
a serenidade, a calma, a 

harmonia do ambiente 

que então se forma: o 

bem estar que todos sen-

tem e a qualidade dos 

benefícios espirituais que 

todos recebem. 

Ambiente agitado, tumul-

tuado, é igual a corrente 

imperfeita, não harmoni-

zada nos dois planos: em 

correntes dessa espécie 

não pode haver manifes-

tações de entidades de 

luz, e nada de bom pode-

mos dela receber. Como 

consequência, a prepara-

ção dos médiuns que for-

marão essa corrente é 

essencial , ou o Pai ou 

Mãe Espiritual terá , como 

se diz, “carregar a sessão 

nas costa.” 

Muito Axé 

 Chama-se “corrente” 

ao conjunto de forças magnéti-

cas que se forma, em dado 

local, quando indivíduos de 

pensamentos e objetivos 

semelhantes se reúnem e 

vibram em comum. 

Nessa corrente, além da união 

de forças mentais, cria-se o 

contacto entre as auras, 

casam-se os fluídos, harmoni-

zam-se as vibrações indivi-

duais, ligam-se entre si os 

elementos mentais e forma-se 

uma estrutura espiritual da 

qual cada pessoa é uma parte, 

mas uma parte viva, vibrante, 

operante. Um pensamento ou 

sentimento que não esteja de 

acordo prejudica o trabalho, 

assim como o elo quebrado de 

uma corrente a torna fraca ou 

imprestável. 

Num ritual espiritualista bem 

organizado, a essa corrente 

assim estabelecida no plano 

material corresponde uma 

outra, formada no plano espiri-

tual pelas entidades que cola-

boram ou dirigem o trabalho. E 

assim as forças dos dois 

planos se unem formando 

então, naquele momento, 

uma corrente maior, mais 

resistente, melhor organi-

zada, que representa de 

facto um poderoso con-

junto de força espiritual. 

Desse conjunto se benefi-

ciam então todos os pre-

sentes, porque dessa 

forma se possibilitou a 

manifestação de entida-

des de planos espirituais 

superiores. 

A formação de uma boa 

corrente magnética é a 

condição mais importante 

para a realização de todo 

e qualquer bom trabalho 

espiritual. 

Vamos oferecer assim às 

entidades que tem tarefa 

a cumprir em nosso meio 

uma corrente perfeita, e 

tudo o que for justo se 

poderá esperar como 

resultado. 

A marca, a característica 

de uma corrente perfeita é 
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FESTA NA MATA E NO CORAÇÃO DE TODOS NÓS  

Dia 21 de Janeiro fizémos uma singela, modesta, mas grandiosa festa em 

sentimento ao Orixá Oxossi – Senhor e Rei da Mata, que nos presenteou 

com a sua presença sublime, deixando no nosso Terreiro a força e o vigor 

de um caçador que movimenta uma das mais vibrantes energias de Olo-

rum. 

Oxossi – o Orixá da caça, da busca e do conhecimento que habita nas 

matas, sincretizado em S. Sebastião. Os seus filhos se caracterizam por 

uma personalidade forte e independente, tendo como força principal a 

honestidade e uma determinação forte para alcançar os seus objetivos e 

paciência para aguardar o momento certo para agir, na verdade este é o 

jeito de um verdadeiro caçador. 

A beleza, a transcendência e a liberdade com que os “Oxóssis” se apre-

sentaram no nosso Terreiro (mas Oxossi é só UM que se manifestou nas 

várias energias que cada um dos meus irmãos e irmãs movimentaram, 

girando o mundo) trouxeram junto com eles o cheiro da Terra que pos-

suem na afinidade com Ossain, dado que se movimentam no mesmo espa-

ço, ambos são Orixás das plantas, da floresta, da mata, das folhas, grandes 

feiticeiros e conhecedores dos segredos das matas e da terra. Essa transi-

ção simbólica da Terra e das ervas e folhas, para que cada um de nós as 

utilize na medida do ideal que habita em cada um de nós. 

Cada árvore é uma árvore, diferente em tudo mas na sua seiva corre uma 

energia curadora que só pode ter advindo de um Deus que nos ama e que 

enviou para nós, simples mortais, para nosso bem. 

Também fomos bafejados pela presença do Príncipe que, na sua beleza, se 

manifestou na enorme tranquilidade, leveza com que se manifesta perante 

nós. 

