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De Bendis para o Buscador 
 

Então a Deusa entrou em sua vida! Esse é um acontecimento maravilhoso, e essa será 

uma aventura mágica para você. Às vezes parece que Ela chega de maneiras 

desconcertantes ou nos momentos mais inoportunos, mas ainda assim, em retrospecto, 

eu posso afirmar - é sempre no momento perfeito! 

Nós esperamos que esse livro seja uma ferramenta para ajudar você a trilhar seu caminho 

na comunidade pagã com segurança e tranquilidade. 

Sua Dança com Ela começou há muito tempo. Ela vive em suas memórias e agora está 

despertando você para os ritmos de Sua Dança. Aproveite a aventura. 

Cada um de nós tem a sua jornada espiritual pessoal. Em certos momentos especiais de 

nossas vidas, somos tocados ou instigados por indivíduos e/ou acontecimentos em 

nossas vidas que nos fazem parar por um momento, dando-nos um tempo para pensar, 

e então mudam suavemente o caminho que trilhamos. Essas são oportunidades para 

crescimento pessoal, quer estejamos conscientes delas ou não; são passos que nos levam 

a uma busca mais profunda; um contratempo que nos permite pensar sobre quem somos 

ou onde queremos estar. 

É importante saber como você chegou até aqui! É importante entender o que aconteceu 

em sua vida, que pessoas você conheceu, o que foram as coisas que influenciaram você 

em sua tomada de decisões e o que provocou um aprofundamento da percepção de si 

mesmo como um ser espiritual. 

Como um buscador, você se tornou um viajante. Começou a questionar elementos da sua 

criação, e pode ser até que tenha começado a desafiar sua família religiosa original e seus 

conceitos herdados. Você começou a contemplar as questões metafísicas fundamentais: 

quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? Na procura pela Verdade, você cruzará 

os limites de vez em quando para buscá-la em muitos lugares como as ciências, as 

religiões, os sistemas filosóficos, e até mesmo em muitos sistemas espirituais e ocultistas. 

Pode ser que você não esteja contente com apenas um deles e viva em muitos “mundos” 

de uma vez só; encher sua taça com a sabedoria que pode ser absorvida e digerida de 

cada esfera. Será como desvendar um quebra-cabeças em uma jornada mística, onde você 

será cativado, seduzido e instigado. 

Você pode ir migrando de um lugar para o outro, de sistema para sistema, absorvendo 

todas as joias que muitas esferas podem conceder a você. Faz parte da natureza desse 

momento viajar de mundo para mundo tanto quanto possível. Você se impressionará e 

se encantará com suas muitas viagens, e não terá tempo para pensar sobre o conforto dos 

outros viajantes. Eles estão imersos em suas jornadas, em sua própria busca pela Verdade. 



Pode haver perigos e armadilhas em sua jornada se você não se armar com informação e 

ajuda daqueles que já estiveram no seu lugar. É importante fazer muitas perguntas. Se 

você está considerando juntar-se a um grupo ou comprometer-se ao estudo de um 

caminho, é muito importante que saiba disso: 

1. Qual é o panteão de deidades seguido? 

2. A identificação conceitual da deidade é compatível com a sua? 

3. Que estudos são exigidos e quais são os prazos? 

4. Você quer aprender como ser um sacerdote ou sacerdotisa do seu próprio altar ou 

se interessa em integrar um corpo sacerdotal? Ambas as opções são oferecidas? 

5. Existe algum tipo de controle sobre a vida dos buscadores uma vez que sejam 

aceitos para participar? 

6. Com que frequência se reúnem? 

7. Quais os seus princípios éticos mágicos? 

8. Converse com outros membros do grupo. 

9. Pergunte se pode participar como um convidado antes de se comprometer 

formalmente. 

10. Conheça tantos Elders e Tradições quanto for possível, para que quando você 

decida juntar-se a um grupo, tenha feito toda a sua lição de casa e esteja pronto 

para se comprometer! 

