
 

 

MÉXICO SAGRADO DÍAS DE MUERTOS 2022 
 

O México, considerado uma das culturas mais antigas e poderosas do mundo, celebra o dia 
de finados com uma grande festa: cores, músicas, sabores, aromas, vestimentas, etc, são colocados 
em altares dedicados aos mortos, aos antepassados. Acredita-se que nesses dias, o véu que separa 
o mundo dos vivos do mundo dos mortos cai, e nossos entes queridos que já partiram, voltam aos 
seus lares para um pequeno tempo de convívio. Todos os anos assim acontece.  

A cerimônia para nossos mortos são dias de preparação, dias de festa, aonde se constroem 
altares com oferendas abundantes: as comidas que eles mais gostavam, preferências quanto a 
música, roupa, objetos pessoais, e até seus vícios.  

São dias de contentamento, de agradecimento pela vida que nos chega através deles, de 
conexão, de convivência e interação. Por isso tanta alegria, tanto cuidado e carinho na hora da 
construção dos altares, pois desta forma os recebemos com toda nossa reverência e amor. 

 
TEPOZTLÁN, lugar onde o grupo ficará hospedado, é considerado um vale mágico no México 

desde época pré-hispânicas e, é até hoje, rota de peregrinação. Lugar de cura desde tempos 
antigos, foi hospital na época da revolução mexicana e até hoje, tem um pouco essa função: 
concentra terapeutas e pessoas em busca de autodesenvolvimento e cura, que chegam de todas as 
partes do mundo. Rodeado de montanhas de pedras vulcânicas muito antigas, que criam um campo 
vibracional diferente do habitual, propicia um contato profundo com nosso inconsciente e com 
outros níveis de realidade. Ficaremos hospedados na Casa Azul. 
 Veja o site:  https://casaazuldetepoztlan.com.mx/index.php/inicio/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMAÇÃO 
 
 
PRIMEIRO DIA - 30/10 - domingo  
 

09:55 Embarque no Aeroporto de Guarulho – SP 

17:30 Hora local, chegada ao Aeroporto Internacional da Cidade do México – 
Translado de van até Tepoztlán. Instalação e jantar na Casa Azul. 

 
 
SEGUNDO DIA - 31/10 – segunda 
 

07:00 Saudação ao sol. Corpo Sonoro com ênfase no desbloqueio da percepção. 
Tensegridade: trabalho corporal e energético vindo do México Antigo 

08:00 Café da Manhã. 

09:30 Abertura do trabalho espiritual com Santiago Ortella.  

Construção da Roda de Medicina Ancestral, com oferendas de flores, velas, 
bebidas, e copal (resina para limpeza energética).  

Apresentação e Integração do grupo  

Cerimônia às 4 direções 

Os 4 compromissos toltecas 

Visita ao cemitério de Santiago de Tepetlapa, pueblito onde fica Casa Azul 

 

13:00 Almoço 

15:00 Café na Pousada do Tepoztlán, com vista para as montanhas 

- Visita ao Mercado de alimentação e artes de Tepoztlán 

 - Compras das Oferendas para os altares 

- Tempo livre 

 

17:00 Banho de jacuzzi com processamento das experiências 

19:30 Jantar 

21:00 Meditação e relaxamento 

 
 



 

 
 
TERCEIRO DIA - 01/11 – terça 
 

07:00 Saudação ao sol. Corpo Sonoro com ênfase no desbloqueio da percepção. 
Tensegridade: trabalho corporal e energético vindo do México Antigo 

08:00 Café da Manhã. 

09:30 O Caminho do Guerreiro - Filosofia e Práticas Espirituais do México Antigo. Roda 
de conversa sobre a morte segundo a tradição mexicana: perguntas e respostas.  

