
Jornal
Exercito de Oxalá

Ano 2008

Propriedade: Tupomi
Distribuição: gratuita

Edição: mensal

Agosto

Morada: Rua João Maia nº394-A  Código Postal: 4475-643
Contactos: 91 681 38 19

E-mail: geral@tupomi.com
Site: www.tupomi.com   

O Tupomi abre as suas portas 
todos os sábados as 15:30 
para as suas sessões 
semanais de auxilio espiritual.

TUPOMI
Templo de Umbanda

Pai Oxalá e Mamãe Iansã 

Ensinamentos ritualisticos

As aulas são lecionadas aos 
domingos das 10:00h até ás 
12:00

Projecto social
Apoio aos sem-abrigo 
todas quintas-feiras com 
inicio às 21:00

file:///C:/Users/José%20Diogo%20Conde/Documents/Jornal%20exercito/Jornal%20Fevereiro%202008/exercito_logo.jpg

Arrobobô Maré

   Arrobobô Oxumaré!!!
Filho de Nanã e Oxalá, tendo como irmãos 
Obaluaiê e Ewá, o babalâo Oxumaré com a 
ajuda do jogo de Ifá tornou-se um grande 

adivinho ganhando o respeito dos Orixás e 
adquiriu grandes riquezas dos filhos que 

salvou, das secas que evitou ajudando os 
outros Orixás.

Por esse motivo, entre outros, nós dedicamos 
o mês de Agosto a este grandioso Orixá, meio 

homem meio serpente, mas sem duvida 
nenhuma, um Orixá. 

Salvé o babalâo Oxumaré !!!

Okê Caboclo

O Tronco Tupy da Umbanda.
Diversas vezes nos perguntamos de onde 
surgiu a palavra Umbanda e qual é o seu 

significado.
Nesta edição do jornal exercito de Oxalá, 

poderá ver a analise axiologica realizada por 
vários investigadores sobre a palavra 

Umbanda bem como entrar em contacto com 
uma pequena referencia ao movimento 

umbandista que despertou o Brasil para a 
saudação e louvação de entidades e dos 

Orixás. 

 
Oke caboclo Tupy !!!

mailto:geral@tupomi.com
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Coluna do chefeColuna do chefe
(por Pai Artur de Xangô)
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Jorge Amado

Responsabilidade Mediúnica - I PARTE

Jornal Aruanda, Março de 1977, ANO II, nº 18 

A sensibilidade mediúnica decorre com a evolução do ser no terreno moral, 
e se completa durante as vidas sucessivas, com a conquista da sabedoria.

À medida que o espírito vai adquirindo virtudes no campo do sentimento, ele 
conquista também através das várias reencarnações, as forças e as leis que 
a regem. O conhecimento actual, porém, é muito restrito, porque estamos 
em relação com o Universo, muito baixos na escala. O Homem vai 
aprendendo lentamente, usando a razão e os sentidos físicos, mas estaca 
sempre nas fronteiras do mundo hiperfísico, onde necessita de faculdades 
mais elevadas e diferentes, pertinentes a estas no campo mediúnico.

A posse destas faculdades é dada a muitos espíritos em determinadas 
épocas, quando os Guias do Mundo, necessitam de promover no seio da 
humanidade, novos rumos, impulsionando-a na sua marcha evolutiva.

Por isso, foi anunciado pelo profeta Joel: “E… acontecera nos últimos dias, 
diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e 
vossos filhos e vossas filhas e vossos mancebos verão visões, e vossos 
anciãos sonharão sonhos.” O espírito do Senhor que se derrama por toda a 
carne, é a mediunidade que se está espalhando cada dia mais, e os últimos 
dias, são o período que antecede a purificação da Terra, e nós o estamos 
vivendo actualmente.

Ele se prolongará até o fim do terceiro milénio, quando a humanidade estará 
trilhando o caminho da regeneração.

Jesus, o grande médium de Deus, governador deste planeta, nosso irmão 
maior, antes de partir, deixou-nos entre suas instruções, a promessa da 
vinda do Consolador. Disse Ele: “ Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro 
Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele 
ensinará todas as coisas, e vós fará lembrar de tudo o que tenho dito.” 
Assim, deixou Jesus inaugurada a era da comunicação, e o Espírito Santo, 
que são todas as falanges de espíritos que compõem todo o exército de Pai 
Oxalá, aguardam de nós, médiuns, a fidelidade, a humildade e a renuncia, 
para que se processe eficazmente o socorro do Plano Divino, ao nosso 
mundo enfermo, conturbado por lutas insanas, a fim de que a Terra se 
promova num mundo de Paz e Felicidade.

Estaremos nós a corresponder ao apelo do Alto?

Em que base estruturamos nossas faculdades mediúnicas?

Não sou preto, branco ou vermelho
Tenho as cores e formas que quiser
Não sou diabo nem santo, sou Exu!

Mando e desmando
Traço e risco

Faço e desfaço
Estou e não vou
Tiro e não dou

Sou Exu.
Passo e cruzo

Traço, misturo e arrasto o pé
Sou reboliço e Alegria

Rodo, tiro e boto,
Jogo e faço fé.

Sou nuvem, vento e poeira
Quando quero, homem e mulher

Sou das praias, e da maré.
Ocupo todos os cantos.

Sou menino, avô, maluco até
Posso ser João, Maria ou José

Sou o ponto do cruzamento.
Durmo acordado e ronco falando

Corro, grito e pulo
Faço filho assobiando

Sou argamassa
De sonho carne e areia
Sou gente sem bandeira
O espeto, meu bastão
O assento? O vento!...