Quando estiver buscando por um professor, tenha em mente essa descrição preliminar 

do caráter ideal de um sacerdote ou sacerdotisa:  

1. Motivado para servir, tanto aos novos membros quanto à divindade da Tradição;  

2. Mantém uma atitude de respeito e integridade – manifestando em seu 

comportamento a ética de que tudo é divino (“tu és a Deusa”; e “sem prejudicar a 

ninguém”, por exemplo);  

3. Mantém uma atitude de generosidade, autenticidade e receptividade;  

4. Tem disciplina, organização, foco, reflexão e resposta emocional;  

5. Tem empatia e simpatia – preocupa-se em ouvir os outros completamente;  

6. Tem motivação para o crescimento pessoal e aprofundamento da compreensão e 

relação com o divino;  

7. Mantém congruência entre a fé e o comportamento, “assim acima como abaixo; 

assim dentro como fora”;  

8. Tem uma identidade religiosa madura; isso significa que o indivíduo está certo de 

suas crenças e não se sente ameaçado por outros sistemas religiosos, e é capaz de 

expressar suas próprias crenças no comportamento do dia-a-dia.   

Quando você se vê na situação de buscar informações sobre a Arte e possivelmente 

encontrar um professor, é preciso saber que predadores estão em todos os caminhos 

espirituais e que frequentemente são difíceis de identificar. Aqueles que procuram por 

um caminho pagão são infelizmente mais suscetíveis para esses perigos ao buscar um 



professor ou outras pessoas para celebrar.   Para aqueles que desejam trilhar um caminho 

pagão, procurar por ajuda depois de ferido pode ser bastante difícil.  Autoridades legais 

nem sempre agem rapidamente considerando-se a opinião pública sobre as religiões 

pagãs. Elders da comunidade tem autoridade limitada ou nula sobre aqueles que 

poderiam causar danos. Muitos Elders criam redes de relações e tentam tornar as pessoas 

conscientes dos predadores que existem por aí. Entretanto, isso em si também pode 

causar problemas. 

  



De Claudiney para o Buscador 
 

É hora de termos uma conversa séria sobre muitas coisas que já deveriam ter sido ditas 

há muito tempo. Neste momento ímpar de intolerância e conservadorismo, onde o termo 

abuso sexual foi banalizado e tem sido usado constantemente para perseguir pessoas que 

a sociedade quer ver sair de circulação, esta conversa é mais do que necessária para 

manter nossa unidade. No passado, pessoas eram acusadas de Bruxaria e condenadas. 

Hoje algumas pessoas específicas da sociedade têm sido acusadas de “abusadoras” 

aparentemente com a mesma finalidade. Quando as duas acusações se juntam (Bruxa e 

abusadora), cria-se a fórmula perfeita para acionar a mentalidade medieval ancestral com 

a qual a sociedade ainda opera. Com isso, as pessoas de boas intenções (e algumas que 

de boa não têm nada) saem se arvorando como os defensores da moral e dos bons 

costumes para colocar mais lenha na fogueira, destilar sua maldade e promover suas 

vinganças.  

Mesmo nós, que buscamos por um caminho religioso libertário e que confronta 
constantemente os dogmas estabelecidos da sociedade, vez ou outra reproduzimos 
preconceitos que têm feito parte de nossa programação genética já há centenas de anos. 
A concepção religiosa sobre a sexualidade e a moral sexual presente em cada uma das 
religiões é um dos temas onde mais deslizamos quando estamos entre o sagrado e o 
profano que determina aquilo que é aceitável ou louvável, ou o que é condenável e 
abominável. 

É certo que as religiões têm se valido do sexo com finalidades de poder específicas. Ao 
aplicar regras, proibições ou obrigações, as religiões obtêm favores, respeito, ou 
determinam o quais pessoas devem ser desprezadas nesta ou em outras vidas. O sexo 
tem sido usado para sentenciar a salvação ou a perdição da alma. O uso do sexo com 
finalidades religiosas tem sido fonte de estranheza para a maioria das pessoas. Porém, é 
necessário salientar que o sexo tem estado presente no cerne de muitas religiões ao longo 
da história há muito tempo.  

