
 

 

Água 
 Pela sua natureza e procedência (mar, rio, chuva e poços), a água contém e-nergia própria.  
  Essa energia é fruto do contato com a natureza (areia, pedras, solo), que re-sulta na capacidade de absorver, acumular ou descarregar energias. 
  Nas mãos das entidades, é utilizada como remédio, como alimento repositor de energias, para descarregar, para purificar, imantar ou ser imantada.   Atabaques  Instrumento de percussão de origem árabe, com armação de madeira, no for-mato de barril,  oco por dentro,  com couro amarrado na parte superior.   Em árabe "at-tabaq" quer dizer "prato".  
  Eles servem para manter o ambiente sob uma vibração homogênea e contribu-em para que os médiuns permaneçam em sintonia. 
  Nos terreiros de Candomblé, o atabaque maior é denominado Rum(som gra-ve), o médio Rumpi(som médio) e o pequeno Runlê ou Lê(som agúdo).  Areia 
   É usada para descarregar.   Banhos  Através da troca energética entre o médium e a natureza, tem a função de esti-mular os fluídos da mediunidade, ativando e revitalizando as funções psíquicas.  
  No caso do banho de descarga, os seus componentes (água, flores, ervas, es-sências), trazem magnetismo que a pessoa vai absorver com o objetivo de eliminar energias negativas agregadas a sua vibratória humana (corpo etérico).   Bebidas  As bebidas são usadas para estabelecer um elo de ligação das freqüências de vibração das Entidades com as nossas, mais materializadas. 
  As Entidades tem a liberdade de escolher este elo de ligação, de acordo com a necessidade e a sua preferência. 
 
  São utilizadas como repositores de energias e/ou para descarregar os mé-diuns.   Coetê / Coité  É um recipiente, feito a partir da casca do côco, que os Pretos Velhos e os Ca-boclos usam para beber.   
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Congal 
  Ao chegarmos em um Templo de Umbanda, via de regra observamos na posição frontal posterior do salão de trabalhos mediúnico-espirituais um ou mais objetos: cruz de madeira, imagens, símbolos, velas, etc. A este espaço especifi-camente destinado a recepcionar um conjunto de peças litúrgico-magísticas, afixadas sobre certas bases, denominamos de Congal, Congá ou Altar. 
  É sabido que as Instituições Umbandistas recebem pessoas dos mais diferentes degraus evolucionais, umas dispensando instrumentos materiais para elevarem seus pensamentos ao plano invisível, e outras tantas, a maioria, ne-cessitando de elos tangíveis de ligação para concentração, afloramento e dire-cionamento do seu teor mental. 
  No que concerne a sugestibilidade, o Congá, por sua arrumação, beleza, luminosidade, vibração, etc., estimula médiuns e assistentes a elevarem seu padrão vibratório e a serem envolvidas por feixes cristalinos de paz, amor, cari-dade e fraternidade, emanados pela Espiritualidade atuante. 
  Imagine uma usina de força. Assim é o templo umbandista. Agora imagi-ne esta usina com três ou mais núcleos de força, cada qual com uma função específica dentro daquele espaço de caridade. 
  Pois bem, o Congá é um destes núcleos de força, em atividade constan-te, agindo como centro atrator, condensador, escoador, expansor, transforma-dor, e alimentador dos mais diferentes tipos de níveis de energia e magnetismo. 
  É atrator porque atrai para si todas as variedades de pensamentos que pairam sobre o terreiro, numa contínua atividade magnético-atratora de recep-ção de ondas ou feixes mentais, quer positivos ou negativos, na forma de pedi-dos, preces, rogativas, agradecimentos, meditações, etc. 
  É condensador, na medida em que tais ondas ou feixes mentais vão se aglutinando ao seu redor, um complexo influxo de cargas negativas e positivas, produto da psicoesfera dos presentes. 
  É escoador, na proporção em que, funcionando como verdadeiro fio-terra (pára-raio) de miasmas e cargas magnético-negativas, as comprime e descarre-ga para a mãe terra, num potente efluxo eletromagnético. 
  É expansor porque, condensando as ondas ou feixes de pensamentos positivos emanados pelo corpo mediúnico e pela assistência, os potencializa e devolve para as pessoas presentes, num complexo e eficaz fluxo e refluxo de eletromagnetismo positivo. 
  É transformador porque, em alguns casos e sob certos limites, funciona como reciclador de lixo astral, condensando-os, depurando-os e os vertendo já filtrados ao ambiente de caridade. 
  É alimentador pelo fato de ser um dos pontos do terreiro a receberem continuamente uma variedade de fluidos astrais, que além de auxiliarem na sustentação da egrégora da Casa, serão o combustível principal para a ativida-de do Congá (núcleo de força). 
  Não! O Congá não é um mero enfeite, tão pouco se constitui num aglo-merado de símbolos e objetos afixados de forma aleatória.  
  O Congá dentro de templos umbandistas sérios tem fundamento, tem uma razão de ser, pois é sustentado pelo Plano Astral e é pautado em bases sólidas, lógicas, racionais e litúrgico-magísticas. 
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Defumação 
 Ato de purificar o ser, o objeto e o ambiente, através da fumaça.  
  É o ato de expulsar o negativo, através de aromas ou essência das er-vas, de acordo com a necessidade da utilização.  
  A essência do defumador, desfazendo-se no ambiente, isto é, misturan-do-se com o éter atmosférico, vai ser “sentida” pelos espíritos.  
  O seu aroma, desperta alguns centros nervosos dos médiuns, fazendo-os vibrar de acordo com as irradiações fluídicas das Entidades. 
  Além de influenciar em nossas vibrações psíquicas, as ervas utilizadas na defumação são poderosos agentes de limpeza vibratória, que tornam o am-biente mais agradável e leve.  
  Ao queimarmos as ervas, liberamos em alguns minutos de defumação todo o poder energético aglutinado em meses ou anos no solo da Terra, além dos próprios elementos constitutivos das ervas. Deste modo, projeta-se uma força capaz de desagregar miasmas astrais que dominam a maioria dos ambi-entes humanos, produto da baixa qualidade de pensamentos e desejos, como raiva, vingança, inveja, orgulho, mágoa, sensualidade, etc. 
  De acordo com o objetivo da defumação, existem diferentes tipos de er-vas, que associadas, permitem energizar e harmonizar pessoas e ambientes, pois ao queimá-las, produzem reações agradáveis ou desagradáveis no mundo invisível.  
  Há vegetais cujas auras são agressivas, repulsivas, picantes ou corrosi-vas, que põem em fuga alguns desencarnados de vibração inferior.  
  Apesar das ervas servirem de barreiras fluídico-magnéticas pra os espíri-tos inferiores, seu poder é temporário, pois os irmãos do plano astral de baixa vibração são atraídos novamente por nossos pensamentos e atos turvos, que nos deixam na mesma faixa vibratória inferior (Lei de Afinidades). Mais um moti-vo para nos mantermos vigilantes quanto ao nível dos nossos pensamentos e atos. 
  Convém lembrar que ao manipular o defumador, deve-se estar concen-trado, a fim de se potencializar seus efeitos, impedindo assim que este ato litúr-gico-magístico, de limpeza psico-espiritual, se transforme apenas em ato mecâ-nico de agitação do turíbulo.   Ervas e Flores - Classificação conforme a fase lunar da Colheita 
Positivas (potencializar): deverão ser colhidas na fase crescente ou cheia; 
Negativas (diminuir): deverão ser colhidas na fase minguante; 
Neutras (neutralizar): deverão ser colhidas na fase nova; 
 Ervas e Flores - Classificação segundo o efeito 
Medicinal: podem ser usadas como tratamento preventivo, tratamento normal da doença e como abortivo rápido e definitivo da doença; 
 

Litúrgico: podem ser usadas para atrair, neutralizar ou repelir energias;  
 

Ritualístico: pode ser usadas como afirmação ou concordância de efeito Litúrgi-co, como equilíbrio entre as forças vibratórias implantadas durante a ação litúr-gica, como discordância com as forças imantadas (toda a vibração atuante no Ser). 
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Fogo 
 Utilizado para acender defumadores, charuto, cachimbo, cigarro e pólvo-ra.  
  O fogo na pólvora produz o som, o deslocamento de ar e a fumaça, usa-dos para romper o campo magnético e promover a desagregação das energias negativas dos médiuns e do ambiente.   Fumo (Charuto, Cachimbo e Cigarro) 
  Durante o período físico em que o fumo germina, cresce e se desenvol-ve, arregimenta as mais variadas energias do solo e do meio ambiente, absor-vendo calor, magnetismo, raios infravermelhos e ultravioletas do sol, polariza-ção eletrizante da lua, éter físico, sais minerais, oxigênio, hidrogênio, luminosi-dade, aroma, fluidos etéreos, cor, vitaminas, nitrogênio, fósforo, potássio e o húmus da terra.  
  Em função disso, o fumo condensa forte carga etérea e astral que, ao ser liberada pela queima, emana energias que atuam positivamente, desintegrando fluídos nocivos aos encarnados e desencarnados e descarregando o ambiente. 
 
 As Guias 
  Elementos ritualísticos, imantados pela energia astral e vibracional de cada Entidade, vinculados ao teor vibracional do médium, cujas principais finali-dades são: 
  - identificação da linha a que pertence a Entidade espiritual protetora do médium; 
  - elo de ligação entre médium e Entidade espiritual. Ponto de referência e atração entre a Entidade e o médium.  
  - elemento material auxiliar no mecanismo de comunicação mediúnica entre o médium e a entidade espiritual; 
  - elemento de proteção do médium, contra eventuais energias negativas. 
  Devem ser confeccionadas pelo próprio médium, de acordo com as ins-truções da Entidade que a solicitou: forma, cores, materiais e elementos que a compõem. 
  A Guia não é nossa. Pertence à Entidade, e é usada para nossa prote-ção. 
  As guias são pessoais, individuais e intransferíveis.  
  Após a confecção e imantação, devem ser manipuladas de preferência, apenas pelo médium ao qual se destinam. 
 