Sou do mundo, nem do campo
Nem da cidade,

Não tenho idade.
Recebo e respondo pelas pontas,

Pelos chifres da nação
Sou Exu.

Sou agito, vida, acção
Sou os cornos da lua nova
A barriga da rua cheia!...

Quer mais? Não dou,
Não tô mais aqui

Exú para Jorge AmadoExú para Jorge Amado
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POR AMOR, POR CARIDADE SE FAZEM AS RONDAS DO EXÉRCITO DE POR AMOR, POR CARIDADE SE FAZEM AS RONDAS DO EXÉRCITO DE 
OXALÁ AS QUINTAS-FEIRASOXALÁ AS QUINTAS-FEIRAS

Um dia destes acordei e, senti uma vontade enorme de 
fazer algo que me alegrasse o coração, algo que desse 
razão ao lema “sem caridade, não há salvação”.

Há várias maneiras de fazer a caridade, que é muitas 
vezes confundida com a esmola. Mas há uma diferença 
grande entre ambas. A esmola é às vezes útil, porque 
alivia os pobres e os necessitados, mas é muitas vezes 
humilhante para quem dá e para quem recebe.

A caridade pelo contrário liga quem a faz a quem dela 
usufrui, porque fazer o bem sem ostentação tem grande 
mérito, mas ainda mais valoroso é ocultar a mão que dá.

Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma 
imagem que caracteriza em todos os sentidos a razão da 
caridade. Porque converter em esmola o serviço que se 
presta é humilhar a quem recebe e, quando se humilha o 
outro, há sempre orgulho e maldade.

Pelo contrário a verdadeira caridade é dissimulada no 
benefício prestado, mesmo no evitar de situações 
melindrosas, porque o sofrimento que advém da 
necessidade é origem de todo o atrito moral.

A verdadeira caridade é sublime, porque se adquire 
quando o benfeitor se inverte e se põe no papel do 
beneficiado diante daquele a quem presta a sua 
generosidade.

Portanto, Amai o próximo – amai-o como a vós mesmos, 
porque repelindo um desgraçado, estaremos, quem sabe, 
afastando de nós, um Irmão, um Pai, um Amigo nosso de 
outras vidas. Que desespero será se um dia, no lado de lá 
da vida, depararmos com ele, que sensação tão triste não 
será.

Portanto, naquele dia, fui participar na minha primeira 
ronda com os meus irmãos do Exército de Oxalá, foi um 
misto de emoção e de aprendizagem.

Todas as rondas são alvo de uma preparação anterior toda 
ela feita com muito carinho e amor por aqueles que a 
preparam.

As rondas têm início na Areosa, onde a visita aos aposentos 
improvisados do Sr. Mário nos trouxeram o primeiro choque 
humano. Eu que tantas vezes passo ali, estaciono o meu 
carro, nunca tive a noção da existência daquele ser humano 
que tem necessidades e que tem o direito de ter uma vida 
digna. Lá deixamos as sopas, os Kits e um sorriso.

Tenho a certeza que as lágrimas que me escorriam foram 
abafadas, porque senti na pele aquela figura deitada, ao 
relento e que me fez alertar os sentidos. Não basta sentir, é 
preciso actuar e agir.

As noites que se seguiram foram o exemplo de como por 
vezes um sorriso, um aperto de mão, um ouvido também 
fazem com que nos encontremos com o outro ser que muitas 
vezes ignoramos mas que está dentro de cada um.

Em todas as rondas há histórias novas, encontros e 
reacções novas, sorrisos novos, caras novas, mas acima de 
tudo quem participa na ronda sente o Amor que é distribuído 
a todos pelos elementos do Exército de Oxalá que vão todas 
as Quintas feiras distribuir comida, roupa, mas também 
muitos sorrisos, muito Amor porque o Exército de Oxalá é 
isso mesmo – O Amor ao Próximo – é o lema de quem 
participa e se disponibiliza em nome da nossa querida 
religião a Umbanda.

Quando se escreve sobre este tema, não se deve dar realce 
a nomes que se preferem manter no anonimato, mas que no 
final da ronda é ver o sentimento de dever cumprido. Nota se 
bem na cara de cada um e bem evidente um sorriso de Amor 
e de paz consigo mesmo.

Bem Hajam, Bom trabalho e sempre que puder e tal for 
possível eu participarei nas rondas porque elas são uma 
forte evolução espiritual e um sentimento reconfortante de 
que valeu a pena.

NOSSA FORÇA ESTA NA UNIÃO, NA HONESTIDADE, NA 
SINCERIDADE E DETERMINAÇÃO

Teoper
Um guerreiro do axé
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OrixáOrixá  dodo  mêsmês
OxumaréOxumaré

