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Momentos do Ano !!! 
 

Sentindo Umbanda! 
 

Vivendo Umbanda! 

Obrigado GENTE GIRA 
 

Em 2015, foi realizado um trabalho de 

ajuda a famílias que necessitavam de 

apoio.  

Não resolvemos seus problemas, mas 

fizemos a diferença em suas vidas 

ESPERANÇA… 

 
Todos os anos, por esta altura, começamos a 

fazer um balanço do ano que finda, do que 

fizemos, do que não fizemos, do que 

conquistamos, do que não alcançamos, do que 

desejávamos e do que tivemos. 

 

Mas na verdade na nossa religião o que nos 

ensina é, tiveste a capacidade de aprender o 

que realmente precisavas? Conseguiste 

ultrapassar aquela tua dificuldade de há tanto 

tempo?  Estás mais perto de te encontrares? 

 

No final do Ano, o ultimo dia, na Umbanda é 

dia de Iemanja, Senhora da família, da união,  

da consolidação do lar,  mas também Mãe de 

todos os Oris, de todas as cabeças, por isso 

na Umbanda se celebra levando presentes, 

mas também fazendo nossos pedidos, 

agradecimentos e desabafos na viragem do 

Ano. 

 

Tendo este sido um Ano de grande batalhas 

para todos, que este seja um momento de 

reforçar a nossa esperanças, no ano que se 

aproxima. 

 

Bom Natal, ou um bom dia de Oxalá, 

 

Boas entradas no novo Ano. 

Dia 31 de Dezembro 
 

Homenagem a Iemanja 
 

No TUPOMI, 
a partir das 22h 
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Muitas pessoas amigas me perguntam que religião é a tua? 
Eu simplesmente respondo, sou Umbandista. 
 
A reacção é a de espanto, perguntam que religião é essa? Não conheço. 
 
Mas quando digo que é uma religião afro-brasileira, falo de yemanjá, de novelas brasileiras onde 
aparecem Mães de Santo com roupas todas brancas e com fios, guias, ao pescoço, falo de baianas, aí 
toda a gente sabe o que é. 
 
Mas na verdade será que sabem o que é na realidade esta religião maravilhosa. 
 
Para falar-mos de Umbanda e de religiões afro-brasileiras temos de conhecer a cultura dos povos 
africanos e as tentativas de sobrevivência dessa mesma cultura no solo brasileiro. Portanto a África 
não é a personagem central do tema, mas o local de origem das populações que vão interagir com os 
elementos do Novo Mundo.  
 
As populações escravas que chegaram ao Novo Mundo com o tráfico negreiro eram na sua maioria 
bantos e sudaneses, que na tentativa de se enquadrarem neste novo processo integraram vários 
elementos de outras religiões, como o catolicismo, o espiritismo, a cultura ameríndia, e a sua própria 
cultura. É assim que irá surgir a Umbanda. 
 
Nas festas das senzalas os negros escravos comemoravam os Orixás por meio dos santos católicos. 
Nessas festas eles incorporavam seus Orixás, mas também apareceram os espíritos ditos ancestrais, 
como os Pretos- Velhos ou Pais  Velhos que eram antigos “Pais e Mães de Senzala” ; escravos mais 
velhos que sobreviveram a senzala e que, em vida, eram conselheiros e sabiam as antigas artes da 
religião da distante África, que iniciaram a ajuda espiritual e o alivio do sofrimento material daqueles 
que estavam no cativeiro. 
 
Com os escravos foragidos, forros e libertados pelas leis do Ventre Livre, Sexagenário e posteriormente 
a Lei Áurea, começou-se a construção das tendas, posteriormente terreiros. 
 
Mas não existe uma só Umbanda, existem várias tendo cada uma delas as suas razões de existirem e 
de serem cultuadas. 
 
A Umbanda é estruturada, moralmente, em 3 princípios; fraternidade, caridade e respeito ao próximo, 
ela prega a existência pacífica e o respeito ao ser humano, à natureza e a Deus. Respeitando todas as 
manifestações de fé, independentes da religião praticada. Devido as suas raízes, a Umbanda tem um 
carácter eminentemente pluralista, compreende a diversidade e valoriza as diferenças. Não há dogmas 
ou liturgia universalmente adotadas entre os praticantes, o que permite uma ampla liberdade de 
manifestações da crença e diversas formas validas de culto. 
 