Notoriamente o Tantra, por exemplo, tem sido a mais famosa das religiões que por 
milênios tem usado o sexo como uma força transgressora de iluminação e sacramento. 
No Tantra, o intercurso sexual dos fieis é visto como a encarnação de Shiva e Shakti, as 
forças ativas e receptivas que está por trás de toda realidade manifesta. Os Sauks e 
Meskwakis da América do Norte usam rituais sexuais como ritos de passagem. O sexo e 
o simbolismo religioso sexual tem sido uma constante entre os xintoístas no festival de 
Kamanara. Crowley também sacralizou o sexo através da Missa Gnóstica. Praticamente 
todas as Tradições de Mistério Ocidental têm a magia sexual como uma das perspectivas 
possíveis para atingir a comunhão com os Deuses e existe uma literatura abundante sobre 
essa temática mágica tanto em português quanto em inglês. 



Obviamente esse fundamento também está na Wicca, seja de forma real ou simbólica. O 
próprio Gerald Gardner escreveu sobre isso em suas obras. Nas palavras dele: 

"A adoração do culto da Bruxa é, e sempre foi, a do princípio da própria vida. Ela fez deste 
princípio, manifestado no sexo, algo sagrado. Ainda existe, no inconsciente coletivo das mentes 
humanas, a compreensão da retidão do Antigo Casamento Sagrado. Deixe-me esclarecer que o culto 
da Bruxa não considera o sexo sagrado como um fim em si próprio, mas como um símbolo vivo e 
uma manifestação da ‘Grande Fonte de Todas as Coisas’, que os homens chamam de Divino." 

Sobre a magia sexual, Janet e Stewart Farrar escrevem o seguinte na Bíblia das Bruxas: 

"Dizer que o Grande Rito é um ritual de polaridade masculino/feminino é verdadeiro, porém, soa 
friamente técnico. Dizer que ele é um rito sexual é também verdadeiro, mas soa (para os 
desavisados), como uma orgia. De fato, ele não é nem algo frio nem uma orgia. 

O Grande Rito pode ser realizado em qualquer das duas formas. Pode ser (e achamos que 
geralmente é na maioria dos covens) puramente simbólico – em cujo caso todo o coven está presente 
o tempo todo. Ou ele pode ser “real” – isso quer dizer, envolvendo relação física – em cujo caso 
todos do coven exceto o homem e a mulher envolvidos deixa o Círculo e o recinto, antes de o ritual 
se tornar íntimo, e não retornam até que sejam convocados. 

Porém, seja ele simbólico ou “real”, as Bruxas não fazem apologia à sua natureza sexual. Para elas, 
sexo é sagrado – uma manifestação daquela polaridade essencial que atravessa e ativa todo o 
Universo, do Macro ao Microcosmo, e sem a qual o Universo seria inerte e estático – em outras 
palavras, não existiria. O casal que está encenando o Grande Rito está oferecendo a si mesmo, com 
reverência e prazer, como expressões dos aspectos do Deus e da Deusa da Fonte Suprema." 

Assim, não é nenhuma grande novidade que a Wicca aborda a sexualidade sagrada e a 
incorpora nos seus rituais, seja de forma simbólica ou "real". Em nenhum dos casos é 
admitido usar esses rituais como desculpa para a promoção de orgias ou para extravasar 
as fantasias sexuais. Sobre isso Gardner também escreveu: 

"As Bruxas não acreditam ou encorajam a promiscuidade. Para elas o sexo é sagrado e belo e não 
deve ser sórdido ou vulgarizado. Em um velho livro raro que possuo, Receuil de Lettres au Sujet 
des Malefices et du Sortilege... par le Seur Boissier (Paris, 1731), há uma citação muito valiosa que 
narra um fato que ocorreu em um grande julgamento de Bruxaria em La Haye Dupuis em 1669, 
que ilustra a atitude das bruxas a esse respeito. Uma testemunha, Margeurite Marguerie, disse 
que quando um Bruxo estava presente no Sabbat sua parceira não participava da dança, e diz mais 
adiante: “A dança, é realizada em pares, de costas um para o outro, cada Bruxo possui sua parceira 
no Sabbat, que às vezes é a própria esposa. Estas parceiras lhes eram conferidas quando iniciados 
e eles não as trocavam...”. 