Construção dos altares 

 

13:00 Almoço 

15:00 Contar estórias interessantes ou engraçadas sobre eles 

Exercícios de Constelações Familiares: honrando nossa ancestralidade 

Convivência com o altar 

Conversando com nossos mortos 

Convidando-os para nossa festa: tambor, dança e canto 

 

17:00 Banho de jacuzzi com processamento das experiências 

19:30 Jantar 

20:30 Meditação: A Morte como Conselheira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
QUARTO DIA - 02/11 – quarta 
 

07:00 Saudação ao sol. Corpo Sonoro com ênfase no desbloqueio da percepção. 
Tensegridade: trabalho corporal e energético vindo do México Antigo 

08:15 Saída para o café da manhã no mercado de Tepoztlán 

13:00 Almoço 

14:30 Convivência com o Altar 

Recapitulacão: técnica de restauração energética, vinda do México antigo.  

O que deixar morrer. 

Cerimônia de agradecimento 

 

17:00 Banho de jacuzzi com processamento das experiências 

19:00 Jantar 

20:30 A última dança do guerreiro. 

-Testamento Vital: como você quer viver sua morte? Documento escrito 
especificando como você quer morrer 

 

QUINTO DIA - 03/11 – quinta 
 

07:00 Saudação ao Sol e desconstrução dos altares 

08:00 Café da manhã 

09:30 Saída de Tepoztlán e ida à Cidade do México 

11:30 Visita guiada ao Museu Nacional de Antropologia e depois tempo livre no 
museu 

 

14:30 Tempo livre no Museu 

16:00  Ida ao Aeroporto Internacional da Cidade do México. Término de nosso 
trabalho. Volta Brasil com embarque previsto para às 19h20 ao Aeroporto 
Internacional de Guarulhos - SP  

 



 

 
 
COORDENAÇÃO 
 
Santiago Ortella, xamã e médico tradicional olmeca, guardião da sabedoria do México Antigo, nos 
ajudará a construir os altares para nossos mortos, segundo essa Tradição. Esses altares vão honrar 
nossa ancestralidade e, de forma cerimonial, cantaremos, dançaremos, falaremos sobre a morte 
sem tabu, lembraremos nossos mortos através de fatos interessantes, e os convidaremos para viver 
conosco essa grande festa. 
 
Sandra Sofiati, psicóloga formada pela USP em 1975, trabalha como psicoterapeuta há 47 anos. Fez 
especialização em Bioenergética, na Escola do Desvendar da Voz, em Pathwork e em Constelações 
Familiares. Foi professora do Instituto Sedes Sapientiae, Senai e Unifesp, ensinando o método de 
Terapia de Corpo e Voz Corpo Sonoro, idealizado por ela. Leva grupos ao México no programa 
cultural e terapêutico México Sagrado há 26 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE FINANCEIRA 
 
O programa México Sagrado Días de Muertos 2022, que se realizará de 30 de 
outubro a 3 de novembro de 2022, terá o valor de 1.100 dólares. Esse valor deverá 
ser pago em duas etapas:  

1ª etapa: 500 dólares deverão ser pagos no Brasil até 10 de outubro, em 
espécie ou em reais, segundo a cotação do dólar turismo do dia do pagamento. 
Esse valor poderá ser parcelado, e vamos conversar sobre o número de 
parcelas, caso a caso. 
2ª etapa: 600 dólares em espécie no dia da chegada no México.  

 

 

Nestes valores estão inclusos: 



 

- traslado de van, do Aeroporto Internacional da Cidade do México até Casa Azul de 
Tepoztlán; 
- 4 pernoites na Casa Azul de Tepoztlán, com as 3 refeições do dia inclusas; 
- trabalho cerimonial dirigido por Santiago Ortella, com o apoio de sua companheira 
Bety; 
- coordenação e trabalho terapêutico de Sandra Sofiati; 
- volta de van para o Aeroporto Internacional da Cidade do México, passando pelo 
Museu Nacional de Antropologia, com entradas inclusas e visita guiada. 
 Obs:  A parte aérea e turística é de responsabilidade de cada viajante. 
 
