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Amor 
Procure deixar suas mágoas para trás e se posicione em seu relacionamento com 
mais amor e carinho. Momento para ser menos racional e deixar o amor falar mais 
alto. Paciência acima de tudo. Seja mais carinhoso com a pessoa amada. Ações 
falam mais que palavras.

Profissional e Financeiro 
Momento de fazer uma boa faxina e organizar melhor tudo o que não está sendo útil em 
sua vida. Confiar, acima de tudo, em sua própria capacidade. Seja otimista e acredite em 
sua vitória. Novos caminhos surgindo através de sua colheita.

Saúde Física e Espiritual 
Palavras positivas para esse momento independente de sua situação. Extraia o 
melhor do seu dia a dia e da sua vida. Aprenda a filtrar o que não te faz bem e 
delete. Com relação à saúde, cuidado com ossos.

Carol Amorim- Taróloga e Dirigente do Templo de
Umbanda Estrela do Oriente.

Rua Bengali 29- Parque Novo Oratório Santo André.

Atendimento online ou presencial.
Informações: 11-23694241 ou  

via Whatsapp 11-947393262

Prezados irmãos de fé 
e caros leitores, sempre 

cabível, muito válido e por 
vezes realmente necessário 

avaliar e refletir sobre as questões 
que nos são apresentadas como algo 

que gira em nosso entorno, ou que em 
verdade estão diretamente ligadas ao nos-

so dia a dia, ainda que sejam, a princípio, algo 
que nos cause dissabor, descontentamento ou 

que nos seja indigesto.

Analisemos a máxima de um dos maiores pensadores 
da história da humanidade, qual seja, Platão, que 
assim nos disse: “Não há nada de errado com aqueles 
que não gostam de política, simplesmente serão 
governados por aqueles que gostam”.

Notoriamente, temos como certo que a forma de 
governar e a forma de se fazer política em nosso 
Amado Brasil é merecedora de completo repúdio 
por todo cidadão que preza pela ética, pela moral, 
pelo respeito ao patrimônio público (patrimônio 
comum de todos) e pelos princípios do homem de 
bem em geral. Sendo claro que aqui estamos falando 
de maneira ampla, nada específica, e sem referência 

a qualquer partido, e nem a esse ou aquele político. 

É cristalino o entendimento que a enorme maioria 
de nossa sociedade é composta por pessoas dignas, 
honradas, honestas e trabalhadoras!

Por outro lado, é de fácil percepção, frise-se, diante 
dos fatos cotidianos explícitos a todos os brasileiros, 
que grande parte das pessoas que ocupam os cargos 
políticos governam para si próprios e para grupos 
específicos, em detrimento e prejuízo da população 
como um todo, mergulhando o Estado em um caos, 
ferindo gravemente a honra dos cidadãos, dilapidando 
as riquezas da nação, atuando contra o direito de 
uma vida digna do  Brasileiro em geral, condenando 
a massa mais carente à ignorância, e abalando as es-
peranças de um País.

Portanto, o que buscamos destacar não é a necessidade 
de se gostar de política, mas sim a questão fundamental 
de se entender que devemos participar ativamente 
do contexto político que envolve a nossa nação, de 
pleitearmos os nossos direitos de forma maciça e 
com muita propriedade, de escolhermos com muita 
atenção e com minuciosa avaliação os políticos que 
nos representarão, de exigirmos a efetiva punição a 

todos aqueles que lesam o patrimônio público, bem 
como de não cedermos diante de propostas 
meramente eleitoreiras.

Que a máxima do grandioso Filósofo Platão sir-
va para nos mantermos em alerta, repugnando a 
corrupção, rechaçando a impunidade, exigindo 
transparência e competência, honra e dignidade 
de nossos políticos, e tendo como nosso grande ins-
trumento de mudança o nosso voto consciente e bem 
estudado.

Que Oxalá ilumine o caminho de todos nós! 

Salve a Umbanda, que é amor e caridade, 
Salve Zambi!
Alexandros Barros Xenoktistakis
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MACUMBA CIENTÍFICA

Revista Careta, n. 1774, 03 de maio de 1941

A ciência médica sempre fez guerra ao curandeirismo, devido à concorrência desleal, mas, digamos em seu abono, também pela repugnância que inspiram os que 
abusam da ingenuidade do povo. O que, porém, não se esperava é que a ciência viesse a fazer concorrência à macumba.

Conta-se, talvez como mera anedota, que um médico foi se estabelecer em uma cidadezinha do interior, dizendo-se, porém, não diplomado, mas curandeiro. Como a 
clientela começou a crescer, o caso chamou a atenção das autoridades sanitárias, que chamaram o homem à fala. Atendendo à intimação, exibiu ele um diploma com 
todas as formalidades, mas pediu pelo amor de Deus que o deixassem “clinicar” como vinha fazendo, pois, se fosse revelada sua qualidade de médico, os doentes seriam 
capazes de azular.

As anedotas, entretanto, às vezes se convertem em realidade. Em pouco tempo, dois casos se apuraram aqui no Rio, de doutores que faziam macumba, natural-
mente porque lhes rendia mais que o exercício regular da medicina.

Artig
o MEMÓRIAS

DA UMBANDA - 9

Neste nas macumbas cariocas prevaleciam, em número de terreiros, no Rio de Janeiro até a década de 1970. Pouca coisa mudou desde en-
tão, com a diferença que nos dias de hoje os terreiros de macumba são registrados como tendas, cabanas, templos e terreiros de Umbanda. 

Apresentamos três matérias publicadas na Revista Careta, nos anos de 1941, 1954 e 1960. Percebe-se nos textos, a incipiência de alguns conceitos como: “A Umbanda 
é um dos setores da Macumba”, “Exu tem rabo e chifres”, “Exu é satanás” etc.