Assim sendo, a magia sexual quando realizada fisicamente deve ser para Bruxos iniciados 
e bem treinados que sejam casais unidos por vínculos fortes, pessoas casadas ou que 
possuem relações de longo termo. Ela não se destina àqueles que não mantêm tais 
vínculos ou para parceiros ocasionais e sob nenhuma hipótese deve ser usada para a 
promoção de abusos de nenhuma ordem.  



É claro que algumas vezes a magia sexual pode ser feita para fins errados ou ser mal 
usada por pessoas inescrupulosas e mal intencionadas. E é para auxiliar pessoas que têm 
sido vítimas de tais casos que este texto se destina. 

Recentes acontecimentos na comunidade pagã brasileira nos prestaram um grande 
serviço chamando a atenção de nossa comunidade espiritual para um tema que precisava 
ser debatido há muito tempo: sim, o sexo é considerado sagrado entre os Bruxos e a magia 
sexual pode ser realizada simbolicamente ou em alguns casos de forma real e física entre 
casais estabelecidos; a sexualidade humana é, ou deveria ser, encarada com naturalidade 
por nós Bruxos; e, sim, há alguns grupos de Bruxos que podem estar interpretando de 
forma errada como a sexualidade sagrada deveria ser tratada e abusos podem estar sendo 
cometidos por uma interpretação equivocada dos verdadeiros fundamentos e preceitos 
da Arte.  

A história nos apresenta uma quantidade imensa de casos que nos mostra que quando 
sexo e religião se misturam fazem muitas vezes uma combinação desastrosa, sobretudo 
quando as lideranças espirituais que exploram essas experiências não tem maturidade 
emocional e preparo psicológico para estar na posição que ocupam. Olhemos para os 
escândalos do Vaticano ou os incontáveis casos de abusos cometidos nos interiores das 
seitas de gurus famosos que por vez ou outra surgem e desaparecem com a velocidade 
da luz... 

Muitos desses casos se provaram engodos, boatos plantados por “haters” para difamar 
lideranças específicas. Mas não podemos fazer vistas grossas e deixar de reconhecer que 
por diversas vezes uma parte considerável das acusações se mostrou verdadeira. 

O sexo é a força da vida que nos chama para aquela parte de nós que é mais humana e 
selvagem, que cria vínculos emocionais entre pessoas e que pode criar relações abusivas 
de muitas formas. Se na vida cotidiana o sexo pode causar estragos algumas vezes 
irreparáveis, imagina em uma comunidade onde poder, autoridade e espiritualidade se 
mesclam?!  

Quando o sexo é usado de maneira errada ele pode levar à dependência emocional, 
infidelidade com parceiros estabelecidos, à sensação de vergonha e culpa. Mas o pior de 
todos os sintomas do mau uso do sexo em qualquer âmbito (religioso ou não) é a 
obsessão, que pode fazer um indivíduo querer controlar todas as esferas do cotidiano 
alheio, especificando, inclusive, quando os atos sexuais são permitidos, onde e com quem. 
Somando tudo isso à figura de autoridade que os líderes religiosos representam para os 
seus seguidores, não é muito difícil deduzir o porquê indivíduos que optam por mesclar 
sexo e religião acabam muito frequentemente envolvidos em problemas que levam a 
abusos de muitas outras naturezas como insultos constantes, humilhação, 
desvalorização, chantagens, isolamento de amigos e familiares, ridicularização por meio 
de palavras ou atitudes, exploração financeira, sexual ou de outra natureza e por ai vai... 

Todo buscador da Arte antes de entrar para qualquer grupo de Wicca deve buscar por 
informações entre os ex-membros e os membros atuais da comunidade em questão para 



poder fazer uma avaliação neutra e precisa com a finalidade de determinar se a 
identidade grupal daquela comunidade está de acordo com o seu senso moral individual 
e ético. Existem muitas outras formas de agressões que vão além de forçar alguém a atos 
sexuais desconfortáveis e que podem acontecer em tais grupos. Por isso, procure perceber 
se entre os relatos recolhidos é possível identificar qualquer comportamento abusivo que 
possa ser classificado como violência patrimonial, moral, psicológica etc.  