 Passe 
  Passe é um dos veículos utilizados pelos Bons Espíritos para atender aos necessitados de acordo com a vontade de Deus. É uma transfusão de e-nergias, de amor. 
  O Passe é uma "transfusão de energias psicofísicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo, em benefí-
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cio de outrem" (Emmanuel). 
  Quando duas mentes se sintonizam, uma passivamente e outra ativa-mente, estabelece-se entre ambas, uma corrente mental cujo efeito é o de plas-mar condições pelas quais o "ativo" exerce influência sobre o "passivo". A esse fenômeno denominamos magnetização.  
  Magnetismo é o processo pelo qual o homem, emitindo energia do seu perispírito, age sobre outro homem, bem como sobre todos os corpos animados ou inanimados. 
  Em nosso meio, o mais comum é que os fluídos emanados pelo médium, sejam potencializados pela doação fluídica das Entidades, visando o tratamento de todas as partes do ser: corpo, perispírito e espírito. 
  Podemos dizer que o passe atua diretamente sobre o perispírito, agindo das seguintes formas:  
  - como revitalizador, recompondo as energias perdidas.  
  - dispersando fluidos negativos contraídos.  
  - auxiliando na cura das enfermidades, a partir do reequilíbrio orgânico (físico), psíquico, perispiritual e espiritual do paciente. 
  Os efeitos que podem ser produzidos através da imposição das mãos são os mais variados, que vão desde breve alívio até a cura de doenças, obvia-mente que tal graça depende do preparo do médium, e do merecimento do pa-ciente. 
  Nos processos patológicos orgânicos, os "passes" não dispensam os re-cursos da Medicina, devendo ser utilizados como complemento e não como tra-tamento total e exclusivo.  TÉCNICAS DE APLICAÇÃO DE PASSE 
 Os passes magnéticos devem ser executados, preferencialmente, de cima para baixo, da cabeça aos pés.  Imposição das mãos: é a mais comum e universal. O principal é manter-se 
concentrado, com vontade de ajudar, de transmitir bons fluidos, esquecendo qualquer vaidade, orgulho, rancor ou problemas materiais.  
 Costuma-se empregar a dispersão fluídica antes e/ou após a imposição de mãos.  Passes longitudinais: são aqueles feitos ao longo do corpo da cabeça aos pés e de cima para baixo com as mãos abertas e os braços estendidos normalmen-te, sem nenhuma contração e com a necessária flexibilidade para executar os movimentos. 
 Aplicados lentamente e a uma distância muito pequena do corpo (cerca de 15 cm) são muito ativos e excitantes. 
 Feitos lentamente e a uma distância de 15 cm até mais de um metro, se tornam calmantes. 
 Quando feitos rapidamente a uma distância de 15 cm ou mais, têm poder dis-persivo e ação também calmante, além de regularizar a circulação sangüínea.  Passes transversais: têm grande poder dispersivo. 
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 Passes Circulares: aplica-se movimentos circulares da direita para a esquerda e vice-versa, de maneira localizada e a uma distância do corpo do paciente em torno de 10 a 15 cm.  
 Muito utilizado quando se pretende tratar abcessos, obstruções, irritações intes-tinais, cólicas e males do baixo ventre.  Dispersão circular: para dores localizadas, tumores e inflamações.   Pedras 
 Podem ser usadas como protetoras de ambiente e para fixação de for-ças. A troca de energias entre as pedras e a nossa mente produzirá a neutrali-zação das vibrações negativas.   Pemba 
 Giz mineral, oval, de forma cônica, que as Entidades usam para traçar seu ponto de identificação ou de firmeza, para agregar e desagregar energias e para abrir e fechar trabalhos de magia e purificação.   Polvora: Tuia, Fundunga ou Fundanga 
 Usada para descarregar e desagregar fluídos e energias negativas dos médiuns e do ambiente.   Ponteiro  A finalidade do ponteiro no Ponto Riscado é a concentração de forças e ligação na terra. 
  Na verdade a ponta do aço é usada para explodir campos negativos de forças. Quando fincado, ele firma a magia, ou seja, firma o ponto.   Ponto Cantado 
  É uma prece evocativa cantada, que tem por finalidade atrair as entida-des espirituais, saudá-las quando chegam e agradecê-las quando devem partir.  
  Na Umbanda os pontos cantados, são utilizados como poderosos instru-mentos na concentração necessária a evocação das diversas falanges.  
  Eles representam as forças, que se aproximam para os trabalhos, nos terreiros ou centros, sejam eles de magia, de descarga ou de desenvolvimento de médiuns.  Pontos Cantados - Classificação segundo a origem 
  Os Pontos de Raiz, ditados pelas entidades, expressam de maneira su-blime, uma mensagem, uma emoção, além de renovarem a fé e de movimenta-rem uma linguagem metafísica que representa uma mensagem específica a ca-da vibração. Estes pontos jamais devem ser modificados, palavras colocadas em correlação exata, que fazem abrir determinados canais de interação físico-astral, direcionando forças para os mais diversos fins (sempre positivos). 
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  Os Pontos Terrenos, elaborados por integrantes da corrente, são aceitos pela Espiritualidade, desde que pautados na razão e bom-senso de quem os compôs.   Pontos Cantados - Classificação segundo a finalidade 
  Pontos de chegada e partida, pontos de vibração, pontos de defumação, pontos de descarrego, pontos de fluidificação, pontos contra demandas, ponto de abertura e fechamento de trabalhos, pontos de firmeza, pontos de doutrina-ção, pontos de segurança ou proteção (são cantados antes dos de firmeza), pontos de cruzamento de linhas, pontos de cruzamento de falanges, pontos de cruzamento de terreiro, pontos de consagração do Congá e outros mais.  Pontos Cantados - Classificação segundo ritmo e freqüência 
  Através da ciência oficial, sabemos que todo som tem freqüência peculi-ar, tem cor e emite, atrai ou dissipa certas energias. 
  O som repercute no éter. Ele vibra. Ele tem um equilíbrio, regulando nos-sas emoções.  
  A harmonia dos sons é uma das mais importantes partes da magia, os pontos devem ser entoados com ritmo e principalmente com emoção e respeito. Devem ser sentidos, interiorizados, pois são eles que determinam a corrente vibratória de uma gira, podendo torná-la tranqüila, proveitosa e organizada, fa-vorecendo ou dificultando a realização da incorporação ou de determinado ritu-al. 
  Os pontos cantados mudam de ritmo e freqüência de acordo com as vi-brações espirituais: 
  Oxalá: são sons místicos, predispondo à paz e as elevação espiritual;  Ogum: são sons vibrantes;  Oxossi: sons que lembram a harmonia da natureza, mais acelerados;  Xangô: sons graves e cantados em tom baixo;   Yori(Ibeji): sons alegres, vibrantes;  Yorimá: sons dolentes, melancólicos;  Yemanjá, Oxum: sons suaves, emotivos;  Iansã: sons vibrantes, estimulantes. 
  Ponto Riscado 
  A sagrada grafia dos orixás, serve para identificar as Entidades e suas Linhas de origem, para chamar falanges e construir campos de força.  
  Durante as sessões de terreiro, às vezes observamos as entidades espi-rituais utilizarem-se de uma espécie de giz (pemba - material calcário) para tra-çarem sobre determinadas superfícies (madeira, mármore, cobre, etc) figuras tais como sóis, luas, estrelas, triângulos, lanças, flechas, folhas, raios, ondas, cruzes, além de alguns sinais a princípio ininteligíveis. 
  No plano cósmico temos basicamente 2 Linhas primárias de constituição energo-magnética (energia + magnetismo) que são responsáveis pela evolução e ascenção dos mais diferentes tipos e níveis de vida nos reinos que fazem par-te de nosso planeta (mineral, vegetal, animal, hominal e espiritual). 
  As vibrações que atuam nestas linhas formam as Sete Linhas na Umban-
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da: Oxalá, Ogum, Oxosse, Xangô, Yemanjá, Yori, Yorimá. 
  Pela dinâmica do Princípio de Desdobramento Astral, foi implantado a-quilo que conhecemos como polaridades ativa e passiva (positiva e negativa), criadas para oferecer o suporte necessário a todos os níveis e subníveis do pro-cesso ascencio-evolucional. 
  O polo passivo têm como função atrair, absorver, estagnar e depurar as nocividades.  
  O pólo ativo, têm como função potencializar, dinamizar e expandir propri-edades benéficas. 
  Em nossa religião, uma das formas com que os laboradores espirituais, quando incorporados, entram em contato com tais forças, manipulando-as con-forme as necessidades, é através do traçado de determinados símbolos (códigos-senha), que, dispostos adequadamente, acabam por atrair as corren-tes energo-magnéticas indispensáveis a determinado trabalho. 
  Neste sentido, podemos conceituar Ponto Riscado como sendo um ato litúrgico-magístico, de iniciativa dos espíritos da Corrente Astral de Umbanda, que, mediante o uso da pemba, riscam símbolos que revelam a identidade e linha de trabalho dos mesmos, ou ainda abrem canais de interação com forças energo-magnéticas propícias, que percutem no plano material, para atuarem em determinada situação. 
  Prece  Através da prece, buscamos a aproximação e a ligação com Deus e o Mundo Espiritual.  
  É uma evocação, por meio da qual colocamos nossos pensamentos em sintonia com o ente e/ou Entidade a que nos dirigimos.  
  Através de prece podemos atrair ou irradiar energias. 
  Pode ser mentalizada, falada ou cantada. 
  Sal Grosso  O Sal Grosso, assim chamado por não ter passado por processo de refi-no industrial, é um composto químico natural, cientificamente nominado de Clo-reto de Sódio, derivado da coesão de dois outros elementos químicos naturais, que são o cloro e o sódio. 
  O Cloro é formado por moléculas de grande poder germicida e bacterici-da, sendo utilizado em várias finalidades depurativas.  
  O Sódio, é um metal invisível a olho nú, e tem como função agir como condutor térmico e eliminador de corpos nocivos à saúde. 
  É de conhecimento geral que a matéria tangível aos nossos sentidos foi formada a partir da Química Astral, sendo esta um dos reflexos de atuação do Fluído Universal. 
  Assim sendo, os éteres do sal grosso é que fazem a limpeza fluídica do ser humano. O cloro em forma etérea será o responsável pela limpeza do corpo astral, do corpo vital, da aura, enquanto o sódio, também em forma etérea, terá a função de condutor e escoador dos miasmas e cargas fluídicas negativas. 
  É comum as entidades espirituais ao ministrarem banhos de descarrego 
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com sal grosso, orientarem os consulentes a se secarem naturalmente. Tal me-dida é aconselhada para que as partículas etéreas do sal grosso possam atingir com maior eficácia o perispírito, o duplo etérico, desagregando energias negati-vas. 
         Os Caboclos, Pretos-Velhos e demais entidades que atuam na Umbanda, orientam como terapêutica físico-espiritual o banho de mar. E por quê ? Porque o mar contém o sal e o fundamento para tal prática é o mesmo da do descarre-go com sal grosso, acrescido, é claro, do elemento químico natural Iodo, com grande poder anti-séptico. Os banhos de mar limpam e higienizam os Centros de Força (chakras), a aura e o corpo vital.   Velas  Por meio de suas irradiações e suas vibrações incandescentes é possí-vel um intercâmbio energético com os seres que vivem em outras dimensões e com os espíritos estacionados nas esferas ou níveis vibratórios positivos e ne-gativos. 
  As velas usadas nos templos, têm o poder de consumir as energias ne-gativas e os miasmas que são descarregados pelos seus freqüentadores, den-tro de seu campo eletromagnético.  
  A finalidade da vela no Ponto Riscado é a ligação do trabalho com as for-ças dor Astral. 
  O ato de acender uma vela reúne em si duas ações, a demonstração da fé e o desejo de ligação mais íntima com o mundo espiritual. É o momento em que se faz uma ponte mental entre o seu consciente e o pedido ou agradeci-mento que está sendo feito a determinada Entidade, Ser de Luz ou Orixá, com a qual estiver sintonizado. 
  Ao acendermos velas para nossos guias devemos sempre fazê-lo em total concentração, mentalizando sempre seus pontos de força na natureza, mantendo nosso pensamento firmemente direcionado para o bem desejamos alcançar. Nesse momento a energia emitida pela mente do médium, irá englo-bar a energia do fogo e juntas viajarão pelo espaço, para levar aos guias a ra-zão pela qual está sendo feita a queima.   Referência bibliográficas 
http://www.caboclajurema.com/elementos.htm http://caminheirosdaluz.vilabol.uol.com.br/novo_site/index2.htm http://www.estrelaj.hpg.ig.com.br/ http://www.jornalumbandahoje.com.br http://www.paimaneco.com.br http://www.umbandaracional.com.br http://www.umbandavirtual.byhost.com.br  http://www.umbanda.goldhosting.com.br Lições Básicas de Umbanda - F. Rivas Neto   

Paulo C. L. Vicente 
Templo Espiritualista Sol e Esperança 

Templo Espiritualista Anita Zippin 
Curitiba - PR pauloclvicente@gmail.com 
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Um Médium Iniciante 

 Um médium iniciante, foi falar com o Dirigente do terreiro, estava ansioso em saber algumas coisas:   Pai preciso saber urgente quem são meus Orixás, e com quais entidades vou trabalhar ?   E por que esta pressa meu filho? – Respondeu o dirigente.   È que tenho amigos em outro terreiro e quando souberam que eu estava freqüentando a Umbanda, me fizeram estas perguntas e eu não soube respon-der.  Vou te ensinar a resposta, quando te perguntarem novamente responda:   “Sou filho do Orixá Humildade e do Orixá Caridade, as entidades com as quais vou trabalhar são Fé, Amor, Paciência, Perseverança.”   O médium ficou olhando sem entender as palavras do dirigente que con-tinuou:  Na Umbanda não temos de nos preocupar quem são nossos Orixás, te-mos o dever de cultuar a todos com a mesma fé e amor, de nossas entidades o que menos vai importar é seu nome, devemos sim nos preocupar em ajudá-las a transmitir àqueles que os procurarem as energias positivas e a paz que procu-ram.  
Vaidade  x  Humildade 

 Irmãos, combatamos a vaidade que dissipa o verdadeiro significado de  Nossa religião, corrompendo-nos muitas vezes sem percebermos. Vejo por aí  muitos médiuns, achando que por serem umbandistas, se tornam inatingíveis e invulneráveis. Que nada poderá afetá-los e que mal algum acometê-los-á. 
  Ponhamos as mãos em nossa consciência e entendamos de uma vez por  todas, que somos instrumentos de Deus (Zambi). Responsáveis por cum-prir uma missão, um compromisso que fizemos antes de encarnamos aqui na terra. Não devemos nos vangloriar desta obrigação, pois não somos melhores do que ninguém por sermos médiuns. 
  Há outros médiuns que vacilam em achar que seu caboclo é melhor do que outros por ter maior poder, ou possui maiores poderes. 
  Alguns médiuns passam até a frente de suas entidades sem percebe-rem, por causa de suas vãs vaidades. Apegam-se aos nomes de suas entida-des e os proferem com orgulho para todos como se ter um Caboclo "Cobra Co-ral" fosse, ter a maior de todas entidades. Lembremos que o nome ao qual as  entidades se apresentam são formas de evidenciar humildade, sem manifesta-rem nomes pomposos. 
  Ponderemos mais este ponto irmãos. Atentamos a este fato terrível, que destrói a imagem de nossa religião. Doutrinemo-nos e eduquemos-nos.   

Autoria Desconhecida - Enviado por Marco Boeing     
Associação Espiritualista Mensageiros de Aruanda  -  Curitiba-PR 

marco@ics.curitiba.org.br 
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Importante e Essencial 

 Viver é importante.    Viver bem é essencial. 
  Ser honesto é importante.  Ser honesto consigo mesmo e com os outros é essencial. 
  Perceber é importante  Compreender a percepção é essencial. 
  Lutar é importante.  Lutar por uma causa justa é essencial. 
  Ser médium é importante.  Ser um bom médium é essencial.  Cada um sabe de si e tende a julgar os outros por critérios que favorecem a si mesmos. 
  Ser justo é importante.  Não julgar é essencial. 
  No caminho que vocês escolheram, já era sabido por todos, haverão espinhos, mas haverão flores também. 
  Se vocês permitirem que os espinhos sejam mais importantes do que as flores, certamente se cansarão do caminho. 
  Decidir é importante.  Perseverar é essencial. 
  A responsabilidade pesa maneiras diferentes para cada um, pois ela está de acordo com as aspirações de caridade de cada um. 
  Fazer caridade é importante.  Ser caridoso com o irmão é essencial. 
  Os trabalhos não estão aumentando, vocês é que estão se capacitando para trabalhar mais. 
  Ser médium é importante.  Estar disponível verdadeiramente é essencial. 
  É essencial ser bom médium, ser caridoso, ser perseverante, não ser juiz e ser honesto. É essencial saber e ter a certeza de que esta é a Casa que irá atender os seus ideais. 
  Caso tenha dúvidas, medite sobre isso sinceramente, busque auxílio nas enti-dades que trabalham com você. Mas faça isso em silêncio!  Ouça o seu coração!  Se ele for verdadeiro lhe dará a resposta. 
  Importante é estar aqui.  Essencial é estar aqui e somente aqui. 
  Importante é que estar aqui seja importante para você.  Essencial é que estar aqui seja essencial para você. 
  Importante é ser da Casa.  Essencial é Ser A Casa. 
 
  

Pai Pery - 24 de janeiro de 2006 
Centro Espiritualista Caboclo Pery  -  Niterói-RJ contato@caboclopery.com.br 

 
Importante  

é  
ser  da  

Casa 
 

Essencial  
é  

Ser  
A  

Casa 



 

Edição 2               Fevereiro 2006 

Correio da Umbanda Pág  12 
Umbanda e Internet 

 Ontem depois de conversar com alguns amigos numa sala do Paltalk(programa de computador que permiter conversar através da internet), faláva-mos sobre a Umbanda na internet.  
  Eu pensava com meus botões, o quanto esta sendo bom podermos tro-car experiências, discutir e principalmente fazer novas amizades, pois temos salas de bate papo, listas de discussões, orkut, etc... 
  Aí veio a contra partida, e comecei a pensar em algumas coisas que me trazem preocupações: 
  1 – A quantidade de pessoas que entram nas listas pedindo informações sobre entidades, características, roupas que usa, o que bebe, como fala, etc. Este tipo de informação em nada ajuda o médium, ao contrario pode levá-lo ao animismo. 
  2 – A quantidade de mensagens com perguntas sobre coisas básicas re-ferente a umbanda. Assusta-me a falta de informações passadas nos terreiros, e novamente alguns de nós mais experientes, na ânsia de tentar ajudar pode-mos estar na verdade prejudicando estas pessoas, no que concerne ao fato de que sua casa geralmente tem um entendimento diverso sobre alguns assuntos e assim o médium estará numa “encruzilhada” literalmente. 
  3 – A quantidade de pretensos “mestres”, “pais”, “Sacerdotes”, etc. Colo-cando na net teorias e opiniões absurdas sobre a religião. Criando conceitos que só eles entendem e assim passam a ser venerados por alguns. 
  Diante disso gostaria de deixar alguns alertas: 
  Aos médiuns: 
  Quando tiverem duvidas, procurem primeiro suas casas e seus dirigen-tes, são eles que tem a obrigação de te ajudar e esclarecer. Caso eles se recu-sem comecem a repensar o local onde estão. 
  Filtrem o que lêem e tirem o que pode lhe ser útil. Não tomem tudo como a verdade, só por que foi o “SR. Fulano de tal” quem escreveu. 
  Não fiquem preocupados em saber como vão ser suas entidades, dei-xem que elas no tempo certo se apresentem naturalmente. 
  Aos médiuns mais experientes e dirigentes: 
  Vamos tomar cuidado com o que escrevemos, pois queiramos ou não somos formadores de opiniões. 
  Agora aos dirigentes: 
  Amigos, não criem “segredos” em suas casas, passem as informações para seus médiuns, pra que eles não saiam buscando por outros meios, cau-sando constrangimentos para vocês. Não tenham vergonha quando não soube-rem algo, exercitem sua humildade e procurem aprender junto com eles. 
  Como falei no inicio, o advento da internet veio contribuir e muito com a nossa religião, mas, como tudo, temos sempre que cuidar com o “outro lado da moeda” ... 
 