Somos filhos da vida e a vida é a natureza que tudo nos proporciona, dado 

que nela nada se estraga, tudo se transforma e foi essa força transforma-

dora que eles nos deixaram. Transformemos essa energia em atitudes, 

vidas, escolhas, sentimentos porque, como tudo na vida, nós somos seres 

em movimento constante, acompanhando o Tempo e as Eras 

pela quais passamos. Temos o condão de transformar o mundo, 

num local mais aprazível e saudável para todos. 

O nosso Terreiro esteve em festa, por isso estamos de para-

béns, mais uma vez, Mãe Elsa, a nossa Casa e os seus filhos esti-

veram na plenitude, honrando e engrandecendo o TUPOMI.  

Tento, naquilo que escrevo, pôr amor e racionalidade nos meus 

pensamentos, por isso aos meus irmãos e irmãs que estiveram 

na profundidade do Orixá de cada um deles e, com toda a cer-

teza, com o apoio do Grande Rei da Mata, simbolizado no Pai 

Diogo… Mais uma vez, foram sublimes e agradeço a todos o 

forte abraço que recebi e me fez chorar de emoção por todos 

vós. Para o ano, espero poder estar presente e sentir essa imen-

sa magia que Oxóssi deixa sempre no TUPOMI e no coração de 

cada um de nós. 

Felicidade é esse o meu sentimento… 

OKÊ ARÔÔÔ 

LOSSI, LOSSI LOGUN ÊDÊ 

Ewé Ô - Ewe Assá, Assa Ô. 

 
Um pensamento pessoal de quem viveu e tenta transmitir por 

palavras esse ato, ainda que, por vezes, nos falte a sublimidade 

para estar em consonância com a beleza transfigurada nos Ori-

xás que se fizeram presentes na nossa Casa (TUPOMI). Essa 

presença que só nos orgulha e nos honra por termos vivido em 

todo o esplendor o que a vida nos dá. 

 
Um dos maiores ensinamentos que o TUPOMI me deu é apren-

der na vivência do momento e o momento, ás vezes, se dilui 

quando não estamos presentes. 

 
Oxóssi foi o momento que vivemos naquele dia, talvez quem 

perdeu esse dia tenha ficado com vontade de lá estar, pedagogia 

existe sempre que Oxóssi está em Terra. 

Festa no Tupomi - por Teófilo Pereira  
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“As Bênçãos na Umbanda ” - por Alexandre Gonçalves 

Como em todas as religiões, a Umbanda, como religião que é, também 

tem os seus rituais espirituais. Mas, pela sua diversidade ritualística, não 

tem uma cartilha ou uma regra que possa dizer-se que seja uma condu-

ta para todos os que a praticam. Logo, os rituais podem ser parecidos, 

mas não são iguais. 

A Umbanda tem uma regra apenas, que une todas as suas ramificações 

e linhas, seja qual for a sua herança ou origem. A regra central na 

Umbanda é a Caridade. Não falo de caridade no sentido de doação, na 

forma de bens ou alimentação, mas de caridade no sentido de estar 

disponível, de fazer um trabalho de entrega, de livre vontade, de dispo-

nibilidade física e espiritual, para ajudar todos os que procuram uma 

ajuda no e do campo espiritual. 

Tudo tem o seu tempo e o seu momento, mas existem etapas que mar-

cam a vida espiritual. Como em todas as religiões, a Umbanda, também 

tem os seus rituais, sacramentos ou consagrações, momentos que mar-

cam a vida espiritual nesta caminhada.  

Estes momentos podem acontecer por vontade própria, por vontade 

de outros ou pelo facto de se pertencer a uma corrente mediúnica. 

Para dar um exemplo e se compreender, por vontade própria: rituais 

como o casamento, momentos de evolução espiritual; por vontade de 

outros: o caso do batismo, quando os pais, dentro da sua fé, o pedem 

para seus filhos, por pertencer a uma corrente médiúnica, e casos 

como o Amaci.  

Mas, todos são realizados por Ialorixás ou Babalorixás. 

A palavra Sacramento vem do latim Sacramentum. Entre os vários 

significados, pode ser traduzido como juramento, promessa ou atribuí-

do a certos rituais que permitem a ação divina sobre o ser humano. A 

palavra Consagração é o ato ou efeito de consagrar. Significa tornar 

sagrado, oferecer à Divindade e, em sentido figurado, dedicação e 

entrega ao Divino.   
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Na Umbanda, também existem sacramentos ou consagrações. Vou usar outra 

terminologia para definir o mesmo, mas estes são termos também usados na 

nossa religião. Assim, distancio-me também de algum sincretismo, pelo uso da 

mesma terminologia por parte da religião Católica, para os mesmos rituais, 

praticados em várias religiões.  