Oxumaré é um Orixá bastante cultuado no Brasil, apesar de 
existirem muitas confusões a respeito dele. Não se pode nem 
dizer que seja um Orixá masculino ou feminino, pois ele é as duas 
coisas ao mesmo tempo: metade do ano é macho, a outra metade 
é fêmea. Por isso mesmo dualidade é o conceito básico associado 
a seus mitos e arquétipos. 
Essa dualidade omnipresente faz com que Oxumaré carregue 
todos os opostos e todos os antónimos básicos dentro de si: bem 
e mal, dia e noite, macho e fêmea, doce e amargo, etc. Nos seis 
meses em que é uma divindade masculina, é representado pelo 
arco-íris, que, segundo algumas lendas, é a ponte que possibilita 
que as águas de Oxum sejam levadas ao castelo no céu de 
Xangô. Nos seis meses subsequentes, o Orixá assume a forma 
feminina e se aproxima de todos os opostos do que representou 
no semestre anterior. É, então, uma cobra, obrigado a se arrastar 
gentilmente tanto na terra como na água, deixando as alturas para 
viver sempre junto ao chão, perdendo em transcendência e 
ganhando em materialismo. Sob esta forma, segundo alguns 
mitos, Oxumaré encarna sua figura mais negativa, provocando 
tudo que é mau e perigoso. 
São persistentes e pacientes, não medindo esforço para atingir 
seus objectivos. São generosos ou avaros, conforme a situação 
económica em que se encontram. Agitados e observadores, 
procuram constantemente o equilíbrio e a harmonia. E sua grande 
força é a eloquência e a inteligência, armas que usam com muita 
habilidade na situação de ataque e defesa.                                        
         

Oxumaré entretanto possuía grande capacidade adaptativa e, 
mesmo sem membros para locomover-se, aprendeu a subir em 
árvores, a caçar para comer, a colher as batatas-doces de que tanto 
gostava, a nadar e possuía imensa astúcia e inteligência. Orumilá, o 
deus da adivinhação do futuro admirando-se e apiedando-se dele 
tornou-o um Orixá belo, de sete cores de luz, encarregando-o de 
levar e trazer as águas do céu para o palácio de Xangô. É Oxumaré 
portanto quem traz as águas da chuva e é a ele que se pede que 
chova. Como seu percurso era longo, Oxalá, seu pai, fez com que 
ele tomasse a forma do arco-íris quando tivesse esta missão a 
realizar. Com as águas da chuva, Oxumaré traz as riquezas aos 
homens ou a pobreza. Oxumaré vive com sua irmã Ewá no fim do 
arco-íris.                                                                                               
  

Dia: 24 de Agosto
Sincretismo: S. Bartolomeu

Cor: as do arco-íris 
Dia da semana: quinta-feira 

Símbolo: Dã. (serpente enrolada numa árvore, 
simbolizando o poder da adaptação) 

Comida: batata-doce
Saudação: Arrobobô Oxumaré!

LENDA  OXUMARÉ                                                          
      
Quando Naná abandonou o primeiro filho, Orumilá ( o destino ) disse que ela iria ter um 
outro filho, tão belo quanto o arco-íris, mas que viveria longe dela, correndo mundo. 
Oxumaré nasceu como uma linda menina que recebeu o nome de Bessém; mas, seis 
meses depois, ela se transformou numa serpente que saiu se arrastando e pelos seis 
meses seguintes vagou pelo mundo. E esse foi seu destino desde então; por isso, 
Oxumaré tem ressentimento da mãe, pois não pode nem namorar, pois os homens fogem 
apavorados quando a moça vira cobra. Quando Xangô e Oxum quiseram se casar, 
perceberam que seria difícil viverem juntos, pois a casa de Oxum era no fundo do rio e 
Xangô morava por cima das nuvens. Então, resolveram arranjar um criado que facilitasse 
a comunicação entre os dois. Falaram com Oxumaré, que aceitou servir de mensageiro 
entre eles. Só que, durante a metade do ano em que é o arco-íris, Oxumaré levava as 
águas de Oxum para o céu; não chovia e a terra ficava seca. Por isso, Oxumaré resolveu 
que, nos seis meses em que fosse cobra, deixaria o serviço. Nesse período, Xangô 
precisa descer até Oxum, e então acontecem os temporais da estação das chuvas. 
Oxumaré era o babalaô da corte de um rei que, embora fosse rico e poderoso, não pagava 
bem seu sacerdote, que vivia na pobreza. Certo dia, Oxumaré perguntou a Ifá o que fazer 
para ter mais dinheiro; Ifá disse que, se ele lhe fizesse uma oferenda, ele o tornaria muito 
rico. Oxumaré preparou tudo como devia mas, no meio do ritual, foi chamado ao palácio. 
Não podendo interromper o ritual, ele não foi; então, o rei suspendeu seu pagamento. 
Quando Oxumaré pensava que ia morrer de fome, a rainha do reino vizinho chamou-o 
para tratar seu filho doente e, como Oxumaré o salvou, a rainha pagou-o muito bem. Com 
medo de perder o adivinho, o rei lhe deu ainda mais riquezas, e assim se cumpriu a 
promessa de Ifá.                                                                                                                  
  
Houve um tempo em que Oxumaré viveu no meio dos mortais. Ele era um grande 
babalaô, curandeiro e vidente. Seus dons eram tão grandes, que ele adivinhava tudo que 
iria acontecer e orientava as pessoas para mudarem os fatos segundo seu gosto. Isso 
começou a interferir nos destinos das pessoas e a prejudicar os projectos dos Orixás. Por 
isso, os Orixás decidiram afastá-lo da humanidade. Falaram com Olurum, que transformou 
Oxumaré num arco-íris, que deveria ficar para sempre no céu. Mas Oxumaré tanto pediu, 
que conseguiu autorização para voltar a ter contacto com os humanos de 3 em 3 anos. 

Oxumaré ou Oxumaré, é a energia das cores, da luz do sol após as 
chuvas, o arco-íris, e por isso mesmo associado às serpentes, que 
são muito coloridas e poderosas. 
Conta o mito que apesar de tudo que houvera com Obaluaie, Naná 
e Oxalá tiveram outro filho. Este era Oxumaré. Contudo, como 
novamente eles haviam desobedecido os preceitos de Orumilá, 
Oxumaré nasceu sem braços e sem pernas, com a forma da 
serpente, rastejando pela terra, e ao mesmo tempo de homem. 
Mais uma vez decepcionada, Naná abandonou Oxumaré. 

