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“As mulheres honram o seu Caminho Sagrado quando se dão conta do conhecimento 

intuitivo inerente à sua natureza receptiva. As mulheres precisam aprender a amar, 
compreender, e, desta forma, curar umas às outras. Cada uma delas pode penetrar no 
silêncio do próprio coração para que lhe seja revelada a beleza do recolhimento e da 

receptividade". — Jamie Sams 
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                                           RESUMO 
 
 

 Esse texto trata-se de uma pesquisa bibliográfica que aborda a presença do 

Feminino Sagrado e sua relação com a natureza na concepção de Constelação 

Familiar Sistêmica dentro da abordagem de Bert Hellinger. Busca-se aqui 

evidenciar o resgate do sagrado feminino, condição obliterada da história por 

uma cultura altamente patriarcal e machista. Busca-se aqui historicizar a visão 

de sagrado feminino e pontuando de acordo com a visão de Hellinger que o 

feminino e o masculino residem juntos em cada um e que para haver o 

equilíbrio em todos os segmentos da vida, deve-se equilibrar a ambos dentro 

de cada um de nós. Foi utilizado aqui como método o histórico, sociológico e 

comparativo, dentro de uma abordagem qualitativa. O texto está dividido em 3 

capítulos, a saber, Capítulo Primeiro, uma definição do Feminino Sagrado, 

Capitulo segundo, a concepção de Helinger de Mãe e de sua relação com esse 

Sagrado feminino e por fim o terceiro e último capítulo as considerações finais 

que são uma conclusão aos objetivos aqui relacionados. Serão usados livros 

que abordem a temática indicada a saber Feminino Sagrado e Constelação 

Familiar, priorizando os autores Bert Hellinger, Clarissa Pinkola Estés, Mirella 

Faur, Christiane Northrup, entre outros. 

 

Palavras-Chave: Feminino Sagrado, Constelação Familiar Sistêmica, 

Masculino, Feminino, Equilíbrio 
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                                      ABSTRACT 

 

 

This text it is a literature that addresses the presence of the Sacred Feminine 

and its relationship with nature in the design of Family Systemic Constellation 

within the Bert Hellinger approach. The aim is to prove here the rescue of the 

sacred feminine, obliterated condition of the story by a highly patriarchal and 

macho culture. An endeavor to historicize the sacred feminine vision and 

scoring according to Hellinger's view that the female and the male reside 

together in each and that to have balance in all segments of life, one must 

balance both within of each of us. Was used here as a method historical, 

sociological and comparative, within a qualitative approach. The text is divided 

into three chapters, namely Chapter First, a definition of the Sacred Feminine, 

according Chapter, the design of Mother Helinger and its relation with this 

feminine Sacred and finally the third and final chapter the final considerations 

that are to a conclusion here related goals. Books will be used to address the 

issue indicated namely Sacred Feminine and Family Constellation, prioritizing 

the authors Bert Hellinger, Clarissa Pinkola Estés, Mirella Faur, Christiane 

Northrup, among others. 

 

Keywords: Sacred Female, Family Systemic Constellation, Male, Female, 

Balance 
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                                      INTRODUÇÃO 

 

          A concepção do sagrado varia de cultura para cultura e de geração para 

geração. Atualmente temos visto a dimensão do sagrado perdendo espaço 

numa sociedade onde Capitalismo e Tecnologia e Ciência parecem comandar 

de forma desmedida a vida das pessoas, tornando-as cada dia mais frias, 

distantes, ensimesmadas e voltadas para uma tendência single, onde a 

essência de família, de grupo e de autoconhecimento é desvalorizada. 

        A proposta de reparar os danos causados pelo atual modus vivendi, tem 

sido um paradigma a ser revelado e vivenciado em várias comunidades, várias 

escolas filosóficas e religiosas, várias comunidades terapêuticas. Todas essas 

vertentes parecem ter em comum o resgate da dimensão humana que se 

perdeu e dentro dela, acima dela e com ela a dimensão do sagrado, que está 

além, mas é também intrínseco ao ser humano. 

        Dentro da perspectiva de resgate do sagrado humano buscamos 

evidenciar aqui o resgate do sagrado feminino, condição obliterada da história 

e da vivência das pessoas marcadas em sua formação por uma cultura 

altamente patriarcal e machista. 

        Por acreditar que o feminino e o masculino residem juntos em cada um e 

que para haver o equilíbrio em todos os segmentos da vida, deve-se equilibrar 

a ambos dentro de cada um de nós, propusemos essa discussão que visa 

historicizar o surgimento da ideia do Sagrado Feminino, contextualizando sua 

evidência na contemporaneidade e relacionando essa experiência com as 

Constelações Familiares , método terapêutico filosófico proposto por Bert 

Hellinger, filósofo e terapeuta alemão que aposta na harmonização entre o 

indivíduo e sua ancestralidade para  que haja equilíbrio,  sucesso em todas as 

esferas da vida. 

          A importância desse trabalho se justifica pela necessidade de trazer à 

tona essa discussão evidenciando a importância do equilíbrio das polaridades 

feminina e masculina, mas sobretudo valorizando a questão do feminino 
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subjugado em todas as esferas do convívio social e mais ainda de sua própria 

consciência. A mulher não se conhece, não se assume e não se enxerga 

enquanto ser potente, divino e sagrado e consequentemente tem suas funções 

e papéis subjugados culturalmente. 

         Para tanto faremos aqui uma pesquisa bibliográfica usando como método 

o histórico, sociológico e comparativo, dentro de uma abordagem qualitativa. 

Serão usados livros que abordem a temática indicada a saber Feminino 

Sagrado e Constelação Familiar, priorizando os autores Bert Hellinger, Clarissa 

Pinkola Estés,  Mirella Faur entre outros. 

 

                             Cap I Desvendando o Feminino Sagrado  

 

            Os seres humanos vêm através das gerações se distanciando cada vez 

mais de sua essência, de sua ancestralidade e do sagrado contido em sua 

existência. O contato e reverência à natureza, eram o maior ensinamento 

desses antepassados que ao reverenciar os seus ciclos, as mudanças de 

estação, e em profunda gratidão por tudo o que a Grande Mãe lhes ofertava 

recebiam em troca o profundo espírito de felicidade, apesar das dificuldades 

vivenciadas, sabiam ouvir a sua voz interior e segui-la naturalmente. 