Rituais como Batismo e Casamento são realizados por outras religiões e não 

deixam de ser sacramentos. No entanto, existem outros mais específicos, 

também identificados como sacramentos ou consagrações. Vou destacar ape-

nas alguns desses rituais, no fundamento da Umbanda: o Amaci, Quartinha, 

Fechamento de Corpo…  

AMACI 

É um Ritual realizado no início de cada ano, antes de retomar os trabalhos da 

casa. Neste ritual, deve participar toda a corrente mediúnica, pois é realizado 

apenas para os membros da corrente. 

Muitas vezes, ouvimos “cabeça não é penico”, Ori tem dono e como tal deve 

ser respeitado todo o Ori, e este ritual é uma junção dessa mesma força, a 

força do Orixá e a força da folha. 

“Sem folha não tem sonho. Sem folha não tem vida. Sem folha não tem nada.” 

Toda a caminhada na Umbanda é sob a protecção dos Orixás e, neste dia, é 

realizada uma limpeza e fortificação da ligação do Ori com o seu Orixá.  

“A todos que olham, a todos que estão aqui, muita atenção hoje é dia de ama-

ci, filhos de fé respeitai o pano branco, nossa Babá preparou seu banho santo, 

Filhos de fé respeitai pemba e congá, dentro da lei vem saudar seu Orixá…” 

Assim anuncia o ponto e é desta abertura para o Orixá que a caminhada 

começa ou continua.  

O Amaci é um banho preparado por Ialorixás ou Babalorixás que procede à 

limpeza e também fortifica (no sentido em que também ajuda no desenvolvi-

mento da mediunidade do médium), despertando para a mediunidade. Este 

despertar pode acontecer de várias formas, conforme cada médium, desde o 

despertar para a mediunidade, como o despertar para o apuramento de sensa-

ções. Neste ritual, também são lavadas as guias que são usadas para os tra-

balhos, ficando energizadas, renovando a sua força. 

O ponto acima mencionado também diz, “Saravá Ogum, Tenho a cabeça lava-

da, Fiz meu batismo na umbanda...”, mas, no caso da Umbanda Omolokô, não 

é entendido assim, ou seja, o Amaci não é Batismo. 

É entendido que Batismo só se faz uma vez na vida. Esse ritual deve ser res-

peitado independentemente da religião em que é realizado, enquanto o Amaci 

é um ritual que é repetido todos os anos. Assim,  são dois rituais distintos e 

separados. 

Curiosidade: 

Em Portugal, deve ter sido realizado este ritual em várias Casa de Umbanda 

durante este mês. Vou falar apenas do que vivi e, mais uma vez, foi um ritual 

de experiências únicas. O TUPOMI – Templo de Umbanda Pai Oxalá e Mãe 

Iansã -  teve a sua corrente reunida, iniciando mais um ano de caridade e von-

tade de cumprir com a caminhada realizada até aqui.  

No Brasil, pelo Ogan Juvenal, Coordenador Geral da União de Tendas, foi 

anunciada na página da União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Bra-

sil, a lotação do Vale dos Orixás com os filiados, agradecendo a todos os Pais 

e Mães Espirituais que levaram seus Filhos de Santo. Agradecendo também a 

Edson Izidro dos Anjos, Presidente da Associação Beneficente Paulista de 

Umbanda, que esteve presente com sua esposa Mãe Neide, a Mãe Hilda 

Felippe, Vice Presidente da UMUG, aos Legionários da Umbanda e ao Reinal-

do Tupinamba Santos. 

Um ritual que levou mais de 2000 pessoas a realizar o Amaci, no mesmo 

espaço. 

Saravá Umbanda. 

Procura a Umbanda pela Fé - 

por Teófilo Pereira 

As entidades na Umbanda têm como missão trazer as mensa-

gens, a vontade e a força dos Orixás. São espíritos que apeli-

damos de guias e protetores. 

A tríade da Umbanda é composta por Pretos Velhos, Caboclos 

e Crianças e, com isto, a Umbanda substancia o início da vida 

na pureza e simplicidade que encontramos nas crianças, sen-

do o amadurecimento, a virilidade, a bravura, a vontade e a 

força simbolizada no Caboclo, e o amadurecimento, a sabedo-

ria, a vivência, a humildade de quem já viveu muito, a expe-

riência e o conhecimento das outras fases simbolizados nos 

Pretos-Velhos. 