Mãe Adédé famosa Mãe de Santo da macumba
Revista O Cruzeiro, n. 36, 08 de julho de 1939

Autorização D. A. Press S/A
Médium no congá de macumba

Revista Fon Fon, n. 2172, 20 de novembro de 1948
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Revista Careta, n. 2425, 18 de dezembro de 1954

Oxum, Oxum-Abalô ou Oxum-Apalá é o nome do 
Orixá das águas, deusa do Rio Oxum, situado no con-
tinente africano. Orixá é a divindade secundária do 
culto jejê-nagô; ídolo africano, representação antro-
pomórfica de um Orixá.

Devem ter sido escravos vindos da África, ao tempo 
da colonização, os introdutores deste culto entre nós. 
Antigamente não se ouvia falar em Umbanda, mas 
sim em Candomblés. Estes eram em número redu-
zido, existiam talvez dois ou três em toda a cidade.

Nos dias que correm tomou esse ritual grande vulto 
e, por que não dizer, tomou até conta de grande par-
te da população. A nomenclatura empregada pelos 
adeptos tanto do Candomblé como da Macumba ou 
Umbanda é pitoresca. Assim, por exemplo, para os 
macumbeiros a Mãe Oxum é Nossa Senhora da Con-
ceição; Oxalá é Nosso Senhor Jesus Cristo; Xangô é 
São Jerônimo; Ogum é São Jorge; Oxóssi é São Se-
bastião e Exu é Satanás.

Quando Exu, que tem chifres e rabo, segundo 
creem os iniciados, se manifesta no corpo de alguma 
pessoa, o manifestado fica todo torto. Precisa então 
ser tratado pelo cambono - pessoa encarregada de 
“cantar o ponto”- para os Guias baixarem. Uma vez 

baixados, dão os Guias consultas aos clientes presen-
tes. Aos “possuídos” de Exu o tratamento consiste 
em fumar charutos e beber “marafa” (cachaça).

São os Guias que dão as consultas para os “despa-
chos”, que se cifram em banhos de ervas ou então 
nesses objetos que muitas vezes são vistos nas encru-
zilhadas, consistentes em alguidar, galo preto, velas, 
fósforos, pentes, farofa amarela etc.

Os tambores e os cânticos, os uniformes brancos e 
coloridos, os capacetes de penas, os bodoques, fle-
chas, pembas e punhais, além do congá (altar) muito 
bem ornamentado, compõem o salão, que os umban-
distas chamam de terreiro.

O início dos trabalhos é dado por toque de sineta ou 
apito, usado pelo diretor-presidente do Centro.

Após o sinal, iniciam os presentes a Gira (cânticos).

É, então, que os Guias começam a baixar (mani-
festar-se) resultando em breve tempo, curioso espe-
táculo em que Caboclos, Exus e Pretos Velhos, com 
suas dançam e brados, confundem-se na fumaça dos 
charutos e cheiro de velas.

O que foi dito linhas acima é, em síntese, o que ob-
servamos no Centro Espírita Pai Miguel do Congo, 
em Cascadura, dirigido pelo Senhor Serafim Barbosa, 

funcionário de certa empresa de ônibus e presidente 
do Centro, cujo chefe espiritual se chama Caboclo Gua-
racy, caboclo que só encarna na esposa do presidente.

As fotografias que ilustram esta reportagem foram 
colhidas no dia 4 de dezembro, data em que a linha 
de Umbanda reverencia a Mãe Oxum.

A FESTA DE OXUM

Médiuns do Centro Espírita Pai Miguel do Congo 
Revista Careta, n. 2425, 18 de dezembro de 1954

Médium incorporada com Caboclo no Centro Es-
pírita Pai Miguel do Congo

Revista Careta, n. 2425, 18 de dezembro de 1954
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Revista Careta, n. 2460, 16 de janeiro 
de 1960

Todos os anos, no derradeiro dia de 
dezembro, os babalorixás (chefes) fa-
zem os filhos de Iemanjá, levar amalás 
(presentes) à Deusa do Mar. A cerimô-
nia se estende das 23h às 24 horas e 
nela ocorre o batismo dos novos adep-
tos, sendo batizados aqueles que pas-
sam a “médiuns” ou “cavalos”, como 
querem os “santos”. 

Quando a chefia do terreiro está sob a 
tutela de alguma mulher, chama-se ela 
Ialorixá, e é sua “filha maior”, “sabá”, 
quem geralmente lhe coloca o “cocar 
de caboclo” (penacho de capacete).

Isso ocorre no rito da Umbanda, que 
é dirigido por Pretos-Velhos, cujo che-
fe geral se chama Tatá, e cujo “espírito 
maior” se chama “Tadeu”.

Foram os adeptos da Umbanda que 
nossa reportagem fotografou, nas 
praias de Ramos e de Copacabana, na 
recente passagem do ano.

É notável o incremento que essa cren-

ça está tomando nesta capital. A Um-
banda é um dos setores da Macumba, 
toda ela voltada para o bem, ao contrá-
rio da Quimbanda, que é para o mal.

Exu (o demônio) é quem domina na 
Quimbanda, enquanto na Umbanda man-
da Ogum (São Jorge) e todos os “espíritos 
de luz” que trabalham pela lei de Oxalá.

A macumba teve origem em terras 
africanas, mas encontrou no Brasil 
campo maravilhoso ao seu crescimen-
to e aprimoramento.

O leitor que nos lê talvez sorria, mas 
não terá de admirar-se, caso no pró-
ximo 31 de dezembro, vá levar o seu 
amalazinho a Iemanjá, como o estão 
fazendo muitas pessoas importantes, 
muito bem instaladas na vida.

