
Círculos de Mulheres - Encontros com Madalena 

Facilitadora : Heloisa Monteiro                   heloisa.monteiro@globo.com 
www.casadasmatryoshkas.org.br 

As 12 Noites Santas 

Edna Andrade  

É o assim denominado período que vai do Natal ate o dia dos Reis quando segundo  a 

antiga tradição cristã  bênçãos divinas se derramam sobre nós através dos portais das 

12 constelações do Zodíaco, o cinturão de estrelas em volta do espaço sideral no qual 

existimos. 

Podemos associar esta tradição à sabedoria antiga do Oriente através do relato da 

Jornada dos Reis Magos do Evangelho de Mateus. 2.2 a 10 

“Na noite em que nasceu o Salvador uma estrela se iluminou e este era o sinal há muito 

esperado pelos Iniciados do Oriente que durante 12 noites seguintes seguiram o brilho 

da estrela que os precedia até alcançar a criança que havia sido  anunciada como o 

Messias.” 

A jornada dos Reis Magos sob o manto estrelado das constelações zodiacais foi  

considerada a partir desta época, sagrada e continua sendo um convite ao homem 

moderno autoconsciente para que possamos reaprender a vivenciar as hierarquias 

espirituais na nossa vida interna como realidades.   

“Os seres espirituais vem ao nosso encontro quando nos preparamos para conhecê-los 

e falarão a nossa alma primeiramente como pensamentos e sentimentos e só então o 

perceberemos como realidades” 

Rudolf Steiner 

A Vigília 

As 12 badaladas da meia noite do Natal anunciam a vigília que é um preparo espiritual 

para os 12 meses do ano que se inicia. 

 Uma atenção especial deveria ser dada aos sonhos como mensageiros do espírito. 

DIA 25 DE DEZEMBRO 

Na noite do dia 25 guarde um momento de silêncio e deixe a devoção permear a sua 

alma.. 

Da região de Peixes, os sábios da humanidade derramam suas bênçãos de sabedoria 

sobre todos. Sinta este círculo protetor em sua volta enquanto se coloca firme nos 

próprios pés para tomar seu destino nas próprias mãos.  

http://elianeutescher.wordpress.com/2010/12/09/as-12-noites-santas/
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DIA 26 DE DEZEMBRO 

Nesta noite avalie o seu estado de saúde. Da região de Aquário, o Anjo que tem sido o 

seu  guia espiritual  através de sucessivas vidas,  ilumina suas metas individuais para o 

ano que se inicia e fortalecerá a decisão pessoal de você se tornar o agente de sua 

própria saúde. 

DIA 27 DE DEZEMBRO 

Nesta noite anseie pelo bem de todos. 

Deixe que a  sua alma estenda as asas e o carregue para um estado ampliado de 

consciência. Una-se ao Ser do Cosmo e deixe que a visão do que você precisa realizar, 

se torne mais clara no seu pensar, sentir e querer. Da região de Capricórnio, os 

Arcanjos, espíritos das cosmo visões lhe presenteiam com a coragem  para alcançar suas 

metas. 

DIA 28 DE DEZEMBRO 

Nesta noite reavalie as suas qualidades pessoais. 

Da região de Sagitário, os Arqueus, espíritos da personalidade lhe presenteiam com as  

forças da inteligência que injetam clareza no seu pensar e apontam a direção do seu 

futuro. 

DIA 29 DE DEZEMBRO 

Nesta noite procure ficar em paz consigo mesmo. 

Da região de Escorpião os Exusiai, espíritos da forma lhe trazem a capacidade de 

renascer das crises e dos processos de perda, impotência,  dor e desespero. 

DIA 30 DE DEZEMBRO 

Nesta noite reconheça quais os pontos de equilíbrio de sua vida. 

Da região de Balança, os Dynamis, espíritos do movimento lhe presenteiam com 

capacidades  para uma vida coerente e harmoniosa. 

DIA 31 DE DEZEMBRO 

Nesta noite concentre-se na essência do que você quer realizar. 
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Da região da Virgem, os Kyriotetes, espíritos da sabedoria lhe presenteiam com a 

capacidade de encontrar  forças a partir do seu próprio interior para fazer desabrochar a 

sua vida. 

DIA 1 DE JANEIRO 

Nesta noite, abandone o medo dos desafios que você tem pela frente. 

Da região de Leão, os Tronos, espíritos da vontade lhe presenteiam com  poderosas 

forças para que você  vença as provas que as suas escolhas lhe trazem. 

DIA 2 DE JANEIRO 

Nesta noite deixe de lado a apreensão pelas mudanças que estão ocorrendo em sua vida. 

Da região de Câncer, os Querubins, espíritos da harmonia lhe presenteiam com a força 

de se harmonizar com o novo e criar aconchego para os momentos de transição. 

DIA 3 DE JANEIRO 

Nesta noite abra o seu coração, reconheça o bem em si e nos outros. 

Da região de Gêmeos, os Serafins, espíritos do amor lhe presenteiam com os impulsos 

para vencer a barreira do individualismo e da solidão  e encontrar sentido na união e na 

fraternidade.  

DIA 4 DE JANEIRO 

Nesta noite eleve o olhar e enxergue  novos horizontes para a sua vida . 

Da região de Touro, o Espírito Santo lhe presenteia com a  força da persistência que 

leva ao progresso. 

 DIA 5 DE JANEIRO 

Nesta noite pense em uma graça que você quer alcançar. 

Da região de Áries, Cristo, o próprio filho de Deus lhe traz a liberdade de ser você 

mesmo. 

 DIA 6 DE JANEIRO 

Alcançamos o último degrau desta escada que nos transportou imaginativamente até as 

fronteiras do universo. 
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Estamos diante do portal por onde o filho de Deus, considerado como  Eu cósmico 

adentrou da região do divino, da esfera do Brama, Javé, de Alá,  para a nossa existência. 

Através deste portal ressoa no nosso intimo vindo das regiões macrocósmicas, do  além 

do zodíaco,  a voz  do Pai,  

“Este é o meu filho muito amado, hoje eu o engendrei.” 

A voz de Deus é a voz da tua própria consciência que pode te elevar  da condição 

terrena, a uma condição de consciência ampliada  trazendo-te a possibilidade  de te 

tornares um ser livre pleno de sabedoria e empatia. 

 

 