INFANCIA -> CRIANÇA 

ADULTO -> CABOCLO 

VELHICE -> PRETO VELHO 

Isto simboliza junto de nós a presença dos mensageiros de 

Deus, que descem nos Terreiros de Umbanda para aí exerce-

rem, com todo o seu empenho, a caridade nos atos de ajuda 

para com os humanos que os visitam, na procura de ajuda 

para os seus problemas terrenos. 

Um Terreiro de Umbanda é um complexo formado por várias 

situações, desde as entidades, até aos médiuns que são intér-

pretes dos Espíritos que lá descem. Encontrar esse equilíbrio é 

um desafio para qualquer corrente mediúnica cujo objetivo é a 

unidade e unicidade dessa corrente para melhorar sempre e 

evoluir como seres. 

Falar com as Entidades, ouvir os seus conselhos e buscar a 

cura física e espiritual é o objetivo daqueles que nos visitam e 

têm Fé. Todos sabemos que qualquer entidade tem sabedoria 

e informações ilimitadas e que uma Entidade incorporada no 

seu “cavalo” tem um limite de ação que vai até à capacidade e 

qualidade do médium. 

Portanto, há situações que os consulentes não devem ferir, 

nomeadamente a ética, o respeito e a honestidade, porque até 

se podem enganar, mas nunca enganarão a Eles. Há limites… 

Não existem entidades boas e más, por isso o respeito por 

quem caridosamente cuida de nós e se preocupa com o nosso 

bem-estar emocional e espiritual. 

Na mesma gira consultar duas entidades não deve ser feito 

porque seria a mesma coisa que tomar dois remédios para a 

mesma doença. Embora a cura seja a mesma, o método é que 

pode ser diferente, mas a causa principal é sempre a mesma, 

auxiliar quem procura soluções baseadas em dois fatores: 
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merecimento e Tempo. Tendo a noção de 

que o verdadeiro milagre começa sempre 

por nós, porque nós também temos de 

participar na solução e não esperar que 

ela nos caia do céu. 

Quando se entra num Terreiro, devemos 

interiorizar no nosso íntimo de que esta-

mos perante seres divinos, mensageiros 

de Deus, elementos fulcrais para a resolu-

ção dos nossos problemas, por isso a 

primeira atitude é de respeito e humildade, 

quando estamos perante Eles. 

Não devemos procurar a Umbanda, como 

o fazem muitos, para a resolução dos seus 

problemas materiais de uma forma egoís-

ta, exigindo resultados imediatos e quando 

não encontram essa solução no imediato, 

creditam no médium, no Terreiro ou na 

Dirigente. 

A Umbanda tem o seu mérito no Amor e 

na Caridade, por isso quem procura a 

Umbanda deve apenas se preocupar em 

ser sério e procurar, na seriedade dos 

médiuns que os assistem, a grandeza da 

nossa casa (TUPOMI) que tem como obje-

tivo principal a caridade e o Amor ao próxi-

mo. Esta é a verdadeira Umbanda que 

praticamos no TUPOMI, cumprindo os 

ensinamentos dos mentores da Casa e da 

nossa Yalorixá (Elsa de Oyá). 

Não existem Entidades bonitas e Entida-

des Feias, o que existe é preconceito e 

falta de doutrina teológica de quem visita 

os Terreiros de Umbanda, quando exigem 

resolução imediata para todos os seus 

problemas, pondo em causa a sua própria 

Fé. 

A Umbanda é religião do Amor e, como tal, 

vive a sua essência na prática da Caridade 

pondo em ação todos os ensinamentos 

que as Entidades nos dão, até porque 

somos Filhos de um Deus de Amor e Per-

dão que exige devoção a todos, seja qual 

for a sua origem, crença ou Fé. 

É assim que a Umbanda se transformou 

pela revolução que operou nas mentalida-

des, quando no seu meio, não discrimina 

ninguém, mas sim, acolhe todos no seu 

interior, porque todos somos Filhos desse 

Deus de Paz, Amor e Perdão. 

Por isso, quando estamos na frente de 

uma Entidade, sejamos humildes, tenha-

mos respeito, porque Eles estão ali para 

nos ajudar, por isso não os testem, porque 

Eles sabem. Só uma coisa devemos ter 

presente: Fé na crença e crença na Fé. 

O Médium, enquanto pessoa, não interes-

sa para a questão, mas incorporado com a 

sua Entidade, já faz parte da solução. 

