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História de Keto

 Na nossa ultima edição fissemos referência 
aos pontos de nação e a sua importância, 
bem como a sua utilização nos rituais de 

Candomble e de Umbanda de Nação.
Assim, nesta edição, abrimos o livro de uma 
das histórias mais importantes do culto afro-
brasileiro, a história e mitologia de Keto, uma 
nação que deu origem a ritualistica africana 
tanto no Brasil, como em Cuba, Haitti e mais 

recentemente na Europa, mas importante que 
saber a sua história em si, é perceber a sua 

influência no entendimento actual da religião.

Odé Cokê Maiô, o rei de Keto!!!

Bata`cori Ogum

Ogum, salvé meu pai. 
Ogum, grande Orixas de Aruanda, um verdadeiro 
guerreiro de Umbanda, que auxilia os seus filhos 

de fé na dificil caminhada da verdadeira 
evolução espiritual.

Ogum, Orixa guerreiro, o dono do ferro e o 
mestre da guerra pela paz luta contra tudo e 
todos para alcança-la, se Xangô governa a 

Justiça, Ogum a faz valer, e quando falha vira-se 
contra si, tendo sido esse o motivo da sua morte.
Ogum, traz sua firmeza nos rituais demostrando 

toda a sua força. 

 
Ogum é meu Pai!!!

mailto:geral@tupomi.com
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Coluna do chefeColuna do chefe
(por Pai Artur de Xangô)
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Utensílios usados na Umbanda
(Você sabe o porquê?)

Existem coisas usadas dentro dos rituais de Umbanda que você precisa 
saber o porquê.

Porque as entidades de Umbanda usam o fumo?

As folhas da planta chamada “fumo” absorvem e comprimem em grande 
quantidade o prana vital enquanto estão em desenvolvimento, cujo o poder 
magnético é libertado através das golfadas de fumaça dadas pelo cachimbo 
ou charutos usados pelas entidades.
Essa fumaça liberta princípios activos altamente benfeitores, desagregando 
as partículas densas do ambiente.

Porque as entidades usam ervas frescas?

Porque cada erva, principalmente a arruda, o alecrim, a sálvia, o Guiné, 
manjericão e a espada de Ogum, possui agregados em sua vitalidade 
elementos astro magnéticos que desmagnetizam e desintegram elementos 
etéricos densos e negativos presente na aura dos consulentes.

Porque as entidades usam a queima da pólvora?

Quando queimados os grânulos de pólvora explodem causando intenso 
deslocamento molecular do ar e do éter, desintegrando miasmas, placas, 
morbos psíquicos, ovóides astrais, aparelhos parasitas, e outros recursos 
maléficos como o campo de força densificados com matéria astral negativa, 
os quais não forem possíveis pela força mental dos guias do espaço e o 
fluido actoplasmaticos dos aparelhos mediunizados. 

Porque os pés descalços na Umbanda?

Nos atendimentos, os médiuns tornam-se “pára-raios” de muitas energias 
densas deixadas pela assistência. Somos como fonte condutora de 
correntes eléctricas e pelos pés descarregamos o nosso excesso negativo. 
Solas emborrachadas bloqueiam esse fluxo.

Porque o uso de bebidas alcoólicas nos trabalhos realizados na 
Umbanda?

Não há verdadeiramente a necessidade da ingestão das bebidas, mas seu 
uso externo se faz porque o álcool volati-se rapidamente, servindo como 
condensador energético para desintegrar miasmas pesadas que fiquem 
impregnadas nas áureas dos consulentes, alem de agir como elemento 
volátil de assepsia do ambiente.

Porque a Umbanda não faz milagres?

Porque nenhuma religião faz. Porque o milagre está dentro de você, se faz a 
medida que você muda de atitudes e formula os seus pensamentos e põe a 
sua fé nos Orixás e nas entidades.

Nossa gloriosa Mãe Iansã, 
receba-nos em seus braços, 
na certeza de que a senhora 
velará por nós. Defenda-nos 

das invejas, do negativismo e 
das demandas;

 
que com seu vento a senhora 

varra todas as nossas 
dúvidas e que o fogo do seu 

amor aqueça os nossos 
corações. Iansã, rainha de 

Xango,

 rainha dos raios, 
contemplando a sua beleza, 

nós, seus filhos de fé e 
admiradores, num ato de 

humildade levamos nossos 
corpos ao chão, diante dos 
seus pés, numa prova de 

reverência, fé e amor. 

