário
pagão que apresentava certa afinidade com a celebração do nascimento de Jesus,
que disse: Eu sou a luz do mundo (Jo 8,12).
Seria falso julgar que a festa cristã tem sua origem na mitologia pagã; as suas
raízes estão na própria mensagem evangélica; apenas a escolha da data teve
inspiração no Calendário dos romanos, pois Jesus Cristo é na verdade a Luz que
os pagãos cultuavam voltados para o astro -sol.
Também não se deve crer que a escolha do dia 25 de dezembro tenha sido
condicionada pela data de 25 de março (Anunciação do anjo a Maria); entre
25/03 e 25/12 correm, de fato, nove meses (correspondentes à gestação de
Jesus). Mas parece que a celebração da Anunciação aos 25/03 é posterior à do
Natal em 25/12, pois S. Agostinho (+ 430) é, segundo se crê, o primeiro autor
que nos fala da Anunciação celebrada aos 25/03.
Aqui se põe ainda a pergunta: por que o Natal de Cristo tem data fixa, ao passo
que a celebração da morte e ressurreição de Jesus é móvel de ano para ano?
Respondemos: a festa de Páscoa tem seu Calendário indicado pela própria
Bíblia, ao passo que o Natal não (como vimos). Com efeito, o texto de Ex 12,1 -14
determina que a Páscoa seja celebrada por ocasião da primeira Lua cheia após o
equinócio da primavera (após 21/03); por conseguinte, a festa de Páscoa se
prende ao ciclo da Lua, que não é o ciclo dos meses do nosso ano solar. Apenas é
de notar que os cristãos, embora sigam basicamente a contagem prescrita em Ex
12, esperam sempre o domingo após a Lua cheia para celebrar a Páscoa, pois
querem reproduzir a seqüência dos dias da semana, na qual Jesus morreu e
ressuscitou, conforme os Evangelhos sinóticos.

Páscoa cristã com rituais pagãos
Os símbolos, que os cristãos tão devotamente utilizam na Páscoa, têm origem
em festivais pagãos.
De gênese ambígua para alguns, uma questão dogmática para muitos. A Páscoa
encerra em si uma série de questões por responder. Até hoje, permanecem
inúmeras dúvidas e incertezas quanto à celebração pascal. Mais questões se
levantam ainda no que toca às simbologias utilizadas, de proveniência
claramente pagã. Uma festa de tradição cristã, mas que reconhece oficialmente
símbolos marcadamente pagãos.
Por cá, país marcadamente cristão, a Páscoa não passa inócua. Um pouco por
todo o país se oferecem ovos coloridos e coelhos gigantes de chocolate. Símbolos
que poucos questionam, simplesmente aceitam. Talvez o que não seja do
conhecimento de muitos, é que estes símbolos, que os cristãos tão devotamente
utilizam na Páscoa, têm origem em festivais pagãos.
A Páscoa que se comemora hoje tem muito pouco dos preceitos bíblicos que
estão na origem da celebração. Poucos aliás são os rituais verdadeiramente
provenientes da Bíblia. A verdade é que a Páscoa que conhecemos é estranha
aos cânones bíblicos - hoje em dia, a celebração cristã usa os costumes das
religiões politeístas. O paganismo está sobretudo patente nas origens de dois
símbolos, hoje reconhecidos pela Igreja como símbolos pascais: o ovo e o coelho.
Os ovos têm por excelência origens pagãs: são emblemas da imortalidade,
encontrados nos sepulcros pré-históricos da Rússia e da Suécia.
Para os egípcios, o deus Re nasceu de um ovo; para os hindus, Brahma surgiu de
um ovo de ouro - Hiranyagarbha - e que depois, com a casca, fez o Universo.
Para os chineses, P'an Ku, nasceu de um ovo cósmico. O ovo era, na realidade,
considerado por diversos pagãos, como a gênese da vida humana. No século
XVIII, a Igreja Católica adotou oficialmente o ovo como símbolo da Páscoa,
santificando um costume originalmente pagão. Já o coelho (ou a lebre), também
um símbolo da Páscoa, é um animal impuro . Contudo, a Bíblia repugna esse
animal (Deuteronômio 14:7; Levítico 11:6), o que levanta ainda mais reservas
quanto à aceitação deste símbolo pascal.
Alguns povos da Antiguidade consideravam o coelho como o símbolo da Lua; é
possível que ele se tenha tornado símbolo pascal devido ao fato da Lua
determinar a data da Páscoa. Seja como for, como pode um animal considerado
impuro pelo Bíblia ser simultaneamente um dos símbolos mais proeminentes da
festa mais importante da Igreja católica?
Fica assente apenas uma verdade que parece universal: a Páscoa como uma
festa ecumênica, na qual se comemora fenômeno da vida.
Agostinha Garcês de Almeida
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CALENDÁRIO POLITEÍSTA / PAGÃO
JANUARY
1 - Deusa Tripla - Europa, Wicca; Deus Janus - Roma.
2 - Deusa Inana, do Céu e da Terra - Pérsia.
8 - Deusa Freya, do Amor e da Fertilidade - Asatrú, Escandinávia.
11 - Carmentalia, Deusa Carmenta preside Nascimentos - Roma.
12 - Makara -Sankranti, festival do Sol - Índia.
17 - Honra das Macieiras - Celtas.
19 - Festival de Thorrablottar, a Deus Thor - Islândia.
21 - Inicio do mês de Luiz - Druidismo.
22 - Festival das Musas - Europa.
23 - Festival a Hathor, Deusa da Fertilidade e Harmonia - Egito.
24 - Deusa Isthar, do Amor, Fertilidade e Batalhas - Babilônia.
28 - Final da época de Yule; Festival de Up -Helly -Aa - Viking.
30 - Feriae Sementiva, festival Deusa Ceres - Roma.
31 - Candlemas - Wicca; Festejos de Atégina - Ibéria.