Marco Boeing     
Associação Espiritualista Mensageiros de Aruanda  -  Curitiba-PR 

marco@ics.curitiba.org.br 
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Oferenda para Orixás  -  Caboclo Pery 

  
 Muitos médiuns vem nos perguntar quais oferendas podemos 
dar no dia de determinado Orixá.  
  
 Estaremos agora passando uma receita básica que pode ser 
utilizada para qualquer Orixá ou Entidade: 
  
 * um pacote de amor, em pó, para que qualquer brisa possa 
espalhar para as pessoas que estiverem perto ou longe de você; 
  
 * um pedaço (generoso) de fé, em estado rochoso, para que 
ela seja inabalável; 
  
 * algumas páginas de estudo doutrinário, para que você possa 
entender as intuições que recebe; 
  
 * um pacote de desejo de fazer caridade desinteressada 
em  retribuição, para não "desandar" a massa. 
  
 Junte tudo isto num alguidar feito com o barro da resignação e 
determinação e venha para o terreiro. 
  
 Coloque em frente ao Congá e reze a seguinte prece: 
  
 "Pai, recebe esta humilde oferenda dada com a totalidade da 
minha alma e revigora o meu físico, para que eu possa ser um per-
feito veículo dos teus enviados.  Amém." 
  
 Pronto! Você acabou de fazer a maior oferenda que qualquer 
Orixá, Guia ou Entidade pode desejar ou precisar ... 
  
 Você se dispôs a ser um MÉDIUM! 
 
 
  
  

 Psicografado por Mãe Iassan Ayporê Pery 
Centro Espiritualista Caboclo Pery  

  Niterói-RJ 
contato@caboclopery.com.br 

 
Mensagem a ser publicada no livro  

"Umbanda - Mitos e Realidade" (no prelo) 
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História e Estórias - Depoimento  

 Conheci a Umbanda aos 5 anos, graças a um “menino” que insistia em visitar meu quarto todas as noites. A coisa ficou insuportável e minha mãe me levou a um terreiro, onde ele foi “afastado”. 
  Meu segundo contato com a Umbanda, foi aos sete anos, quando fui a-cometido de grave doença que me paralisou as pernas. Depois de seis meses de tratamento o médico nos disse que o que podia ser feito, havia sido feito, e que eu nunca mais andaria normalmente.  
  Foi um choque. Como última opção fui levado a um terreiro, o terreiro da “Vó Izolina”, uma senhora que era meio que parente nossa. Apesar da pouca idade lembro de tudo, sentia muito medo, mas ao chegar lá, como num passe de mágica o medo passou. 
  Lembro que chegamos um pouco atrasados e quem estava “em terra”, era o povo da esquerda. Fui levado a presença de seu Sete Encruzilhadas, que antes de falarmos qualquer coisas nos disse: 
  Não sou eu quem vai tratar dele, vou me retirar para dar passagem a ele. Ele se foi e logo em seguida Pai Benedito chegou. Foi amor a primeira vista.  
  Fiquei encantado com aquele “velhinho”, e com a sensação de bem-estar que ele nos transmitia. Ensinou a minha mãe banhos, chás e pediu para que voltássemos aos trabalhos durante nove semanas.  
  O resultado de tudo isto é que, contrariando o que o médico havia dito, eu não só voltei a andar normalmente, como cheguei até a jogar futebol de sa-lão profissionalmente. 
  Mas como acontece em muitos terreiros, depois de recebida esta graça, nos afastamos da Umbanda. Meus pais eram católicos e participavam ativa-mente das atividades da igreja. Eu os acompanhava, fiz primeira comunhão, crisma, fiz parte de grupos de adolescentes, mas sentia falta de alguma coisa.  
  Só encontrávamos “Vó Izolina” nas festas de família. Nunca mais fomos ao terreiro, até que um dia ... 
  Eu estava com 13, quase 14 anos, era escoteiro. Num sábado ao retor-nar das atividades de meu grupo, peguei um ônibus diferente do habitual, pas-sei em frente a casa de “Vó Izolina” e a vi no portão de roupa branca, como se esperasse alguém.  
  Naquele momento senti uma vontade imensa de voltar ao terreiro, e no sábado seguinte lá estava eu sentado na primeira fila da assistência. Sentia u-ma alegria imensa. Pai Benedito ao chegar me chamou e perguntou se eu me achava pronto. Nem pensei, apenas respondi que sim, e no sábado seguinte lá estava eu de branco, sem saber direito o que fazer, mas feliz. 
  E lá se vão vinte e três anos. Nesse tempo limpei muito cinzeiro, lavei muito copo, varri muito chão, e cada vez que fazia isto aprendia um pouco mais sobre a Umbanda. 
  Quando conheci a Fátima, tive a certeza que ela era a “mulher da minha vida” (e o tempo me mostrou que eu tinha razão). Mas também fiz uma coisa que não me perdôo até hoje. Senti vergonha da Umbanda. Eu explico: 
  Quando começamos a namorar sério, resolvi falar para ela sobre minha opção religiosa. 
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História e Estórias - Depoimento (continuação) 

 Ela apesar de praticar outra, quis conhecer o terreiro, e eu senti vergo-nha e medo de que ela não gostasse e eu tivesse de optar por uma das duas. 
  No dia marcado, dei uma desculpa esfarrapada e não fui ao terreiro. Ela foi só com minha mãe. Eu fiquei em casa numa aflição danada, e mais uma vez tive a prova de que a espiritualidade é maravilhosa, pois a Fátima não só ado-rou a Umbanda, como também teve a primeira incorporação. Uma elementar da linha de Iemanjá (só podia ser minha mãe mesmo... rs rs). Entidade esta que só voltou a se apresentar sete anos depois. 
  Nestes Vinte e Três anos tive muitas alegrias e confesso que tive tam-bém algumas decepções. Conheci muita gente e graças a Oxalá em sua maiori-a pessoas boas. Mas também algumas ruins.  
  Minha filha “nasceu” dentro do terreiro e adora a Umbanda, apesar de ter apenas três anos.  
  Minha esposa é minha companheira, minha amiga, minha cúmplice, ou seja é minha “alma gêmea”. 
  Lembrei de tudo isto, pois no dia 23/07/05, comemoramos 1 ano da inau-guração da sede da ASSEMA.  
  Ao término dos trabalhos, sentei-me no banquinho de meu querido Pai Tomás e fiquei observando a alegria dos médiuns de nossa corrente. A satisfa-ção das inúmeras pessoas da assistência, alguns desconhecidos, outros ami-gos muito valiosos, mas todos saboreando aquele momento junto comigo. Viajei nestas lembranças, e lembrei também algo que ouvi ou li uma vez: 
  Um homem estará realizado quando:  Plantar uma arvore, tiver um filho e escrever um livro ... 
  E pensei comigo: já plantei várias arvores, já tive uma filha linda, e já es-crevi um livro (ainda não editado). Mas fiz muito mais que isto, amei e amo mui-to uma mulher, e pratiquei e pratico a Umbanda em toda sua essência. Não bastasse isso, ainda consigo transmitir um pouco desta essência para as pes-soas. Eu sim sou um homem realizado ... 
  Ouvi em algum lugar que a vida não deve ser medida em quantas vezes respiramos, mas sim em quantas vezes perdemos o fôlego. Confesso que a Umbanda ainda me faz perder o fôlego ... 
  Naquele momento sentado no banquinho, virei para trás e olhei para ci-ma para a imagem de Oxalá, e com algumas lagrimas nos olhos pensei: 
  Meu Pai, se esta fosse a hora do meu desencarne, tenha a certeza de que o faria com muita alegria e com a certeza de que meu dever foi cumprido. Mas se o senhor achar que devo ficar aqui mais um pouco eu não vou achar tão ruim assim... rs   Obs: aquele “menino”, que me fez ir a primeira vez ao terreiro, é o Tico, o Erê com quem tenho o privilégio de trabalhar...   

Marco Boeing   
Associação Espiritualista Mensageiros de Aruanda  -  Curitiba-PR marco@ics.curitiba.org.br 
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A Minha Umbanda 

 Muitos me questionam, como eu tendo uma criação católica/kadercista, pude aceitar tão facilmente o ritual de Umbanda. Para estes eu apenas respondo: não foi fácil! Sabe porque? Porque é tudo muito simples e tudo o que é simples teimamos em complicar. 
  As obras de Allan Kardec, nos levam entender que estamos em constante evo-lução (“Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus” Jesus). 
  Até hoje concordo com este pensamento, pois não acredito que Deus em sua infinita misericórdia enviaria um filho para o inferno, até mesmo porque qual mãe ou pai sentiria felicidade no paraíso com seu filho padecendo nas trevas? 
  A idéia que os católicos e evangélicos passam de que ficaremos aguardando o dia do juízo final também não me agrada muito. Vejamos quantas pessoas morrem to-dos os dias... Se todos estiverem esperando este dia, espero eu que tenha bancos no céu! 
  Por estas e outras coisas que, estudando e observando, aprendi que o que mais nos aproxima da realidade é o kadercismo. 
  Onde ao desencarnar, nosso espírito continua vivo pois este não morre nunca. Do outro lado, irá depender de nosso padrão vibratório para definir o local para onde seremos transportados. Daí parte a importância de praticarmos o bem e a frase: cada um colhe o que semeia. Aplica-se a número e grau ... 
  Do outro lado, nos deparamos com as colônias espirituais tão bem descritas nos livros espíritas. São grupos de espíritos, que já esclarecidos, acolhem os que aca-bam de retornar a pátria espiritual. Que podemos ter como uma cidade, onde todos tra-balham ... 
  Isto mesmo!  Há muito trabalho a ser feito, afinal o universo é infinito, o número de espíritos também, e não consigo imaginar um Deus ocioso. 
  Mas e a Umbanda ?  Pois então, para administrar tudo isto com certeza é necessário muita organiza-ção. Enquanto uns desencarnam fora do tempo, outros vêm com problemas emocio-nais, morais, etc ... 
  Cada caso é um caso, e para cada um encontraremos um grupo de amigos dis-postos a ajudar. É ai que a nossa amada Umbanda atua em conjunto com os demais espíritos. Pois do outro lado, não existe religião e sim campos de atuação. 
  Uma pessoa que teve sua última reencarnação na china e acreditava em gno-mos não será conduzida por uma baiana com sua saia rendada e seu balaio na cabe-ça ...   Não naquele momento. Para isto existem os espiritos afins, que na Umbanda atuam conforme as forças da natureza. 
  Cultuamos as forças da natureza certo?  
  E quem nunca sentiu o corpo estremecer ao barulho do trovão?   Ou apesar de assustado parou para olhar a tempestade?  
  Quem nunca ficou maravilhado ao olhar o mar?  
  E quanta harmonia nos transmite um cachoeira, uma mata?  Em cada ser desperta sensações diversas ...  Sensações!  
  É isto que chamamos de Orixás, são essências, forças que nos transmitem sen-sações, que nos irradiam com todo o seu esplendor. 
  Daí temos:  Yemanja – regendo o mar e o sentido da maternidade, mãe da criação de todos os Orixás.  A bíblia cita que antes de Deus criar o mundo tudo era água.  Oxum – regendo a cachoeira e o lado sentimental do ser. 
  Oxossi – regendo as matas, a busca pelo conhecimento, a cura pelas ervas. 
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A Minha Umbanda (continuação) 

Seu elemento: a terra. 
  Ogum – regendo o sentido da Lei/Ordem, guiando os nossos caminhos e to-mando conta de nossos passos. Seu elemento principal é o ar. 
  Xangô – regendo o sentido da Justiça, chamando-nos sempre na razão. Seu elemento é o fogo. 
  Yansã – atuando no sentido da Ordem e Justiça, mas com a compreensão de uma mãe. Está presente na força dos ventos.  Oxalá – atuando no campo da fé. Sem fé não conseguimos nos harmonizar com nenhum dos outros sentidos. 
  E assim cada qual, com sua essência pura. Tão pura que nosso corpo não seria capaz de agüentar sua vibração. 
  Por isto, o que incorporamos nos terreiros são intermediários dessas Divinda-des. Estes muitas das vezes já tiveram sua vida terrena e hoje fazem parte de uma “colônia espiritual” e podem vir atuar em diversos campos. 
  Para isto usam nomes para representar a falange que pertencem. Ex.: Caboclo trovoada = um intermediário da linha de Oxossi, que atua no sentido da razão/justiça (Trovoada = Xangô). 
  Cada falange (grupo de espíritos), forma uma linha de trabalho dentro da Um-banda, onde os Orixás femininos: Yansã, Oxum e Yemanja apenas vem nos transmitir sua energia, carregando-nos com suas energias positivas e descarregando as negati-vas. 
  As outras linhas de trabalho (Caboclo, Preto-velho, Marinheiro, Baiano, Boiadei-ro, etc.), são destinadas a orientação e tratamento espiritual através do diálogo e da magia. 
  Magia e não mágica. Magia é manipular tudo o que gera energia ou é condutor para uma determinada pratica. É ai que se englobam, as bebidas, o cigarro, as velas e até mesmo as vestimentas, aparamentos, etc ... 
  Deus nos deu o dia e a noite, o sol e a chuva, e o livre-arbítrio para praticarmos o que é bom ou o que é mau. Sendo assim, onde existem os distúrbios espirituais, tor-na-se necessário uma linha em que atue a esquerda. Pois onde existe um que pratica a Justiça, outro derrama o sangue e declara a injustiça. 
  Para isto os Orixás tem seus fiéis guardiões: a sua esquerda. Encarregados de equilibrar toda energia desvirtuada, estes que conhecemos como Exu de Lei ou Exu batizado, que ao contrário do que muitos pensam, não é nenhum zombeteiro ou egum. São estes que controlam os espíritos desvirtuados e formam a falange da esquerda. As Pomba-giras atuam juntamente com eles, só que no campo sentimental. 
  Estes são espíritos muito evoluídos, e por isto também não são com eles que os médiuns trabalham incorporados nas tendas... São com falangeiros, que obedecem primeiramente a lei maior, e segundo a estes trabalhadores. 
  Estes por sua vez também utilizam nomes “simbólicos”, para representar para qual falange trabalham. Ex.: Exu do Lodo. Lodo = água e terra. 
  Por isto, não se deve ter pressa com relação ao nome das entidades, pois isto será dado conforme a coroa de cada médium. 
  Esta é a forma com que aprendi a entender e a amar a Umbanda, é claro que muitas coisas ainda entram em conflito em minha mente, mas isto tenho certeza que no decorrer da caminhada será esclarecido. 
  Não tenho pressa pois aprendi que esta é inimiga da COMPREENSÃO.  