Senhora rainha, que a sua 
espada defenda todos os 

seus filhos e que a sua coroa 
brilhe nas nossas mentes, 

assim como brilha sempre ao 
raiar do sol e com isso 

possamos enxergar ainda 
mais os caminhos pelos 

quais nos vemos obrigados a 
passar. 

Neste momento de fé Iansã, 
olhe e abrande a dor dos 
seus filhos que padecem.

Eparrei Oya!

Prece á IansãPrece á Iansã
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Pai Diogo de Oxossi
(in axiologia afro-brasileira)

Os Boiadeiros da Umbanda são espíritos de pessoas que 
trabalharam com o gado, em fazendas de todo o Brasil e 
trabalham da mesma forma que os Caboclos na Umbanda.
São entidades que representam a natureza romântica, 
simples e persistente do homem do Sertão “o Caboclo 
sertanejo”. São os vaqueiros, Boiadeiros, laçadores, peões, 
enfim o mestiço brasileiro, filho de branco com índio, índio 
com negro…
Os Caboclos Boiadeiros são entidades fortes, viris, sérias, 
mas gostam de festa e fartura. Sofreram preconceitos, com 
os “sem raça”, sem definição da sua origem, ganhando a terra 
do sertão com seu trabalho e luta, mas respeitando a 
natureza e aprendendo, um pouco com o índio: suas ervas, 
plantas e curas; e um pouco com o negro: seus Orixás, 
mirongas e feitiços; e um pouco do branco: sua religião 
(depois misturada com a do índio e a do negro) e sua língua 
entre outras coisas.
Da mesma maneira que os Pretos Velhos representam a 
humildade, os Boiadeiros representam a força de vontade, a 
liberdade e a determinação que existe no homem do campo e 
a sua necessidade de conviver com a natureza e os animais, 
sempre de maneira simples, mas com uma força e fé muito 
grande.
Também são conhecidos como Encantados, pois segundo 
algumas lendas, eles não teriam morrido para se 
espiritualizarem, mas sim encantados e transformados em 
entidades especiais.
São grandes trabalhadores e defendem todos das influências 
negativas com muita garra e força espiritual. Têm sobre os 
espíritos menos evoluídos um enorme poder e grande 
autoridade espiritual, sendo eles subjugados pelos Boiadeiros 
facilmente. Fazem parte da linha dos Caboclos, mas na 
verdade são bem diferentes nas suas funções. Eles formam 
uma linha de espíritos mais recente dado que já conviveram 
com a invenção da roda, do ferro, das armas de fogo e com a 
prática da magia na terra.
Os Boiadeiros são rudes nas suas incorporações, com gestos 
velozes e pouco harmoniosos. Nos Terreiros os Boiadeiros 
vêm descendo em seus aparelhos como se estivessem a laçar 
o gado, bradando, dançando, ou seja, criando o seu ambiente 
de trabalho. Com seu chicote e laço quebram as energias 
negativas, descarregando os médiuns, o terreiro e as pessoas 
da assistência.
Sua maior função não é a consulta como os Pretos Velhos, 
nem os passes e muito menos as receitas médicas como os 
caboclos, mas sim o “dispersar de energias” aderida a 

corpos, paredes e objectos. Por isso estão sempre atentos 
a qualquer alteração de energia local (entrada de 
espíritos), quando bradam alto e rápido, com tom de 
ordem, estão na verdade ordenando a espíritos que 
entraram no local a se retirarem, assim limpam o ambiente 
para que a prática da caridade continue sem alterações. 
Em grande parte, o trabalho do Boiadeiro é no descarrego 
e no preparo dos médiuns, ajudando a fortalecê-lo dentro 
da mediunidade, abrindo a porta para a entrada dos 
outros Guias e tornando-se grande protector como os 
Exus.
Os Boiadeiros vêm dentro da Linha de Oxossi, mas 
também são regidos por Iansã, tendo recebido da mesma 
a autoridade de conduzir os Eguns da mesma forma que 
conduziam uma boiada quando encarnados. Levam cada boi 
(espírito) para seu destino e, trazem os bois que se 
desgarram (obsessores, quiumbas, etc.) de volta ao resto 
da boiada (o caminho do bem).
Seu dia é Quinta-feira, gostam de bebidas fortes 
(cachaça com mel de abelha) mas também bebem vinho, 
fumam cigarros de palha e charutos, seu prato preferido 
é carne de boi com feijão tropeiro. Em oferendas é 
sempre bom colocar um pedaço de fumo de rolo e cigarros 
de palha.
Quando o médium é mulher a entidade pede para que seja 
colocado um pano de cor, bem apertado, cobrindo os 
formatos dos seios, alguns usam chapéus de Boiadeiro, 
laços, jalecos de couro, calças de bombachos, etc.
Nomes de alguns Boiadeiros: Boiadeiro da Jurema, 
Boiadeiro de Larego, Boiadeiro do Rio, Carreiro, 
Boiadeiro de Ingá, Boiadeiro Navizala, Boiadeiro de 
Inbaúba, João Boiadeiro, Boiadeiro Chapéu de Couro, 
Boiadeiro da Juremá, Zé Mineiro, Boiadeiro do 
Chapadão, etc.