RESPEITO – HUMILDADE – FÉ 

Festa de Iemanjá em São Paulo - por Luísa Carvalho 

Como habitualmente, no final do ano, realizam-se os festejos em honra de Iemanjá. Um pouco por 

cada Estado do Brasil, especialmente nos localizados junto á costa, realizam-se as festividades, 

todas na praia. Estes festejos prolongam-se por duas semanas. Quem não vive perto da praia, 

desloca-se de carro, de autocarro… “as Prefeituras” de cada Cidade, em alguns casos, fretam auto-

carros e promovem excursões, para que todos possam assistir. Esta celebração acontece em dife-

rentes datas, de acordo com o local da sua realização. Assim, no dia 2 de Fevereiro acontece na 

Bahia, dia 2 de Janeiro no Rio de Janeiro, no dia 8 de dezembro na Praia Grande em São Paulo. 

Mas é em Salvador, na Bahia, que a celebração se destaca, por ser a mais antiga. Em Salvador da 

Bahia, corria o ano de 1923, na vila piscatória da praia do Rio Vermelho, houve uma grande escas-

sez de pescado. Vinte e cinco pescadores resolveram juntar-se e fazer uma oferenda á Mãe-

D’Água, para que Ela os ajudasse e devolvesse o pescado ao Rio Vermelho. Saíram no dia 02 de 

Fevereiro para ofertar presentes á Mãe-D’Água. Como seus pedidos pareciam ter sido aceites pela 

Rainha do Mar, ano após ano, os pescadores, sempre no mesmo dia partiam para levar as oferen-

das e seus pedidos á Mãe-D’Água.  

Em São Paulo, a festa de Iemanjá, realiza-se no dia 9 de Dezembro, dia de Nossa Senhora da 

Conceição – Oxum. De acordo com Ronaldo Linares, inicialmente, por volta de 1956, realizava-se 

uma festividade, na praia das vacas, próximo á ponte pênsil, ao lado da Praia Grande, a que cha-

mavam “ Encontro das Águas”. Começava com uma procissão, realizada por Pai Jaú, considerado 

o mais activo e influente Umbandista, na época da instalação da Umbanda Paulista, levando a 

imagem de Iemanjá ao encontro da imagem de Oxum, no seu dia. Por sua vez, Oxum era levada 

por José Costa Moura da (FUESP) Federação Umbandista do Estado de São Paulo. Ronaldo Lina-

res conta: “Não podemos precisar como começou, o local era primitivo, não tinha nada além do 

estabelecimento militar, nos reuníamos em pequenos grupos, no início eram apenas alguns terrei-

ros”. A primeira festa a realizar-se, em honra de Iemanja,  reunindo um grande número de tenda e 

médiuns nas areias da Praia Grande, realizou-se em Dezembro de 1953 por Félix Nascentes Pinto, 

presidente fundador do Primado de Umbanda em São Paulo, hoje Primado do Brasil. Na década de 

60, devido ao aumento do número de participantes e porque a “Praia das vacas” era área militar, foi 

proibida a continuação do “Encontro das Águas” naquele local. Foi então que Pai Jaú, membro da 

Liga de S. Jerônimo, decidiu realizar a “sua festa” na Praia Grande, com todas as tendas filiadas, 

associadas e afins, mantendo no entanto a mesma data, 09 de Dezembro. Relembra Pai Ronaldo, 

que a Praia Grande, era na época um imenso “Capinzal” de difícil acesso. A Festa de Iemanjá, 

oficial, na Praia Grande, teve início em 1969 na administração do prefeito Dorivaldo Lória Junior e 

da Primeira-Dama Layde Rodrigues Reis Lória, que era simpatizante e frequentadora da Umbanda. 

Essa primeira festa oficial teve a importante participação de Pedro Furlan (União Regional da Zona 

Oeste da Grande São Paulo), como um dos grandes responsáveis pela concretização desse sonho, 

que contou na sua primeira edição, com aproximadamente 15 mil participantes. Com o passar dos 

anos, a festa de Iemanjá, começou a reunir cada vez mais participantes, umbandistas ou apenas 

curiosos e devotos; notícias relatam que em 1975, compareceram cerca de 300 000 umbandistas, 

mais de 4 000 autocarros e 1 200 Tendas, distribuídas por toda a orla da Praia. Em 1973, com a 

fundação da FUGABC, Pai Ronaldo Linares, acaba ocupando na areia, o espaço anteriormente 

destinado a Pai Jaú e realizou entre outras actividades, o “Congá ao Vivo”, com médiuns caracteri-

zados de santos e Orixás. Em 1976, Pai Demétrio Domingues, presidente da Associação Paulista 

de Umbanda, foi o responsável directo pela construção e colocação da estátua de Iemanjá na Vila 