Mãe de Santo cruzando uma 
médium na Praia de Ramos

Revista Careta, n. 2690, 16 de 
janeiro de 1960

Médiuns dentro da água para a sagração e 
vários assistentes presenciando o ritual

Revista Careta, n. 2690 
16 de janeiro de 1960

Editor: Diamantino 
Fernandes Trindade

A DEUSA DO MAR

(11) 98604-5048
www.dancacigana.com.br

@rosmarie.miranda @dancacigana

(11) 2091-6608

www.conchitas.com.br

Siga-nos: conchitacigana

Roupas Ciganas 
e Escola de Dança

A mais bela e completa 
linha de roupas ciganas

Dança Cigana

CODM – Curso de Orientação e 
Desenvolvimento Mediúnico
c/ Teologia de Umbanda e 

Sacerdócio
Todas as 3ª feiras às 20:15h

Curso de Curimba
Canto e Toque

Ministrado por Severino 
Sena

Todas as 2ª às 19:00

Siga-nos:
www.facebook.com/ceieoficial
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No dia 21 de outubro de 2017, nosso filiado 
Instituto Cultural Confraria dos Pretos-Velhos 
de Umbanda completou 16 anos de atividades.  À 
frente desta trajetória e como dirigente espiritual, está 
Pai Evandro César de Oliveira Fernandes, egresso 
aluno do 29º Barco de Formação Sacerdotal da Fede-
ração Umbandista do Grande “ABC”.

Incansável defensor da religião que abraçou 
liderando eventos de caridade e promovendo o nome 

da Umbanda junto à Câmara Municipal de Limeira, 
onde tem alcançado inúmeras conquistas para nossa 
religião.  Pai Evandro é um exemplo a ser seguido, um 
sacerdote a ser admirado, um esposo, pai e amigo me-
recedor de respeito por todos nós.

É com imensa satisfação que parabenizamos o 
Instituto Cultural Confraria dos Pretos-Velhos de 
Umbanda e a família TUPJAET – Tenda de Umban-
da Pai Joaquim d’Angola e Exu Tiriri -  por seus 16 

anos de dedicação ao próximo, pelas práticas de 
caridade, pelos atendimentos aos necessitados e, 
principalmente, pela retidão, honradez e integridade 
com a Umbanda e para com os ensinamentos de 
Zélio Fernandino de Moraes.

Feliz aniversário família TUPJAET, que venham 
muitos mais “16” anos para comemorarmos com a 
mesma alegria e admiração.

Parabéns família TUPJAET, Parabéns Instituto Cultural Confraria dos Pretos-
Velhos de Umbanda pelos 16 anos dessa jornada de fé e caridade

Eve
nto

s
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Começaram os preparativos para a maior festivi-
dade religiosa a céu aberto do Estado de São Paulo:  
a Grande FESTA À IEMANJÁ.

A homenagem à  SEREIA DAS ONDAS, à  RAI-
NHA DO MAR  começa no primeiro sábado antes 
do dia 08 de dezembro e só termina uma semana 
depois – no domingo.  Este ano a festividade come-
ça no dias 09 de dezembro (logo após a data come-
morativa de Inhaçã – 04 de dezembro) encerrando 
apenas no dia 17 (domingo).

Origens:

Essas comemorações à Iemanjá não têm a 
mesma data em todo Brasil. No princípio era 

sempre em fevereiro (Salvador/BA) no dia de 
Nossa Senhora dos  Navegantes;

No Rio e Janeiro a festa acontece, ainda hoje, 
na passagem de 31 de dezembro para 01 de janei-
ro, todavia, recentemente alguns comerciantes do 
mercado de Madureira – após o grande incêndio 
que destruiu o mercado, passaram também a reve-
renciar Iemanjá no dia 08 de dezembro, seguindo 
a tradição estabelecida em São Paulo.

Em São Paulo o pioneiro, o verdadeiro iniciador 
deste festejos, foi   Euclydes Barbosa, “Jaú”, ex-za-

gueiro do  Corinthians, depois do Vasco da Gama e 
da primeira seleção de futebol brasileira, foi  joga-
dor titular do Corinthians de 1932-37). 

Muito popular e extremamente fiel ao culto an-
cestral mais o respeito imensurável que nutria por 
Nossa Senhora fizeram com que ele iniciasse em São 
Vicente (litoral paulista) a primeira festividade de-
nominada “Procissão do Encontro”, que trazia em 
seu nascimento muito dos folguedos do reisado.

Era realizada na divisa São Vicente <-> Praia 
Grande (exatamente na margem direita de quem, 
na Ponte Pênsil, olha em direção ao mar).  

Pai Jaú dividia os participantes em dois gru-
pos:  o primeiro seguia da Ponte Pênsil à praia 
pela margem do canal;  o segundo vinha em sen-
tido contrário subindo a mesma margem do ca-
nal, todos em procissão.  

Fal
an

do
 de

 Umba
nd

a

Novembro de 2017
Preparativos para a Festa à Iemanjá
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O primeiro grupo trazia a imagem de Nossa Se-
nhora da Conceição cantando pontos de Mamãe 
Oxum;  já o segundo grupo trazia no andor uma 
imagem de Iemanjá cantando seus pontos.  Quan-
do os dois se reuniam iniciavam os trabalhos es-
pirituais e depois retornavam à praia existente ao 
lado do Forte, chamada Praia das Vacas.  

Seu nome foi derivado do trabalho dos pescado-
res que, nesse local recolhiam as redes trazidas por 
duas enormes traineiras.  As redes eram arrastadas 
(o arrastão) até a praia por juntas de bois devido ao 
grande peso.

Assim foi desde a década de 50 até 63.  Em 1.964 
quando houve a Revolução que depôs Jango Gou-
lart, os militares receosos de uma contra revolu-
ção, proibiram os festejos nesse lugar sugerindo 
que fosse realizada mais adiante daquele local, 
após a Avenida Central de Praia Grande (hoje de-
nominada Avenida Costa e Silva).

A FEDERAÇÃO UMBANDISTA DO GRANDE 
“ABC” seria contemplada com um espaço de seis 
quarteirões que se iniciavam a três quadras depois 
do outro lado do Forte , tendo por vizinha a Orga-
nização Ycaraí (do saudoso Babalaô Mário Paulo).  
Alguns anos depois Pai jaú decidiu parar e transfe-
riu para Pai Ronaldo seu espaço – já bem em fren-
te a Av. Costa e Silva.  Desta forma a F.U.G.“ABC” 
ocupou uma área de 14 quarteirões depois de um 
acordo entre Pai Ronaldo e Mário Paulo (desde a 
juventude muito amigos).  