OXUMARÊ — Orixá do arco-íris!!!
Certa vez, Xangô viu Oxumaré passar, com todas as cores de seu traje e todo o 
brilho de seu ouro. Xangô conhecia a fama de Oxumaré não deixar ninguém dele 
se aproximar. Preparou então uma armadilha para capturar Oxumaré.                    
                                                           ·
Mandou uma audiência em seu palácio e, quando Oxumaré entrou na sala do 
trono, os soldados chamaram para a presença de Xangô e fecharam todas as 
janelas e portas, aprisionando Oxumaré junto com Xangô.
Oxumaré ficou desesperado e tentou fugir, mas todas as saídas estavam 
trancadas pelo lado de fora.Xangô tentava tomar Oxumaré nos braços e 
Oxumaré escapava, correndo de um canto para outro. Não vendo como se livrar, 
Oxumaré pediu a Olurum e Olurum ouviu sua súplica.                                           
No momento em que Xangô imobilizava Oxumaré, Oxumaré foi transformado 
numa cobra, que Xangô largou com nojo e medo. A cobra deslizou pelo chão em 
movimentos rápidos e sinuosos. Havia uma pequena fresta entre a porta e o 
chão da sala e foi por ali que escapou a cobra, foi por ali que escapou Oxumaré. 
Assim livrou-se Oxumaré do assédio de Xangô. Quando Oxumaré e Xangô foram 
feitos Orixás, Oxumaré foi encarregado de levar água da Terra para o palácio de 
Xangô no Orum (céu), mas Xangô não pôde nunca aproximar-se de Oxumaré.

Carla Pereira
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      Correio do Leitor

Envie-nos as suas opiniões e 
sugestões para que possamos 
melhorar o nosso jornal. Envie 
também temas que queira ver escrito 
no nosso jornal, bem como duvidas 
que tenha, que tentaremos esclarecer 
através das nossas matérias.
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O Tronco Tupy da UmbandaO Tronco Tupy da Umbanda

A palavra Umbanda é um vocábulo sagrado da língua Abanheenga, que era 
falada pelos integrantes do tronco Tupy. Diferentemente do que alguns 
acreditam, este termo não foi trazido da África pelos escravos. Na verdade, 
encontram-se registros de sua utilização apenas depois de 1934, entre os 
cultos de origem afro-ameríndia. Antes disto, somente alguns radicais eram 
reconhecidos na Ásia e África, porém sem a conotação de um Sistema de 
Conhecimento baseado na apreensão sintética da Filosofia, da Ciência, da Arte 
e da Religião.

O termo Umbanda, considerado a "Palavra Perdida" de Agartha, foi revelado 
por Espíritos integrantes da Confraria dos Espíritos Ancestrais. Estes espíritos 
são Seres que há muito não encarnam por terem atingido um alto grau de 
evolução, mas dignam-se em baixar nos templos de Umbanda para trazer a Luz 
do Conhecimento, em nome de Oxalá - O Cristo Jesus. Utilizam-se da 
mediunidade de encarnados previamente comprometidos em servir de veículos 
para sua manifestação. Os radicais que compõem o mote UMBANDA são, 
respectivamente: AUM - BAN - DAN. Sua tradução pode ser ncomprovada 
através do alfabeto Adâmico ou Vattânico revelado ao Ocidente pelo Marquês 
Alexandre Saint-Yves d'Alveydre, na sua obra "O Arqueômetro".

AUM significa "A Divindade Suprema", seu símbolo sendo amplamente 
conhecido:
BAN significa "Conjunto ou Sistema", em Adâmico é representado da 
seguinte forma:
DAN significa "Regra ou Lei", sua expressão gráfica apresenta-se como se 
segue:                                                                                                                   
                                                                        A união destes princípios radicais, 
ou AUMBANDAN, significa "O Conjunto das Leis Divinas", sintetizado no sinal 
abaixo:
Portanto, o AUMBANDAN  ou Conjunto das Leis Divinas é a Proto-Síntese 
Cósmica, encerra em si os princípios geradores do Universo, que são a 
Sabedoria e o Amor Divinos. Estende-se ao Ser Humano como a Proto-Síntese 
Religio-Científica que contem e dá origem aos quatro pilares do conhecimento 
humano, ditos como filosofia, ciência, arte e religião.

Pelo acima exposto, entendemos que a Umbanda é patrimônio dos Seres 
Espirituais de Alta Evolução que governam o Planeta Terra, os Seres Humanos 
encarnados e desencarnados são herdeiros deste Conhecimento-Uno. 
Entretanto, a aquisição deste conhecimento cósmico depende de condições ou 
pré-requisitos que o indivíduo deve possuir para que possa compreender a 
extensão e significado deste patrimônio. Deve ser, também, capaz de participar 
efetivamente da marcha evolutiva do Planeta como um espírito de horizontes 
largos e consciência cósmica. 
Ao processo de amplificação da consciência que conduz à integração do Ser 
neste contexto denomina-se Processo Iniciático ou Iniciação, no qual o 
pretendente busca o início das Causas e Origens do nosso Universo a partir do 
conhecimento de si mesmo e das Leis que regem o Macrocosmo.
O Movimento Umbandista é um Movimento Filo-Religioso que visa resgatar o 
Conhecimento - UNO ou AUMBANDAN, sua divulgação é estimulada pelo 
Círculo Cósmico de Umbanda e seus aspectos internos ou iniciáticos tem suas 
raizes fundadas na Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, um Templo-Escola da 
Alta Iniciação de Umbanda.