Mirim, onde está há mais de 30 anos. Félix Nascentes Pinto, devido á sua influência politica e em 

homenagem ao Caboclo Mirim e seu médium Benjamin Figueiredo, havia nomedo o bairro onde se 

realizou essa festividade oficialmente, (local da Praia Grande) de Vila Mirim. O jornal 

“Integração Umbandista”, de 1979, faz referência a cerca de 1 milhão de pessoas, que deve ter 

sido o ponto mais alto da festividade. Em 1986, o espaço físico da Praia, passou a ser delimitado 

em 12 Km, divididos entre as federações e estas passaram a pagar taxas à “prefeitura”, pela utiliza-

ção do solo (das areias da praia) e também, pelo acesso de cada autocarro ao município. Esses 

valores passaram a ser depois, cobrados aos filiados, com acréscimo de despesas. Uma boa parte 

dos umbandistas, desanimou devido aos custos. Cada federação é responsável pelos seus bens e 

pela organização do espaço que lhe é destinado; Em 1990, a Federação Umbandista do Grande 

ABC, do Pai Ronaldo Linares, que na época ocupava o maior espaço na praia, passou a realizar a 

“sua” festa de homenagem a Iemanjá, em Mongaguá, por razões de espaço e condições. 

Actualmente, a Festa de Iemanjá na Praia Grande realiza-se nos dois primeiros fins-de-semana de 

Dezembro. Os festejos são organizados pelo SOUESP e Pela UNIÃO DE TENDAS, de Pai Jamil 

Rachid.  

De acordo com o jornal “ A Tribuna” de São Paulo, este ano, 2017, os festejos na Praia Grande, 
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De acordo com o jornal “ A Tribuna” de São Paulo, este 

ano, 2017, os festejos na Praia Grande, contarão com cer-

ca de 150 entidades religiosas, no dia 2 e 3 de Dezembro e 

no dia 9 e 10 com mais 390 entidades religiosas, distribuí-

das por 8 Km de areia. Muita gente junta, cheia de emoção 

e de fé é certo, mas resulta invariavelmente em muito lixo, 

descuido e desrespeito para com a natureza. Por este moti-

vo, a prefeitura e as Entidades organizadoras, em conjunto, 

estabeleceram regras, para os festejos. No final da festa, 

sempre ficavam garrafas, os frascos de perfume, os pentes 

e toda a sorte de presentes oferecidos e que, por serem 

desnecessários, são devolvidos pelo mar e permanecem 

espalhados pela areia. O que conta é a fé! O respeito pelo 

mar e pela Praia, pelos locais sagrados já é um presente. 

Para Iemanjá e para todos. Por isso, o Ogan Juvenal, da 

UNIÃO DE TENDAS alertou na sua página de facebook: 

“ Festa de Iemanjá com praia limpa " Praia limpa e ecologi-

camente correta”. 

Os festejos deste ano, 2017, contaram com a participação 

de cerca 600.000 pessoas. Foram como sempre, uma 

demonstração de fé, de respeito e de amor por Iemanjá. 

Como dissemos atrás, as festas em honra de Iemanjá, 

realizam-se em datas diferentes, de acordo com a região. 

Em Portugal, também se festeja Iemanjá. Alguns dos terrei-

ros existentes em Portugal, também honram a Rainha do 

mar. Obviamente não com esta grandiosidade, devido à 

principal condicionante, o clima. Não é possível em Portu-

gal, na maior parte dos anos, chegar á praia, seja no dia 31 

de Dezembro, seja no dia 2 de Fevereiro, devido ao estado 

do tempo e da perigosidade do mar nesta época do ano. 

No entanto, o TUPOMI, já o fez algumas vezes, em plena 

noite de 31 de Dezembro. Mas, por precaução, segurança 

e responsabilidade por todos os que nos acompanhavam e 

eram sempre muitos, deixou de o fazer. Contudo, o TUPO-

MI continua a homenagear Iemanjá, todos os anos, no dia 

31 de Dezembro, num ritual realizado dentro da nossa 

casa. Continua sendo um ritual lindo, feito com muito amor, 

muita fé, muito respeito e repleto de sentimento, de grati-

dão, por tudo que a Rainha do mar, faz por todos nós, 

durante todos os dias do ano. Só quem vê, só quem acredi-

ta, pode sentir tudo isto! Quando o “Chão é Sagrado”, tudo 

é sagrado. Seja no Brasil, ou em Portugal, sobretudo quan-

do se tem fé! O ano de 2017 não foi diferente, no TUPOMI. 

