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O Universo é indiferente a nós. A Natureza, o conjunto de Tudo, move-se connosco mas
nom para nós. Que sentido tem, entom, o que fagamos ou deixemos de fazer nesta vida?
Como deveríamos agir? Existe um guia? Importa sequer?

Por  exemplo,  como  Druidistas  sabemos  que  a  Roda  do  Ano  indica  uns  ciclos
permanentes onde à vez tudo vai rolando. O planeta continua a viajar arredor do Sol, o
Sol a mover-se na galáxia, a galáxia no Cosmos e daí até o imensurável. As marés nom
sabem nem querem saber  da nossa  vida,  como a  Lua ou as  nuvens  sobre  as  nossas
cabeças. Vento, calor ou chuva nom pedem permissom à gente, e tanto tem que nesse
momento nos quadre bem o mal que o furacám cause um cataclismo ou nom, que um
vírus altere os nossos planos de férias ou provoque qualquer outra incidência, mesmo a
morte. Acontece. A vida estava e continuará estando sem nós. Há de facto umha frase
(cuja origem ficou já algo perdida) que diz “a Natureza nom negocia”. Simples e certa.

Isto nom significa que a Natureza careça de ordem. Antes o contrário,  sabemos com
certeza  que esses  ciclos,  expressados  em formas  e  ritmos  (para  nós  sagrados),  som
alicerce da existência.  Sabemos que devemos conhecer intimamente a Natureza para
podermos compreender o nosso papel nela, e aprendermos a nom ir na sua contra, por
fútil e por daninho; de facto, sendo nós Natureza, é óbvio perceber como indo contra
dela imos tamém contra nós mesmos. Lembremos que, embora minúsculos, somos parte
integrante do conjunto, que nom seria tal sem nós. Aprendamos, pois a própria origem
da palavra Druidaria significa conhecimento, e é que na nossa religiom temos um dever
com o conhecimento e com a verdade.

Ora, a indiferença nom implica abandono, pois como Druidistas possuímos um exemplo
importante  que é  o  das  nossas  Deidades.  Entendamos  as  nossas  Deidades  como  se
foram mestres numha escola, onde nom vam querer (nem poder, por contraproducente)
controlar cada aspeto das nossas vidinhas, mas sim fornecer o saber e as ferramentas
básicas para desenvolvermos por um lado a nossa mente para o aqui e o agora, e por
outro aquilo que vai para o Além. 
Perguntemos novamente: sabem os mestres absolutamente todos os detalhes dos seus
alunos? Seria útil mesmo? Nom. Os bons mestres ensinam e mostram, e deixam fazer, e
assim  como  os  mestres  tenhem  a  sua  vida  fora  da  escola  que  os  alunos  ignoram,
acontece à inversa até chamarmos a sua atençom (se for preciso). Diminui o valor do
ensinamento? A qualidade do aprendido? Ao contrário, aumenta a nossa valia e o nosso
crescimento integral.

Em durvate.org explica-se:
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“…  a  maioria  de  nós  crescemos  numha  sociedade  onde  o  divino  disque  é  
misericordioso,  amoroso e que exige aos crentes  sujeiçom às suas  regras em  
troca da concessom da sua ajuda e apoio. No entanto, na nossa crença devemos 
atravessar  umha  porta  que  exige  sacrifício,  demolir  paredes  velhas  para  
começarmos a entender o que o mundo é e qual é o nosso lugar nele.
Embora as Deidades nos ‘acariciem’ com boa intençom, o seu toque derruba  
esses muros que nos rodeiam e que nos impedem compreender, e este pode ser 
um  sentimento  estranho  e  até  doloroso.  Compreendermos-lhes  e  
compreenderem-nos leva tempo, mas depois tudo adquire sentido pleno.”