Deseja conhecer mais? 
Adquira o livro “Memórias da 

Umbanda”  
do Prof. Diamantino Trindade.

Lembro ainda que, neste mês de setembro acon-
tecem duas outras importantes datas comemorati-
vas na Umbanda:

27 de setembro -> Cosme e Damião (como médi-
cos zelam por saúde)

30 de setembro -> Xangô - São Jerônimo (que 
zela pela justiça)

Atualmente os festejos à Iemanjá patrocinados 
pela FEDERAÇÃO UMBANDISTA DO GRANDE 
“ABC” são realizados no município de Mongaguá 
e o espaço ocupado inicia-se no Monumento à Ie-
manjá – junto a plataforma de Pesca e terminando 
na divisa com o município de Itanhaém perfazendo 
uma distância com mais de 2.200m.  

Esta é considerada a maior festividade do gênero 
em todo Brasil.  Esperamos você lá!

Maiores informações:

Santuário Nacional da Umbanda: 4338-0261  
(Santo André/SP)

Escritório F.U.G.“ABC”:

4338-0261 (São Caetano do Sul/SP)

Babalaô Ronaldo Antonio Linares
Santuário: 4338-0261 / 4338-3484

 Escritório SANU: 4232-4085
Escritório FUG “ABC”: 4238-5042
www.santuariosaumbanda.com.br

federacaoabc@terra.com.br
setembro de 2017
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Salve sagrados irmãozinhos e irmãzinhas em Ma-
mãe Natureza.

Que as bênçãos de Papai Criador possam nos alcan-
çar pela nossa percepção das energias elementais que 
permeiam esse nosso planeta abençoado.

Penso que a paciência seja uma virtude. Temos o 
tempo todo estado de frente aos nossos desafios e 
nem sempre dedicamos um pouquinho de paciência 
para analisá-los.

Todos nós temos campos de ação próprios, prin-
cipalmente nós médiuns de Umbanda, cujo traba-
lho acontece invariavelmente nas linhas de choque 
com o emocional humano e sua capacidade criativa 
de energias densas que se acumulam nos chamados 
“umbrais” na crosta terrestre.

Muito explorado pelas literaturas espíritas, esses 
umbrais já foram detectados como locais de acúmu-
lo energético, acondicionando espíritos perdidos nos 
seus infernos pessoais e presos a amarras emocionais 
que impedem que a “luz” envolva seu mental cons-
ciente levando-os assim, ao entendimento da reali-
dade. Local também de armazenamento e refúgio de 
mentais pseudo conscientes, iludidos em seu cami-
nho evolutivo, capazes de influenciar em domínio es-
ses espíritos perdidos no tempo e no espaço, tornan-
do-os verdadeiros escravos das vontades inferiores. 
Esses últimos, quando cito como iludidos, me refiro 
a que também são escravos de vontades inferiores. 
(não entendi a frase)

Quantas vezes não nos sentimos atacados pelas tre-
vas, por seres que eventualmente achamos que não 
querem que nosso trabalho aconteça, ou que acredi-
tamos que se sintam ameaçados por nós, por nossos 
terreiros, cursos, atendimentos, magias, etc.

Uma boa parte disso é nosso próprio orgulho falan-
do ao nosso íntimo, fazendo-nos acreditar na nossa 
importância imediata na evolução do planeta e da 
humanidade. Inferno e umbral não são locais pro-
priamente ditos, são estados de espírito que ou nos 
colocamos, ou somos conduzidos para que encontre-
mos a nós próprios no entendimento de nossas ra-
zões pessoais.

Engana-se quem acha que quem está nos astrais in-
feriores são consciências torpes e ignorantes. Muitos 
dos magos negros, realmente localizados nessas esfe-

ras, nunca saem de lá, a não ser através desses seus 
servos humanos caídos ou encarnados, que optaram 
em seu íntimo em serví-los com seu emocional em 
desequilíbrio e em desentendimento com as coisas 
divinas e da natureza do ser humano que é o bem.

Esses mentais se servem das tendências que todos 
temos em oscilar entre o positivo e o negativo. To-
dos nós trazemos os genes necessários para que nos-
sa natureza do bem fique em evidência e que nossa 
natureza oposta seja a força motriz para nossa cami-
nhada ascendente, quando estamos em equilíbrio ou 
perto dele.

O medo é limitador e protetor, ao mesmo tempo 
que nos impede de crescer, nos impede de ultrapas-
sarmos o limite do aceitável e violarmos as regras de 
coerência da vida.

Acreditar que tudo o que acontece em nossa vida é 
demanda, é um convite a verificar se seu íntimo não 
está envolvido numa aura espessa de orgulho impe-
dindo-o de perceber os verdadeiros desafios à sua 
volta.

Sair dessa doutrina da demanda é um desafio de to-
dos nós.

Por isso comecei escrevendo sobre paciência. Ter 
tranquilidade diante dos desafios que o cotidiano nos 
traz é virtude incontestável.

Não há situações desesperadoras, há pessoas que se 
desesperam (ou perdem a esperança) diante de uma 
situação.

Não há problema sem solução, se você tem um pro-
blema que não tem solução, logo não é um problema 
e nele próprio está a solução. Isso nem sempre é algo 
que se vê, mas quando a poeira abaixa, podemos vis-
lumbrar um oceano de possibilidade e de realizações 
renovadoras.

Somos impermeáveis à mudanças e renovações, e 
quando elas têm que acontecer, acontecem.  E a Lei 
Divina se serve do que há de mais próximo em nós, 
nosso íntimo, para atuar em nossas vidas nesse sen-
tido transformador.

Avalie seus sentimentos com calma, analise suas 
emoções e fatos recorrentes em sua vida. Não ali-
mente nem valorize o baixo astral achando que tudo 
é obra deles. Muito do que acontece aqui é nosso e é 

para que aprendamos.