FEBRUARY
1 - Lady Day, Deusa Tripla - Paganismo; Candlemas - Wicca.
2 - Oimelc - Celta irlandês; Imbolc.
6 - Honras a Afrodite, Deusa do Amor - Grécia.
9 -Festival a Narvik Sun Pageant - Noruega.
10 - Dia de Anaítis, Deusa da Lua e do Mar - Pérsia; Deusa Aetágina,
Mãe e Agrícola - Ibéria.
13 - Parentalia (de 13 a 31) - Roma; Festa das Luzes - Ibéria.
15 - Lupercalia dedicada ao Deus Lupercus - Roma.
16 - Dia de Faunos, Honras a Pãn - Roma.
17 - Dia de Kali - Índia.
18 - Spenta Armaiti, Honras a Spandarmat - Pérsia; Inicio do mês de
Nion - Druidismo.
19 - Dia de Nammu - Paganismo.
20 - Dia de Minerva - Roma.
21 - Final da Parentalia, dia dos Lares - Roma.
23 - Terminalia, Deus das Fronteiras - Roma.
24 - Shivaratri, Vigília ao Deus Shiva - Índia.
25 - Carnaval - Ibéria.
28 - Sabbatu, Deusas Ceres, Deméter e Gaia - Wicca e Neopaganismo.
29 - Dia aziago - Wicca Tradicionalista.

MARCH
1 - Granny Day - Bulgária; Dia das Vestais e honras a Vesta - Roma.
2 - Dia das Deusas Mães - Neopaganismo.
3 - Deusa Tripla - Wicca.
4 - Festival de Rhiannon - Celtas Bretões; Festival a Epona - Ibéria e
Gália.
5 - Navigum Isidis - Roma; Festas de Ísis - Egito.
8 - Dia da Mãe Terra - China.
13 - Dia de sorte - Wicca; Burgsonndeg, festival pagão ao fogo - Europa.
14 - Dia de Ua Zit, Deusa serpente - Egito.
15 - Festival de Attis e Cibele - Roma.
16 - Holi, festival Hindu da Primavera - Índia
18 - Dia de Sheela -na -gig - Irlanda; Inicio do mês de Fearn Druidismo.
19 - Lesser Panathenaea, Dia de Deusa Atenas - Europa; Akitu,
Festival do Ano Novo - Babilônia.
20 - EQUINÓCIO DA PRIMAVERA; Mabon - Paganismo.
21 - Festival da Primavera - Wicca. Alban Eiulir - Druidismo.
22 - Ostara - Festas de Equinócio - Wicca e Paganismo.
23 - Marzenna Festival da Primavera - Polônia.