História do Movimento Umbandista no Brasil
O Movimento Umbandista é um movimento filo-religioso surgido no final do 
século XIX , no Brasil, quando entidades espirituais, integrantes da Confraria 
dos Espíritos Ancestrais, passaram a manifestar-se, pela mediunidade, em 
rituais de cultos praticados por Africanos e Indígenas, miscigenados com 
elementos do catolicismo introduzidos pela Raça Branca.
Na verdade, a eclosão do Movimento Umbandista foi decorrência das 
necessidades cármicas que fizeram reunir, no solo brasileiro, representantes 
das raças branca, amarela, negra e remanescentes da vermelha. Assim, o 
Brasil possibilitou o encontro de coletividades que alimentavam rivalidades entre 
si e, de alguma forma, mantinham em seus sistemas religiosos, fragmentos do 
Conhecimento Verdadeiro usurpado pela humanidade em sua odisséia terrena.

O Brasil, conhecido pelos índios pré-cabralinos como BARA - TZIL ( Terra da 
Cruz ou Terra da Luz) , deveria ser o local do surgimento do Movimento 
Umbandista porquê, originalmente, havia recebido a revelação do 
Aumbandan na época dos Lêmures, no apogeu da Raça Vermelha, no 
Tronco Tupy. Foi aqui também que a Tradição foi deturpada em sua 
essência, consubstanciando-se na Cisão do Tronco Tupy nos grupos Tupy-
Nambá e Tupy-Guarany que defendiam, respectivamente, o Princípio 
Espiritual e o Princípio Natural. Embora os Tupys tenham, algum tempo 
depois, voltado ao seu caminho evolutivo original, os resultados de sua 
Cisão ainda se fazem sentir até hoje, persistindo na mentalidade humana o 
dilema entre o Espírito e a Matéria.                                   Aqueles seres do 
Tronco Tupy não mais encarnam no Planeta e mesmo poderiam partir para 
outros locais mais evoluidos do Universo, entretanto, optaram por trabalhar 
em prol da Humanidade, auxiliando-a a encontrar sua via justa de evolução, 
restabelecendo a Tradição-Una, o Aumbandan.
Para servir a este propósito, o Governo Oculto do Planeta, no momento 
adequado, lançou as sementes do Movimento Umbandista, visando 
inicialmente o Brasil, para futuramente revelar os aspectos cósmicos da 
Doutrina para todos os povos. E assim, por dentro dos cultos degenerados 
de várias raças existentes no Brasil, passaram então a manifestar-se pela 
incorporação, os Espíritos Ancestrais da Humanidade que se apresentavam, 
inicialmente, na forma de Indios e, depois, também na forma de Pretos-
Velhos e Crianças. Apresentavam-se desta forma para atingir mais 
facilmente a coletividade brasileira, que se identificava, sincreticamente, 
com estes arquétipos da Simplicidade, da Humildade e da Pureza.
Para servir a este propósito, o Governo Oculto do Planeta, no momento 
adequado, lançou as sementes do Movimento Umbandista, visando 
inicialmente o Brasil, para futuramente revelar os aspectos cósmicos da 
Doutrina para todos os povos. E assim, por dentro dos cultos degenerados 
de várias raças existentes no Brasil, passaram então a manifestar-se pela 
incorporação, os Espíritos Ancestrais da Humanidade que se apresentavam, 
inicialmente, na forma de Indios e, depois, também na forma de Pretos-
Velhos e Crianças. Apresentavam-se desta forma para atingir mais 
facilmente a coletividade brasileira, que se identificava, sincreticamente, 
com estes arquétipos da Simplicidade, da Humildade e da Pureza.
O aparecimento destas entidades veio a configurar as bases do Movimento 
Umbandista, que recebeu uma primeira organização ritualística a partir de 
1908, com o médium Zélio Fernandino de Moraes, tomando o nome inicial 
de Alabanda e, depois, de Umbanda. Quase 50 anos transcorreram até que, 
em 1956, o famoso Médium W.W. da Matta e Silva revelou ao público os 
primeiros aspectos da Doutrina Esotérica de Umbanda marcando a história 
com o livro Umbanda de Todos Nós.
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Atualmente o Movimento Umbandista conta com uma coletividade estimada em 70 milhões de 
adeptos e simpatizantes, entretanto, números mais precisos sobre esta população são de 
difícil aquisição devido à própria estrutura do Movimento Umbandista. 
Esta estrutura comporta uma infinidade de Terreiros ou Templos com rituais diferentes entre 
si, consequentes de uma maior ou menor assimilação sincrética de elementos de outras 
culturas e sistemas filo-religiosos. Este sincretismo visa estabelecer uma ponte de ligação que 
permita a transição gradual de indivíduos oriundos de outros sistemas para a Umbanda.
Embora o panorama geral propiciado por estas variações ritualísticas possa parecer 
heterogêneo, esta foi uma estratégia utilizada pelos espíritos da Confraria Cósmica de 
Umbanda como forma de minimizar as desigualdades sociais e discriminações de qualquer 
origem. Portanto, o Movimento Umbandista é capaz de receber indivíduos com características 
e concepções sobre a espiritualidade muito variadas; para cada um deles haverá um Terreiro 
ou Templo que mais se adapte ao seu nível consciencial.
Como elemento de ligação dos diversos templos, encontra-se a mediunidade através da 
incorporação de espíritos que se apresentam nas três formas arquetipais de "Caboclos", 
"Pretos-Velhos" ( mais adequadamente chamados de Pais-Velhos ) e "Crianças". Estas 
Entidades procuram impulsionar, paulatinamente, as pessoas que procuram os terreiros para 
patamares superiores de compreensão de si mesmos, do Mundo Material e do Mundo 
Espiritual. Obviamente, quanto mais sincrético for um terreiro, mais distanciado estará da 
Essência e mais preso estará à Forma. Mesmo naqueles templos onde predominam a busca 
da Essência e a verdadeira Iniciação de Umbanda, os rituais abertos ao público apresentam 
apenas uma ínfima parte da Doutrina, por respeito e caridade aos consulentes, guardando 
para o interior do Templo os fundamentos que esperam o momento certo para serem 
revelados.
A partir de 1989, com o lançamento da obra Umbanda - a Proto-síntese Cósmica, que 
mostrou ângulos inéditos da Umbanda, foi inaugurada uma nova fase do Movimento 
Umbandista, revelando-se o caráter cósmico desta doutrina. Os rituais dos diversos templos 
vêm-se modificando, mais adequados à tendência da globalização, que certamente 
consolidará um Mundo sem fronteiras para os habitantes do Planeta Terra, estabelecendo 
seus laços de ligação não apenas pelo comércio de bens materiais, mas principalmente pela 
comunhão de valores espirituais.