         As mulheres, por serem as representantes naturais dessa Grande Mãe, 

honravam sua natureza, sua essência, sua psique, o seu ritmo biológico e o 

grande poder que detinham pelo fato de serem geradoras de vida. O ventre, 

simbolizado pelo grande caldeirão, representava um templo sagrado, de onde a 

vida era emanada. A atitude dos homens era de completa reverência à mulher 

por conta desse grande poder. 

          Na mais remota antiguidade e em períodos mais próximos da história a 

menstruação era entendida como um dom dado às mulheres pela Deusa para 

que elas pudessem conceber e perpetuar vida. O vínculo entre a mulher e a 

divindade, era observada através da sincronicidade do ciclo lunar e menstrual 

pois a lua era quem guardava o mistério da vida em seu corpo e tinha o poder 

de tornar real o potencial da criação. 



12 
 

 

           De acordo com Faur (2011) A espiritualidade feminina é um caminho 

para a expansão da consciência, com enfoque multirracial, pancultural e 

internacional, que visa o “Empoderamento” das mulheres, fornecendo-lhes 

imagens sagradas femininas, rituais e símbolos adequados para preencher 

suas necessidades específicas. 

            Resgata-se a sabedoria ancestral, ao reverenciar o 
legado criado e mantido ao longo do tempo pelas mulheres da 
antiguidade, apesar das perseguições religiosas e sociais e as 
condenações às fogueiras da inquisição.É  também um 
caminho de resgate e afirmação dos valores sagrados da terra, 
da Natureza e da mulher O seu objetivo é promover qualidade 
maternais (como cuidar, proteger, amar) em uma estrutura não 
hierárquica, a reverência à Natureza, a interdependência entre 
todos os seres da criação, o respeito pela vida, a irmandade e 
a solidariedade entre as mulheres. Ela visa o direcionamento 
da energia grupal em ações e atitudes ecológicas, 
educacionais e comunitárias, que contribuam para a 
transformações de valores, hábitos e mentalidades atuais, e 
restabeleçam o equilíbrio, a preservação e a pacificação da 
Terra. (FAUR,2011) 

 

         Nas sociedades matrifocais, eram realizados rituais de renovação e 

purificação nas Cabanas ou Tendas Lunares, onde as mulheres se isolavam 

para recuperar suas energias e abrir seus canais psíquicos para o intercâmbio 

com o mundo espiritual. Após esse período, elas, por estarem com a 

sensibilidade e intuição mais aguçadas, tinham revelações sobre curas, através 

do uso de ervas. Eram consideradas matriarcais pelo fato de segundo 

GONZALEZ (1970 apud ZARUR), apresentarem as seguintes características: 

 

1 – a mãe é a figura estável, e as outras pessoas do grupo 
doméstico funcionam ao seu redor; 

2 – a maioria dos contactos dos membros da família se realiza 
com parentes matrilaterais; 

3 – as mulheres têm o poder de decidir sobre as crianças e a 
casa.  As sacerdotisas ofereciam seu sangue menstrual à 
Deusa e faziam suas profecias durante os estados de extrema 
sensibilidade psíquica da fase menstrual, o que, entre outras 
coisas, gerou a caça às bruxas, durante a 
Inquisição.(ZARUR,2011). 
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            Essas sociedades uma a uma foram ruindo e não resistiram ao advento 

do patriarcalismo embutido no ideal cristão propagado. Digo propagado pro que 

Cristo resistiu `ideia de exclusão social da mulher comum à sua época.   

1.1 A grande mãe 

 

            Entende-se por Grande Mãe a força e total criação. A vida que gera a 

vida una. Diz UNA aqui pois apesar das polaridades feminino e do masculino, a 

grande mãe reside em todos os seres  e está presente em todos os ciclos da 

vida humana e do Universo como um todo..  

           De acordo com Mirela Faur (2011:25) 

 A Deusa Mãe foi a suprema divindade do planeta durante 
trinta milênios, reverenciada pelo seu poder de gerar, criar, 
nutrir e sustentar todos os seres. Os seus atributos de 
fertilidade, abundância e nutrição são vistos nas estatuetas 
com características zoomórficas ou antropomórficas, como 
deusas pássaros ou senhora dos animais ou simplesmente 
mulheres grávidas, dando à luz ou amamentando. ( FAUR 
.2011:25) 

 

         Reconhecida e cultuada conforme as diferentes culturas ela era a 

representação da Mãe Terra, a grande Deusa, cultuada e reverenciada nos 

seus domínios elementais da natureza e nos templos que lhe eram erguidos 

em diversas civilizações no decorrer da História. 

A espiritualidade feminina é um retorno do ser humano para a 
Deusa, o princípio criador feminino; é o crescente 
reconhecimento da Terra e da mulher como partes Dela, 
imbuídas da sua sacralidade. A Deusa é representada em todo 
ato criação, natureza ou da vida feminina na eterna roda de 
nascimento, crescimento, florescimento, amadurecimento, 
declínio, morte e renascimento, na dança mutável das 
estações, nas fases da Lua, na trajetória anual do Sol. Seus 
ciclos são vividos pela mulher ao longo da sua vida, nas 
alegrias da infância, no despertar sexual da adolescência, no 
ato de dar à luz e amamentar, no recolhimento sábio da 
menopausa, na aceitação da morte e na fé na reencarnação. 
Eram as fases e os ciclos da natureza e da mulher que era 
celebrados nas comunidades e sociedades antigas como os 
pontos de mutação na roda do ano e da vida. (FAUR.2011:46) 
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           Ainda para essa autora, “A real importância da Deusa é a anulação do 

poder dos símbolos patriarcais masculinos sobre a psique e a alma feminina “.  

Ou seja Ao se perceber como uma representante da Deusa na Terra, ela se 

preocupa com o bem-estar alheio, pois universais de ação e reação é o único 

constrangimento espiritual, moral e ético que deve nortear seu comportamento. 