24 - Dia de Cibele - Roma.
25 - Hilária, festival da Alegria e Primavera - Roma.
26 - Dia das Nornes - Escandinávia.
27 - Liber Pater - Dia dos Homens - Roma.
29 - Festival Anual Deusa Isthar - Wicca
30 - Festejos a Luna - Roma.

APRIL
1 - Dia de Arianrod Celtas; Festa das Cerejeiras - Ibéria.
3 -Festejos a Perséfone - Roma.
4 - Megalesia, Festejos a Cibele - Roma.
5 - Festival a Kuan Yin, Deusa da Cura - China.
7 - Blajini - Romênia.
9 - Festival a de A -Ma, Deusa dos Mares - Macau.
10 - Dança do Sol - Druidismo.
11 - Festival a Anahit, Deusa Lunar - Armênia.
12 - Cerealia, (12 a 18) Festejos Deusa Ceres - Roma.
13 - Dia de Deusa Diana - Stregaria, Wicca.
14 - Festival Deusa Maryamma - Índia.
15 - Dia da Terra - Paganismo Internacional; Inicio do mês de Saille Druidismo.
16 - Hiketeria, Festival anual Deus Apolo - Grécia.
17 - Festival a Machendrana, Deus das Chuvas - Nepal.
21 - Festa Deusa agrária Palas - Roma.

22 - Dia da Terra, Gaia. Paganismo Internacional.
23 - Vinalia, Festejos a Júpiter - Roma.
28 - Festejos Deusa Flora - Roma.
29 - Dia da Árvore, plantio a Divindade - Paganismo.
30 - Walpurgisnacht, a noite das Bruxas - Alemanha; Beltaine Paganismo; Rudemas - Wicca.

MAY
1 - Sabbat de Beltaine - Druidismo, Wicca, Paganismo.
Festejos Deusa Maia, daí deriva o nome deste mês - Roma.
• Festival Donzelas - Ibéria.
• Dia de Bona Dea - Roma, Ibéria.
• Dia das Fadas - Irlanda.
7 - Thargelia, Festejos em honra de Apolo e Ártemis - Grécia.
8 - Festival Robin Hood - Inglaterra.
9 - Dia da Europa; Festejos Deusa Europa - Creta - Politeísmo.
10 - Florálias - Ibéria.
12 - Festival anual a Aranya Sashti, Deus das Florestas - Índia.
13 - Festejos Sol da Noite - Noruega; Inicio do mês de Uath Druidismo.
20 - Plynteria, Dia de Atenas - Grécia.
23 - Rosalia, Celebrações Deusas Flora e Vênus - Roma; Florálias Ibéria.
24 - Festival Deusa Astarte - Politeísmo; Festival Deusas Diana e
Selena - Stregaria, Wicca.
25 - Dia de Apolo, Festas masculinas em honra do Deus - Grécia.
26 - Dia das Nascentes Sagradas - Celtas .
27 e 28 - Festejos a Píton - Delfos - Grécia.
29 - Festival ao Deus Marte - Roma.
31 - Noite das Promessas - Ibéria.