Sandra Aparecida Gonçalves 
Centro de Umbanda Pai João de Angola  -  São Paulo-SP 

sandra.goncalves@intermedica.com.br 
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Umbanda  -  A Proto-Síntese Cósmica 

 
Há cinco bilhões de anos, 

Um fragmento se desprende das camadas do Sol. 
E, obedecendo as Leis da Mecânica Celeste, 

 
Inicia a sua Peregrinação Cósmica. 

Nasce, assim, a nossa Casa Planetária 
E também o nosso BaraTzil (Brasil). 

 
Terra das Estrelas do Cruzeiro do Sul, 
Onde tudo iniciou... Terra de Tupan, 

Berço da Primeira Humanidade Planetária – 
 

A “Pura Raça Vermelha”. 
Solo Sagrado da Proto-Síntese Cósmica, 

Umbanda ou AumBhanDan, o Conhecimento-Uno. 
 

BaraTzil, dos Sábios Payés, 
Dos Tupy-Nambá, dos Tupy-Guarani 

E dos Tubaguaçus – os Senhores do Brasil. 
 

BaraTzil, de Orishalá – o Cristo Cósmico – Cristo Jesus 
Senhor do Planeta Terra – Senhor dos Sete Aráshas 
Brasil, o Coração do Mundo! – a Pátria Universal! 

 
Brasil, a Terra Prometida... 

 
Aranauam, Saravá... 

 
 
 
 

Zely Cardoso 
Iniciada do Templo Espiritualista Vovó Cambinda 

templocambinda@yahoo.com.br 
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Bara – Terra, 
Guardiã, Alma 
Sagrada ou 
Iluminada. 
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Cruzeiro Divino, 
Divindade. 
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significando 
Senhor da Luz. 
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Cuidado !     Não Seja Umbandista ! 

  Ser Umbandista é amar a Deus acima de todas as coisas ! 
  Ser Umbandista é amar a natureza e respeitá-la, pois Deus es-
tá lá ! 
  Ser Umbandista é reconhecer que os Orixás são Potências de 
Deus, Divindades, que manifestam as qualidades do Criador de Tu-
do e de Todos ! 
  Ser Umbandista é ser amante da sabedoria, da virtude, da jus-
tiça e da humanidade ! 
  Ser Umbandista é ser amigo dos pobres, desgraçados que so-
frem, que choram, que tem fome e chamam pelo direito de justiça ! 
  Ser Umbandista é querer a harmonia das famílias, a concórdia 
dos povos, a paz do gênero humano ! 
  Ser Umbandista é levar para o terreno prático, aquele formo-
síssimo preceito de todos os lugares e todos os séculos, que diz 
com infinita ternura aos homens de todas as raças, desde o alto de 
uma cruz e com os braços abertos ao mundo: “Amai-vos uns aos 
outros, formai uma só família, sede irmãos” ! 
  Ser Umbandista é pregar a tolerância; praticar a caridade sem 
distinção de raças, crenças ou opiniões, é lutar contra a hipocrisia e 
o fanatismo ! 
  Ser Umbandista é viver para a realização da Paz Universal, 
tendo pelos encarnados o mesmo respeito que se dedica aos de-
sencarnados ! 
  Ser Umbandista é ter uma crença religiosa sem tabus ou pre-
conceitos, fundamentada na ética e no bom senso, sem ferir os valo-
res dos bons costumes ! 
  Ser Umbandista é respeitar a máxima que diz “somos imagem 
semelhança de Deus”, vendo Deus na presença do semelhante e 
em nós, através de nossas virtudes de Fé, Amor, Conhecimento, 
Justiça, Lei, Evolução e Geração ! 
  Ser Umbandista é dar de graça o que de graça recebemos ! 
 
 
 

Autoria Desconhecida - Enviado por Marco Boeing   
Associação Espiritualista Mensageiros de Aruanda  -  Curitiba-PR marco@ics.curitiba.org.br 
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“Ser” Umbandista 

 Falam em tantas Umbandas. Branca, esotérica, popular, traçada, de na-ção, omolocô, umbandolé, candomblé de caboclo, evangelizada, kardequizada, iniciática e outras mais. 
  O que é Umbanda então?   Se são tantas, porque cada qual teima em dizer que somente a sua, a-quela que ele pratica, é a verdadeira? 
  Origens, respondem todos em unísono!   Esta seria a solução para os problemas!  
  E qual a origem da Umbanda verdadeira?   Lá vamos nós novamente viajar por inúmeras teses. Negros Africanos, Sumérios, Atlântida, Astros, Planetas diversos, Seres extraterrenos, Anjos ce-lestiais, etc...  
  Mas será que isso tudo é importante?   Porque temos que precisar ou determinar qual das Umbandas é a mais ou a unicamente correta?  
  Quem sabe não são mesmo várias Umbandas, totalmente diferentes u-mas das outras. Ou, ainda por outro lado quem sabe, ela é somente uma mes-mo, apenas com várias ramificações! 
  E porque seria assim? Afinal de contas todas as demais religiões não são únicas?  Serão mesmo? 
  Vejamos: a igreja católica divide-se em um sem número de ramificações, das tradicionais às mais atuais. Tem a Apostólica Romana, Apostólica Brasilei-ra, Carismáticos, Ortodoxos e outras. E todos se denominam como?  
  Católicos! Nada mais! Se as conversas convergem para fundamentos religiosos, ai sim quando sabem, denominam-se especificadamente. 
  E os Evangélicos? Se autodenominam de Cristãos!   Antes eram Crentes, agora não gostam mais dessa denominação, afinal de contas, os praticantes das demais religiões também o seriam, já que todos os que crêem em Deus, Crentes como eles seriam.  
  Mesmo que seja aplicada de igual forma em relação a Cristãos o enten-dimento sobre outras religiões, parece esta denominação genérica a que mais os diferenciam das demais.  
  Mas e entre eles próprios, existem diferenças entre as denominações? Sim e não são poucas. Batista, Adventista, Assembléia de Deus, Testemunha de Jeová e outras mais novas. 
  E nós, os Umbandistas, e porque não dizer Espíritas, não podemos ter também várias denominações ou entendimentos?   
  Opa! Espere um pouco! Umbandistas ou Espíritas? Lá vamos ter outra briga séria com alguns de nossos irmãos Kardecistas. Afinal de contas, de acor-do com alguns deles, somente são espíritas os que seguem a doutrina espírita desenvolvida por Allan Kardec.  
  Mas qual a definição de Espírita?  De acordo com o próprio Allan Kardec, que no livros dos médiuns, assim define Espírita. "Espírita, é aquele que crê no espírito e nas suas manifestações". Assim, todo aquele que acredita nesta má-
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“Ser” Umbandista (continuação) 

xima, do ponto de vista do próprio Kardec, então será espírita.  
  Devemos apenas preocuparmo-nos em sermos bons espíritas. Coisa que, infelizmente muitos irmãos, sejam Umbandistas, Kardecistas ou outros, ainda não se preocupam como deveriam. 
  Mas voltemos aos nossos próprios problemas. Já temos bastantes deles entre nós para que nos preocupemos com outros externos! 
  O que é mais importante numa religião?   De onde ela vem ou para onde ela vai? 
  Que interessa o berço em relação ao trabalho futuro. Será mais impor-tante a caridade do irmão de poucas posses do que a oração do mais abona-do?   
  Se formos olhar bem a fundo cada uma das diversificações de nomes ou qualificações das diversas Umbandas, veremos que em todas elas manifestam-se entidades espirituais semelhantes, tais como os Caboclos, Pretos-Velhos, Exus, Crianças e Orixás, além de Baianos, Mineiros, Boiadeiros, Zé Pelintras, Ciganos, etc... 
  Uma religião que prima pela Caridade, Humildade e Amor, não poderia se dividir tanto entre seus filhos. 
  Discutem se o Caboclo pode ou não pode usar cocar, se o Preto-Velho pode ou não pode usar chapéu, se Exu é guardião ou apenas mensageiro e deixa-se muitas vezes de perceber e até mesmo de cobrarem-se a si próprios se a caridade que estão praticando ou intermediando é real.  
  Será que chegar ao centro já olhando que horas são pois tem um com-promisso inadiável mais tarde, permitirá ao Caboclo praticar uma boa caridade utilizando aquela matéria tão apressada? 
  Será que a humildade do Preto-velho terá capacidade de influenciar uma pessoa acometida de mal momento ou dor física, a ter calma ou perdoar a quem a tenha ofendido, vibrando numa cabeça que o encara não como um es-cravo simples, que pela dor alcançou a luz, mas sim como um majestoso sobe-rano, que não poderia imaginar como tamanha fraqueza de pensamentos pode assolar estas ínfimas criaturas. 
  E ainda sobre o Caboclo, o qual na concepção daquele médium não é índio, mas médico ou um antigo rei de uma civilização ainda desconhecida, po-derá atuar sobre quem o considera apenas um índio forte e garboso? 
  E Exu? Ele que em algumas casas mais sofisticadas é Guardião, entida-de de alta luz que tem trânsito livre entre todos os ambientes vibracionais, libe-rando ou aprisionando almas ainda em decomposição moral. 
  Nas casas mais populares é apenas um enviado de entidades, ou mes-mo um serviçal  incumbido de levar e trazer as cascas grosseiras dos restos dos trabalhos espirituais, descarregando-os nos lodaçais espirituais no baixo astral, de onde ele pode até sair, mas não poderá ir tão alto, para que as luzes espirituais dos ambientes muito elevados não o ceguem.  
  E se saísse, o que faria? Sua fraqueza espiritual não o permitiria enxer-gar mesmo os seres iluminados de outras diretrizes. 
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“Ser” Umbandista (continuação) 

 Será mesmo que as entidades se preocupam com estas diferenciações?  
  Não! As entidades espirituais são seres de luz, são apesar de ainda im-perfeitos na evolução espiritual, conhecedores da visão mais iluminada da cari-dade. Eles não se preocupam com as roupas que a eles queremos impor. Para eles o que importa é o amor, a união, a elevação.  
  Irmãos! Que divisão nada!   A Umbanda é única! Ela é perfeita!  
  Tão perfeita que se adapta a tantas interpretações.   Tão linda e majestosa, que aos olhos de cada um mostra a luz da manei-ra que possa ser percebida.  
  E suas origens são mesmo polêmicas, mas não traduzem os maiores i-deais da religião: caridade, humildade e amor.  
  Que se busquem historicamente as origens, mas não contaminemos nossa prática religiosa com nossas próprias imperfeições, com nossos próprios preconceitos, com nossos próprios interesses pessoais.  
  Ao invés de subdesenvolvido, que tal tradicional?   Ao invés de cultos exagerados, que tal criteriosos?   Ao invés de discussão, que tal aceitação? 
  Não seremos menores se Africanistas, ou maiores se Iniciáticos!  
  Mais capazes, se optarmos por fundamentos de nação ou menos capa-zes, se seguirmos os ensinamentos à luz Kardequiana!  
  Seremos sim maiores ou menores, se levarmos em consideração a cari-dade que conseguirmos praticar! 
  Muitos se mostram prontos para uma verdadeira luta na intenção de res-gatar a verdadeira Umbanda, outros pretendem livrá-la de influências negativas de outras religiões. 
  Vamos fazer mais que isso!  
  Vamos praticar a nossa Umbanda, aquela que nos toca ao coração com sentimentos de amor e caridade.  
  Vamos mostrar esse amor a todos os nossos irmãos.  
 

 E aí quem sabe, teremos uma Umbanda única e seremos verdadeiros Umbandistas.   
Autor Desconhecido 

Enviado por Leny Regina Gritz 
 

Templo Espiritualista Sol e Esperança 
Templo Espiritualista Anita Zippin 

Curitiba - PR  leny_enfermagem@hotmail.com 
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Oração do Umbandista 

 Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa Comunicação. 
  Onde tantos mistificam, que eu leve a palavra da verdade!  Onde tantos procuram ser servidos, que eu leve a alegria de servir! 
  Onde tantos fecham os olhos para a prática do bem, que eu abra meu coração para acolher! 
  Onde tantos usam a Umbanda como comércio, que eu seja usada pela Umbanda para o Amor! 
  Onde tantos espalham a ignorância e o preconceito, que eu saiba agir pela Luz do Conhecimento e da Razão! 
  Onde a vida perdeu o sentido, que através da Umbanda eu leve o Senti-do de viver! 
  Onde tantos me pedem um “despacho”, que eu saiba ensinar a benção do trabalho interno! 
  Onde haja doença, que eu leve a vibração de saúde do Sr. Oxoce.  Onde haja desespero que eu leve a concórdia e a placidez das Águas. 
  Onde houver desânimo, que leve a determinação e tenacidade do Sr. O-gum.  Onde houver injustiça, que eu leve o discernimento e a justiça do Sr. Xangô.  Onde tantos me pedem um milagre, que eu seja a humildade do Preto Velho!  Onde tantos estão sempre distantes, que eu possa fazer a Umbanda sempre presente! 
  Onde tantos sofrem de solidão que faz morrer, que eu seja a pureza de Ibejada, espalhando a alegria! 
  Onde tantos morrem na matéria que passa, que o Sr. Omulu me abenço-e com a vibração da terra, geradora permanente de vida. 
  Onde tantos olham para a terra, que eu seja um espelho de Aruanda, a refletir sua Luz na terra!  

Amo a ti Umbanda 
 Amo a ti Umbanda, com seus versos sagrados, com seu chão molhado, do suor dessa gente que sabe trabalhar. 
  Amo a ti Umbanda, com sua caridade, com seus guias de simplicidade, Que nos fazem sonhar. 
  Amo a ti Umbanda, com sua alegria de verdade, com sua humildade, que a todos vão contagiar. 
  Amo a ti Umbanda, e te vejo livre como uma criança, que dança sobre a terra. És prenuncio da Nova Era que se travaste de inúmeras cores nomes e formas. 
  Amo a ti Umbanda. Então, faz renascer a tradição do passado, do ver-melho, negro, amarelo, branco, pardo, faz renascer tua glória em minha terra Brasil. 
 