A máxima dentro da Umbanda é “ Dê de graça, o que de graça recebeste: com amor, humildade, 
caridade e fé”.  
 

Umbanda que religião é esta? 

Maria João Santos 
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Uma Caminhada … uma missão … são apenas algumas das palavras que definem o objectivo dentro da 
chamada Umbanda. Até á pouco tempo … essas palavras não existiam para mim .. visto que não tinha 
bem a noção da grandeza da nossa religião e que cada um dentro do terreiro tem a sua missão … a sua 
caminhada para fazer , contudo , perguntava-me qual seria a minha … perguntava-me se devia e mais 
importante .. se queria estar ali .  
 
O certo é que mais tarde ou mais cedo .. cada pessoa dentro daquele  terreiro  ganha percepção do 
porque de estar ali.  Foi então que chegou o meu dia de ter essa perceção  .. o dia em que “entrei” 
para o couro. Sinceramente não me recordo muito bem das minhas primeiras semanas .. mas tal como 
todos os que já passaram por isso .. sentia que não era o meu lugar … que nunca iria conseguir chegar 
ao nível dos mais velhos. 
 
Foi então que certa vez … um pouco desanimado procurei uma entidade , que me disse “filho , apenas 
tens que acreditar em ti , porque enquanto nós acreditamos em nós mesmos , não há ninguém que 
nos consiga parar “ .. foram mais ou menos estas palavras que me deram que pensar .. durante essa 
semana , a reflexão foi de tal ordem que de uma semana para a outra a minha confiança tinha mudado 
completamente , e pela primeira vez senti que estava no lugar certo . 
 
Desse dia para a frente aprendi muito … muito graças aos superiores da casa mas também aprendi 
capacidades que desconhecia em mim. Comecei a procurar na Internet certos toques que desconhecia 
.. comecei a procurar pontos novos  e aplicar tanto os toques como os pontos nas giras … a aperfeiçoar 
cada vez mais a técnica de toque ( que se diga que é extremamente difícil para quem se inicia , e falo 
por experiencia própria … ) , e os resultados foram surgindo com o tempo . 
 
O couro da casa .. é aprendizagem … é disciplina … é responsabilidade … é arte … mas mais importante 
que isso … é nos divertir-mos  , com consciência no trabalho que estamos a executar que é muito 
importante para o decorrer da gira . Tocar ao lado de pessoas tao cultas no assunto , aprender com 
elas  , cantar, tocar os diversos instrumentos desde o atabaque ao ganzá … fazem-me querer aprender 
mais e mais sobre o assunto mas também da religião em si. 
 
É sem dúvida nenhuma um trabalho muito duro e de muita responsabilidade  dentro da casa .. mas por 
alguma razão .. esse trabalho apaixona-nos … 
 
É uma caminhada curta … mas oxalá que se perlongue por muitos e muitos anos  , pois desde que 
comecei a praticar esta arte .. passei a ser uma pessoa mais responsável, mais capaz , e com uma 
mentalidade completamente diferente. 
                                                                                                                                  
                                                                                       

A Caminhada dentro do terreiro 

Diogo Miguel Teixeira dos Santos 
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Ao pesquisar sobre Umbanda, muitas outras palavras de religiões afro-brasileiras nos surgem, 

tais como Candomblé, ”macumbas”, Umbanda, Xangô do Nordeste, Tambor de Mina, Catimbó, 

etc., mas iremos nos debruçar sobre o Movimento Umbandista, sabendo que teremos sempre de 

ter em conta as outras religiões. 
 

A pesquisa não é fácil dado que a Umbanda é uma religião que surge, primeiramente, num grupo 

marginalizado (negros, índios e pobres, em geral), em segundo porque na sua maioria a doutrina 

é transmitida de modo oral, em terceiro como se pratica o transe mediúnico e de culto aos 

espíritos foi (e ainda é) muitas vezes associada a magia negra, superstição, ”prática diabólica”, 

etc.  
 

Mas cada vez mais as pessoas estão interiorizando de que não existem religiões superiores ou 

inferiores, certas ou erradas, do bem ou do mal, pois não existem verdades absolutas. 
 