E  chegados a  este ponto podemos perguntar,  afinal… por quê umha ética?  Por  quê
sequer a preocupaçom perante este panorama que para muitas pessoas pode parecer
desolador, desacougante, insensível? 
Eu poderia dizer que simplesmente porque somos seres autoconscientes, onde o nosso
ser  social  misturado  com  a  nossa  inteligência  fai  com  que  compliquemos  as  nossas
interaçons e interdependências, até o ponto de precisarmos um guia comum. Porque
queiramos  ou  nom  somos  o  agregado  dos  nossos  Devanceiros  (Ancestrais)  e
contemporâneos e temos, aliás, umha projecçom cara o futuro com base no que já vem
de trás. Diz-se em durvate.org:

“As  Devanceiras  som  aquelas  que  luitavam  do  nosso  lado  muito  antes  de  
nascermos. Som as que fizeram possível estarmos aqui agora … Som todas essas 
geraçons que nascerom e morrerom, pensarom e criarom, rirom e chorarom na 
Terra que pisamos. As que se fundirom com ela para enxergarem a cultura que 
nos ensina agora a estarmos no Mundo. As que modelarom a paisagem do nosso 
Lar.
Som tamém todas aquelas pessoas que participarom e contribuírom de forma  
positiva na génese do nosso Povo. Som parte da nossa humanidade partilhada 
numha miríade de linhagens.”

O que sabemos e o que fazemos,  a  nossa supervivência  pessoal  e coletiva,  depende
disso. Portanto, nom era melhor navegarmos da mao como um grande Clan nas ondas do
mar infinito? Nom temos acaso certa experiência já e, como foi dito, umha referência de
quem sabe muito mais ainda? 
Assim, a nossa ética druídica nom pode estar baseada nuns desígnios estranhos a nós,
num medo a umha penalidade ou expectativa dum ganho. O Universo nom se importa e
as Deidades, como parte dele, pode que tamém nom sempre. 

Vejo  aqui  como  os  três  eixos  fundamentais  da  ética  druídica  tomam  força:
Responsabilidade, Honra e Compromisso. Como resumimos em durvate.org:

“A Druidaria acredita na responsabilidade dos nossos actos. Nom há castigos  
nem recompensas,  e por tanto aí reside a liberdade do ser humano: fazer ao  
sentir que tem que ser feito, nom esperando nada em troques. É fácil ser bom 
quando se tem medo dum possível castigo ou se anseia um possível prémio. Mas 
umha pessoa Druidista fai o que tem que fazer porque assim o sente na sua  



responsabilidade, esse é o seu compromisso com o Clan, a sua palavra e acçons 
som a sua honra.            
A Druidaria nom acredita na relaçom directa e automática entre acçom negativa
e castigo, mas sim na retribuiçom, isto é, em desfazer o possível mal feito por  
umha mesma, restaurar a ordem, repor a harmonia”

Está na nossa Honra entom saber valorar o recebido, na nossa Responsabilidade fazer
aquilo  que  é  bom  para  nós  e,  muito  importante,  para  o  Clan,  e  deve  ser  o  nosso
Compromisso continuarmos a transmissom da Tradiçom se é que algum sonhamos com
ser dignos Devanceiros para quem vier no futuro. Ou realmente queremos deixar menos
do que recebemos?  

Entom, a ética será necessária, e necessariamente será umha ética do bem, pois só com o
bem poderemos acrescentar o conhecimento próprio em troca igualitária com o resto.
Desde a IDG complementamos, ademais, com as chamadas Nove Regras (de Conduta),
que podem ser resumidas sucintamente em:

“Sé cortês e educado/a – Sé generoso/a e acolhedor/a – Estuda – Respeita os/as 
outros/as – Sé justo/a e sincero/a – Protege a Terra e a Natureza – Fica saudável,
seguro/a e limpo/a – Nom causes mal nem provoques ódio – Nom sejas parvo/a”

E ainda diria mais: Desfruta. 

É natural,  é lógico,  é humano e até é o vieiro aberto polas  nossas Deidades.  O bem
sementado, a luz branca, há voltar a nós aqui e lá.  
Sementamos luz branca no vazio, sim, porque a luz viaja no frio até que encontra um
corpo que quentar e alouminhar.
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Portal  da  Irmandade  Druídica  Galaica:  http://www.durvate.org,  onde  encontrar  mais
informaçom sobre alguns temas que foram nomeados aqui só de forma muito breve.

Nota final: este texto está escrito em língua galega, seguindo os critérios ortográficos da
Associaçom Galega da Língua e Associaçom de Estudos Galegos.
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