Confie no Criador, confie em seus guias espirituais, 
confie nos sagrados Orixás.

 Você nunca está sozinho! E o principal: se puder-
mos dividir nossa paz de espírito com as pessoas à 
nossa volta, tenha certeza que isso elevará significati-
vamente sua consciência.  

Algumas dicas de rituais simples para a busca da 
tranquilidade espiritual:

Banhos com alfazema, camomila, melissa, macela, 
rosa branca, anis estrelado, jasmim, manjericão.

Defumação com anis estrelado, sálvia e olíbano

Colocar um saquinho com alfazema seca no traves-
seiro, ou adquiri-lo pronto no comércio.

Vela de sete dias branca acesa, oferecida ao Pai 
Criador e ao Anjo da Guarda (pessoal ou familiar).

Manter flores em casa, pode ser um vaso plantado, 
pode ser flores num vaso com água. Ofertadas a Deus 
Nosso Pai Criador, à Mãe Natureza, seu Poder Divino 
e Forças Naturais, pedindo que abençoem sua casa e 
família, mantendo a harmonia em todos os sentidos 
no seu ambiente e no campo vibratório de todas as 
pessoas que ali moram. Depois de murchas ou secas 
devolva-as à natureza, numa beira de mata, beira de 
rio, jardim, praça, enfim onde tiver terra para absor-
vê-las.

É isso ai turminha, sucesso, saúde, alegria e paz de 
espírito para todos!

Adriano Camargo  - Erveiro da Jurema – É Sacerdote 
de Umbanda, autor do livro Rituais com Ervas, banhos 

defumações e benzimentos. 
adriano@ervasdajurema.com.br

www.oerveiro.com.br

Tranquilidade Diante dos Desafios 
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A Bíblia Umbandista
Há anos tenho me deparado com centenas de 

pessoas trazendo a mim uma questão extremamente 
intrigante que, admito, instigou minha a curiosi-
dade infinita e incitou-me a buscar uma resposta 
coerente. Ao final descobri, após tantas pesquisas 
e conclusões internas, a grande réplica. Talvez 
esteja curioso para, primeiramente, inteirar-se 
da indagação e, certamente, lhe apresentarei a 
própria em algum momento deste texto. 

Logo que optamos ou recebemos o convite para 
iniciar dentro da Umbanda nos é apresentado um 
novo mundo, repleto de rituais, crenças e regras, o 
que também acarretará em um pavoroso tsunami 
de dúvidas das mais variadas, contudo, a principal 
é sobre a afirmação concreta: A Umbanda é cristã. 

Tal declaração é polêmica o suficiente para causar 
burburinhos, reboliços e a imediata contestação: Se é 
uma religião cristã, por que não segue a Bíblia Sagrada? 

Permita-me então expor a grande réplica que citei 
anteriormente para esta pergunta tão essencial e de 
extrema relevância. O livro sagrado umbandista é 

vivencial. Através dos arquétipos trazidos e expli-
citados a nós pelos espíritos de luz manifestados 
como Guias espirituais temos a sublime oportuni-
dade de agregar e pôr em prática todos os princípios 
também ensinados na Bíblia Sagrada, pois existe um 
fato em comum entre ambos: A crença em um único Deus.

  Ressalto de modo veemente que não há nenhum 
mal em se adotar a Bíblia Sagrada dentro da rotina 
de um terreiro, pelo contrário, se os médiuns 
e o dirigente se sentem confortáveis com o uso 
da própria, é imensamente recomendado que o 
façam. Obviamente, deve existir a junção e não 
a sobreposição. 

A Umbanda é permissiva em muitos pontos, o que 
também a desassocia do modo teológico que é adotado 
pela esmagadora maioria das religiões cristãs, nas quais 
somente fundamentos pregados na Bíblia serão 
adequados para o estabelecimento de estilo de vida, 
pensamento e opinião critica de seus seguidores. 

A compreensão completa do cristianismo umbandis-
ta parte do princípio filosófico cristão, valores e ensi-

namentos transformadores deixados por Cristo, e se 
encerra na não adoção de conceitos teológicos. Aos 
indivíduos que não lêem a Bíblia, jamais se sintam in-
feriores ou culpados, embora sejamos predominante-
mente condicionados a fiarmo-nos no preceito e essên-
cia da elevação espiritual advinda por tal leitura. O que 
Deus espera de nós é a mudança por meio da caridade, 
amor ao próximo, capacidade de perdão, entre outros.

Dentro da Umbanda e, em cada linha de trabalho, 
são perceptíveis as expressões de valores primordiais 
para a regeneração e reforma do indivíduo, portanto 
em tempo nenhum permita-se esquecer e não mais 
enxergar as lições assimiladas no terreiro que os guias 
carregam em si. Encerro esta pequena explanação 
com um pedido: Tenham fé e pratiquem o bem, 
independentemente de divergências religiosas, 
políticas ou quaisquer outras.

Alan Barbieri 
Sacerdote Umbandista do Templo Escola Casa 

de Lei Alan Barbieri 
Contato: (11) 2385-4592  

Email: barbieri.empresa@gmail.com
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UM GRITO DE LIBERDADE
A Aldeia de Caboclos vem através do seu 

presidente Pai Engels de Xangó, agradecer 
a participação neste evento maravilhoso e 
cheio de bênçãos, realizado no último dia 08 
de outubro, o 8º Festival de Curimba - "Um 
Grito de Liberdade”.

Contamos com a participação de cerca de 
4.000 pessoas no Salão nobre do Clube Atlético 
Juventus, localizado na Rua Juventus nº 690, 
Mooca, São Paulo - SP, cantando e vibrando em 
cada momento mágico que as apresentações 
das Curimbas proporcionaram. Foi fenomenal 
ver a união de todos presentes!

Agradecemos a todos as Animadíssimas e 
Participativas Caravanas, aos Curimbeiros, 
Intérpretes, Coreógrafos, Figurinistas, auxi-
liares, familiares, amigos, torcida e a todos 
que colaboraram de alguma maneira para 
abrilhantar o nosso magistral Festival.