Autoria Desconhecida - Enviado por Marco Boeing     
Associação Espiritualista Mensageiros de Aruanda  -  Curitiba-PR 

marco@ics.curitiba.org.br 
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Muito Ajuda Quem Está Sendo Ajudado 

 Novamente vou escrever sobre um tema diverso da Umbanda. 
  Aliás... Não tão diverso assim, pois trata das energias e dos conhecimen-tos trocados em cada sessão. 
  Terça-feira estive conversando com uma pessoa muito querida e ouvi dela: "Vocês têm me ajudado muito". 
  E eu apenas respondi: "Você é que pensa...". Virei-me, fui pagar a conta e ficou por isso mesmo. 
  Hoje senti a obrigação de explicar melhor essa minha frase solta. 
  Muito ajuda quem está sendo ajudado pois, somente dessa maneira con-sigo seguir na minha caminhada. 
  Somente dessa maneira aprendo a me defender das energias maléficas de nosso dia a dia. 
  Somente dessa maneira aprendo a me equilibrar todos os minutos ne-cessários. 
  Somente dessa maneira aprendo como é bom poder ajudar quem preci-sa. 
  Somente dessa maneira posso me sentir útil na Umbanda. 
  Somente dessa maneira a Umbanda é praticada na sua essência. 
  Somente dessa maneira recebo um sorriso largo, a luz dos olhos calmos e o sentimento de gratidão. 
  Também dessa maneira "regamos" nossas flores e escrevemos nossos "poemas". 
  Já ouvimos dizer que quem abraça sempre é abraçado. 
  Quem ajuda sempre é ajudado! 
  Quanto mais abraçamos, mais abraços recebemos. 
  Quando mais ajudamos, mais ajuda recebemos! Simples assim. 
  A mediunidade é um "dom" recebido de graça. Nada mais justo do que utilizar essa ferramenta sem cobrar nada. 
  Afinal, o que paga um sorriso carregado de tranqüilidade? 
  Além disso, quem ajuda são Eles. Nossos amigos espirituais, que sem-pre velam por nós. 
  Por isso digo: podem contar comigo. Afinal, acho que estou ganhando  muito pela minha "ajuda". 
 

 Amplexos a todos.  
Sergio Kunio Kawanami 

Grupo Espiritualista Caboclo Pena Azul 
Curitiba - PR sergio.kawanami@gvt.com.br 
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“Lei do Bem-Estar Instantâneo” 

 Sou um ser imperfeito, que estou neste planeta para aprender. 
  Partindo deste princípio e considerando que esta não é minha primeira encarnação, me concedo o benefício da dúvida e considero que trouxe comigo o aprendizado passado e mesmo algum desta existência. 
  Consequentemente, além das imperfeições, daquilo que tenho para al-cançar, tenho de forma explícita ou latente o que já aprendi, os acertos, o bem que pratiquei, as tendências positivas, que também fazem parte do meu estágio evolutivo atual. 
  Devo buscar melhorar sempre. 
  O que devo fazer se num dia, sem esperar, mesmo que inconsciente-mente, pela Lei da Afinidade, eu entrar em sintonia, instantaneamente, com es-ta mesma parcela positiva de cada ser que eu tiver contato ? 
  Este é um mundo de expiação! Isto seria utopia, meus pés estão no chão. 
  Mas a possibilidade existe e se acreditar, mesmo que por alguns instan-tes, nesta possibilidade, isto pode se tornar realidade. 
  Pensando no princípio do desdobramento:  - tenho defeitos e tenho qualidades; 
  - entro em sintonia com as imperfeições de outros seres encarnados e desencarnados, que fazem aflorar sentimentos negativos, mas posso entrar em sintonia também com as “perfeições” daqueles que me assistem, dos amigos que fiz, daqueles que me amam, daqueles que me intuem o que preciso para continuar na luta para superar minhas limitações; 
  - sou falível, passível de ser atingido e devo manter-me vigilante às influ-ências negativas, mas devo manter viva na mente a possibilidade das influên-cias positivas, daqueles instantes de felicidade intensa, em que parece que pos-so ser inatingível e infalível, sem me prejudicar e nem prejudicar a ninguém. 
  É o Criador que determina se sou merecedor. Mas será que uma vez num dia, ou num mês, ou num ano, ou numa década, ou na vida, não serei me-recedor de captar e irradiar tudo que é bom ? 
  Durante o tempo em que pensei e escrevi isto, eu acreditei nesta possibi-lidade e isto fez com que eu me sentisse muito bem. 
  Não sabendo que nome atribuir a este processo ou estado de espírito, usei de bom humor e chamei de “Lei do Bem-Estar Instantâneo”. 
  Se isto aconteceu uma vez, pode acontecer outras, basta refletir sobre a causa. 
  E o melhor de tudo, é que acredito que não sou o primeiro a sentir algo semelhante e não serei o último.  

Paulo C. L. Vicente 
Templo Espiritualista Sol e Esperança 

Templo Espiritualista Anita Zippin 
Curitiba - PR 

pauloclvicente@gmail.com 
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“Desperta-dor” 

 Vovó Maria fumegava seu pito e batia seu pé ao som da curimba en-quanto observava o terreiro, onde os cambonos movimentavam-se atendendo aos pretos velhos e aos consulentes.  
  Mandingueira, acostumada a enfrentar de tudo um pouco nos trabalhos de magia, sabia perfeitamente como as trevas agiam tentando disseminar o es-forço do bem. 
  Sob variadas formas as trevas vagavam por ali também. Alguns em bus-ca de socorro, outros mal intencionados debochavam dos trabalhadores da luz. 
  Muitos chegavam grudados no corpo das pessoas, qual parasitas sugan-do sua vitalidade. Outros por sobre seus ombros, arqueando e causando dores nos hospedeiros, ou amarrados nos tornozelos, arrastavam-se com gemidos de dor. Fora os tantos que eram barrados pela guarda do local, ainda na porta do terreiro e que, lá de fora esbravejavam palavrões. 
  Da mesma forma, o movimento dos Exús e outros falangeiros se dava intenso no lado astral do ambiente, para que dentro do merecimento de cada espírito, pudessem ser encaminhados. 
  Uma senhora com ares de madame, aproximou-se da preta velha para receber atendimento. Vinha arrastando uma perna que mantinha enfaixada. 
  -Saravá pra filha – falou Vovó Maria, enquanto desinfetava o campo magnético da mulher, com um  galho verde, além de soprar a fumaça do palhei-ro em direção ao seu abdome. O que fez com que a mulher demonstrasse nojo em sua fisionomia. 
          Fingindo ignorar, a preta velha cantarolando, continuou a sua limpeza. Riscando um ponto com sua pemba, no chão do terreiro, pediu que a mulher colocasse sobre ele a perna ferida. 
  - “Será que não vai pedir o que tenho?” pensou a mulher, já arrependida por estar ali naquele lugar desagradável.  
  -“Vou sair daqui impregnada por estes cheiros!”. 
  Vovó Maria sorriu, pois captara o pensamento da mulher, mas preferiu ignorar tudo isso.  
  O que a mulher não sabia era a gravidade real do seu caso, ou seja, a-quilo que não aparecia no físico. Se ela pudesse ver o que estava causando a dor e o inchaço na perna, aí sim, certamente ficaria muito enojada. 
  Na contraparte energética, abundavam larvas que se abasteciam da vita-lidade do que já era uma enorme ferida e que breve romperia também no físico. 
  Além disso, uma entidade espiritual, em quase total deformação manti-nha-se algemada à sua perna, nutrindo assim, essas larvas astrais. Para qual-quer neófito, aquilo mais parecia um cadáver retirado da tumba mortal, inclusive pelo mau cheiro que exalava. 
  Com a destreza de um mago, a preta velha sabia como desvincular e transmutar toda essa parafernalha de energias densas, libertando e socorrendo a entidade escravizada a ela.  
  Feitos os devidos “curativos” no corpo energético da mulher, Vovó Maria, que à visão dos encarnados não fez mais que um benzimento com ervas e al-
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gumas baforadas de palheiro, dirigiu-se agora com voz firme à consulente: 
  - Preta Velha até agora ouviu calada o que a filha pensou a respeito do seu trabalho. Agora preciso abrir minhas tramelas e puxar sua orelha. 
  Ouvindo isso a mulher afastou-se um pouco da entidade, assustada com a possibilidade de que ela viesse mesmo a lhe puxar a orelha. 
  - “Escutou o que pensei? Ah, essa é boa. Ela está blefando comigo” – pensou novamente a mulher. 
  - Se a madame não acredita no nosso trabalho, porque veio aqui buscar ajuda? Filha, não estamos aqui enganando ninguém. Procuramos fazer o que é possível, dentro do merecimento de cada um. 
  - É que me recomendaram vir me benzer, mas eu não gosto muito des-sas coisas... 
  - E só veio porque está desesperada de dor e a medicina não lhe deu alento, não foi filha? Complementou a preta velha. 
  - Os médicos querem drenar a perna e eu fiquei com medo, pois nos e-xames não aparece nada, mas a dor estava insuportável. 
  - Estava? Por que, a dor já acalmou? 
  - É, agora acalmou, parece que minha perna está amortecida. 
  - E está mesmo, eu fiz um curativo. 
  A mulher olhando a perna e não vendo curativo nenhum, já estava pronta para emitir um pensamento de desconfiança quando a preta velha interferiu: 
  -Vai para sua casa filha e amanhã bem cedo colhe uma rosa do seu jar-dim, ainda com orvalho e lava sua perna com ela, na água corrente. Ao meio dia o inchaço vai sumir e sua perna estará curada. 
  Não ousando mais desconfiar, ela agradeceu e já estava saindo quando a preta velha lhe chamou e disse: 
  - Não esqueça de pagar a promessa que fez prá Sinhá Maria, antes dela morrer ... 
  Arregalando os olhos, a mulher quase enfartou e tratou de sair daquele lugar imediatamente. 
  O cambono que a tudo assistia calado, não agüentando a curiosidade perguntou que promessa foi essa. 
  - Meu menino, o que nós escondemos dos homens fica gravado no mun-do dos mortos. Essa filha, herdeira de um carma bastante pesado por ter sido dona de escravos em vida passada e principalmente por tê-los ferido a ferro e fogo, imprimindo sua marca na panturrilha dos negros, recebeu nesta encarna-ção como sua fiel cozinheira, uma negra chamada Sinhá Maria. Espírito que mantinha laços de carinho profundo pela madame desde o tempo da escravi-dão, quando foi sua Bá e por isso única poupada de suas maldades. 
  Nessa encarnação juntaram-se novamente no intuito de que a bondosa negra pudesse despertar na mulher um pouco de humildade, para que esta ti-vesse a oportunidade de ressarcir os débitos, diante da necessidade que surgi-ria de auxiliar alguém envolvido na trama cármica. 
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  Sinhá Maria, acometida de deficiência respiratória, antes de desencarnar solicitou a sua patroa que na sua falta, assistisse seu esposo que era paraplégi-co, faltando-lhe as duas pernas. 
  Deixou para isso, todas as suas economias de anos a fio de trabalho e só lhe pediu que mantivesse com isso a alimentação e os medicamentos. 
  Mas, na primeira vez que ela foi até a favela onde morava o homem, de-sistiu da ajuda, pois aquele não era o seu “palco”.  
  Tratou logo de ajustar uma vizinha do barraco, dando-lhe todo o dinheiro que Sinhá havia deixado, com a promessa de cuidar do pobre homem.  
  Não é preciso dizer que rumo tomou as economias da pobre negra e em pouco tempo, para evitar que ele morresse à mingua, a Assistência Social o in-ternou em asilo público.  
  Lá ele aguarda que sua amada venha lhe buscar, tirando-o do sofrimento do corpo físico. Nenhuma visita, nenhum cuidado especial. 
  A madame havia “esquecido” da promessa. Eu só fiz lembrá-la para que não tenha que voltar aqui com as duas pernas inválidas. 
  A lei só nos cobra o que é de direito, mas ela é infalível. Quanto mais a-trasamos o pagamento de nossas dívidas, maiores elas ficam.  
  Por isso camboninho, negra velha sempre diz para os filhos que a carida-de é moeda valiosa que todos possuímos, mas que poucos de nós a usamos. 
  Se não acordamos sozinhos, na hora exata, a vida  liga o “desperta-dor” e às vezes acordamos assustados com a barulheira que ele faz... Eh, eh, eh...  
  Entendeu meu menino? 
  -Sim minha mãe. Lembrei que tenho que visitar meu avô que está no asi-lo ... 
  Sorrindo e balançando a cabeça, a bondosa preta velha falou com seus botões: 
  - Nega véia matô dois coelhos com uma cajadada só... Eh, eh... 
  E batendo o pé no chão, fumegando seu pito e catarolando, prossegiu ela, socorrendo e curando, até que junto aos demais, voltou para as bandas de Aruanda.    

História contada por Vovó Benta 
 

Enviado por Leni W. Saviscki 
Sociedade Fraternal Cantinho da Luz 

Erechim -  RS  eumesma@st.com.br 
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 A primeira vez ninguém esquece... Principalmente quando estamos arraigados nos pré-conceitos adquiridos na atualidade e os que ainda estão registrados no nosso inconsciente. Neste clima psíquico, não muito favorável, decidi visitar um terreiro de Umbanda.  
  Minhas convicções espíritas extremamente ortodoxas, até então, alijavam qual-quer tipo de ritual, imagem, tabagismo e outras tantas práticas dos confrades umban-distas.  
  A curiosidade e o desejo de conhecer o novo fomentam forças quase ilimitadas na superação dos medos e busca de respostas.  
  Chegando a porta do Centro observei o cartaz: "Sessão de Pretos-Velhos e Pretas-Velhas". Fui logo recebido com carinho pela senhora na recepção e direcionado para aguardar a abertura da "gira".  
  Não estava sozinho. Senhoras humildes, crianças, homens de terno, adoles-centes, enfim, uma verdadeira representação da sociedade brasileira acompanhava-me no terreiro.  
  Abrindo a sessão de atendimento os cantos simples e belos tomaram conta do local gerando um clima de alegria e confraternização, acalmando e permitindo melho-res reflexões sobre a experiência viva que saltava diante dos meus olhos. 
  Em seguida surgiu uma médium carregando um incensário, "defumando" o ter-reiro. Analisando a mecânica dos passes Espíritas, Reiki, Johei, as ervas queimadas naquele instante limpavam o campo magnético dos presentes de forma análoga.  
  O interessante é que a existência do elemento "físico" no processo – a fumaça produzida no defumador, as imagens, os cânticos – facilitava a crença dos presentes sobre a veracidade da limpeza energética e a presença dos mensageiros do Cristo. 
  De uma forma geral, os rituais servem para isto, para criar uma convergência entre a vontade do consciente e a do inconsciente, preparando os trabalhadores para a prática da magia, sendo certo de que a platéia também é envolvida.  
  Alguns minutos depois de cessado os ritos iniciais, demonstrando de uma ma-neira clara a ação dos amigos espirituais em preparar o conjunto mente-perispírito-físico de cada consulente antes do atendimento propriamente dito; o caboclo, "chefe do terreiro", autorizou a vinda dos pretos velhos.  
  Novamente a música tomou conta e os médiuns, com roupas simples e sem adereços, se curvavam e caminhavam como verdadeiros idosos pelo centro. Logo a-pós a incorporação, sentaram em bancos acendendo e fumando seu cachimbo aguar-dando o momento de atender ao público necessitado, que vinha atrás de amparo.  
  Hoje compreendo o porquê desta postura. Com seu cachimbo o pai velho quei-ma os "miasmas"; as mãos trêmulas sobre o corpo do atendido produzem verdadeiros reajustes na disposição das energias etéricas e astrais. Sua postura humilde e pacífica estimula a conversa fraterna. As palavras sábias e desnudas aconselham positivamen-te o bem proceder ressignificando as lamentações do passado, dando nova roupagem aos problemas emocionais e materiais.  
  Após a agradável conversa com a Vovó Sabrina, saí da sessão renovado fisica-mente e, principalmente, livre de algumas idéias limitantes do ser em evolução.  
  O terreiro, naquele momento particularmente belo, num pequeno paralelo filosó-fico, faz recordar verdadeiro consultório terapêutico, ministrando os nossos queridos pretos velhos, verdadeiros terapeutas descalços, o alento visível e invisível que tanto beneficiam àqueles que procuram seu auxílio.  