Sua Saudação

“Getruá Boiadeiro “ “Xetro Marrunbaxetrô”

Os Boiadeiros representam a própria essência de 
miscigenação do Povo Brasileiro: seus costumes, 
crendices, superstições e Fé.

BoiadeirosBoiadeiros

Teoper 
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Orixá Orixá dodo mês mês

Cor Vermelha (Azul Rei) (Em algumas casas também o verde)  
Fio de Contas Contas e Firmas Vermelhas Leitosas 
Ervas Peregum(verde), São Gonçalinho, Quitoco, Mariô, Lança de Ogum, Coroa de Ogum, Espada 

de Ogum, Canela de Macaco, Erva Grossa, Parietária, Nutamba, Alfavaquinha, Bredo, Cipó 
Chumbo.(Em algumas casas: Aroeira, Pata de Vaca, Carqueja, Losna, Comigo Ninguém 
Pode, Folhas de Romã, Flecha de Ogum, Cinco Folhas, Macaé, Folhas de Jurubeba) 

Símbolo Espada. (Também, em algumas casas: ferramentas, ferradura, lança e escudo)  
Pontos da Natureza Estradas e Caminhos (Estradas de Ferro). O Meio da encruzilhada pertence a Ogum. 
Flores Crista de Galo, cravos  e palmas vermelhas. 
Essências Violeta 
Pedras Granada, Rubi, Sardio. (Em algumas casas: Lápis-Lazúli, Topázio Azul) 
Metal Ferro (Aço e Manganês). 
Saúde Coração e Glândulas Endócrinas 
Planeta Marte 
Dia da Semana Terça-Feira 
Elemento Fogo 
Chakra Umbilical 
Saudação Ogum Iê 
Bebida Cerveja Branca 
Animais Cachorro, galo vermelho 
Comidas Cará, feijão mulatinho com camarão e dendê. Manga Espada 
Numero 2 
Data Comemorativa 23 de Abril (13 de Junho)  
Sincretismo São Jorge. (Santo Antônio na Bahia)  
Incompatibilidades: Quiabo 
Qualidades Tisalê, Xoroquê, Ogunjá, Onirê, Alagbede, Omini, Wari, Erotondo, Akoro Onigbe. 

 

Ogun, foi o filho mais velho de Odùduà, fundador de Ifé e de 
Yemanja. Era um temível guerreiro que lutava contra os reinos 
vizinhos. Dessas expedições trazia um rico espólio e numerosos 
escravos. Ogum usava um diadema  simples Àkoro  ( pequena 
coroa), e não coroa com missangas que cobriam o rosto como os 
demais Orixás. Quando Odùduà ficou temporariamente cego Ogun 
tornou-se regente do reino de Ifé.

Foi casado com Iansa, Oxum e Obá.

Ogum Deus do ferro, do fogo e da tecnologia, protector dos 
metalúrgicos ferreiros e operários.

AMORES

Ogun foi o primeiro marido de Oia, antes desta se tornar esposa de 
Xango. Oxum antes de ser esposa de Oxossi e Obá terceira 
mulher de Xango antes teria sido também esposa de Ogum.

Oia era quem manejava o fole para que Ogum trabalhasse o ferro 
na forja. Xango que gostava de observar Ogum foi galanteando Oia 
que acabou por fugir com ele. Foram perseguidos por Ogum que 
ao encontra-los lutou com Oia e com sua espada a dividiu em 9 e 
assim ganhou o nome de Iansa, esta por seu lado usou a espada 
que o próprio Ogum lhe oferecera e o dividiu em sete, este recebeu 
o cognome de Megê.