 

“ Iemanjá, a Mãe do Brasil. Iemanjá é a mãe dos Orixás. É 

aqui, que nossos médiuns, Pai e Mãe espiritual dos tem-

plos, vêm reforçar sua aura espiritual, em sete ondas, nes-

sa água sagrada. Iemanjá é conhecida no Brasil todo… lá 

em Itaparica da Serra, maior presente que Iemanjá recebe, 

naqueles navios para levar em alto mar os presentes. E 

aqui, está o povo Brasileiro, de todo o lado do Brasil, tá 

chegando comissões… desde 1950, essa Iemanjá recebe 

de coração aberto todo o povo. Na falange de Iemanjá, ela 

limpa a casa das pessoas, levando a força das ondas, a 

força da água salgada. Salvé, Iemanjá nossa Mãe, Mãe do 

Brasil!”  

Mensagem do nosso Decano Pai Jamil Rachid presi-

dente da União de Tendas de Umbanda e Candomblé 

do Brasil! (09/12/2017) - Praia Grande 

 

Salve a Rainha do Mar, Inaê, Sereia, Môco, D. Maria, Dan-

dalunda, Princesa D’Aiucá, Janaína, Mãe-D’Água, D. 

Iemanjá.  

ODOYA 

Pontos Cantados: 

Ponto de Xangô: 

Ele bradou na Aldeia, bradou na Cachoeira em noite de Luar 

No alto da Pedreira vem fazer Justiça pra nos ajudar 

Ele bradou na Aldeia, Kâo Kâo, è quem vai mandar Kâo Kâo 

Ele é Xangô da Pedreira, Ele Nasceu na Cachoeira, 

Lá no Juremá 

 

Ponto de Ogum: 

Bandeira içada é sinal de uma vitória, nos campo do Maitá 

E na Umbanda vamos todos Saravá, linda falange que sabe 

Trabalhar 

Seu beira-mar, Ogum Nagô, Seu Rompe-Mato e Ogum de Lei 

Ogum Iara, Seu Naruê e a regência é de Ogum Megê 

 

Brillhou na céu, brilhou no Mar  

A lança de São Jorge refletiu lá no Luar 

Meu Pai é São Jorge, meu santo Protetor, dai força aos meus 

Irmãos, Saúde, Paz e Amor 

 

Ogum Menino é Caiçara no Lajedo, Aué Auè Aué 

É caiçara no Lajedo 

Ogum, braga-dae, Ogum Bragada 



 

Malva Branca: Fortalecimento, Equilíbrio e 
Proteção  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A malva branca está associada aos orixás Oxalá e 
Yemanjá, sendo utilizada, no meio umbandista, 
para o fortalecimento mediúnico e para o 
equilíbrio emocional. Pelo seu poder calmante, 
harmoniza as emoções, promovendo uma 
atmosfera de paz interior; traz bom ânimo aos 
relacionamentos, ajuda a combater estados 
depressivos e a baixa auto-estima.  
 
O seu uso é, na verdade, bastante diversificado, 
podendo ser integrado em banhos, defumações, 
obrigações de cabeça, assentamentos, entre 
outros. Na forma de defumações, a malva branca é 
indicada para auxiliar espíritos sofredores, sendo, 
por este motivo, muito útil no bom funcionamento 
dos trabalhos espirituais. 
 
Do ponto de vista medicinal ou terapêutico (na 
forma de infusão), esta erva apresenta 
propriedades diuréticas, depurativas, laxantes, 
anti-inflamatórias e calmantes. Tem ainda poder 
expectorante e antitússico, e auxilia na 
cicatrização das mucosas gastrointestinais, 
amenizando situações como aftas, gastrites e 
úlceras. O uso interno está contraindicado durante 
a gravidez e amamentação.  
 