JUNE
1 - Dia das Ninfas dos Bosques, festas Crianças, Deusa Nabica - Ibéria;
Festival da Ninfa do Carvalho - Paganismo.
2 - Shapatu da Deusa Isthar - Assíria.
3 - Festival dos Cataclismos - Ilha de Chipre.
7 - Vestalia - Roma.
10 - Inicio do mês de Duir - Druidismo.
12 - Dia de Zeus - Grécia. Politeísmo.
13 - Homenagem a Gerald Gardner - Wicca Gardneriana.
14 - Quinquatrus Menor, Festival Deusa Minerva - Roma.
16 - Honras a Eurydice - Grécia.
17 - Festival do Dragão dos Barcos, solar - China.
18 - Dia de Hera, dia das Mulheres - Roma.
19 - Dia de Cerridween - Paganismo.
20 - Sabbat Solstício Verão - Wicca, Paganismo
21 - Solstício às 7.39; Litha, Festejos de Verão - Paganismo.
22 - Dia de Cu Chulainn - Druidismo.
23 - Noite das Feiticeiras - Ibéria; Fors Fortuna, festejos a Deusa
Fortuna - Roma.
26 - Salavi - Xamanismo; Juninas - Ibéria.
27 - Dança do Sol - Xamanismo Norte-americano.
28 - Dia Deusa Hemera - Grécia.
29 - Papa Legba - Vodu.
30 - Dia de Aestas, Deusa do Grão - Roma, Europa.

JULY

1 - Dia das Mães - Roma.
2 - Dia Deusa Lucina, Dea Carmenta - Roma, Europa.
3 - Dia Deusa Atenas - Grécia
4 - Dia da Pax - Roma; Dia Deusa Concordia - Grécia.
5 - Festejos Deusa Maat - Egito.
6 - Dia do Touro - Ibéria
8 - Nonae Caprotinae Festa dos figos - Deusa Juno - Roma; Festas do
pão (reminiscências nas F. Tabuleiros Tomar) - Ibéria; Inicio do mês
de Tinne - Druidas.
9 - Panathenaea - Deusa Atena - Grécia; Festejos a Dionisius e Rhea Grécia; Kronia - Dia de Cronos e Rhea - Grécia, Wicca.
10 - Dia de Holda - Tradição do Norte. Asatrú; Dia de Osíris - Egito,
Wicca.
11 - Dia de Hórus - Egito, Wicca.
12 - Dia de Seth - Egito, Wicca.
13 - Dia de Erzulie Freda, Deusa Amor e beleza - Haiti, Vodu.
14 - Amaterasu, Deus Solar - China.
15 - Dia de Nephtys - Egito; Dia de Lu Pan - China; Dia de Astarte Cartago, Ibéria.
16 - Celebração nascimento de Ísis - Egito, Wicca.
23 - Neptunalia, Celebrações a Deus Neptuno - Roma, Wicca.
26 - Kachina, dia dos antepassados - Xamanismo.
27 - Dia da rainha Hatshepsut - Egito, Wicca; Procissão das Bruxas Bélgica.
31 - Honras a Deus Thor - Tradição do Norte, Neopaganismo; Oidhche
Lugnasa - Celtas; Sabbat Lammas Wicca

AUGUST
1 - Festival das Boneiras - Ibéria; Festival Colheitas, Lammas - Wicca,
Neopaganismo; Lughnasadh - Druidismo.
2 - Festas Deusa Anahit - Pérsia; Dia de Lady Godiva - Neopaganismo.
3 - Aomori Nebuta Festival das colheitas - Japão.
4 - Boneiras, Ibéria.
5 - Inicio do mês Coll - Druidas.
6 - Dia Deusa -Terra, Elihino e Igaehindvo - tribo Cherokee,
Xamanismo.
7 - Adonia - Grécia; Festival Deusa Hathor - Egito.
8 - Festivais Deusa Vênus - Roma.
9 - Festival espíritos do Fogo - Neopaganismo.
12 - Lychnapsia, Festival das Luzes a Ísis - Egito.
13 - Festival Hecate - Neopaganismo.
15 - Festas Deusa Vesta - Roma, Wicca.
17 - Festival Deusa Diana - Trad. feminina na Wicca.
19 - Vinalia rustica, festas a Dyonisius e a Minerva - Roma

21 - Consualia, Festejos das Espigas - Roma; Heraclia, Festejos ao
herói Hércules - Pompéia.
23 - Volcanalia , festival Deus Vulcano - Roma; Festival Deusa
Nemesis - Grécia.
25 - Opiconsiva, Festival colheitas deusa Rhea - Roma.
26 - Dia Deusa Luonnotar - Finlândia.
28 - Celebração das Colheitas -Noruega.
29 - Inicio Ano no Antigo Egito.
31 - Purificação dos Lares - Ibéria.