Humilhar, xingar e diminuir a autoestima são considerados, violência emocional.  

Tirar a liberdade de opinião é uma violência psicológica. 

Fazer uma pessoa achar que está ficando louca porque pensa diferente, é uma forma de 
abuso mental que visa distorcer os fatos para fragilizá-la.  

Controlar e oprimir, não deixar a pessoa sair, isolá-la de sua família e amigos, exigir ter 
acesso a todos os aspectos da vida da pessoa, é comportamento obsessivo abusivo e 
invasão de privacidade. 

Exigir que a pessoa exponha sua vida íntima é considerado uma violência moral.  

Controlar o dinheiro ou reter documentos é um tipo de violência patrimonial. 

Outro fator importante para se levar em consideração ao avaliar os grupos, são 
características específicas que possam possuir e que podem fazê-los transitar entre o 
limiar de uma seita e que incluem: 

CONTROLE DE PENSAMENTO - Não é permitido ler material ou falar com pessoas que 
tenham ideias contrárias às do grupo. Em alguns casos, a vítima é geograficamente 
isolada da família e dos amigos. 

HIERARQUIA RÍGIDA - São criados modos uniformizados de agir e pensar, 
desenvolvidos para parecer espontâneos. A vítima é convencida da autoridade absoluta 
e do caráter especial- às vezes, sobrenatural - do líder. 

MUNDO DIVIDIDO - O mundo é dividido entre “bons”(o grupo) e “maus”(todo o resto). 
Não existe meio-termo. É preciso se policiar e ser policiado para agir de acordo com o 
padrão de comportamento “ideal”. 

DELAÇÃO PREMIADA - Qualquer atitude errada, ainda que cometida em pensamento, 
deve ser reportada ao líder. Também se deve delatar os erros alheios. Isso acaba com o 
senso de privacidade e fortalece o líder. 

VERDADE VERDADEIRA - O grupo explica o mundo com regras próprias, vistas como 
cientificamente verdadeiras e inquestionáveis. A vítima acredita que sua doutrina é a 
única que oferece respostas válidas. 

CÓDIGO SECRETO - O grupo cria termos próprios para se referir à realidade, muitas 
vezes incompreensíveis para as pessoas de fora. Uma linguagem muito específica ajuda 
a controlar os pensamentos e as ideias. 



MEU MUNDO E NADA MAIS - O grupo passa a ser a coisa mais importante - se bobear, 
a única. Nenhum compromisso, plano ou sonho fora daquele ambiente é justificável. 

NINGUÉM SAI - A vítima se sente presa, pois não pode imaginar uma vida completa e 
feliz fora do grupo. Isso pode ser usado por políticos e militares para justificar execuções 

Há muito tempo manter a integridade dos buscadores Pagãos tem sido uma preocupação 
exatamente porque casos de abusos de toda sorte na Wicca não são raros. Pensando nisso, 
no ano de 1979, Isaac Bonewits criou "Método Avançado Bonewits para Avaliação de 
Perigo das Seitas". Na introdução do documento ele escreve: 

"Eventos das últimas décadas têm demonstrado claramente o quão perigosos alguns grupos 
seculares ou religiosos (muitas vezes chamados de "seitas" pelos que se opõem a eles) podem ser 
para seus membros assim como para qualquer pessoa que possam influenciar. "Lavagem cerebral", 
espancamentos, abuso de crianças, estupros, assassinatos, suicídios em massa, treinamento militar 
e contrabando de armas, envolvimento com governos civis, terrorismo internacional e outros 
crimes têm sido atribuídos aos líderes e membros de muitos grupos e em grande número de casos 
tais acusações são corretas. Nada disso tem sido uma grande surpresa para historiadores das 
religiões ou para outros estudiosos daquelas que têm sido chamadas geralmente de "novas" 
religiões (não importando o quão antigas sejam em suas culturas de origem). Grupos minoritários, 
especialmente religiosos, são frequentemente acusados de crimes por membros dos grupos 
majoritários do momento [...] 