             Assim, a ênfase da espiritualidade feminina está na criatividade e 

responsabilidade individual, na contribuição de cada mulher traz para o bem-

estar de todos, sem privilégios de classe, raça, idade ou escolaridade. Cada 

mulher é única na sua essência e traz dentro de si uma centelha da sagrada 

chama da Deusa. 

 

1.2.  A invenção do patriarcado e a destruição do culto à Deusa       

       

          Segundo Faur (2011:37) A “invenção “do patriarcado foi a negação do 

ventre materno, do seu dom de dar a vida, e a afirmação de que o pai é o único 

criador. Portanto, tudo o que ele faz é justo e certo, pois somente ele tem o 

poder. Repetida, encenada, escrita, falada, cantada e ensinada por vinte 

séculos, essa inverdade fundamental tornou-se a verdade aceita e não 

questionada, devido ao temor do pecado e da punição. 

           A representação do Divino no velho testamento, é sempre uma figura 

masculina e severa, e sua contraparte feminina - Shekinah -, adorada pelas 

mulheres como a Deusa, foi perdendo aos poucos a sua importância, até 

acabar sendo reverenciada apenas no culto do Sabbath, praticado de modo 

velado pelas mulheres em seus próprios lares. Para garantir o poder e a 

autoridade masculina, o deus hebraico impôs sua dominação sobre as 

mulheres e apagou qualquer vestígio dos antigos rituais da Deusa.O período 

pacífico das civilizações neolíticas centradas nos cultos da deusa entrou em 

declínio cinco mil anos atrás com advento da idade de bronze e de 

ferro.(FAUR:27) 

            Assim, a autora coloca que a derrota definitiva do culto da deusa 

ocorreu com a instauração do monoteísmo judaico-cristão, que proclamou um 
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só criador-Pai, e considerou a mulher a origem do pecado e de todos os males. 

Logicamente isso já era tratado desde o Antigo Testamento, mas apenas na 

propagação do Cristianismo essa forma de pensamento ganha força.     

           Considera-se assim que a ascensão do Cristianismo e da sociedade 

patriarcal (não patrilocal) foi a grande responsável pela diminuição do papel da 

mulher e pela relegação do papel da mãe como secundário à criação, visto que 

era considerado o elemento passivo e não o ativo como o homem.        

           O cristianismo suprimiu todos os símbolos do poder divino da Deusa 

considerando-os maléficos ou pecaminosos. Mesmo assim a iconografia e os 

atributos da Deusa foram absorvidos e adaptados no culto de Maria. Suas 

inúmeras igrejas foram erguidas nos locais sagrados das deusas greco-

romanas, egípcias e celtas, seus atributos e estátuas sendo adaptações 

cristianizadas dos antigos nomes e imagens de Cibele, Innana, Deméter e Isis. 

(Faur,2011). Depois da extinção definitiva dos cultos da Deusa nos países 

cristianizados, fragmentos das antigas tradições, celebrações, conhecimentos e 

rituais, sobreviveram disfarçados nas crenças populares, nas tradições nativas 

e nos contos de fadas. 

           O culto à Maria é um exemplo disso pois possui uma função dualista de 

preservar característica da Grande mãe com os elementos do Cristianismo, 

assumindo vários títulos e símbolos das antigas deusas e preenchendo a sua 

ausência, Maria era mão de Deus, a rainha do Céu, a estrela do mar, a mão 

amorosa e benevolente que oferecia aos cristãos – principalmente às mulheres 

– um arquétipo feminino de compaixão, amor, proteção. A opressão patriarcal, 

institucionalizada na igreja e mantida pela força armada e política, foi suavizada 

pela presença de Maria, mesmo ela não fazendo parte da trindade, a não ser 

de modo dissimulado, no misterioso termo do Espírito Santo. Dava-se assim 

continuidade às antigas trindades de Mão-Pai-Filho ou da tríplice manifestação 

da Deusa (como jovem, mãe, anciã) (Faur,2011) 

 

1.3. A situação da mulher atualmente 
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        Apesar das conquistas alcançadas em todos os setores da sociedade, as 

mulheres continuam sendo discriminadas. A dominação, a escravidão a que 

eram de certa forma submetidas continua de forma um pouco mais civilizada 

porém, a desigualdade perdura em várias povos e sociedades, na qual a 

sociedade brasileira está incluída. 

        Esses motivos são as principais razões pela qual se fazem necessárias 

ações que busquem a educação, autonomia e sensibilização da mulher para 

que essa se torne artífice de uma libertação gradual, pois o desenvolvimento 

deste processo só irá se concretizar quando toda sociedade estiver 

empenhada e educada para essa luta em prol dessa classe tão sofrida que é a 

mulher. Precisamos hoje ter um olhar crítico, sob todos os problemas 

enfrentados por mulheres que tanto no passado, quanto atualmente vivencia 

sofrimentos idênticos.  

         Desde os tempos da colonização brasileira, a sociedade era organizada 

de forma a evidenciar que os homens possuíam mais poder e mais prestígio 

que as mulheres. Eles tinham mais estudo, ocupavam os cargos mais 

importantes, tomavam todas as decisões políticas e econômicas. 

        As leis e os costumes reforçavam o domínio masculino. As crianças eram 

educadas para aceitar a “superioridade” dos homens. As relações podiam ser 

violentas. Mulheres eram espancadas, estupradas, assassinadas. No 

casamento, tinham de se manter submissas. 

       As de classes médias e altas nunca andavam sozinhas na rua, deviam 

estar sempre acompanhadas por um parente e uma escrava. Os rapazes e as 

moças trocavam olhares discretos nas ruas, no teatro, no salão de baile, então 

o rapaz visitava o pai da moça, em noivado se fosse aceito poderia se 

encontrar, se noivar, mas a moça casava virgem. A mocinha era educada para 

obedecer ao marido. 