SEPTEMBER
2 - Festejos a Ariadne e Dionisius - Grécia; Inicio do mês de Muin Druidas.
4 - Rito iniciação feminina (4 dias) - tribo Apache, Xamanismo.
5 - Festival Deus Ganesh - Índia.
6 - Situa, Festival de Oferendas - Incas.
11 - Dia das Rainhas - celebrações a Hatshepsut, Nofretari, Nefertiti,
Cleópatra - Egito, Neopaganismo.
13 - Dia das Almas. Cerimônia do fogo sagrado, honras a Nephtys Egito.
15 - Harvest Moon - Druidismo.
17 - Honras a Deméter - Grécia; Inicio festejos Equinócio (até 4 dias) Wicca.
19 - Festival anual Deusa Gulla, nascimentos - Babilônia.
21 - Festival Deusa Atena - Grécia; Harvest Festival Neopaganismo.
22 - Equinócio às 23.06h; Alban Elfed - Druidismo; Festejos a
Perséfone e Hecatea - Ibéria; Sabbat Equinócio Outonal - Wicca.
24 - Festas Obatala - África Ocidental; Festas de Osiris - Egito
25 - Pyanopsia Festas Apolo - Grécia; Festival de Sedna, Deusa dos
mares - tribos Esquimós, Sibéria, Ártico.
26 - Theseia (4 dias) celebrações a Teseu, herói - Grécia, Creta; Rito de
Azazel - Wicca Gardneriana.
27 - Festival da Lua - China.
28 - Thesmophoria, Festival a Deméter - Grécia.
30 - Medritrinalia, Meditrina, Deusa da Medicina e artes curativas Roma; Epitaphia, Honras aos soldados mortos em batalha - Grécia;
Inicio do mês de Gort - Druidas.

OCTOBER
2 - Dia dos Espíritos guias - Wicca.
4 - Jejunium Cereris, Cerimônia a Ceres, protetora agricultura - Roma.
5 - Nubaigai, festejos pagani das trabalhadoras rurais - Lituânia;
Dyonysiad, festival do vinho em honra de Dyonisius e Ariadne Romênia.
6 - Festejos a Vishnu, duram 9 dias - Nepal.
7 - Festival dos Pagani (camponeses) séc. XV - Alemanha.
8 - Chung Yeung, festival das Sortes - China.
9 - Dia de Felicitas - Itália, Ibéria, Wicca.
10 - Antigo festival das Luzes - Brasil.
11 - Dia da Anciã das Árvores - Wicca.
12 - Celebração nascimento de Aleister Crowley Thelemitas, também
denominado Crowleymas .

14 - Durga Puja, Comemorações Deusa-Mãe - Bangladesh; Dia
Confederação Interplanetária - USA.
15 - Festival a Deus Marte - Roma, Ibéria.
16 - Lakshmi Puji, Festival Deusa da Fortuna - Nepal.
17 - Kanname -sai, Cerimônias Deusa Solar e dos Ancestrais - Japão.
18 - Chamada do Sol, dia do Astado - Wicca Gardneriana.
19 - Bettara -Ichi, festejos ao Deus Ebisu - Japão.
21 - Festival a Deusa Ursala - Tchecoslováquia.
22 - Hi Matsuri, Festival do Fogo e da Purificação - Japão.
24 - Festival dos Espíritos dos Ares - Wicca, Neopaganismo; Cultos aos
Antepassados - Ibéria.
27 - "Allan Apple Day" - Cornualha.
28 - Festival Outuno honras a Isis (6 dias ) - Egito; Grandes festejos de
Baal - Pérsia, Síria, Ibéria; Inicio do mês de Ngetal - Druidas.
29 - Festa dos Mortos, tribo Iroquee - Canadá.
30 - Angelitos, cerimônias às almas de crianças mortas, Honra à Deusa
Xipe Totec e Tonantzin - México; Dia dos Idos - Ibéria.
31 - Halloween - Wicca e todas as tradições Pagãs; "Witches
International Craft Associates" - Festival aberto nos USA.