O propósito desta ferramenta de avaliação é auxiliar observadores, tanto amadores quanto 
profissionais, incluindo membros ou interessados em ser membros de várias organizações (entre 
elas grupos religiosos, ocultistas, psicológicos ou políticos), a determinar o quão perigoso um 
determinado grupo pode vir a ser, em comparação a outros grupos, para a saúde física e mental de 
seus membros e de outras pessoas sujeitas a sua influência. [...] 

Como regra, quanto maior o número total obtido por um determinado grupo (ou seja, quanto mais 
estiver à direita da escala), mais perigoso é provável que seja. Embora seja óbvio que muitas das 
categorias do método são subjetivas, ainda assim é possível fazer julgamentos práticos através dele, 
ao menos do tipo "esse grupo é mais perigoso do que aquele?". Isso ocorre se todas as atribuições 
numéricas forem baseadas em observação não preconceituosa do comportamento real dos grupos e 
de seus líderes de nível mais alto (e não dos pronunciamentos oficiais). Isso significa que você 
deverá prestar atenção ao que os líderes de segundo e terceiro níveis estão dizendo e fazendo tanto 
quanto (ou mais do que) à liderança principal " afinal de contas, a "negativa plausível" não é uma 
invenção histórica recente." 

O Método Bonewits é baseado em 18 perguntas que devem ser respondidas levando em 
consideração um score de 1 à 10. Quanto mais baixo o score, menos perigoso o grupo se 
demonstra. Quanto mais alto, mais perigoso o grupo se apresenta por meio de suas 
atitudes e comportamentos. Se você está pleiteando entrar em algum grupo Pagão para 
explorar sua espiritualidade ou já faz parte de algum, as perguntas do Método Bonewits 
apresentadas abaixo podem lhe dar um panorama do quão perigosa esta comunidade 
pode ser: 



1- Controle Interno: quantidade de poder político e social interno exercido pelo(s) 
líder(es) sobre os membros; falta de direitos claramente definidos para os membros 
dentro da organização.  

2- Controle Externo: quantidade de influência política e social externa desejada ou obtida; 
ênfase em direcionar o comportamento político e social externo dos membros.  

3- Sabedoria ou Conhecimento Alegado pelo(s) líder(es); quantidade de infalibilidade 
declarada ou implícita das decisões ou interpretações doutrinárias ou das escrituras; 
número e grau de credenciais não verificadas ou inverificáveis alegadas.  

4- Sabedoria ou Conhecimento Creditado ao(s) líder(es) pelos membros; quantidade de 
confiança nas decisões ou interpretações doutrinárias ou das escrituras feitas pelo(s) 
líder(es); quantidade de hostilidade dos membros a críticas internas ou externas ou a 
esforços de verificação. 

5- Dogma: rigidez dos conceitos sobre a realidade ensinados; quantidade de 
inflexibilidade doutrinária ou "fundamentalismo"; hostilidade ao relativismo e ao 
situacionismo.  

6- Recrutamento: ênfase colocada na atração de novos membros; quantidade de 
proselitismo; exigência de que todos os membros tragam outros novos.  

7- Grupos de Fachada: número de grupos subsidiários usando nomes diferentes daquele 
do grupo principal, especialmente quando as ligações são escondidas.  

8- Riqueza: quantidade de dinheiro ou propriedade desejada ou obtida pelo grupo; ênfase 
nas doações dos membros; estilo de vida econômico do(s) líder(es) em comparação ao 
dos membros comuns.  

9- Manipulação Sexual dos membros pelo(s) líder(es) de grupos não-tântricos; 
quantidade de controle exercido sobre a sexualidade dos membros em termos de 
orientação sexual, comportamento ou escolha dos parceiros.  

10- Favoritismo Sexual: progresso ou tratamento preferencial dependente de atividade 
sexual com o(s) líder(es) de grupos não-tântricos.  