João Luiz de Almeida Carneiro 
Centro Espiritualista Irmãos de Fé (CEIF) 

Rio de Janeiro/ RJ 
joaoluizcarneiro@gmail.com 
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 Como psicólogo não posso deixar de perceber como a personalidade do mé-dium vai sendo moldada com o desenvolvimento das incorporações, como sutilmente vai modificando o interno do médium com o decorrer do tempo. 
  Muitos já me perguntaram porque na umbanda não tem um trabalho de preparo intimo para os médiuns, porque os dirigentes simplesmente desenvolvem os médiuns e não preparam seus íntimos.  
  Penso que os dirigentes deveriam desenvolver um trabalho de desenvolvimento interior dos médiuns, com raras exceções, a maioria dos terreiros não há uma preocu-pação em desenvolver um trabalho especifico para a melhora do intimo dos médiuns.  
  Mas ao refletir sobre o assunto percebi que este trabalho é realizado de forma silenciosa pelos guias espirituais.  
  A reforma intima do médium acontece na incorporação e nos contatos com os guias. A possibilidade de trabalhar varias linhas diferentes, permite ao médium a possi-bilidade de incorporar à personalidade o princípio do arquétipo que rege a linha.  
  Assim ao incorporar um preto-velho ou preta-velha, o médium vai desenvolven-do em si a paciência, a bondade, o carinho, a empatia, o amor, a compreensão ao ou-tro. Se estas características já eram uma tônica no seu ser, então aprimora ainda mais estas qualidades, trazendo a tona uma energia amorosa, que flui naturalmente em si, permitindo que as qualidades do  guia possam fluir naturalmente.  
  Quando estas qualidades não estão desenvolvidas o guia vai aos poucos incu-tindo no médium esta qualidades até que possa fluir naturalmente. A consciência des-tas possibilidades de aprimoramento, pode facilitar a entrega do médium ao seu preto-velho e desenvolver uma energia amorosa única. Assim quanto mais incorporar seu preto-velho ou preta-velha, mais o seu chakra cardíaco vai se abrindo permitindo uma intensa luminosidade no seu ser.  
  Ao incorporar um caboclo ou cabocla, o médium aprende a ordem, a disciplina, o ritual, a eficiência do trabalho, a priorizar o que é importante, a trabalhar com ervas, com os vegetais, com as pedras, a quebrar demandas, sempre sem falar muito, so-mente o necessário, sem querer aparecer, trazendo uma força grande em si, aprende a conhecer o seu próprio poder, a força que possui.  
  O arquétipo dos caboclos e das caboclas é o do poder da luz, no auxílio ao hu-mano, aos espíritos que estão em evolução, e saber que tem força interna suficiente para suportar as provações que certamente o médium passará, assim cada caboclo vai aos poucos moldando a energia do seu médium, tornando o disciplinado, atento a ritua-lística, ao companheirismo aos seus irmãos, levando força aos irmãos que sofrem, e suportando em si muitas vezes as dores do outro.  
  Aprende a resignação quando recebe os ataques em decorrência do seu traba-lho mediúnico, aprende que ao suportar as aflições sem reclamar dos guias, está forta-lecendo seu intimo, criando uma estrutura psíquica forte em si com capacidade, de re-lacionar com os adventos da vida de forma harmoniosa.  
  Os baianos trazem a descontração, o aprendizado de como trabalhar as adver-sidades, a alegria, a flexibilidade, a magia, a brincadeira sadia. Assim médiuns que são introspectivos, quando incorporados em seu baiano ou sua baiana, soltam-se liberando sua alegria interna, a descontração.  
  Outros, já são descontraídos por natureza, e desenvolvem outras qualidades juntos com seu baiano, como a flexibilidade diante das situações, como amparar o ir-mão com alegria, trazer a alegria para o próximo.  
  Transmutando a tristeza do outro transmitindo alegria e esperança. E muitas outras coisas aprendemos com os baianos. Descubra o que o seu baianos está apri-
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morando em você.  
  Os ciganos também aprimoram seus médiuns, trazendo a suavidade, a beleza, o encantamento, o envolvimento, a intuição, a paixão pela vida, pelo belo, pela música, a cura.  
  Os marinheiros permitem aos médiuns, desenvolverem o equilíbrio emocional, entrar em contato com as emoções mais íntimas desbloqueando e liberando os exces-sos, os vícios. Desenvolvendo no médium a capacidade de sentir as dores dos outros e com isso aprimorando as relações com o seu irmão.  
  Os boiadeiros trazem para o médium a força necessária para caminhar no mun-do, para lidar com as adversidades da vida, fortalecendo-o diante do mundo, mostran-do que a luta sincera, o bom combate, leva a luz.  
  A linha do grande oriente, onde incorporam guias orientais, hindus, mulçuma-nos, chineses, entre outros, estimula no médium o caminho da evolução espiritual atra-vés dos estudos, da meditação, do conhecimento das leis divinas, do amor, da verda-de, da ciência, da arte, do belo.  
  Estimula no médium o caminho da ascensão espiritual, fazendo-o eliminar da sua vida tudo que é pernicioso.  
  Exú e Pomba-gira, trazem a tona a sombra do médium, aquilo que necessita ser trabalhado e está escondido no seu ser. A ganância, a soberbia, a ira, o ciúme, os medos indizíveis, o orgulho, o perfeccionismo entre outras coisas. Exú tem a capacida-de de espelhar o que está no íntimo do médium, mostrando o que está no seu interior. É só perceber como seu Exú ou Pomba-gira se comporta e terá uma pista do que traz no seu  intimo.  
  O trabalho com a própria sombra é facilitado com a incorporação dos Exús e Pomba-giras. Assim quando o médium diz: meu Exú é galanteador, é importante o mé-dium ver o quanto traz de Don Juan. Quando a Pomba-gira é indisciplinada, o quanto o médium tem de rebeldia não trabalhada. Exús orgulhosos, médiuns necessitando tra-balhar a soberbia, Pomba-giras vaidosas em excesso, médiuns necessitando trabalhar a vaidade.  
  Muitas vezes também Exú e Pomba-gira espelham qualidades íntimas dos mé-diuns, tais como: Exús eruditos, médiuns que buscam o conhecimento, Pomba-gira tra-balhadora, médium esforçada, Exús guerreiros, médiuns batalhadores e assim por di-ante as qualidades e defeitos dos médiuns são espelhadas por Exú e Pomba-gira.  
  Aprendem com eles o médium que tiver coragem de se olhar sem medo, e per-guntar o que seu guia de esquerda traz que desagrada, sem medo, pois Exú está ai para isso mesmo, mostrar o que não queremos esconder, trazer a tona àquilo que pre-cisa ser trabalhado.  
  O trabalho de auto-conhecimento pode e deve ser desenvolvido dentro dos ter-reiros, permitindo a todos que freqüentam, ferramentas que possibilitam o aprimora-mento.  
  Converse com seu dirigente e veja a possibilidade de criar grupos de auto-conhecimento.  
 Enviado por: 

Sandra Aparecida Gonçalves 
Centro de Umbanda Pai João de Angola  -  São Paulo-SP 