NOVEMBER
1 - Samhain - Wicca e Druidismo; Dia dos Espíritos - Vodu; Pomonia,
Festas a Pomona Deusa das árvores - Roma; Cailleach´s Reign - Celtas
Anglo Saxões.
2 - Dia das Feiticeiras - Ibéria.
4 - Eve of Guy Fawkes Day, Festival pagão muito antigo - Inglaterra.
5 - Devil´s Boulder - Inglaterra.
6 - Festividades a Deusa Tiamat - Babilônia.
7 - Noite de Hecate - Wicca Gardneriana; Makahiki, Hawai.
8 - Fuijo Matsuri - Japão.
10 - Festividades a Deusa Nicnevin - Paganismo Escocês.
11 -Lunantshees, festividades a Faerie Sidhe - Paganismo Irlandês; Dia
dos Heróis - Wicca, Paganismo Escandinavo; Vinalia, Honras ao Deus
Baco - Grécia.
12 - Epulum Jovis in Capitolia, grandes festividades aos principais
Deuses do Olimpo - Roma.
13 - Dia do Infortúnio - Ibéria.
14 - Festividades dos Bardos, músicos - Druidismo.
15 - Feronia, festival pagão do Fogo - Roma, Wicca, Neopaganismo.
16 - Festival das Luzes, honras Deusa Lakshmi - Índia.
18 - Ardvi Sura Festival Deusa Ardvi, Mãe das estrelas - Pérsia.
19 - "Warlock Day" - dia do mau olhado - Inglaterra.
21 - Festividades ao Deus Kukulcan (7 dias) - Maias.
24 - Tori -No -Ichi, Festival da Boa -fortuna - Japão; Honras a Deusas
da Maternidade - Egito.
25 - Inicio do mês de Ruis - Druidas.
26 - Antigo festival às Deusas do Fogo - Tibete.
27 - Parvati -Devi, Festas em Honra da Deusa -Tripla - Índia.
28 - Festival Deusa Sophia, Senhora do Conhecimento - Grécia.
29 - Noite dos Vampiros - Romênia; Festejos Deusa Sehkmet - Egito.
30 - Noite dos Feitiços - Wicca, Alemanha.

DECEMBER
1 - Noite da Adivinhação - Wicca.
2 - Hari Kugo, Dia das feiticeiras - Japão.
3 - Dia de Bona Dea - Roma, Ibéria.
4 - Festival Deusa Minerva - Roma; Festival Deusa Atena - Grécia.
5 - Poseida, festejos Deusas dos Mares - Grécia; Festejos Deusa Lucina,
Senhora da Luz e dos Infantes - Ibéria, Itália.
7 - Cerimônia de Despedida a Deusa Perséfone - Grécia.
8 - Dia Deusa Amaterasu - Japão; Festival Deusa Neith - Egito.

9 - Festa Deusa Tonantzin - México.
10 - Cerimônia da Lua - Esquimós, Ártico.
11 - Dia Deusa Inverno, Bruma - Roma, Itália; Dia de Arianrhod Paganismo.
13 - Dia das Crianças, Festival das Luzes, Inicio de Yuletide - Wicca.
14 - No ano de 1503 nasceu Nostradamus.
15 - Navidades - Porto Rico; Yulechild - Ibéria, Wicca, Paganismo.
16 - Posadas, festividades das crianças - México.
17 - Saturnalia, (9 dias) festividades de Saturno - Roma, Ibéria.
18 - Alban Arthan - Druidismo;
19 - Eponalia, dia dedicado Deusa Epona - Roma, Ibéria, Gália;
Renascimento do Deus Diev, festival de 4 dias - Wicca escandinava.
19 - Opalia, dia dedicado Deusa Sabina - Roma; Laurentina, Deusa
Lara, lares e Penates - Roma; Nameless Day - Druidismo; Início do
mês de Beth - Druidas.
21 - Solstício às 19.23h; Celebrações Solstício Inverno (3dias) - Ibéria,
Wicca; Sabbat Yule - Wicca.
22 - Midwinter - Neopaganismo.
28 - Celebrações Deusa Freya - Wicca, Tradição Norte.

31 - Festejos mundiais Passagem do Tempo - Paganismo.
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