Reverenciamos com máxima Fé a nossa 
Espiritualidade Maior e os nossos Guardiões 
que nos proporcionaram a oportunidade de 

cantar, rir e se divertir, confraternizar e acima 
de tudo louvar nossos Orixás; divulgar a palavra 
do nosso Pai Maior e hastear a bandeira da nossa 
querida e amada UMBANDA SAGRADA.

Que todos sigam entendendo que o importan-
te nos Festivais de Umbanda não é vencer ou 
se destacar em relação ao irmão de Fé, e sim 
entender que este é o momento de trocarmos 
experiências, crescermos juntos, fazermos 
novas amizades, exteriorizarmos a beleza 
de nossa cultura, levando sempre adiante a 
mensagem Umbandista de Paz, União, Alegria, 
Respeito e Amor! 

Agradecemos a compreensão com qualquer 
percalço ocorrido. Estamos sempre buscando 
aprimorar nossos eventos.

Um grande e fraterno abraço no Coração de 
todos, e juntos com muita união e energias 
ultrapositivas rumo a mais um empolgante 
e vibrante Festival de Curimba da Aldeia de 
Caboclos no ano de 2018!

1º Curimba Emoriô     Total: 88,20

2º Associação Espirita Alfa e Ômega    Total: 87,00

3º Curimba Filhos do Ouro     Total: 82,65

4º Curimba Sete Caminhos de Ogum    Total: 81,68

5º Irmandade Umbandista Caboclo Sete Montanhas  Total: 80,25

6º Tupã Oca do Cacique Aymoré    Total: 79,66

7º Tenda de Umbanda Caboclo Treme Terra   Total: 75,57

8º T.E.U Caboclo Boiadeiro e Vovó Luíza   Total: 73,93

Classificação Geral

Diretoria Aldeia de Caboclos

Coral - Aldeia de Caboclos
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Curimba Aldeia de Caboclos Jurados

Apresentação de Oxum - Aldeia de Caboclos

Coreográfo Alexandre Pinho

Núcleo de Curimba Tambor de Orixá

Apresentação de Exu
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Apresentação de Oxum - Aldeia de Caboclos Samba de Jorge

Curimba Emorio Irmandade Umbandista Caboclo Sete Montanhas

Pai Engels e Mãe Ivone de Oxum Tião Casemiro

T.E.U Caboclo Boiadeiro e Vovó Luíza

Carla Careca e Sandro Luiz
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Fabio e Willian - Tv Flora Xangô

Curimba Sete Caminhos de Ogum Tupã Óca do Cacique Áymore

Curimba Filho do Ouro Escola de Curimba e Canto Espaço do Ogã

Concorrentes do 8º Festival de Curimba 
 Um Grito de  Liberdade!
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Tenda de Umbanda Caboclo Treme Terra e Ogã 
Vinicius de Exú Associação Espírita Alfa e Ômega Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda

Curimba Tambores do OrienteCurimba Feminina Aldeia de CaboclosCelso da Aldeia de Caboclos
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A INTOLERÂNCIA TEM MUITAS FORMAS

Acontecimentos recentes trouxeram à tona a ve-
lha discussão sobre intolerância religiosa...e a rea-
ção imediata de muitos fiéis das religiões afro-bra-
sileiras foi postar nos perfis do Facebook frases 
contra a intolerância religiosa.

Mas me parece que as pessoas realmente tratam 
esta questão de maneira superficial, pois intole-
rância religiosa não é somente destruir terreiros, 
e também se esquecem da intolerância que existe 
dentro do meio afro-religioso e diria mais, no meio 
espiritualista em geral.

Você está sendo intolerante quando julga a forma 
pela qual determinado terreiro trabalha.

Você está sendo intolerante quando tem diferen-
ças com seus irmãos de fé, muitas vezes baseadas 
em fofocas e não na sua própria experiência.

Você está sendo intolerante quando fala mal dos 
seus sacerdotes, mas continua vivendo, ou se es-
quece que já viveu debaixo do Axé deles.

Você está sendo intolerante quando reclama das 
decisões dos dirigentes, sem compreender que elas 
são tomadas visando o bem da instituição como um 
todo e não a fim de agradar um por um individu-
almente.

Você está sendo intolerante quando afirma que Um-
banda não pode trabalhar com os Orixás, ou que o 
Candomblé não pode trabalhar com entidades.

Você está sendo intolerante quando tem o concei-
to absoluto de que as entidades de Umbanda são 
espíritos de segunda categoria.

Você está sendo intolerante ao ter a opinião intran-
sigente de que um terreiro deve ou não ter atabaque, 
festa, roupa branca ou colorida, adereços, etc.

Você está sendo intolerante quando não admite 
que um filho escolha seguir seu caminho espiritual 
em outro terreiro.

Você está sendo intolerante quando usa a igno-
rância das pessoas para manipulá-las.

Você está sendo intolerante quando questiona a 
mediunidade de quem quer que seja.

Você está sendo intolerante quando vê o Sr. Zé Pi-
lintra como um malandrinho qualquer, que vem em 
terra para fumar, beber e cometer outros desman-
dos, sem conhecer a entidade maravilhosa que ele é, 
nem a finalidade do arquétipo adotado por ele.

Você está sendo intolerante quando adota uma vi-
são totalmente destorcida dos nossos guardiões, os 

Exus, ao invés de estudar e poder passar para as pes-
soas a verdadeira natureza deles e o trabalho mara-
vilhoso que fazem por TODOS, umbandistas ou não.

Você está sendo intolerante quando se refere aos 
umbandistas como macumbeiros.

Você está sendo intolerante quando acha que os 
mistérios da sua religião são mais sagrados e divi-
nos que os mistérios das outras.

Você está sendo intolerante quando diz que a sua 
religião é o único caminho para chegar a Deus.

Você está sendo intolerante quando julga – e con-
dena – o que não conhece.