Raros foram os autores que falavam de Umbanda, a grande maioria falava de Candomblé. 
 

Para alguns autores, como José Motta de Oliveira, uma análise mais atenta permite-nos verificar 

que a Umbanda e o Candomblé, embora tenham uma raiz comum, opõem-se como se fossem 

dois pólos: um representaria o Brasil e o outro a África. A Umbanda seria a integração das 

práticas afro na moderna sociedade brasileira. O Candomblé, ao contrário, significa a 

conservação da memória colectiva africana no solo brasileiro. Desta forma existiria uma ruptura 

entre a Umbanda e o Candomblé: para a primeira, a África deixa de se constituir em fonte de 

inspiração sagrada – o que é afro – brasileiro torna-se brasileiro. Para o segundo, a África é a 

ideia de um retorno nostálgico à Terra-Mãe. 
 

A Umbanda aparece, assim, como uma religião que tem consciência de sua brasilidade e que se 

opõe às religiões importadas como o Catolicismo, Kardecismo e Protestantismo. Como diz 

Renato Ortiz: “não nos encontramos mais na presença de um sincretismo afro-brasileiro, mas 

diante de uma síntese brasileira, de uma religião endógena”. 
 

Foram as semelhanças, em conjunto com o movimento de resistência das seitas religiosas ao 

movimento de desagregação cultural, exercido pela coerção senhorial, que permitiu o sincretismo 

entre Yurupari, Jesus Cristo e Oxalá. Foi a devoção aos santos católicos que permitiu aos 

africanos estabelecerem um quadro de aproximações com o panteão Iorubá. Na mesma linha de 

raciocínio, pode-se dizer que foi a semelhança entre o culto aos ancestrais dos negros bantos 

que aproximou a “macumba” carioca do kardecismo francês no final do século XIX e início do 

século XX. Em resumo, serão apresentadas as relações de dominação e dependência 

entabuladas no Brasil colonial entre grupos colonizados e colonizadores, bem como as 

contribuições de cada cultura na formação de uma religião tão mestiça como o povo brasileiro: a 

Umbanda.   
 

A Umbanda tem sido sucessivamente identificada como sendo a religião brasileira por excelência, 

pois, nascida no Brasil, ela resulta do encontro de tradições africanas, espíritas, e católicas. 
 

Para falar da origem da religião Umbandista é preciso explicar o processo histórico no qual 

ocorreu a inter-relação dos três tipos de religiosidade que se encontraram na terra de Pindorama 

(Brasil) com a chegada dos portugueses: as crenças dos grupos ameríndios, o catolicismo do 

colonizador e as religiões das várias etnias africanas.  
 

Assim, quando Portugal iniciou a colonização do Brasil, no início do século XVI, trouxe também a 

religião oficial: o catolicismo. 

 

a continuar…. 

Trabalho realizado no âmbito da Escola de Curimba Caboclo Tupinambá 

AS LINHAS DE UMBANDA – DO ESOTERISMO AO OMOLOKÔ 
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Ao final de algum tempo de visitarmos um Terreiro de que gostamos, começamos a falar dele como se fosse 
a nossa Casa, e ao fim de algum tempo, vários meses, passa a fazer parte da nossa vida da nossa rotina, a 
visita ao Terreiro. Muitas são as razões que nos levam a sermos devotos de um Terreiro, mas hoje gostava 
de focar aspetos, temas que podem ou não já ter sido alvo da vossa atenção. 
 

Os Espaços 
As barreiras que vemos entre o espaço da chamada assistência e da corrente é uma identificação de espaço 
e não uma barreira que define de “nos” e “vocês”. Quero com isto dizer que, se observarem com atenção 
toda evolução realizada este ano, foi um caminhar para que essa mentalidade fosse ultrapassada, nossas 
festas as entidades têm circulado livremente, o contacto tem sido aberto, a palavra, o momento com a 
entidade, o passe, foi onde a entidade parou e sentiu a necessidade de falar. Esta novidade de espaço é 
para que se entenda que num terreiro a energia flui pela casa. Logico que existe momentos para que tal 
seja possível, e nesse sentido, a entrada da nossa Líder, as rezas, a defumação, o Xiré, tem o seu espaço, 
mas isso é ritualística, tem fundamento, o momento do passe é um momento de abertura dentro da 
ritualística, é o momento de caridade, e é esse mesmo momento que falo.  
 