11- Censura: quantidade de controle sobre o acesso dos membros a opiniões externas 
sobre o grupo, suas doutrinas ou seu(s) líder(es).  

12- Isolamento: quantidade de esforço para impedir os membros de se comunicarem com 
não-membros, incluindo família, amigos e namorados.  

13- Controle sobre os desistentes: intensidade de esforços direcionados a prevenir ou 
recuperar desistentes.  

14- Violência: quantidade de aprovação quando usada pelo ou para o grupo, suas 
doutrinas ou seu(s) líder(es).  



15- Paranóia: quantidade de medo de inimigos reais ou imaginários; exagero quanto aos 
poderes percebidos dos oponentes; prevalência de teorias conspiratórias.  

16- Rigidez: quantidade de desaprovação de piadas a respeito do grupo, suas doutrinas 
ou seu(s) líder(es).  

17- Submissão da vontade: quantidade de ênfase em que os membros não tenham de ser 
responsáveis por decisões pessoais; grau de perda de poder individual criado pelo grupo, 
suas doutrinas ou seu(s) líder(es).  

18- Hipocrisia: quantidade de desaprovação de ações que o grupo oficialmente considera 
imorais ou antiéticas quando feitas pelo ou para o grupo, suas doutrinas ou seu(s) 
líder(es); disposição para violar os princípios declarados do grupo para ganhos políticos, 
psicológicos, sociais, econômicos, militares ou de outro tipo.  

 

CONCLUÍNDO: 

Minha própria opinião e o posicionamento oficial do caminho de Wicca fundado por 
mim, a Tradição Diânica Nemorensis, é que a sexualidade sagrada é mais segura e 
benéfica de ser trilhada em âmbito simbólico, pois como diria Doreen Valiente "apenas o 
amor pode dar ao sexo o toque da magia.”  

O casal Farrar amplia um pouco essa reflexão em sua magnífica obra a Bíblia das Bruxas, 
dizendo: 

"Eis o porquê de o Grande Rito “real” ser encenado sem testemunhas – não pela vergonha, mas 
pela dignidade da privacidade. E eis também o motivo de o Grande Rito em sua forma “real” dever 
ser encenado apenas por um casal casado ou por amantes (é o que nós achamos), cuja união tenha 
a força de um casamento, pois é um rito mágico, um rito poderoso e carregado com a intensidade 
do relacionamento corporal por um casal, cujo relacionamento menos estreito, pode muito bem 
ativar conexões em níveis para os quais eles não estejam preparados e que podem se mostrar 
desequilibrados e perturbadores." 

Ao contar a quantidade de casos relacionados a esse tema na história da magia que deram 
muito errado, temos o prazer de sermos partidários da mesma opinião que os Farrar 
expressada acima. 

Esta carta aberta tem a função não de determinar se as acusações da matéria citada são 
fantasia ou realidade, quem é culpado ou inocente, mas lhe fornecer instrumentos e 
ferramentas para que você possa fazer uma reflexão clara sobre os diversos grupos que 
se apresentam no cenário pagão nacional atual ou avaliar com cuidado as comunidades 
às quais você possa nesse momento estar pensando em se integrar. Acredite em mim, o 
perigo real de alguns grupos é muito maior do que você imagina e algumas pessoas saem 
psicologicamente, moralmente, emocionalmente e financeiramente devastadas de 
determinados grupos após terem feito uma escolha levianamente e sem a cautela 
adequada. 



Para finalizar, deixo algumas palavras de Dolores Ashcroft-Nowicki encontradas em seu 
maravilhoso livro sobre magia sexual intitulado A Árvore do Êxtase: 

"Minha ética manda que eu advirta sobre os perigos que [a magia sexual] representa os não-
treinados [...] que a ética seja a sua linha mestra. Ao realizar esses rituais, assegurem-se de que 
ninguém seja ferido ou ofendido. Não usem esses rituais como pretexto para outras coisas. Não 
traiam sua própria divindade interior!" 

Sejamos todos abençoados! 

 