      Na classe média e alta aprendiam pouco antes de ler e escrever, o que 

valia era sobre costurar, tocar piano, agradar o futuro marido nas classes 

baixas. Eles estudavam menos ainda. O analfabetismo era cada vez maior 

entre as mulheres, tinham de trabalhar como (costureiras, lavadeiras, criadas) 

cuidar da família e do mesmo modo aceitar as ordens do marido. 
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         No final do século XIX aconteceram lentas mudanças. As cidades 

cresciam e junto com elas, o mercado. Os comportamentos se modificavam. A 

mulher agora também se tornava uma consumidora. Se pertencesse à elite ou 

a classe média já podia passear pelas ruas apropriadas, olhar as vitrines 

repletas de novidades da Europa, frequentava teatro, a ópera, os salões de 

baile, etc. O Capitalismo foi aí um diferencial na questão de gênero. 

        O abolicionismo foi o primeiro, movimento sócio-político que contou com 

grande participação das mulheres. Elas organizavam campanhas para 

arrecadar fundos, escreviam artigos para os jornais discursarem. Surgiram as 

primeiras revistas e jornais feministas, principalmente no Rio de Janeiro, que 

defendiam até o direito das mulheres de frequentar a universidade, de voltar e 

se divorciar. Essas publicações tinham uma razoável penetração nas camadas 

populares. 

        Algumas mulheres da classe média e alta buscaram a emancipação nos 

estudos. Formaram-nas primeiras advogadas e médicas brasileiras. Mas as leis 

proibiam sua atuação profissional. 

       O início do século XX marca o processo de autonomização da mulher, 

mais participativa e ativa em todos os setores e se formos discorrer sobre tal, 

teríamos um tratado de Educação e História. Porém apesar de todo o 

progresso, a mulher ainda continua submissa e sem descobrir seu espaço, 

identidade e potencial. 

 

1.4. O culto à Grande Mãe atualmente 

 

      O século 21 começa não só com a discussão sobre a participação das 

mulheres nas instâncias políticas e a discussão de propostas concretas para 

superar o desequilíbrio na participação da mulher nas instâncias de poder, mas 

também com o questionamento dessas mesmas estruturas de poder, 

construídas através da exclusão das mulheres, mas também com  o 

ressurgimento dos valores e da busca do Sagrado Feminino, simbolizando a 

necessidade de uma cura profunda da psique individual e coletiva, levando a 
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uma expansão da consciência para assegurar a renovação planetária no 

próximo milênio. 

        Assim, segundo  Faur (2011)  

A volta da Deusa não significa o retorno às antigas religiões; o 
que ela prenuncia é uma nova forma de validação dos valores 
femininos, uma nova cosmologia centrada na Terra, uma nova 
ética enraizada na conscientização e reconhecimento das 
tradições e mitos do passado, mas para nos reconectar com a 
energia amorosa e compassiva da Grande Mãe precisamos 
passar por mudanças profundas na nossa maneira de pensar e 
agir, abrindo mão do jogo de poder, competição, retaliação, 
vitimização e opressão (características do patriarcado) e 
desenvolver a tolerância, a solidariedade, a compreensão e 
apoio mútuo, ultrapassando as diferenças e as cisões 
dualistas, em busca da pacificação interna e externa, em um 
empenho global para honrar e preservar Gaia, a nossa Grande 
Mãe.(FAUR,2011:). 

 

           Uma vez despertadas memorias ancestrais e estabelecida a conexão 

com a lembrança adormecida do primeiro impulso religioso humano centrado 

em uma mãe criadora, dificilmente a mulher abandonará esse caminho, que 

levará de volta para a verdadeira fonte divina e ao encontro de si mesma. 

         A deusa era o símbolo da unidade de toda a vida e da natureza, 

respeitada e venerada como algo sagrado e misterioso, presente em tudo: na 

agua e na terra, nas grutas e montanhas, nos animais, peixes e pássaros, nas 

arvores e flores, nas estrelas e no vento, nos homens, nas mulheres e nas 

crianças. 

           Segundo Carol Christ, autora de Rebirth of the Goddess, (apud FAUR, 

2011:44) 

As imagens e invocações da Deusa acabam com o controle 
masculino que formou os nossos conceitos, não somento de 
Deus, mas de todo o poder universal”. Os vislumbres intuitivos 
sobre a Deusa podem ser repentinos, mas também podem 
levar um tempo para mudar nossos paradigmas, pois precisam 
ser assimilados pela nossa mente e vividos e expressos nas 
nossas atitudes e ações. FAUR, 2011:44) 

 

             Ainda em Faur (2011:44) há uma opinião fantástica do  teólogo 

dominicano Matthew Fox  que postula o conceito de Deus como Mãe e Filho e 
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aponta a responsabilidade dos homens para desenvolver a “mãe interior”, que 

simboliza o dom da criatividade e nutrição. Sua proposta coincide com uma das 

definições da espiritualidade feminina como “o caminho que desenvolve as 

qualidades nutrizes e protetoras latentes em homens e mulheres, o amor 

manifestado na realidade”. 

          O respeito pelo corpo feminino, como fonte de poder, saúde, prazer, 

beleza e arquivo de experiências passadas, em muito contribuiu para que as 

mulheres aceitassem e afirmassem suas verdadeiras identidades, 

redescobrindo que o corpo físico é a manifestação da força vital criativa, com 

atributos inerentes à sua essência e um elo de ligação com a Mãe Natureza. 

(FAUR, 2011:44) 

          Sugere-se aqui que o grande desafio do século XXI para a mulher é a 

recuperação da sexualidade feminina no que a psicoterapeuta, escritora e 

militante feminista Deena Metzger chama de ressacralização da sua 

sexualidade De acordo com (Deena Metzger apud FAUR, 2011) 

 As mulheres estão adotando atitudes e estilos masculinos com 
medo de expressar sua verdadeira natureza, reprimida e 
condenada como algo pecaminoso e diabólico. Por isso elas se 
“armam” e perpetuam padrões culturais e comportamentos 
masculinos e nocivos, É preciso que ocorra o “desarmamento 
interior” e a adoção de um modelo feminino autentico, 
baseando nos atributos e valores da Deusa. ( Deena Metzger 
apud FAUR, 2011:47) 

 

            Quando as mulheres estiverem plenamente conscientes do seu 

verdadeiro poder, elas vão poder usá-lo para se transformar e mudar o mundo 

ao seu redor. Em vez de direcionar o poder para competir ou dominar (poder 

sobre alguém), elas vão usá-lo para se tornarem poderosas, sem serem 

agressivas ou competitivas, mas apenas utilizando o seu poder interior. (FAUR, 

2011:47) 

 

1.5. Os círculos como alternativas de resgate 
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          Dos símbolos sagrados o círculo é o mais antigo e o mais representativo. 