Mas entidades estão lá “dentro”? Não, as entidades estão desde que chegamos ao Terreiro, seus Guardiões, 
seus Caboclos, e outras entidades que não os vemos mas que estão lá, ainda nem os trabalhos iniciaram, 
porque são eles que mesmo que sem nos apercebemos, que nos dão a proteção e protegem o Terreiro para 
que seja possível o decorrer dos trabalhos. Eles estão no nosso meio desde que entramos até que saímos.  
 

Pela casa existem identificações das nossas entidades, as imagens, os cantos dedicados a determinadas 
linhas, são meramente imagens ou são mais do que isso?  
 

Elas estão lá em representação das linhas, se passamos por uma imagem, como por exemplo, passamos 
pela imagem de Santa Sara Kali, a padroeira dos Ciganos, ela está lá para saudar a linha do Oriente, o barco 
não é apenas uma bela obra de um irmão, é novamente um representação e saudamos a linha dos 
Marinheiros, a imagem do Sr. José igual. Alguns exemplos apenas para dar uma ideia, por isso todas estas 
energias se combinam para nos ajudar, para fazer parte de um todo.  
 

Mas hoje é dia de uma determinada linha, e não de todos? Ok, mas não quer dizer que eles não estejam ou 
não venham, não quer dizer que a sua energia não possa ser evocada.  
 

Dai que se torna necessário entender o respeito que devemos ter pelo Espaço, o respeito que devemos ter 
em não falar alto, ter atitudes menos próprias, comentários ou uso de linguagem despropositado, uma 
conduta que não seja a de que estar a altura da nossa Casa de culto religioso. Devemos saudar esses cantos, 
devemos saudar sua proteção, devemos agradecer sua ajuda, devemos rezar para eles, mas devemos acima 
de tudo pensar que quando fazemos isto tudo também estamos a elevar o seu trabalho, reconhecendo-os e 
aqui devemos pensar que não é só no terreiro mas também no dia-a-dia, devemos considerar enquanto 
esperamos temos tempo para isto e ir fazendo nossos desabafos, agradecimentos ou pedidos de ajuda. 
 

Por isso quando entramos para o passe, saudar o Peji, saudar o local onde estão as imagens mesmo de 
frente quando se entra no terreiro, é um ato de coração, de respeito, de proteção e até de agradecimento, 
se colocar-nos nosso coração nesses pedidos, eles são ouvidos. 
 

Quando as nossas vidas deixam de passar por um determinado caminho lembre-se que o caminho que 
levou até aquele momento fez seu trabalho, fez o que lhe estava destinado, que era necessário percorre-lo 
para o que vinha a seguir então quer sejamos da assistência ou da corrente, o que realmente interessa é a 
entrega que fazemos de coração pelo que aprendemos nessa energia, e devemos sentir como parte de um 
todo e não apenas observador de um todo.  
 

Se não estamos numa corrente de Umbanda, podemos estar com a corrente, se assim colocarmos nossos 
corações.  

Estar com fé 

Alexandre Gonçalves 
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O poder das Palavras 

Quantas vezes… lemos um texto e não refletimos sobre o conteúdo. 
 

Quantas vezes… rezamos e nosso pensamento está longe. 
 

Quantas vezes… conversamos e estamos concentrados no que se passa à nossa volta sem 
prestarmos o mínimo de atenção ao que estamos a fazer. 

 
Por vezes, o que lemos, o que rezamos e até mesmo o que conversamos, se refletirmos 

profundamente sobre a essência, sobre cada palavra, descobrimos que existem mensagens que 
nos podem ajudar a mudar o nosso modo de encarar a vida, a nossa maneira de ser, as nossas 

atitudes e até mesmo a nossa postura. 
 