sandra.goncalves@intermedica.com.br 
 

Autor: José Antonio de Souza 
Psicólogo e Dirigente Umbandista.  
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 A desordem já tomava conta da vida daquele menino. Crises e mais cri-ses que eram diagnosticadas como “doença nervosa” e que os medicamentos não controlavam.  
  Ele tinha apenas 15 anos de idade e apesar de ter rosto sempre sorri-dente demonstrando simpatia, não fazia amigos e quando isso acontecia, eles logo se afastavam. Na escola sentia-se isolado e diferenciado, tornando-se as-sim introspectivo e tímido.  
  Nem ele sabia porque certas coisas estavam acontecendo em sua vida, como também não sabia com quem esclarecer tantas dúvidas que o assalta-vam. Desde pequeno, sentia-se diferente dos outros garotos. Não gostava de brigas e nem de jogos brutais e apesar de se dar bem entre as meninas, nunca sentiu atração especial por nenhuma delas.   
  Sua mãe, dona Quitéria, pessoa humilde, sem instrução nenhuma, can-sada de não receber respostas da medicina, se socorreu com a vizinha que lhe indicou um Terreiro de Umbanda para que ela recebesse orientação espiritual.  
  Apesar de sua crença católica, foi em busca de uma “solução”.  
  Ao entrarem no terreiro, mãe e filho foram recebidos por alguém que dis-tribuía fichas de atendimento. Para um atendimento especial com “certos guias mais fortes” teriam que pagar certa quantia, para outros guias “menos fortes”, outro valor e para o atendimento de caridade, com os médiuns iniciantes, não pagariam nada, mas entrariam na fila que já se estendia fora da casa.  
  Não tendo com que pagar nenhuma ficha especial, submeteram-se a a-guardar na fila da caridade. Os trabalhos iniciaram-se e para quem não conhe-cia a Umbanda, certos fenômenos que aconteciam em frente aquele congá, as-sustavam.  
  Incorporações barulhentas, onde alguns médiuns soltavam grunhidos, outros se contorciam jogando-se no chão tendo que ser socorridos por outros que gritavam mais alto ainda.  
  Alguns gargalhavam muito alto e pronunciavam palavras que não combi-navam com um ambiente, supostamente de oração. Uma mulher de meia idade, com pose insinuante dançava em frente aos homens afagando-lhes o rosto en-quanto soprava neles a fumaça de uma cigarrilha. 
  Após isso, desincorporaram e trocando o som da curimba, agora “baixavam” espíritos de caboclos de forma menos espalhafatosa. Demorou mais de meia hora até que se organizassem e iniciasse o atendimento ao públi-co.  
  Primeiramente foram atendidas todas as fichas, depois os passes de ca-ridade.  Os “médiuns fortes”, aqueles que atendiam com fichas, foram desincor-porando e reuniram-se num canto da sala a conversar descontraidamente, co-mo quem diz: - Por hoje cumprimos nossa missão.  
  Quando chegou sua vez, dona Quitéria e o menino foram conduzidos em frente a um médium que se dizia incorporado por um caboclo. Após  a sauda-ção costumeira e o relato da situação pela mãe, ele falou: 
  O problema é que esse rapaz tem uma Pomba-Gira grudada nele, por isso  está ficando afeminado. Os dois ouvindo isso, se olharam assustados e aquilo que os fez esperar na fila, que era a esperança de uma solução para a doença do rapaz, tornava-se agora um diagnóstico terrível.  
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 A mulher sempre ouvira falar que Pomba-Gira era uma espécie de espíri-to de prostituta que assediava os homens.  
  Mas ele é apenas um menino e nem se meteu em nenhum antro de per-dição, como pode isso? Indagou a mulher. 
  Isso é carma, herdado do pai que morreu devendo muito nos cabarés...    A mulher que nada entendia de carma, imaginou que fosse uma espécie de pecado mortal e acabou concordando, pois seu marido sempre foi danado mesmo. 
  O “dito” caboclo receitou banhos de descarrego, defumação com casca de alho e oferendas de encruzilhada para aquietar ou expulsar a suposta enti-dade obsessora.  
  Como também, sutilmente falou, que se isso tudo não resolvesse é por-que o caso era grave e então eles poderiam procurar seu aparelho, fora do ter-reiro, que ele faria um “trabalho” especial que resolveria de vez o problema. Claro, isso custaria uma certa quantia em dinheiro. 
  Mãe e filho saíram do terreiro transtornados e assustados, mas decididos a não fazer nada pois sentiam algo de estranho naquilo tudo.  
  - Filho, vamos fazer uma promessa para Nossa Senhora da Aparecida e ter fé, que você vai melhorar. 
  Mas o menino estava tão desesperado com sua situação que agora ele próprio suspeitava que tivesse tendências homossexuais, por isso resolveu que voltaria na semana seguinte e compraria uma ficha com um “guia forte”.  Ele haveria de dar as respostas que procurava.  
  Durante a semana no entanto, uma amiga intuída por seu protetor, o convidou para ir com ela rezar “num lugar bem legal”. Tratava-se de outro Cen-tro de Umbanda e ao chegar ao local pode observar que diferenciava bastante do anterior . 
  Um congá simples, onde os elementos eram representados em cima de uma toalha branca, com  a figura do Mestre Jesus na parede ao alto.  
  Foram recepcionados por duas senhoras simpáticas que lhes explicaram sobre o atendimento que era todo caridade, sem cobrança alguma e nem distin-ção de guia.  
  Os trabalhos de abertura iniciaram com orações de toda a corrente de médiuns que em plena harmonia com o coral, cantavam pontos ao som de dois atabaques, numa cadência que instigava a assistência a cantar também.  
  Era dia de gira de Preto-velho e assim que iniciaram as incorporações, percebia-se o equilíbrio dos médiuns que sem alarde, conectavam com a ener-gia de seus protetores e guias e após saudarem o congá, colocavam-se em seus lugares silenciosamente.  
  Ao silenciar os pontos cantados, o guia chefe manifestou-se saudando a todos e deixando uma mensagem onde falou das dores da alma e cujas pala-vras pareciam ser endereçadas àquele menino que os visitava pela primeira vez. 
  Logo em seguida iniciou-se o atendimento e quando o cambono o enca-minhou até a frente do Preto-velho, ele já estava sentindo-se tão bem que nem sabia mais se precisava das respostas.  
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 Sua alma vibrava uma paz muito grande e ao mesmo uma alegria, uma vontade de estar lá, junto aos médiuns exercendo a caridade, embora ainda não compreendesse bem o significado de muitas coisas.  
  Salve zi fio! - Saudou o preto velho que fumegava um cachimbo.  Salve! - Respondeu tímido o rapaz.  Suncê zi tá afogado nos medo, num é zi fio? 
  Estou com medo de que eu não... não... não seja... como os outros... o senhor me entende? 
  Ih.. ih... zi porque esses pensadore zi fio? 
  É que sou diferente, penso diferente, e além do mais, fui num terreiro e o guia me falou que tenho uma Pomba-Gira, mas isso é coisa de mulher. 
  O Preto-velho balançando a cabeça, benzia com um galho o peito do menino para desafogar aquela angústia toda. 
  Zi fio, nego véio vai fazê o faladô com a lingua de zi fio e vai zispricá o que zi tá acontecendo. 
  E com seriedade e voz firme, a bondosa entidade passou a explicar para aquele menino assustado que sua suposta doença tratava-se apenas de uma missão mediúnica que desabrochava a medida que ele crescia e que precisava de orientação e educação para depois iniciar um trabalho na caridade.  
  Explicou o que era a vibração ou entidade chamada Pomba-Gira, des-mistificando a imagem errônea que haviam lhe passado. Chamando o cambono solicitou que o inscrevesse no curso, cujo tema era mediunidade e Umbanda e que seria ministrado naquele terreiro. 
  Ao sair dali, parecia que havia tirado um peso enorme das costas por ou-vir do Preto-velho que o fato dele ser um espírito já bastante evoluído, sua índo-le não comportava atitudes grosseiras e machistas, próprias de quem ainda car-rega muita animalidade consigo. Mais sutilizado, seu espírito buscava a compa-nhia do sexo feminino por achar entre as mulheres a meiguice que se compara aos espíritos elevados.  
  E complementando sua alegria, o Preto-velho lhe afirmava que havia sim uma Pomba Gira que ansiava por sua educação mediúnica para poder com ele trabalhar, reequilibrando os desequilibrados, pois independente do sexo do mé-dium, as entidades se manifestam dentro de uma necessidade ou de uma mis-são que adequa-se a ambos. 
  A partir daquele dia nunca mais foi acometido das ditas crises de nervos. Freqüentando aquele Centro de caridade e educando sua mediunidade ele logo se integrou na corrente a pedido de Pai Joaquim. Como cambono, auxiliava e aprendia com as entidades amorosas, que ali vinham prestar a verdadeira cari-dade. 
  Com o tempo, harmoniosamente suas entidades foram equilibrando o aparelho e uma a uma se manifestavam, até que certo dia sentiu uma vibração diferente e muito forte. Segurou o quanto pode aquela energia até que explodiu numa gargalhada e num rodopiar do seu corpo, completando ali a incorporação.  Sua amiga Pomba Gira havia chegado.  
  Sem maiores alardes, sem gestos obscenos ela passou a trabalhar com o aparelho que agora estava pronto para tal. Sua gargalhada habitual apenas representava o mantra por ela usado, que através do som agia no astral como 
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agente transmutador de energias pesadas agregadas aos corpos dos filhos tra-tados.  
  No final dos atendimentos de caridade daquele dia, Pai Joaquim mani-festou-se em seu aparelho para um esclarecimento necessário à corrente medi-única: 
  Que o grande Zambi abençoe todos os filhos! 
  Este negro velho que ronda por muitos terreiros e que nas idas e vindas da carne já viu e ouviu de tudo um pouco, foi aprendendo que os preconceitos que ainda estão cristalizados na mente dos homens, são os maiores entraves para a evolução dos mesmos.  
  Falam muito de “pecado” e até relacionaram o que é pecado, mas pou-cos sabem que pecar é contrariar ou agredir a lei. O que será que as pessoas fazem ao discriminar quem quer que seja?  
  Quantos filhos traumatizam, se auto-rejeitam e sendo isolados da convi-vência social chegam a tirar a vida do corpo pelo preconceito sofrido, quando apresentam qualquer atitude que escape do convencional.  
  Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, mas isso não quer dizer na aparência exterior. Carregamos uma centelha divina e isso nos faz iguais, mas habitamos em espírito um corpo que apresenta em cada exis-tência terrena uma personalidade e isso nos diferencia, nos faz únicos. Respei-tar essa diferença é respeitar a Lei, a divindade. 
  Por outro lado, esse negro velho fica entristecido com que andam fazen-do com a Sagrada Umbanda. As distorções que os homens são capazes, na tradução da palavra “caridade”, extrapola a nossa capacidade de entendimento.  
  Quando  rebaixamos nossa vibração e elevamos a do médium para que nesse encontro se dê a passagem da entidade espiritual no plano físico, o faze-mos por ordem suprema e agimos dentro de uma lei superior, regida pelo amor.  
  Impossível o fazermos fora da ordem e da meta de amparo aos filhos de fé necessitados de auxílio.  
  Quando a desordem comanda uma reunião em qualquer templo indepen-dente do rótulo usado, quando os egos se manifestam, sobrepondo-se à simpli-cidade, ao amor e a humildade, isentando-se da verdade, quando não se define o que é caridade e rola por entre os dedos o vil metal, quando não se sabe ain-da diferenciar a mão direita da esquerda, sinto muito meus filhos, mas ali não existe vibração adequada para a luz adentrar. É da Lei! 
  Abençoando a todos, estalou seus dedos emanando faíscas de luz que agiram limpando o local dos miasmas ainda existentes.  
  Saravou as Sete Linhas da Umbanda e largou seu aparelho, deixando em todos uma sensação de  paz. 
  As luzes do terreiro se apagaram na parte física, mas no astral reluzia sempre naquele ambiente, o brilho da caridade. 
 

História contada por Vovó Benta 
 

Enviado por Leni W. Saviscki  
Sociedade Fraternal Cantinho da Luz 

Erechim -  RS  eumesma@st.com.br 
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ABACATEIRO - diurética, cálculos renais, fígado, rins, bexiga. ABÚTUA: coágulos, cálculos renais, cólicas uterinas, fígado. AGONIADA - inflamações de útero, ovários e menstruações difíceis. ALCAÇUZ - bronquite, tosse, laringite, rouquidão. ALCACHOFRA - diminui o colesterol, digestivo, hepático ALECRIM - estimulante, circulatório, Tonico capilar e inalação ALECRIM DO CAMPO - Tonico, vias respiratórias e banhos relaxantes. ALFAFA - baixa o colesterol, osteoporose, raquitismo, relaxantes. ALFAVACA - rins, prisão de ventre, aftas, bronquite, gripes fortes. ALFAZEMA - calmante, asma, gases, renite, analgésica nas dores. ALGODOEIRO - hemorragia uterina, regras profusas, reumatismo. AMEIXA FOLHAS - prisão de ventre, laxativo médio, azia. ANGÉLICA - cólicas, gases, digestiva, nevralgias, enxaqueca. ANGICO - diarréia, disenteria, gripes, Ext.: lavagens e gargarejes. ANIZ ESTRELADO - relaxante, insônia, gases (infantil e adultos) AMOR DO CAMPO -. afecções das vias urinarias e rins, prostatite. APERTA RUÃO - mau hálito, fígado, diarréia, hemorragias. AQUILEIA-MIL FOLHAS - analgésica, febrífuga, bactericida. ARNICA - anti inflamatória, reumatismo, artrite, artrose, dores. AROEIRA - diurética, ciática. Ext.: furúnculos, contusões, icterícia. ARRUDA - amenorréia. Ext.: varizes, flebites, abscessos, erisipela. ARTEMÍSIA - nevralgia, cólica menstrual, vermes, circulatória. ASSA PEIXE - expectorante, tosse, resfriados, diurético, cicatrizante. AVENCA - afecções catarrais, bronquite, tosse, laringite.  BÁLSAMO - incontinência urinaria, expectorante. Ext.: afecções da pele. BAN CHÁ - desintoxicante, digestivo, colesterol e emagrecedor. BARBATIMÃO - gastrite, úlceras. Ext.: cicatrizante, lavagem intima. BARDANA - desintoxicante, depurativo, cicatrizante, colesterol. BATATA DE PURGA - laxativo enérgico, depurativo. BÉTULA - gota, colesterol, triglicérides, ácido úrico, dores. BOLDO DO CHILE - hepatoprotetor, fígado, pâncreas, vesícula. BUCHINHA DO NORTE - uso externo para inalação contra a sinusite. BUGRE CONGONHA - ácido úrico, gota, depurativo, emagrecedor.  CABRIÚVA - diabetes, reumatismo, coluna, gota, contusões. CACTOS -.cardiotõnico, contra palpitações, síndromes cardíacas. CAJUEIRO - diabetes, colesterol, triglicérides, depurativo. CALENDULA FLOR - cicatrizante, calos, verrugas, frieiras, manchas. CAMBARÁ - expectorantes, balsâmico, tosse e gripes. CAMBUÍ - anti-hemorrágico, é usado nas vias respiratórias. CAMOMILA - estomacal, nas cólicas das crianças e enxaqueca. CANA DO BREJO - diurético, anti-inflamatório, cistite, próstata. CANELA - estimulante, gripes, resfriados, febres. CAPIM CIDRÃO - ERVA CIDREIRA - trata insônia, agonia, palpitações. CAPIM ROSÁRIO - depurativo das vias urinarias. ÇARAPIÁ - afrodisíaco, irregularidade do fluxo menstrual.. CARDO SANTO - febrífugo, coqueluche, asma, bronquitê-estomacal. CARQUEJA DOCE - hepatoprotetor, digestiva, diurética, emagrecedor. CARQUEJA AMARGA - depurativa, emagrecedor, colesterol, diabetes. CARRAPICHO - dores lombares, males da bexiga, rins. CAROBINHA - depurativa, anti alérgica, disenteria, prostatite. CARVALHO CASCA - depurativo, cicatrizante, Int/ Ext. CASCARA SAGRADA - laxativo, emagrecedor, trata a biles e baço. CASCA SANTA-ABÓBORA - trata a anemia, fraqueza digestiva, vômitos. CASCA DE IMBURANA - balsâmica das vias respiratórias, colites. CASCA DE LARANJA - relaxante, digestiva, aromática.. CASTANHA DA ÍNDIA - má circulação, flebite, hemorróidas e varizes. CATINGA DE MULATA - artrite, artrose, gota. Ext. psioriase, piolhos. CATINGUEIRA - depurativo, afrodisíaco. Ext.: eczema, impingem, erisipela. CATUABA - energético, falta de memória, afrodisíaco. CAVALINHA - diurético, ácido úrico, circulação, hipertensão, rins. 
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CEDRO - febres altas, disenterias, fraqueza orgânica. CENTAUREA-FEL DA TERRA - inapetência, estômago, febre alta, hepatite. CENTELLA ASIÁTICA - celulite, gordura localizada, circulatória, câimbras. CHÁ PRETO - estimulante, digestivo, Tonico. CHAPÉU DE COURO - depurativo, colesterol, diabetes, gota, ac. úrico. CHAPÉU DE NAPOLÁO-AGÜAI - semente energética, uso ext. comprovado. CIPRESTE - disenteria, corrimento. Ext. feridas, úlceras, verrugas. CIPÓ AZOUGUE - depurativo, eczemas, feridas, furúnculos, herpes. CIPÓ CABELUDO - cistite, nefrite, uretrite, não elimina a albumina. CIPÓ CABOCLO - orquite, hemorróidas, flebites, erisipela. CIPÓ CRAVO - estomacal, gastrite, azia, gases. CIPÓ CRUZ CAINCA - reumatismo, diabetes, ácido lírico; inchaço. CIPÓ CRUZEIRO - reumatismo, artrose, artrite, coluna, tendente. CIPÓ PRATA - areias e cálculos de rins e bexiga, dores. . CIPÓ SUMA - depurativo, furúnculos, acne, eczema, afecções mucosas. COENTRO GRÃO - digestivo, gases, intestinais, colite. CORONHA - OLHO DE BOI - Ext.: sementes energéticas para hipertensão. CURCUMÃ - fígado, vias urinárias, icterícia, bronquite.  DAMIANA - incontinência urinarias, impotência, Tonico e estimulante. DENTE DE LEÃO - depurativo, desintoxicante, laxante brando. DOURADINHA - diurética, depurativo, afecções cutâneas, ac. úrico.  ENDRO DILL - cólicas, calmante leve, aumenta o leite materno. ERVA BALEEIRA - reumatismo, artrite, artrose, dores musculares. ERVA DE BICHO - tratamento de hemorróidas e úlceras, uso ext. / int. ERVA DOCE - gases intestinais, cólicas, estimulante. ERVA PASSARINHO - moléstias pulmonares, Ext. eczemas, sarna. ERVA STA. MARIA - vermífuga, parasitas intestinais, laxativo. ERVA SÃO JOÃO - (Mentrasto) - anti depressivo, males da menopausa,dores musculares. ERVA TOSTÃO - (Pega Pinto) - afecções urinarias, fígado e baço. ESPINHEIRA SANTA - gastrite, úlcera, calmante das paredes estomacais. ESTIGMA DE MILHO - hidratante dos rins e cólica renal. EUCALIPTO - desinfetante das vias respiratórias e balsâmico.  FAVA DE SANTO INÁCIO - (Gengiroba) - icterícia, hepatite, purgante..-_ FEDEGOSO - laxante, depurativo. Ext.: afecções da pele FEIJÃO GUANDU - diabetes, depurativa. Ext.: cicatrizante. FENO GREGO - diabetes, digestivo, laxante brando.                FUCUS VESICULOSUS - disfunções da tireóide, vesícula, obesidade. FUNCHO - gases, digestivo e relaxante.  GARRA DO DIABO - reumatismo sanguíneo, esporão, gota, desintoxicante. GENCIANA - fraqueza orgânica, anemia, tônica estimulante de apetite GERVÃO - tônico estomacal, fígado, pâncreas, depurativo. GENGIBRE - asma, bronquite, rouquidão, colesterol. GINGKO BILOBA - atua nos radicais livres.-Oxigenação cerebral. GOIABEIRA - combate a diarréia, e afecções da garganta. GRAVIOLA - diabetes, colesterol, emagrecimento. GUACO - expectorante, tosse, bronquite e resfriados. GUARANÁ - estimulante físico e mental. GUASSATONGA - gastrite, úlcera, depurativo, cicatrizante, herpes.  HAMAMELIS - favorece a circulação, varizes, trombose, hemorróidas. HIPÉRICO - anti-depressivo. HORTELÃ - espasmos, náuseas, azia, relaxante, dispepsia nervosa. HA BU - sementes - diuréticas, laxativas, depurativas. HISSOPO - afecções respiratórias, doenças pulmonares, expectorante. IMBURANA SEMENTES - tônico, gastrite, tosse, expectorante, asma. IPECACUANHA - disenteria, catarros do pulmão, bexiga, garganta. IPÊ ROXO / PAU D'ARCO - arteriosclerose, fortifica o sangue, úlceras.  
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JAMBO - enxaqueca, prisão de ventre, diabetes. JAMBOLÂO - eficaz no tratamento do diabetes.  JAPECANGA - depurativo, diurético, sífilis, reumatismo. JASMIM FOLHAS - digestivo, alcoolismo, cardiotõnico, circulatório. JASMIM FLOR - relaxante, digestivo, insônia.                JATOBÁ - balsâmico, bronquite, laringite, orquite. JARRINHA.- nevralgias, dores musculares e artríticas, estimulante. JEQUITIBÁ- Ext.: gargarejos, aftas, angina, amidalites. JOÁO DA COSTA - calores da menopausa, trata o útero e ovários. JUÁ - saponáceo natural, anti caspa uso externo. JUREMA PRETA - Ext.: feridas, cancros, úlceras, erisipelas. JURUBEBA - hepatoprotetor, vesícula, pâncreas, baço, intestinos.  KUMELL - diurético, cólicas, estomacal.  LEVANTE - febres, congestão nasal, expectorante. LIMÃO BRAVO - friagem, tosse, bronquite, resfriados. LINHAÇA - laxante brando, gases, intestinais. LOBELIA - desinfetante das vias respiratórias, tabagismo.         LOSNA - falta de apetite, diabetes, fígado, pâncreas, bílis. LÓTUS - emoliente catarral, anti tossigeno, renite, laringite. LOURO - amenorréia, nevralgia, cólicas estomacais e menstruais. LÚPULO - anti depressivo, calmante, insônia crônica.  MAÇÃ - digestivo, relaxante, debilidade estomacal. MACELA - anti diarréica, fígado, pâncreas, colite, vesícula. MALVA BRANCA - gengivite, garganta, abscessos e desinfetante. MAMICA DE CADELA - dores de dente e ouvido. Ext.: vitiligo. MANJERICÃO - anti-inflamatório, garganta, tosse, digestivo. MARACUJÁ - calmante, sedativo leve, insônia, alcoolismo. MARAPUAMA - tônico nervino, afrodisíaco, impotência sexual. MARIA PRETA - ERVA MOURA - Ext.: escarlatina, irritações da pele. MATE - tônico celebrai, estimulante digestivo, diurético. MELÃO DE SÃO CAETANO - regulariza o fluxo menstrual. Ext.: piolhos. MELISSA - ERVA CIDREIRA - cardioténica, calmante, gastrite crônica. MENTRUZ - MASTRUÇO - fortalecedor pulmonar, gastrite, cicatrizante. MENTA - digestivo, espasmos, cálculos biliares. MIL HOMENS - afecções das vias urinárias, prostatite, diurético. MULUNGU - sedativo, insônia crônica, alcoolismo, asma. MUTAMBA - afecções do couro cabeludo e queda de cabelo.  NOZ DE COLA - debilidade, física, mental e sexual, estimulante. NOGUEIRA - trata útero, bexiga, inflamações dos ovários. NOZ MOSCADA - estomacal, cólicas, arrotos, soluços, hipertensão..    NÓ DE CACHORRO - estimulante geral e afrodisíaco.      OLIVEIRA - regula os intestinos e pressão arterial.        PACOVÁ-vermífugo, trata gastralgia e estômago. PALMA CRISTI - emoliente do intestino, ajuda no emagrecimento. PANACÉIA - depurativo, afecções da pele, sífilis, diurético. PARA TUDO - reconstituinte digestivo, evacuações sanguinolentas. . PARIETARIA - cálculos renais e retenção urinarias. PARIPAROBA - fígado, vesícula, baço, gastralgia e azia. PARREIRA BRAVA - males do fígado e digestão, reumatismo, cólicas. PAU D'ALHO - Ext.: abscessos, úlceras, hemorróidas, ferimentos. PAU FERRO - diabetes, diminuindo o volume de urina e sede. PAU PEREIRA - digestão difícil, estomacal, prisão de ventre. PAU SANTO-GUACO - forte depurativo, catarros crônicos, gota, PAU TENENTE-QUASSIA - hepatoprotetor, oxiúridos, diabetes. PATA DE VACA - diabetes, depurativa, diurética. PEDRA UME CAÁ-INSULINA VEGETAL - eficaz no diabetes. 
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PEROBA - trata epilepsia, histeria, asma, coqueluche. PFAFFIA PANIG-GING SENG - energético, colesterol, diabetes. PICÃO - icterícia, hepatite, boca amarga, alergias. Uso int. / ext. PIMENTA DE MACACO - digestiva, afrodisíaco. PITANGA - febre, ac. úrico, diabetes, colesterol. PIXURI - usado nas paralisias e derrames. Ext.: picada de insetos. POEJO - expectorante, gripes, resfriados, tosse crônica, asma. PULMONÁRIA - trata, pneumonia, tuberculose, enfisema pulmonar. PULSATILA - corrige o fluxo menstrual, cólicas.  QUEBRA PEDRA - cálculos renais, dores lombares, próstata, cistite. QUINA QUINA - tônico amargo, hepato protetor anti-diabético - ext. queda de cabelo QUIXABA - cistos de ovários, inflamações de útero, corrimento.  ROMÃ CASCA - afecções da laringe, faringe, cicatrizante. ROSA BRANCA - inflamações uterinas, rins. Ext.: banhos. ROSA RUBRA - Ext.: trata mucosas, olhos, úlceras. ROSELLA-HIBISCUS - anti febril, digestivo e relaxante. RUBI - ácido úrico, reumatismo, anti hemorrágico. RUIBARBO - vermífugo, laxativo, adstringente.  SABUGUEIRO FLOR-febre, resfriados, catapora, sarampo. SACO SACO-ARARUAMA - ovário, útero. Ext.: corrimento. SAIÃO - feridas, úlceras, frieiras, queimaduras, calos. '.. SÁLVIA - tônico mental, digestivo eficaz, males da menopausa. SALSAPARRILHA - altamente depurativo, colesterol, ac. úrico, acne. SAMAMBAIA - dores reumáticas, artrite, gripes fortes. SAPÉ - retenção urinaria, fígado. Ext.: dentição de neném. SASSAFRAZ-depurativo, dores artríticas, inchações.         SENE FOLHAS - FOLÍCULOS - laxativo, regulador intestinal, obesidade. SETE SANGRIAS - depurativo, hipotensor, colesterol. STÉVIA - 300 vezes mais doce que o açúcar, para diabéticos: SUCUPIRA SEMENTES - reumatismo agudo, osteoporose, laringe.  TANCHAGEM - gargarejos, gengivites, purifica o sangue. TAYUIA-GABEÇA DE NEGRO - psioriase, erisipela, int./ext. TÍLIA - anti-depressivo, espasmódico, calmante. TIRIRICA - diurética, depurativa, diabetes. TOMILHO - tônico estomacal, desinfetante das vias respiratórias.  UMBAÚBA - diabetes, bronquite e tosse.     UNHA DE GATO - depurativa, febres altas, convalescença. UNHA DE VACA - diurética, diabetes, depurativa.  URTIGA - menstruação irregular. Ext: irritações e corrimentos. URUCUM - anemia, cardiotõnico, colesterol, Ext.: bronzeador natural. UVA URSA-URSINA - areias de rins e bexiga, ac. úrico, próstata.  VALERIANA - calmante, insônia crônica, stress, labirintite. VELAME DO CAMPO - escrofulose, gânglios, eczemas', depurativa. VERBASCO - bronquite, catarros crônicos, artrite e hemorróidas. VERBENA - hepatoprotetor, enxaqueca, digestiva, relaxante.  ZEDOARIA - gastralgia, estomatites, úlceras. ZIMBRO - anti séptica das vias urinarias, cálculos renais, febres.    
Autoria Desconhecida -  Obtido na Internet 