Vários mitos que tratam do surgimento e evolução do cosmo mencionam o 

útero primordial, o ovo cósmico, o ventre da terra e a roda sagrada.  Era 

reverenciado pelos povos antigos como a representação da unidade e da 

perfeição da fonte criadora. Em muitas culturas tribais as casas e templos eram 

construídas com formas redondas ou em semiesféricas. 

          Nos rituais é representado para mudar a forma pensamento linear e 

recriar a dimensão magica de um “espaço entre mundos”. É também 

considerada, a forma perfeita por ser perfeito, seguro, harmônico e sem um 

começo e sem um fim. Representa em quase todas as sociedades o ideal de 

igualdade 

          Atualmente existem vários grupos de trabalho para que o resgate do 

Sagrado Feminino seja feito, através dos Círculos de Mulheres, que através de 

bate-papos, danças, estudos de temas, permitem que a mulher resgate o seu 

poder pessoal e com isso possa desempenhar de forma mais saudável os seus 

papéis de mãe, esposa, mulher e profissional, tornando-as mais felizes e 

realizadas. 

          Segundo a  escritora Beverly Engel, apud  Faur (2011:pag 60) os valores 

que modelam e sustentam os círculos femininos são: 

 

• Respeitar a diversidade humana e natural ; 

• Preservar a terra e o meio ambiente; 

• Confiar na criatividade e sabedoria inatas; 

• Empenhar-se em conciliar; 

• Combater todo ato de violência ; 

• Trocar os julgamentos pela compaixão ; 

• Praticar atos de generosidade e gratidão; 

• Substituir o consumismo pela simplicidade; 

• Acreditar na liberdade de expressão individual (religiosa, ideológica, sexual); 

• Honrar e auxiliar os idosos ; 

• Agradecer aos líderes espirituais e aos ancestrais; 

• Reverenciar a grande Mãe;               Faur (2011:pag 60) 
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         Assim para restabelecer a sincronicidade natural, a mulher deve se 

reconectar à Lua, observando a relação entre as fases lunares e seu ciclo 

menstrual. Compreendendo o ciclo da Lua e a relação com o seu ritmo 

biológico, a mulher contemporânea poderá "cooperar" com seu corpo, fluindo 

com os ciclos naturais, curando seus desequilíbrios e fortalecendo sua psique. 

(Mirella Faur, Anuário da Grande Mãe) 

       De acordo com Estés(1998): 

 

 A vida da mulher moderna levou-a à perda do contato e 
sintonia com seu corpo e com a energia das forças da natureza 
e principalmente a energia da Lua. Tal distanciamento gerou 
problemas com relação ao ciclo menstrual, tais como TPM, 
cólicas, ciclo desordenado, entre outros, ocasionados pela não 
aceitação de sua natureza. Hoje em dia existem médicos que 
prescrevem medicamentos para que a mulher deixe de 
menstruar e se livre definitivamente desse “incômodo”. Sem 
atentar para os problemas fisiológicos que podem surgir, além 
vários desequilíbrios hormonais emocionais e psíquicos 

 

Cap 2  A mãe e a visão sistêmica de Bert Hellinger 

 

         A compreensão de nosso destino e o assentimento a ele estão no cerne 

do trabalho das constelações. Chamamos de destino as forças que, vindas do 

passado, nos ligam inelutavelmente ao efeito bom ou funesto de certos 

eventos. O efeito dos acontecimentos nos é imposto, quer o queiramos ou não, 

e não temos a possibilidade de interferir nele. A força do destino se revela, em 

relação a acontecimentos traumáticos numa família, de uma forma às vezes 

inquietante. Nas constelações experimentamos constantemente, e de modo 

impressionante, que somos muito pouco livres e reeditamos em própria vida, 

sem o saber nem querer, destinos passados e acontecimentos dolorosos, 

numa espécie de compulsão repetitiva. O efeito maior das constelações 

consiste em nos fazer perceber como, sem necessidades próprias, revivemos 

necessidades passadas e não aquietadas de outras pessoas, como se o que 

passou tivesse de ficar em paz e se tornar definitivamente passado. 
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        Bert Hellinger propõe nas Constelações Familiares o resgate da família 

levando-a a ser capaz de conduzir e transformar seus problemas num campo 

de sanação e a tornar possível, a todos os membros da família, iniciar uma 

jornada em direção à felicidade. A questão da culpa não tem lugar nas 

Constelações, mas acima de tudo o resgate daquele que foi excluído. 

         Em um dos trechos mais bonitos do livro A Cura, Hellinger (2014) 

ressalta:  

 

Está escrito na Bíblia: “Deus criou o homem à sua imagem”. 
Em seguida vem um trecho inquietador, algo como: “Ele o criou 
como homem e mulher”. Assim, para Deus, se é que posso 
dizer algo assim, os hemisférios do cérebro não eram 
separados. 

Para nós eles são separados. Percebemos, ao contrário de 
Deus, o homem e a mulher como separados. Porém, o homem 
sozinho não é a imagem de Deus e a mulher sozinha não é a 
imagem de Deus. Apenas juntos correspondem à imagem de 
Deus. 

O homem sozinho é incompleto. Apenas com a mulher ele se 
torna pleno. Todavia, ele faz distinções entre si mesmo e a 
mulher. O mesmo vale para a mulher. 

O homem sozinho é incompleto. Apenas com a mulher ele se 
torna pleno. Todavia, ele faz distinções entre si mesmo e a 
mulher. O mesmo vale para a mulher. 

O ser só se torna ser quando consegue unir o masculino e o 
feminino em si, em todos os aspectos. 