 
Ficha de Inscrição 

 
 
Nome:  
 
Profissão:  
 
Data de Nascimento:  

 
RG:  

 
Email: 
 
Endereço:  
 
Cidade:  

 
Estado: 

 
País:  

 
DDD:  

Tel. Res:  
 

Cel:  Whatsapp: 

 
Contatos 
no Brasil 

Tel. Res:  Cel:  Whatsapp:  
 

Outras observações: 
 

 
 

Acordos 
 
Algumas condições a serem consideradas no momento da decisão de participar 
do programa México Sagrado Días de Muertos no México: 
 



 

1. A programação tem, no aspecto terapêutico e espiritual, seu principal 
foco, portanto, exige que seus participantes tenham este propósito 
também. Por isso, durante o trabalho, não haverá tempo para compras, e 
estão proibidas a ingestão de álcool ou qualquer outro tipo de droga.  
Haverá percursos a lugares sagrados, e momentos de meditação que 
exigirão silêncio. Iremos praticar o que Don Juan chama de “parar o 
mundo”, “o não fazer” e o “conhecimento silencioso”, vivências que 
fazem parte do caminho do guerreiro tolteca. Como o trabalho é sobre o 
tema da Morte, pressupõe-se também que os participantes tenham 
condições emocionais e interesse em trabalhar este tema. 
 

2. A programação assim como os horários, estão definidos a priori, como 
forma de estruturar o tempo das atividades do grupo. No entanto, 
gostaríamos de deixar claro que costumamos respeitar o ritmo de cada 
grupo, assim como o movimento da energia que conduz o próprio 
trabalho. Ou seja, contamos com sua flexibilidade. Segundo uma velha e 
sábia xamã mexicana, minha mestra já falecida, Doña Modesta: “No 
México, quando a intenção é a cura, nada acontece no tempo previsto; 
tudo acontece no momento propício”.  
 

3. A proposta deste trabalho é realizar atividades coletivas que acontecem 
em horários pré-determinados. É importante, portanto, ressaltar que é 
importante sua disponibilidade e o seu compromisso para conviver em 
grupo. O uso de máscaras será opcional, salvo quando exigido por 
autoridades sanitárias. 
 
 

 

Fale um pouco sobre você 

1. Escreva em algumas palavras, quem é você. 
 
 
2. Indique se você tem ou já teve algum problema de saúde, se toma ou já 
tomou algum medicamento específico, incluindo os psiquiátricos.  
 
 



 

3. Caso faça terapia atualmente, fale um pouco sobre em que ponto você 
está no seu processo de autoconhecimento? 
 
 
4. O que atraiu você a fazer a Viagem Cultural e Terapêutica México Sagrado 
Días de Muertos?   
  
 
5. O que você espera desta experiência? 
 
 
6. Descreva seus hábitos alimentares, e se tem restrição alimentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUITO IMPORTANTE: É recomendação enfática da coordenação que o 
participante contrate um seguro saúde que cubra qualquer despesa que se 
faça necessária, especialmente no caso de Covid-19, e entregar o documento 
abaixo assinado: 
“Eu, ......, estou ciente de que vou participar da viagem ao México em finados 
de 2022, assumindo totalmente os riscos inerentes a questões de saúde, 
eximindo Sandra R. P. Sofiati, coordenadora da viagem, de qualquer 
responsabilidade/custos, por questões médicas.”  

 
 

Sobre Desistências 

Lembrando que parte dos pagamentos aos profissionais que estão 
envolvidos nessa viagem, tanto no Brasil quanto no México, começam a 



 

partir de 10 de julho e, também por causa da complexa logística e 
planejamento, em caso de desistência, a devolução do que foi pago será 
reembolsada, respeitando os seguintes critérios: 

 Desistência até 10 de agosto, devolução de 50% do valor pago até 
então 

 Desistência até 10 de setembro, devolução de 25% do valor pago até 
então  

 Desistência depois do dia 10 de outubro, nenhum valor será devolvido. 
Casos emergenciais serão analisados individualmente.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 