Quem nunca veio à nossa casa, depois de uma semana de trabalho, de estudo, de convivência 
com outras pessoas, cheias de ódio, cheias de rancor, cheias de revolta, cheias de medo, cheias de 

dúvidas… quantas vezes nos sentimos assim aquando da chegada à nossa casa? Mas como por 
milagre, uma simples palavra dos nossos Guias, Pretos-velhos, Caboclos, Baianos, Crianças, etc., 

transforma esse ódio em simpatia, esse rancor em amor, essa revolta em paz, esse medo em 
confiança e essas dúvidas em certezas. É como se a nossa essência se transfigurasse e ficasse 

repleta de amor, alegria, paz e força… No entanto, e por vezes, as palavras dos nossos Guias não 
são as que esperávamos ouvir mas em tudo há um lado bom. Há que refletir sobre a mensagem 
que nos foi transmitida, sobre o íntimo dessa mensagem. As entidades nunca nos querem mal, 

sempre nos querem bem.  
 

Todas as palavras que proferem têm o intuito de nos ajudar, de nos orientar, de nos guiar, de nos 
apoiar, sempre com o objetivo de evoluirmos. 

 
Li recentemente que:  

‘'Devemos usar as palavras como se fossem sementes. Devemos plantá-las…”. 
 

É com este espírito que os nossos Guias nos guiam, nos apoiam, nos orientam, nos ajudam a 
crescer, a sermos melhores seres humanos, a sermos melhores pais e mães, a sermos melhores 

irmãos, a sermos melhores amigos e colegas, a EVOLUIRMOS. 
 

Todos nós temos o poder da palavra. Podemos decidir se queremos falar o bem ou se queremos 
falar o mal. Se queremos transmitir uma palavra de amor ou se queremos transmitir uma palavra 

de ódio. Todos nós, na nossa essência, temos esse poder de transformar e influenciar. 
 

“Fere mais a má palavra que a espada afiada!” 

Pedro Oliveira 
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Aconteceu por cá 

Jantar Convívio de Natal 

Recortes da Camarinha 
Aniversário TUPOMI 

Festa Elegbara 

Festa Ibejada 

Festa Povo Oriente 

Festa das Iabas 



A voz da líder 

O que é Orixá? 
 
Orixá, Orixá é tudo, uma força incondicional, omnipotente, omnipresente que 
comanda e faz a nossa vida existir. Tudo o que há em mim é Orixá. No meu dia a dia o 
que eu vivo é Orixá, é a verdadeira essência de mim, o meu combustível, o que me faz 
viver e faz com que eu alcance todas as minhas realizações. Tudo o que existe a minha 
volta é Orixá, logo pela manha acordo olho pela janela e no brilho do sol vejo meu pai 
Oxalá misturado com a beleza dos seus raios aparece a forte e poderosa Oya. Vou ao 
Mar reforçar as minhas energias e lá está ela, linda e poderosa, minha mãe Iemanjá, no 
crescimento e desenvolvimento do mundo vejo que tudo começou no fogo e poder de 
Xangô, que junto com o ferro de Ogum criou o mundo urbano que vivo hoje. Todos os 
dias rezo para que a fartura de Oxossi transborde na mesa da minha família e de todos 
os que precisam, e que a doença nunca possa nos vencer com a força de meu Pai 
Obaluaiê. Nas dificuldades da vida é a velha sabedoria de Nanã que me vale nos 
momentos de maior aflição. E quando vejo uma criança a nascer, logo se mostra Ela, 
nossa Mãe Oxum a dona e rainha da fertilidade, a quem peço para que nunca acabe 
com a fertilidade em um sonho de um mundo mais belo, por falar em Beleza, Ewá tão 
bela que és, beleza que todas as mulheres sonham em ter, uma Beleza tão fina e 
maravilhosa quanto o arco-íris de Oxumaré. Na inocência de um menino vejo um belo 
príncipe, filho do Rei de Ketú, e Logun’éde logo me dá o seu sorriso enquanto colhe a 
folha de Ossain para curar aqueles que delas precisam. Ao passar na rua, vejo a mulher 
apaixonada que tudo pelo seu amado faz, logo me lembro de Obá que num acto tão 
grande de Amor mutilou a sua própria orelha, mas da qual a cólera de fúria nunca se 
conheceu igual, nem no Orun e nem no Aiê. E no maior mistério de vida, Iku se 
esconde e a ninguém da resposta. No movimento da vida daquilo que de tudo 
acontece e em que em tudo que existe vejo Orixá, Exú faz com que o Mundo rode a 
volta do Sol de Oxalá. Assim, Orixá é tudo, esta em tudo e encerra tudo em si próprio. 