Existem várias distinções que, embora não percebamos, são 
uma derivação da distinção entre o homem e a mulher. Por 
exemplo a distinção entre corpo e espírito. Ao invés de mulher, 
dizemos corpo, ao invés de homem, dizemos 
espírito.(HELLINGER,2014) 

 

          Nesse sentido, o caminho espiritual com a sua rejeição ao corpo é, sob 

vários aspectos, a negação da mulher. Por esse motivo, existem vários 

caminhos espirituais que são nocivos ao corpo. Eles anulam a unidade entre 

homem e mulher, dando prioridade a um em relação ao outro. 

          De acordo com Hellinger o que une a ambos é a interiorização e a 

conscientização da importância do reconhecimento da unidade entre ambos, 

da completude das partes. Sozinhas não são nada. 
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          É importante ressaltar que Hellinger fala de unificação, unidade e 

equiparação entre as duas polaridades. Em nenhum momento, apesar de ter 

sido acusado por ser patriarcalista em suas concepções, ele supervaloriza o 

papel e a função do homem em detrimento ao papel e função da mulher. 

         O que ele faz é em um dado momento apontar a importância da mãe para 

a realização da família e num outro dado momento apontar para a necessidade 

de resgate do pai que foi excluído em função da supervalorização da mãe. Isso 

não é discurso de Hellinger. É a  realidade.         

          Assim a  mãe representa um papel de destaque na Terapia de Hellinger, 

mas isso não exclui a importância do pai. Acima de qualquer concepção sexista 

as Constelações Familiares visam buscar o equilíbrio nas relações, a 

recolocação no lugar daquele que foi excluído, o respeito a hierarquia que 

representa a direção para o sucesso em qualquer instância da vida.  

           Para  Hellinger (1998: 151) Esta hierarquia define a relação energética 

entre os membros da família. Todos os integrantes do grupo devem tomar o 

seu lugar de acordo com o seu nível de pertença, para que o sistema e os seus 

membros possam prosperar. Os pais vieram antes dos filhos. Em 

consequência têm a responsabilidade pelos seus filhos. Às vezes, quando um 

pai está debilitado, um filho tenta tratar dele. Quando esta situação se instala, 

denomina-se parentificação do filho. Isto é danoso, não só para o filho 

envolvido, mas também para todo o sistema familiar. Existe uma hierarquia 

similar, mas menos intensa entre irmãos e irmãos, respeitando a sua ordem do 

nascimento. 

        De acordo com Hellinger a energia básica de todo sistema familiar se 

expressa através do amor. Quando se refere a amor refere-se ao amor 

positivo, aquele que faz crescer e que ajuda, mas também ao sentimento 

negativo que encarcera , que adoece e escraviza. 

           Nem sempre as causas estão em acontecimentos desta vida e sim na 

energia básica que flui na família, no sistema familiar, envolvendo relações 

interpessoais de gerações anteriores. Para que o amor "dê certo", é necessário 

que haja o conhecimento e o reconhecimento da energia oculta do amor 

negativo. 
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O primeiro ponto é que os pais não só dão vida, mas dão a 
seus filhos também as energias positiva e negativa que 
possuem. Eles não podem influenciar essa energia. Os filhos 
nada podem excluir, nem acrescentar à ela. Só aceitando-a, 
essa energia poderá fluir de forma positiva e benéfica, apesar 
de muitas vezes estar repleta de amor negativo. Aceitar 
significa assumir a vida e o próprio destino, tal como nos foi 
dado através dos nossos pais. Com os limites que nos sãos 
impostos e com as possibilidades que são concedidas. Com a 
energia, destinos, sucessos e culpas de nossa família. Com 
tudo o que houver nela de bom e de ruim, de leve e de pesado. 
Ato de libertação (HELLINGER, 1998:157). 

                 

          Faz parte da aceitação dos filhos que digam a seus pais: "Eu sei que 

vocês me deram tudo que possuíam. Eu sei que o que recebi é o bastante para 

assumir minha vida. Eu aceito com amor". O efeito destas frases atua muito 

fundo: os pais concluem sua tarefa e os filhos se tornam livres para viverem a 

própria vida com respeito aos pais, mas sem dependência energética. 

         Por ser a geradora a mãe vem primeiro na hierarquia sistêmica e ganha 

representatividade e força enquanto mulher na terapia.  A energia feminina é 

muitas vezes retratada em Hellinger, quando fala da importância do ato sexual. 

Segundo ele a consumação sexual constitui o maior ato humano possível. 

Nenhuma outra ação humana está mais em harmonia com a ordem e a riqueza 

da vida e expressa melhor nossa participação na totalidade ou traz consigo 

prazer tão intenso e, em consequência, tão delicioso sofrimento. Nenhum ato 

oferece tantas recompensas ou acarreta tantos riscos,exigindo mais de nós e 

tornando-nos sábios, compreensivos e humanos, quanto a tomada do outro, o 

conhecimento do outro e a união com o outro no amor. Comparativamente, as 

outras atividades humanas parecem mero prelúdio,repetição,alívio ou 

conseqüência- uma imitação precária. (HELLINGER, 2005) 

           Para ele a expressão sexual do amor representa também o nosso ato 

mais humilde. Em nenhuma outra circunstância nós nos expomos tão 

completamente, denunciando a mais cabal vulnerabilidade. 

          A retomada da mãe enquanto geradora em Bert Hellinger é também o 

reconhecimento da mulher em toda sua plenitude. A mãe feliz é antes mulher 

plena realizada em seus aspectos mais profundo e por vezes mais negados. 
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          Hellinger ressalta que a forma que alguém se posiciona perante sua mãe 

é a mesma forma que se posiciona perante seu próprio corpo. Aquele que se 

sente separado de sua mãe e se afasta dela sente-se, da mesma forma, 

separado de seu corpo, distanciando-se também dele. 

          Assim, Hellinger (2014) 

 Em determinados caminhos espirituais nos quais muitos 
desejam ascender, muitas vezes de forma terrivelmente 
exagerada, como por exemplo os estilitas da antiguidade cristã 
ou, em nossa época, vários iogues, a mãe é eliminada. O 
mesmo observamos no caso de Jesus, segundo o que nos foi 
transmitido, quando rejeita sua mãe e vê seu Deus como pai. 