Boldo ou Tapete de Oxalá: Limpeza e 
Desenvolvimento Mediúnico  

O boldo é uma das plantas mais conhecidas na 
Umbanda. A designação “Tapete de Oxalá” associa
-se à textura das suas folhas, aveludadas e esbran-
quiçadas ao toque, que se assemelham realmente 
a um “tapete”. Esta erva é uma poderosa magneti-
zadora e fortalecedora do chakra coronário, 
sendo, por isso, bastante indicada no desenvolvi-
mento mediúnico. O seu sumo macerado pode ser 
usado diretamente na cabeça como amaci, colo-
cando-se, de seguida, um pano branco sobre o Ori. 
O objetivo primordial desta prática consiste em 

desobstruir o chakra coronário de acúmulos ener-
géticos negativos e cristalizá-lo, no sentido de pro-
tegê-lo, isolá-lo, fortalecendo-o e preparando-o 
para a prática mediúnica. 
 
O seu uso pode, porém, estender-se a qualquer 
pessoa, sendo muito recomendado em indivíduos 
dispersos, com dificuldade de concentração, 
com indícios de carrego e energias negativas, 
na forma de banhos. Pelo tipo de atuação, é nor-
malmente aplicado da cabeça para baixo, ao con-
trário da maioria das outras ervas. 
 
Para fins terapêuticos, o boldo (macerado com um 
pouco de água ou na forma de infusão) constitui 
um poderoso estimulante da digestão, combate a 
azia, bem como problemas de fígado e vesícula, 
auxiliando na digestão das gorduras. Não deve, 
contudo, ser ingerido por longos períodos de tem-
po, nem durante a gravidez, pelas suas proprieda-
des abortivas.  
 

Manjericão: Elevação Espiritual e Vitalização 

 

O manjericão é uma planta amplamente conhecida 
e utilizada tanto no contexto religioso e espiritual, 
como no âmbito culinário e ainda em algumas afe-
ções de saúde. No meio umbandista, é considera-
da uma erva sagrada e purificadora, sendo utili-
zada tanto em banhos como defumações. Constitui 
uma planta de grande poder de vitalização áurica, 
sendo que, para além da energização do corpo e 
dos ambientes, é utilizada para limpar e vitalizar 
as guias dos médiuns. Tem como principal carac-
terística litúrgica o poder de elevação espiritual. 
 
Paralelamente, o seu banho é bastante recomen-
dado para indivíduos desorganizados e indisciplina-
dos, amenizando a personalidade e reações 
explosivas de auto-defesa (efeito estabilizador), 
ajudando-os a verem, mais facilmente, o lado posi-
tivo da vida.  
 
Como aliado da saúde, o manjericão, tomado na 
forma de infusão, constitui um excelente anti-
inflamatório, estimulante digestivo e calmante, 
prevenindo problemas digestivos e infeções 
intestinais. Tem efeito carminativo (contra flatulên-
cia) e pode ser usado contra gripes, tosses e 
resfriados. 
 
No âmbito culinário, o poder aromatizante das suas 
folhas confere-lhe uma ampla utilização em diferen-
tes pratos. Por ser muito delicado, deve sempre ser 
colocado por último nos alimentos cozinhados, para 
que não se percam os seus princípios nutritivos e 
energéticos. 
 

Samambaia: Desenvolvimento e 
Expansão  
 

No meio umbandista, a 
samambaia (também denominada 
de feto) é uma planta ligada a 
Oxóssi e à linha dos Caboclos, 
sendo indicada aos filhos como 
banho de coroa para 
desenvolvimento mediúnico. Atua 
também como expansora do 
poder de outras ervas quando 
utilizada de forma combinada, por 

exemplo: com arruda  expande o 
poder de descarrego; com anis 

estrelado  expande o 
magnetismo e a intuição; com rosa 

branca  expande a conexão 
espiritual, e assim por diante… 
 
É uma planta comummente 
utilizada na decoração de 
ambientes, por se dar muito bem 
em vasos e espaços residenciais. 
Para além desta característica 
estética, a samambaia tem um 
elevado poder de cura. A 
comunidade indígena do Brasil 
utiliza-a, na forma de infusão, no 
combate a doenças do sistema 
respiratório, como bronquite e 
asma. Atua também contra febre, 
regulando a temperatura corporal, 
bem como em dermatites, como 
a psoríase. 
 
O chá desta planta não deve ser 
consumido em casos de anemia, 
gastrite, doenças cardíacas e 
intestinais, bem como em grupos 
populacionais vulneráveis 
(grávidas, lactantes, crianças 
pequenas e idosos fragilizados). 

ERVAS NA UMBANDA—por Ana Vidal 

“KOSI EWÉ, KOSI ORISÁ” - SEM FOLHAS NÃO HÁ ORIXÁ  
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