Enviado por Marco Boeing     
Associação Espiritualista Mensageiros de Aruanda  -  Curitiba-PR 

marco@ics.curitiba.org.br 
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Centro Espiritualista Caboclo Pery 
Fundado em 23 de setembro de 1998  

Rua 21, Quadra 30, Lote 10 
Loteamento Maravista - Itaipu - Niterói-RJ  

http://www.caboclopery.com.br 
 

Dirigente: Mãe Iassan Ayporê Pery 
contato@caboclopery.com.br  

Associação Espiritualista Mensageiros de Aruanda 
Fundado em 5 de dezembro de 2003  

Rua Marcílio Dias, 433 - Bairro Alto - Curitiba-PR  
 

Dirigentes: Marco Boeing e Fátima Boeing 
marco@ics.curitiba.org.br 

 
Os trabalhos são realizados aos sábados, a partir das 16 horas 

  
Programação habitual: passes na Linha de Caboclos,  

atendimento na Linha pretos-velhos 
atendimento da Linha de Exus 

 
de acordo com calendário:  

chamadas nas linhas de Xangô, Ogum, Yemanjá, Iansã e Oxum 
chamadas nas linha auxiliares: Boiadeiros, Marinheiros, Ciganos e Baianos 

Centro Espiritualista Irmãos de Fé 
Fundado em 5 de agosto de 1993  

Rua José Higino, 146 
Tijuca - Rio de Janeiro-RJ  

http://www.ceif.com.br 
 

Os trabalhos são realizados: 
nas segundas-feiras às 19:30 - Caboclos e Caboclas 

nas quartas-feiras às 14:30 - Pretos Velhos e Pretas Velhas 
nas quintas-feiras - Desenvolvimento 
 Reinício em 13/03/2006 às 19:30 

 
Presidente: Antonio Luiz da Silva 

Email para contato: zulmiramendes@ig.com.br 

Centro de Umbanda Pai João da Angola 
Fundado em 1990 

Rua Cachineses, 03 - Itaquera  
CEP: 08290-320  -  São Paulo / SP 

 
Ritual da Casa: Umbanda Branca  

Os trabalhos são realizados aos sábados a partir das 18h00, sendo o último 
sábado de cada mês destinado aos trabalhos com a falange da esquerda. 

 
Dirigente: Fatima F. de O. Rodrigues  

Email para contato: sandra.goncalves@intermedica.com.br 
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Templos, Grupos e Instituições que participaram desta edição 

Templo Escola Vovó Cambinda 
Fundado em 8 de dezembro de 1982  

Rua Antônio Escorsin, 1730 - fundos - São Braz - Curitiba-PR  
 

Dirigente: Mãe Rosangela de Oshossi 
templocambinda@yahoo.com.br 

 
Os trabalhos são realizados às quartas-feiras, a partir das 20 horas   

MARÇO/2006 
Dia 08, Rito de Cura e Autocura Umbandista; 

Dia 15, Rito de Caboclos; 
Dia 22, Rito de Crianças e P. Velhos; 
Dia 29, Rito de Guardiães (Exus). 

Templo Espiritualizsta Sol e Esperança 
Fundado em 17 de janeiro de 1980 
Templo Espiritualista Anita Zippin 

Travessa Belo Horizonte, 33 - Batel - Curitiba-PR  
http://soleesperanca.z6.com.br 

 
Dirigentes: Magali Okazaki e Massatake Okazaki (Eduardo) 

revema1@terra.com.br 
 

Os trabalhos são realizados aos sábados, a partir das 20:30 horas 
 

Programação habitual:  
Passes na linha Caboclos e consultas na linha Pretos-Velhos. 

Segundo a necessidade é feita chamada especial na Linha do Oriente. 
 

Mensalmente, no sábado mais próximo da lua cheia, gira na Linha da Quimbanda. 
 

Grupo Espiritualista Caboclo Pena Azul 
Fundado em 2005 

Curitiba - PR 
 

http://www.gecpa.bravehost.com 
 
 

Dirigente: Sérgio Kunio Kawanami 
gecpa@googlegroups.com 

Sociedade Fraternal Cantinho da Luz 
 

Rua Gabriel A.Gomes, 22 
Bairro Frinape 
Erechim - RS 

 
Email para contato 

cantinhodaluz@yahoo.com.br 
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Expediente 

Meio de divulgação da Umbanda 
 Nome: Correio da Umbanda Periodicidade:  
- Mensal ou bimestral dependendo do material existente 
- Primeira edição: 01/01/2006 Formato:  
- eletrônico (PDF - para ser lido com o Adobe Acrobat Reader) 
- não haverá impressão em papel 
- cada leitor poderá imprimir suas edições de acordo  
  com a sua necessidade e conveniência Contribuições:  
- já devem estar digitadas, preferencialmente, no formato do word (.doc) 
- devem conter nome do autor 
- devem conter nome do agrupamento ou instituição a que pertence 
- devem conter nome, endereço, página na internet(se existente)  
  do Templo onde o agrupamento atua 
- ao extrair informações de outras publicações ou sites na internet  
  devem ser mencionadas suas fontes, como referências bibliográficas 
- devem ser enviadas para correiodaumbanda@gmail.com Divulgação:  
- envio de email a contato nos agrupamentos para repasse 
- download a partir de sites ligados a Umbanda, onde for permitida hospedagem 
 
Faz parte do propósito do Correio da Umbanda 
- Compartilhar informações sobre a Umbanda 
- Compartilhar vivências na Umbanda 
- Usar de bom senso ao argumentar e expor entendimento e opinião 
- Que cada artigo a ser divulgado deva refletir a opinião de cada autor,  
  e não representar a opinião de agrupamento, templo ou instituição 
- Que a partir das informações divulgadas os leitores possam refletir, tirar suas  
  conclusões e filtrando aquilo que acharem adequado, possam enriquecer seu  
  conhecimento 
- Estimular a concórdia e a união, a convergência gradual e pacífica  
  e o respeito a diversidade 
- Aproximar a comunidade Umbandista. Para isso, ao final de cada edição, será  
  divulgado nome, agrupamento e templo ou instituição a que pertence, atua ou  
  atou cada autor dos artigos divulgados. 
 
NÃO FAZ PARTE DO PROPÓSITO do Correio da Umbanda 
- promoção pessoal, de agrupamento, de Templo ou Instituição 
- divulgação de informações que não digam respeito a Umbanda 
- codificação, uniformização ou imposição de práticas, ritos ou 
  elementos doutrinários 
- imposição de entendimento ou opinião 
- divulgação política 
- cessão de espaço de divulgação através de patrocínio 