Como é que tais pessoas reencontram seus corpos? Quando 
reencontram suas mães. Quando, após a separação dela, seja 
qual for o motivo, reencontram-na com amor, novamente em 
sintonia com a vida como um todo. 

 Como as ajudamos e a nós próprios quando reconhecemos a 
forma como elas e nós nos posicionamos diante de nossa mãe 
e nos sentimos separados dela? Como servimos à sua e à 
nossa saúde de uma forma abrangente e duradoura? 

Nós e elas retornamos com amor à nossa mãe. (Hellinger 
2014). 

 

         Podemos tomar essa fala de Hellinger e concluir assim que reencontrar a 

Deusa é também de fato encontrar o caminho para a mãe. E vice versa: 

quando encontramos a mãe, nos realimentamos, reverenciamos a ela, estamos 

plenos e infinitos no caminho da Deusa. 

          Em Clarissa Pinkola Estés (1994,pag: 57) encontramos que, embora  

grande parte  da psicologia dê ênfase às causas familiares na angústia dos 

seres humanos, o componente cultural tem o mesmo peso, pois a cultura é a 

família da família. Se a família da família sofre de várias enfermidades, todas 

as famílias dentro daquela cultura terão de lutar com os mesmos 

inconvenientes. Há um ditado que diz que a cultura cura. Se a cultura tem essa 

propriedade medicinal, as famílias aprendem a curar. Elas lutarão menos, 

serão mais reparadoras, ferirão muito menos, serão muito mais gentis e 

carinhosas.  

         A mãe é a geradora mas é também a curadora na família, seja na visão 

da religião da Deusa, seja na visão da psicologia, seja na visão de Bert 
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Hellinger. Numa cultura que a mãe é rejeitada dessa sua possibilidade e desse 

seu poder nasce o medo, o grande predador do ser humano.  

Numa cultura dominada pelo predador, toda nova vida que 
precisa nascer, bem como toda velha vida que precisa partir, é 
incapaz de se movimentar, e a vida espiritual dos seus 
cidadãos sofre um congelamento tanto pelo medo quanto pela 
inanição espiritual. Contudo, mesmo numa cultura opressora, 
em qualquer mulher na qual a Mulher Selvagem ainda viva e 
viceje ou apenas cintile, haverá perguntas-chave sendo feitas, 
não só aquelas que nos são úteis para o insight particular de 
cada um, mas também aquelas que tratam da nossa cultura. “O 
que está por trás dessas proibições que vemos no mundo 
exterior?” “Que parte boa ou útil no indivíduo, na cultura, na 
terra, na natureza humana foi morta ou está morrendo por 
aqui?” Uma vez examinadas essas questões, a mulher está 
capacitada para agir de acordo com sua própria competência, 
com seu próprio talento. Tomar o mundo nas mãos e agir com 
ele de um modo inspirado e fortalecedor da alma é um 
poderoso ato do espírito selvagem. (ESTÉS, 1994) 

 

         É por esse motivo que a consciência do resgate da natureza sagrada das 

mulheres precisa ser preservada — e até mesmo, em alguns casos, protegida 

com extrema vigilância para que não seja de repente sequestrada e 

estrangulada. É importante alimentar essa natureza instintiva, abrigá-la, dar-lhe 

condições de expansão, pois mesmo nas condições mais restritivas da cultura, 

da família e da psique, a paralisia é muito menor nas mulheres que mantiveram 

seu vínculo com a natureza instintiva profunda. Embora haja danos se uma 

mulher for presa e/ou induzida a se manter ingênua e submissa ainda sobra 

energia suficiente para superar o carcereiro, escapar dele, correr mais do que 

ele e, finalmente, dividi-lo e desmanchá-lo para seus próprios usos 

construtivos. 

 A consciência é a saída da caixa, é a saída da tortura. É o 
caminho que leva para a redenção. E as mulheres têm o direito 
de lutar com unhas e dentes para chegar a ele e nele se 
manter. A cura, tanto para a mulher ingênua quanto para a que 
teve os instintos fragilizados, é a mesma: tente prestar atenção 
à sua intuição, à sua voz interior; faça perguntas; seja curiosa; 
veja o que estiver vendo; ouça o que estiver ouvindo; e então 
aja com base no que sabe ser verdade. Esses poderes 
intuitivos foram concedidos à sua alma no instante do 
nascimento. Eles estão cobertos talvez por anos e anos de 
cinzas e excrementos. Isso não é o fim do mundo, pois é 
sempre fácil livrar-se da sujeira com água. Se você arrancar 
aqui um pouco, esfregar ali e adquirir alguma prática, seus 
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poderes perceptivos podem ser restaurados ao seu estado 
primitivo. (ESTÉS, 1998: 59) 

 

         Ao recuperar esses poderes das sombras da nossa psique, deixaremos 

de ser simples vítimas das circunstâncias internas ou externas. Não importa de 

que forma a cultura, a personalidade, a psique ou outra força qualquer exija 

que a mulher se vista ou se comporte; não importa como eles todos possam 

desejar manter as mulheres vigiadas por suas damas de companhia, 

cochilando por perto; não importa que tipo de pressão tente reprimir a 

expressão da alma da mulher, nada disso pode alterar o fato de que uma 

mulher é o que é, e que sua essência é determinada pelo inconsciente, o que é 

bom. Mulher precisa estar disposta a arder, arder de paixão, arder com as 

palavras, com as ideias, com o desejo por não importa o quê que ela realmente 

aprecie. É de fato essa paixão que provoca a efervescência, e as ideias 

significativas da mulher são o alimento para sua alma. 

 

2.1.  O círculo e o perdão: Os rituais na constelação familiar 

 

         Nas constelações familiares, os rituais desempenham um importante 

papel. Abre-se aqui um círculo que representa assim como nos rituais pagãos, 

a cura. O ritual, como um procedimento repetido da mesma forma, associa-se 

às dimensões mais profundas da realidade. Nele são experimentadas forças 

anímicas que não podem, sem perder seu sentido, ser transmitidas pela 

simples linguagem. De acordo com Hellinger três rituais podem explicar a 

Constelação como um todo : 1) a reverência,  2) o deitar-se ao lado dos mortos 

3) a fileira dos antepassados. A inclinação e a reverência. 