Você está sendo intolerante quando forma sua 
opinião sobre uma religião Sagrada e Divina como 
a Umbanda por uma única experiência, muitas ve-
zes ruim, sem saber que não há um único terreiro 
igual a outro.

Você está sendo intolerante quando pensa que 
todo muçulmano é potencialmente um homem-
-bomba.

Você está sendo intolerante quando taxa os 
cultuadores dos Orixás de adoradores do Diabo. 

(segue na página 16)
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Você está sendo intolerante quando vira as costas 
para membros da própria família, apenas porque 
escolheram buscar a Deus num caminho diferente 
do seu.

Você está sendo intolerante quando se acha no di-
reito de sair com uma bíblia na mão determinando 
quem vai para o céu ou para o inferno.

Você está sendo intolerante quando acha um ab-
surdo um ateu não ter religião alguma.

As pessoas costumam dar atenção a grandes even-
tos, mas nas pequenas atitudes está a linha tênue 
entre ser intolerante ou não.

Frases em perfis não vão mudar nada...atitudes sim!

Quer combater a intolerância religiosa? Estude, 
conheça e compreenda sua religião, de modo que ao 
perguntarem você possa explicá-la à luz da razão.

E respeite a religião do outro, ou o fato dele não 
ter uma. É direito intransferível de cada um de 

nós buscar a conexão com o Divino onde, quando, 
como e se quisermos.

Não existe certo ou errado, o que existe é o que 
fala à alma de cada um, de acordo com sua história 
desde a primeira encarnação e com a missão que o 
trouxe aqui.

Ao invés de procurar defeitos nas religiões dos 
outros, procure o que tem de bom na sua, aprenda, 
pratique, se torne um ser humano melhor e conse-
quentemente torne o mundo melhor.

O caminho mais curto para a evolução continua 
sendo fazer o bem, e para isso é preciso ter uma 
grande capacidade de amar ao próximo; e o amor...
ah o amor...amor é tolerância...

Axé!!!

Terreiro de Umbanda
Pai Oxóssi, Caboclo 7 Flechas

e Mestre Zé Pilintra
Críticas e sugestões:

t.u.paioxossi@hotmail.com
Fone: (011) 96375-7587

Por Mãe Valéria Siqueira
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Aniversário 10 anos Ventos de Aruanda

No dia primeiro de Outubro último a Aldeia de Ca-
boclos esteve presente no Aniversário de 10 anos de 
inauguração do Templo Escola de Umbanda Ventos 
de Aruanda de São Bernardo do Campo. 

Nosso colunista Pai Adriano Camargo, conhecido 
como O Erveiro, e Mãe Andréia Camargo receberam 
mais de quatrocentos irmãos de fé para as festividades.

Além das honras festivas, homenagens e agradeci-
mentos, como não poderia ser diferente, foi ofereci-
da uma Gira de Caboclos com objetivo de concentrar 
energias de cura e equilíbrio e como forma de GRA-
TIDÃO pela década de trabalho do terreiro.

Muitos terreiros se irmanaram num exemplo que é 
possível sim estarmos juntos, celebrando, cantando 
e louvando nossos Sagrados Orixás e Nossos Amados 
Guias, sem distinção.

Pai Engels da Aldeia, Mãe Conceição Florindo, Mãe 
Dulce, Pai Flávio, Pai Caio, Pai Sandro Luiz, Mes-
tre Pedro, Pai Everton e Mãe Antônia, Mãe Andréia 
Pasternak, Pai Robson e Mãe Patrícia, Mãe Sandra 
e Pai Átila, Pai Roberto Cenefontes, forma algumas 
das presenças marcantes na homenagem, além das 
centenas de mensagens carinhosas... (desculpe se es-
queci de alguém...)

Parabéns Família Ventos de Aruanda, que venham 
mais e mais anos de vida!
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Formatura Terceiro Barco - Porto Alegre – RS
No último dia 17 de Setembro deste ano, na cidade de Porto Alegre, houve a cerimônia de formatura do Terceiro Barco de Formação Sacerdotal de Umbanda Sagrada 

"Semeadores da Jurema".

Conduzido por Pai Adriano Camargo, do Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda de São Bernardo do Campo - SP, que desde 2010, convidado por Pai Larri 
Carlesso do Templo Escola Filhos do Vento, ministra essa formação para médiuns umbandistas do Sul do país.

O evento contou com a presença dos familiares e personalidades importantes na vida religiosa dos sacerdotes formandos.

Parabéns a todos pelo grau conquistado com muito trabalho e dedicação! 

Adriana Regina Bender
Andréa Villas Bôas Mello
Ariel Biazus Ribeiro
Carmela Ciocari Liberali
Cassiane Vidal das Chagas
Catia Regina Erreira Ozorio
Cristiano Ribeiro das Chagas
Edison da Silva Pereira Junior

Eduardo Steindorf Saraiva
Fernando da Silva
Guilherme Friedrich
Julia Maria Rostirolla Schmitt
Liciane Saldanha Werlang
Manuela Teixeira Silva
Marcos Adriano Vargas
Viviane Pinto de Avila

Nome dos Alunos POA - T3
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" Umbanda, a fé que me guia"

12 de novembro às 12:00hs

Local: Ginásio do clube do parque CECAP

Av. Monteiro Lobato, 3.415,

 jardim Cumbica, Guarulhos, SP

Entrada 1 kg de alimento não perecível

12 de novembro
13º Encontro de Médiuns

e Curimbas FENUG

15 de novembro
9º Semana de Umbandana Cidade de São PauloLocal: Parque da Mooca
Entrada: Rua Taquari Nº 635 - MoocaRealização: Escola de Curimba e arte Umbandista Aldeia de Caboclos

12 de novembro
30° Festa em Homenagem

ao Senhor Ogum
e Mamãe Oxum

Horário: 15:30hrs
Local: Tenda de Umbanda Cacique Pena Vermelhae Ogum Iara 
Endereço: Rua Estado de Sergipe, 355
Jd. Imperador, São Paulo – SP
Informações: (11) 2721-3015 / (11) 97616-2890