Pai Diogo de Oxossi
(in axiologia afro-brasileira)

Era uma bela tarde de sábado com sol a brilhar no céu límpido e azul, sentia 
que a alegria iria tomar conta do Tupomi, pois era a saída de Orixás na 
casa.
Vi-me condicionada em ir trabalhar, porém cumpri o meu destino e para o 
trabalho fui, pois sabia que seria improvável a minha presença, embora 
ainda tivesse um fio de esperança.
Iniciei a minha jornada sem muito entusiasmo, uma vez que via as horas a 
passar e sentia a ansiedade se aproximar. Contudo, continuei tentando me 
concentrar na frente do computador, sem grande sucesso. 
Aos poucos fui-me deixando levar pelo amontoado de papéis a minha frente, 
exercitando quase que automaticamente os movimentos e as palavras. 
Mesmo assim, as batidas do relógio com o passar dos minutos e dos 
segundos tiniam na minha cabeça. 
Incomodada com tal zunido, desliguei todos os relógios como forma de me 
abstrair para continuar a trabalhar. Grande engano!
A espiritualidade nos abre portas nunca antes imaginadas e faz com que a 
vibração do Orixá chegue de uma outra forma.
Já não conseguia trabalhar e minha vontade era pegar na bolsa e ir embora. 
No entanto, sabia que isso não poderia acontecer, pois outras pessoas 
dependiam do meu trabalho.
Pedi alguns minutos para tomar um café como forma de aliviar a 
manifestação vibratória do início do ritual com toques insistente dos 
atabaques ao meu ouvido.
Retornei ao trabalho e algumas situações surgiram para eu resolver. Fiquei 
ocupada durante algum tempo que não foi o suficiente, pois logo em 
seguida senti o primeiro Orixá a rodar no terreiro do Tupomi.
Um sorriso surgiu em minha boca e um sentimento de alegria exaltou em 
meu peito. Contente fiquei por tal facto, pois apesar de não estar presente 
em forma física, estava em espiritual.
Entretanto, o meu olhar foi desviado, era o meu chefe que chamava a minha 
atenção. Fixei os meus olhos no papel que ele me mostrava, mas nada via. 
Por isso, pedi outra vez para ir tomar café.
Ao invés de tomar o café fui respirar ar puro e apanhar um pouco de sol que 
ainda restava do fim de tarde.
Já ao ar livre senti o segundo Orixá pisar o terreiro do Tupomi de forma 
intensa e precisa.
A emoção sem dúvida tomava conta do Tupomi e o Axé se espalhava para 

todas as pessoas que se encontravam na assistência.
Mais uma vez um contentamento tomou conta do meu ser, pois sentia que a 
corrente do Tupomi estava em sintonia.
Palavras não são suficientes para expressar o que aconteceu naquela tarde 
de Agosto. Posso apenas dizer que mesmo não estando lá presente, senti 
intensamente cada momento do ritual.
E para quem dúvida da espiritualidade que vá ver de perto o trabalho 
realizado por Mãe Elsa de Iansã.

Oyá Oyá
Ela é dona do mundo

Oyá Oyá
Iansã venceu guerra

Eparrei Oyá!

Pai Diogo de Oxossi
(in Axiologia dos Orixás)