          De acordo com Braga (2011) 

 Na reverência, a pessoa que coloca sua família inclina-se 
diante de seus pais. Ela se inclina diante do destino que atua 
em sua família e das pessoas que carregam esse destino. A 
reverência é entendida de modo mais amplo do que a 
inclinação profunda. 

 Na inclinação profunda, muitas vezes até o chão, uma pessoa 
deixa cair a presunção, sobretudo em face do pai ou da mãe. 
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Tal gesto é indicado quando alguém permanece na recusa de 
se mover em direção aos pais, fez-lhes graves acusações ou 
talvez mesmo cometeu atos contra eles. Mesmo quando 
alguém, por amor ou orgulho, se coloca acima dos pais e com 
isso os perdeu internamente e às vezes também externamente, 
a inclinação profunda libera. Esse gesto restabelece o desnível 
entre os pais e o filho e é muitas vezes a condição para que o 
amor volte a fluir. Não raramente, a inclinação profunda leva 
uma pessoa a lágrimas abundantes, nas quais a compulsão da 
presunção e talvez também a culpa podem se dissolver. 

A reverência é um gesto abrangente de respeito e homenagem 
e de soltar-se. Por ela são honradas pessoas que nos 
precederam, juntamente com seus destinos. Através dela 
aceitamos os efeitos que o destino de outros trouxe à nossa 
própria vida e nos desprendemos desse destino. Pela 
inclinação algo pode "declinar", isto é, caminhar para seu fim, 
de forma a poder passar depois de algum tempo, mesmo 
quanto a seu efeito. 

 Deitar-se ao lado dos mortos. Se alguém morreu no sistema e 
queremos perceber o efeito de sua morte sobre a família, 
podemos virar para fora o representante da pessoa morta e 
afastá-lo da família alguns passos. Se alguém teve uma morte 
trágica ou se sua morte não foi devidamente considerada e 
honrada, pode-se fazer com que seu representante se deite no 
chão, geralmente de costas. Isto provoca geralmente reações 
muito fortes na constelação, pois o ato de morrer e a morte são 
sentidos com todo o seu efeito. Talvez alguém queira deitar-se 
ao lado da pessoa morta, ou esta queira ser abraçada mais 
uma vez, ou uma mãe ao morrer queira tomar, mais uma vez, 
seu filho nos braços, ou os vivos se curvam. Freqüentemente 
não houve uma despedida entre vivos e mortos, que então 
pode ser resgatada. (BRAGA, 2011) 

           Antigamente, no trabalho anterior de constelações familiares ainda se 

procurava uma solução para a constelação. No novo trabalho de Constelações 

Sistêmicas Familiares ou Movimentos da Alma o constelador renuncia até 

mesmo à intenção de encontrar uma solução para o cliente e deixa-se guiar 

pelos movimentos de todo sistema em uma postura totalmente 

fenomenológica. 

          São os movimentos da alma aqui que leva o cliente ao caminho de volta 

para sua essência, seu interior, a resposta às suas buscas. Essas respostas 

nem sempre são imediatas, mas vão se delineando a partir daí. 

          Isso é uma ideia de círculo e certamente ao tocar no infinito do ser 

humano é um rito de passagem, um círculo sagrado. 

          De acordo com Estés (1988) 
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 Cada mulher que resgate sua intuição e seus poderes dispõe 
dessa capacidade de ver e de pressentir, é preciso fazer algo a 
respeito do que se viu. Possuir uma boa intuição e um poder 
considerável gera trabalho. Gera trabalho, a princípio, pela 
observação e compreensão das forças e desequilíbrios 
negativos tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. 
Também provoca o esforço no sentido de reunir a disposição 
necessária para fazer algo a respeito do que se vê, seja para o 
bem, ou pelo equilíbrio, seja para permitir que alguma coisa 
morra. Estés (1988) 

 

              É importante que a mulher nunca desista desse resgate, que saia do 

seu exílio, seja ele imposto ou auto imposto e busque no seu guia interior os 

lampejos do caminho. 

  

Considerações finais 

 

        Milênios de supremacia e domínio patriarcal despojaram as mulheres de 

seu poder inato e negaram-lhe até mesmo seu valor como criadoras e 

nutridoras da própria vida, tanto a constelação familiar quanto os círculos 

sagrados podem ajudar a devolver essa auto estima que lhes foi tirada sem 

porém descaracterizar o papel essencial do homem nessa jornada de busca e 

cura interior. 

      É preciso entretanto sair do papel de vítima. Aguardar, esperar e confiar 

certamente são o direcionamento da alma. Mas a vitimização é uma postura 

interior que pode e deve ser debelada. 

        É um processo de auto resgate , de assumir-se em sua posição, gênero , 

em seu corpo e seu espaço, é perceber-se uma com a natureza, não sentir-se 

desvinculada da Terra. É sara suas feridas e assim curando seu passado, seu 

presente e seu futuro. As gerações e acultura dependem desse resgate. 

          Conclui-se aqui com uma frase de Clarissa Pínkola Estés que resume e 

muito o que é esse resgate e essa interiorização da essência do feminino 

sagrado. 

      Por isso, se precisarem, as mulheres pintarão céus azuis 
nas paredes da prisão. Se a meada se queimou, elas fiarão 
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mais. Se a colheita estiver destruída, elas farão outra 
semeadura imediatamente. As mulheres desenharão portas 
onde não houver nenhuma. E elas as abrirão e passarão por 
essas portas para novos caminhos e novas vidas. Como a 
natureza selvagem persiste e triunfa, as mulheres persistem e 
triunfam. (Estés,1998) 

 

             Onde existe uma mulher ferida, existe uma cultura ferida e uma Deusa 

que chora. Definitivamente não é esse o chamado da mulher. Uma mulher não 

pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se 

transforme. Ela pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo 

mesma, negando as projeções desvalorizadoras, resgatando seu corpo. 

Assumindo a plenitude de sua sexualidade que é a alegria do seu corpo. Essa 

dinâmica do amor-próprio e da aceitação de si mesma são o que dá início à 

mudança de atitudes na cultura. 
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