19 de novembro
9ª Festa de Caboclos e

Encantados de Diadema
Horário: 14hrs com acolhimento até as 20hrsLocal: Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna Endereço: Rua Oriente Monti, 115
Diadema – Centro 

18 de novembro
2º Grande Encontro dos

 Líderes da
Umbanda e Candomblé
Endereço: Rua dos Bolivianos, Nº 354 
Vila Rio Branco - Ermelino Matarazzo
Horário: 12:00

18 de novembro
Mestre Exú Rei Tirirí

Realização: FERO Federação Espiritualista Reino
Dos Orixás | Templo Espírita de Umbanda
Mestre Tupinambá 
Endereço: Rua Dr. Azevedo Lima, 296
Jd. Modelo – Jaçanã
Horário: 21 horas (Sábado)
Informações: 2241-8808 / 2241-7721

19 de novembro
Encontro de Curimba e
 Dança Juntos Somos

 mais Fortes
Local: E.E. Dom Pedro
Endereço: R: Américo Gomes da Costa Nº 59
São Miguel Paulista – São Paulo
Realização: Radio Vinha de Luz, Web Radio
Batuqueiros da Luz, Voz dos Orixás
e Radio Toques de Axé

9 / 10 de dezembro
Festa de Iemanjá
 em Mongaguá – 

Agenor de Campo
FUGABC

Mais informações: federacaoabc@terra.com.br
Tel.: 4238-5042 / 4232-4085

26 de novembro
13º Atabaque de Ouro

Endereço: Estrada Intendente Magalhães, 160

Vila Valqueire- RJ-21341-332

Horário: 12:00
Entrada: Reserve seu Ingresso

Informações: 21-97032-9289

25 de novembro
1° Festival de Curimba " O Ritmo dos Orixás"Local: Parque Vitória Régia - BauruEndereço: Avenida Nações Unidas, 17047310Bauru 

Horário: Ás 18:30 
Informações: (14) 99829 - 8059

02 de dezembro 
18º homenagem

à Iemanjá
Local: Praia Grande – Balneário Maracanã(depois da Vila Mirim) Av. Presidente CasteloBranco, 11.410 – Em frente ao quiosque 105Realização: Colégio de Umbanda e AUEESP
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3º Encontro Umbandista de Curimbas "Oxalá nos uniu!"
Foi maravilhoso estarmos juntos mais um ano neste maravilhoso encontro de Curimbas de muito Axé!!

Família Aldeia de Caboclos esteve presente nesse grandioso evento e pode se unir em uma única voz, em um só coração com todos os irmãos, amigos e familiares!!!

Parabéns a Escola de Curimba e Arte Umbandista Caboclo Girassol por mais um ano ter realizando um evento tão grandioso como esse!

Graças à colaboração de todos, foram arrecadados quase 1 Tonelada de Ração para cachorro!!

Parabéns ao meu irmão Roncali Rostemberg e toda a diretoria por toda a dedicação e carinho com a Família Aldeia de Caboclos e com todos os outros convidados 
que estavam presentes. Parabéns à toda família umbandista do Vale do Paraíba!
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O C.E.U. Estrela Guia - Centro Espiritualista de Umbanda- promoveu, 
neste mês de outubro, mais uma ação solidária umbandista de forma jus-
ta e perfeita, através dos médiuns do Corpo Mediúnico e voluntários em 
prol do Associação Lar Maria & Sininha que ampara e assiste as crianças 
carentes de São Paulo e Diadema, sem discriminação de qualquer espécie, 
proporcionando-lhes harmonia, segurança e respeito mútuo, despertando 
sempre o amor ao trabalho e ao estudo, para que se desenvolvam com 
estrutura profissional e psicológica de forma íntegra e honesta, podendo 
assim, interagir de forma saudável com a comunidade. 

"Desde a nossa primeira campanha em maio de 2015, todo mês temos 
alcançado um número cada vez maior de doações para as instituições que 
escolhemos, por conta do Corpo Mediúnico, voluntários, frequentadores e 
pessoas anônimas que nos acompanham pelas redes sociais que vestiram 
a camisa pela causa. Essa escolha é focada basicamente nas necessidades 
que nos são apresentadas. 

Invariavelmente são casas mantidas por voluntários que, num ato de amor 
puro, as mantêm de portas abertas (tal qual o C.E.U. Estrela Guia - man-
tido por doações do Corpo Mediúnico e voluntários). E é com esse espírito 
de generosidade que nos incumbimos de dar continuidade neste tipo de 
trabalho filantrópico com muito amor e desprendimento". - pondera Mãe 
Kelly De Angiles - dirigente e Sacerdotisa do C.E.U. Estrela Guia.

A Ação contou com a presença de 90 crianças e para isso arrecadamos mais 
de 1000 brinquedos e assim proporcionamos um Dia das Crianças ainda 
mais feliz, e ainda tivemos gincanas, oficina de pipas, lanche, doces e cuida-
do pessoal. Certamente este trabalho vai crescer muito, pois cada vez mais 
pessoas se predispõe a nos ajudar de forma pura, traduzindo todo amor e 
carinho que o nosso Planeta precisa para que tenha a evolução contínua, 
sem fome, sem ódio, sem guerras. A fome dos generosos é a sede de servir.” 
- conclui Mãe Kelly

O Lar Maria & Sininha está localizado na Rua da Saúde, 739 - Eldorado/Sp - 
Tel: 5672-7331 e aceita todo tipo de doação, e é dirigido pela Luciana Bispo.

O C.E.U. Estrela Guia está localizado na Rua Itapiru, 847, Metrô Saúde. 

As Giras são semanais às sextas-feiras, 19 horas, com exceção da Gira de 
Esquerda – Exu & Pomba-Gira que é realizado ao sábado (de acordo com o 
calendário) às 18 horas.

Tatiana Alves Rezende - Projeto Social Força Divina

Amor 
aoP

róx
imo

Amparo às Crianças Carentes
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