Flavia Pinto

SALVE OS TERREIROS SALVE OS TERREIROS 
QUE PAI OXALÁ MANDOU QUE PAI OXALÁ MANDOU 

– Parte II– Parte II

Conheço um tipo fascinante que é Sem-Abrigo por opção.
Era jornalista e resolveu fazer uma reportagem sobre os sem-abrigo, penetrando até ao âmago 
da questão. Para isso, passou a viver com eles na rua e a comer o pão que o diabo amassou, 
quando o havia. Passou fome e frio, andou sujo e maltrapilho, misturado com os demais, 
companheiro de miséria de tantos com o mesmo destino.
Reuniu elementos preciosos para caracterizar a vida dos Sem-Abrigo, o ostracismo, a falta de 
auto-estima e de confiança de quem já perdeu tudo, até a identidade.
Desmascarou a ignorância e a indiferença social de todos os que afirmam que há muito 
trabalho por aí, aquilo é tudo malandrice.
Desmascarou a indiferença política e os interesses ocultos que afirmam não existir Sem-Abrigo 
na cidade do Porto.
Condenou a protecção e as regalias conferidas aos toxicodependentes, em detrimento 
daqueles que não têm esse vício e não usufruem dos mesmos privilégios.
O mero interesse acabou por se tornar numa missão de resgate. E passou a fazer parte deles, 
de alma e coração. Tornou-se um deles, agora por vocação.
Vive com eles na rua, partilha com eles o que arranja, promove campanhas para obtenção de 
fundos, organiza manifestações, fá-los sair das sombras para lutarem pelos seus objectivos, 
mantém-nos empenhados em vários projectos de angariação, de expressão de ideias, de luta 
contra a exclusão social, de uma guerra sem tréguas para não serem ignorados.
Dá-lhes voz, dá-lhes forma e figura, dá-lhes força e coragem.
É um dirigente de massas, um líder nato, um combatente, um fenómeno social nesta 
sociedade tão light, tão fútil, tão apática.
Aqui fica a sua mensagem:
 

A curva apareceu sem eu contar, pois era uma estrada que até então desconhecia, que 
surgiu de repente, diminuindo a alta velocidade com que sempre vivi.

Despistei-me nessa curva da vida, numa curva sem protecção em que eu caí na rua.
Entrei na vertigem negra do abismo. Para trás ficou uma vida empurrada pela ilusão de 

que a viagem seria curta.
Na procura de um abrigo protector das noites gélidas, encontrei um quarto enorme, 

cobrindo-me com a exclusão social.
Não foi muito o tempo, foi apenas o suficiente para que conseguisse ver mais do que 

nunca, que o Sem-Abrigo é um negócio que alimenta e engorda muita gente.
Comecei então a dura caminhada, com a minha capacidade impotente de suavizar a dor, 

em busca de uma porta aberta. Desde então, não houve mais sol, o nevoeiro 
desmanchou os meus sonhos ao ver que as portas se encontravam todas fechadas.

O Sem-Abrigo que diariamente caminha para lugar nenhum, torna-se um ser estranho 
aos olhos da sociedade!

E o que nos resta, afinal? Não há um projecto de reinserção social.
Acabem com as associações fantasma... Existem mas não se vêem.

A roupa que dão a essas associações não chega às nossas mãos... É vendida!!!
Um simples banho, num balneário municipal, custa-nos 32 cêntimos (sem toalha), com 

toalha custa 1.16 €.
Os cegos eleitos por nós, que venham para a rua ver a verdade nua e crua.

Devolvam-nos a possibilidade de nos alojarmos no nosso sonho inacabado. Sonho que 
nenhuma noite fria se atreve a destruir, a maior dor é o acordar de um sonho.

Tal e qual como no dia de todas as ilusões... O tudo e o nada complementam-se.
Pois nada tenho, vivo na rua, mas tenho tudo para reconquistar o meu mundo... A 

vontade!...
 

Projecto M.A.S.A. - um exemplo a seguirProjecto M.A.S.A. - um exemplo a seguir

Daniel Horta Nova
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Pontos CantadosPontos Cantados

Ogum:

Oi salve Ogum Megê
Ogum Rompe Mato

Ogum Beira Mar

Ele trabalha na areia
ele trabalha no mar

Ele trabalha na areia meu Pai
Ê ê á

Xangô:

Meu Pai Xangô é rei lá nas
Pedreiras

Também é rei caboclo nas 
cachoeiras

A sua aldeia tem todos caboclos
As suas matas tem as cachoeiras

O seu saiote tem pena dourada

Seu capacete brilha na
Alvorada

Obaluaiê:

Vem, vem, vem meu padrinho
Obaluaiê

Venhoa nesta casa, venha aqui
pra nos valer

Ele corta as demandas
Tira as equisilas

Ele tira doença e até feitiçaria

Com a pipoca no azeite de dendê
Traz protecção meu padrinho

Obaluaiê

Oxossi:

Eu vi um indio no alto da serra
Meu Pai Oxossi é quem estava 

olhando, 
olhando o tempo para

 não chover

Olhando alua pra sair mais eu

Oké caboclo flecheiro
Oké caboclo flecheiro

Nanã:

Sete linhas tem a Umbanda
cada uma o seu poder

com licença das outras três
Vou saudar Nanã Buroquê

Salubá Nanã, Salubá Nanã
Salubá Nanã, Nanã, Nanã

Nanã Buroquê 

Oxum:

Mamãe Oxum, Salvé as 
suas cachoeiras

Que vem descendo lá do 
alto das pedreiras

Mas como é linda a 
cachoeira da Oxum

Que esta guardada por 
soldados de Ogum

Iemanjá:

Mãe d`água rainhas das ondas 
sereia do mar

Mãe d`água seu canto é bonito 
quando tem luar

Como é lindo o canto de Iemanjá
Sempre faz o pescador chorar

Quem escuta a Mãe d`água a 
cantar

Vai com ela pro fundo do mar

Iemanjá

Iansã:

Rasgando as nuvens, brilhou no céu
O raio que sua espada mandou

Veio pra acabar com as armaguras
No relampeio Santa Barbara chegou

Guerreira fiel, as leis que Oxalá
De Aruanda traz a luz

A Justiça de brilhar

A mata inundou com a tempestade
O rio transbordou, vento soprou

No mar grandes ondas poderosas
Tome cuidado é barravento vingador

Mensagem:
É preciso pensar-se na conduta do medium umbandista 
dentro e fora do rirual, e se essa conduta e compativel 
com o trabalho espiritual que se pretende alcançar.
Para além da humildade,existe outro grande estandarte 
da Umbanda e do espiritismo, que é o solidariedade, ou 
seja entristece quando se vê ao fim de um ritual e de um 
trabalho de corrente mediunica ver-se as pessoas a 
perguntarem “ quanto é?”. O que é certo, é que não é 
nada, dado que o dom que nos foi dado de graça pelas 
forças espirituais superiores, não pode ser fonte de 
rendimento e de lucro monetário. Uma entidade quando 
ajuda um filho espiritual, também esta a ser ajudada, 
pois o auxilio que ela presta vai contribuir para a sua 
evolução espiritual. 
Assim, a simples procura da espiritualidade como 
resolução de problemas e uma ajuda para a entidade, 
que vai ajudar de forma gratuita, pois ela é solidaria. 
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Agradecemos aos nossos doadores por toda a 
ajuda prestada no auxilio material, espiritual e 
moral para as nossas rondas semanais: 

Rolbarão, rolamentos; Lusoforma; 
Electrolux; Mister Speed;   Mira Parque, 

confeitaria; Nuno Rangel Unipessoal Lda.; 
B.A.-Bares Automaticos; Longa Vida; Diogo 
Frias; Padaria Formosa; Póvoa Bolos; Pão 

de Mel; Pão Quente: Pátio Santa Luzia; 
NVending.

O nosso agradecimento especial, este mês é 
para a Padaria Formosa  dado que é com o 
contributo destes colaboradores que nos é 
assegurado em nossos kit`s ,páo com manteiga 
e outro sem, podendo oferecer uma pequena 
refeição de melhor qualidade e mais completa. 
Mais uma vez, Muito Obrigado.
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Escola de CurimbaEscola de Curimba
 

As doações para o Exercito de 
Oxalá devem ser efectuadas na 
morada da sua sede, descrita na 
capa deste jornal. Aceitam-se 
desde alimentos não perecivéis, 
como roupas infantil, masculina 
ou fe- minina, tal como 
brinquedos para as crianças 
menos favorecidas.

A maior vibração que um ser humano pode sentir é a vibração do Amor, sem ela 
estamos perdidos na caminhada pela nossa evolução espiritual.

Os Orixás são vibrações de Deus, vem dele, mas não Ele, são princípios irradiados da 
Suprema Inteligência. Regem a evolução em todo o cosmo. Sete são as vibrações que 
imprimem na Natureza que podem ser vistas nas cores, no som, nas formas, nos seres 
e em todos os elementos da natureza.

Quando assisti à minha primeira gira no TUPOMI, pude sentir a benção da vibração 
existente no terreiro, mesmo estando sentado na assistência, a força da Curimba e a 
onda que provoca em nós, esta onda provocou em mim uma força energética que se 
soltou e que mexeu comigo desde esse dia.

A Umbanda para mim era o inicio de uma caminhada  na rota da minha evolução 
espiritual e essa onda provocou uma força ainda maior que me prendeu e nesse dia 
comecei uma nova fase da minha vida.

Mais tarde tive a oportunidade de estar dentro no congá a assistir lá dentro á gira e aí 
sim, a vibração dos atabaques e dos pontos cantados, é algo que se sente de uma 
forma ainda mais intensa e estamos na vibração dos orixás e das entidades que descem 
para praticar a caridade vindos de Aruanda.

Como se pode explicar uma sensação que não tem palavras, é algo que cada um sente 
á sua maneira porque a vibração que toca cada um é diferente e tem várias formas de 
vibrar.

Naquele dia eu estive mesmo junto à Curimba e a vibração é tão intensa que estamos 
noutro mundo, o que está em redor de nós se vai alterando, vai-se modificando, a luz 
torna-se intensa e a cada toque dos atabaques essa luz vai-se alterando, conforme faz o 
chamamento às entidades para descerem e então essa vibração que se sente é tão 
intensa que só  se sente um sentimento AMOR.

Agora que faço parte da corrente mediunica do TUPOMI sinto que somos ofertados 
pelos nossos Guias e Protectores com uma continua carga de fluidos positivos, cujos 
elementos que a constituem são retirados das flores, folhas, raízes, água doce, água 
salgada etc..
E um dos fundamentos de vital importância para a harmonização e eficácia dos trabalhos 
dentro do Terreiro é, sem duvida os pontos cantados (curimbas).
Na realidade os Pontos Cantados são verdadeiros mantras, preces que dinamizam 
forças da natureza e nos fazem entrar em contacto intimo com as potências espirituais.

A Umbanda sofre a influencia de sete Forças Cósmicas e que receberam os nomes dos 
Orixás, sendo que a irradiação ou linha de Oxalá, precede todas as demais.

Todas estas irradiações têm os seus pontos cantados próprios com palavras chaves 
especificas e a justaposição de termos magísticos, de forma que o responsável pelo 
Ponto deve ter conhecimento do fundamento esotérico (oculto) do Ponto.

No TUPOMI a Curimba tem uma força e intensidade tal que não se pode deixar de sentir 
os toques e os Pontos Cantados em todo o seu esplendor. Sente-se quando estamos lá 
a visão de uma floresta com uma cachoeira e um rio e uma multidão de Guias e 
Protectores que acodem ao chamamento que lhes é feito pelo nossa Curimba.

 UMBANDA TEM O SEU SENTIMENTO PRÓPRIO E EU ENCONTREI O MEU. 
ONTEM EU NÃO ERA, HOJE SOU E AMANHÃ, SEI QUE VOU VIVER A 

VERDADEIRA VIDA. 

Teoper
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