ASSIM 7 É O NÚMERO MÁGICO DE OGUN

Ogun Megê, Ogunjá, Ogun Onirê, Ogun Akorõ, Ogun Alagbedê, Ogun 
Omini e Ogun Wari.
É também conhecido como Rompe Mato, Beira Mar, Iara, Naruê, Naô…
Ogun era muito afeiçoado a Exu, dizem algumas lendas seriam irmãos 
gémeos. Irmão de Oxossi Orixá da caça, viveu com ele durante algum 
tempo e lhe deu as armas para que este caçasse.
É o Orixá da civilização e da técnica.

Arquétipo

Os filhos de Ogun são pessoas práticas, orgulhosas e altivas e por 
vezes tornam-se violentas. São líderes por natureza e gostam de se 
destacar dentro de um grupo. Organizados e metódicos são discretos e 
óptimos ouvintes. Adoram agradar e amam um bom elogio.

UMA OUTRA LENDA SERIA:

Um dia Ogun resolveu voltar à sua terra para visitar seu filho, após uma 
longa viagem deparou-se com uma cerimónia religiosa, na qual se 
exigia silêncio absoluto. Completamente esquecido dessa cerimónia 
saiu pelas ruas tentando falar com toda a gente, mas ninguém lhe 
respondia, irritado com fome e sede circulou pela cidade sentindo-se 
desprezado encontrou vários potes de vinho mas ao abri-los estavam 
vazios ficando mais irritado ainda. Então começou a desbravar tudo o 
que lhe aparecia à frente. Com a sua espada todos foram degolados. 
Passada a cerimónia seu filho lhe explicou o sucedido, e Ogun 
perdidamente arrependido pegou na sua espada e cravou-a no chão 
com imensa força. Ouviu-se um grande estrondo e Ogun desapareceu 
nas entranhas da terra, tornando-se assim Orixá.

Carla Sonia
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Os chamados candomblés de Keto, no Brasil, segundo os pesquisadores, 
deram ritual e estrutura para os outros candomblés e seitas afro-brasileiras, por 
isto os caçadores de Deus procuram com muito carinho a raiz, que se 
aprofunda na lenda.

Keto é nação africana que foi incorporada pelos franceses ao Daomé. Seus 
povos é iorubá. Em “Contribuition à l’Histoire du Moyen-Dahomey”, Edouard 
Douglas que o lendário Rei Itcha-Ikapatcham, acompanhado de filhos, 
esposas, parentes e representantes de nova famílias reais oriundos de Ille-Ifé, 
a cidade santa dos iorubás, hoje na Nigéria, dirigiu o êxodo que fundou Oyó e 
que mais tarde iniciou a fundação de Keto.  Sucedeu-lhe seu filho Owe. 
Quando este morreu, segundo o cosmo iorubano, foi escolhido o novo rei entre 
os filhos das nove famílias reais que participaram da migração. A escolha caiu 
em Adjodje,  filho de Ademounlé e Odéré. Seu sucessor foi Idjá, filho da 
princesa Ofiran. Depois veio o Rei Erankikan, filho de Adegbiyi e Odejou. 
Sempre por meio de eleição, quando morreu  este foi coroado o rei Edé, o 
sétimo sucessor de Itcha-Ikapatcham. Pela lista dos reis podem-se deduzir as 
paradas, os avanços, os recuos da migração.

As aventuras do rei Edé, que organizou a exposição para fundar Keto, são 
lendas vivas até hoje e formam o cerne da história do povo iorubá. Quando Oió 
ficou muito grande, nova cidade precisou ser fundada. Anualmente, na cidade 
de Keto, a história do Rei Edé e dos seus companheiros procurando um local 
para fundar essa nova cidade é celebrada com festas e cantada numa espécie 
de arquivo oral.

O caçador que dormiu numa clareira da mata e sonhou com o Orixá Oxossi 
mandando que ele dissesse ao Rei para construir ali a cidade, mas que 
primeiro abrisse um poço. Hoje vou relembrar que desde então reinaram 
muitos soberanos cujos nomes, filiação e feitos são também guardados 
oralmente, por famílias de bardos, especialmente treinadas para isto.

Os iorubás não conheciam a escrita quando os europeus entraram em contacto 
com eles mas tinham memórias vivas. Nessas famílias, pode-se dizer por 
analogia, de historiadores, a crónica de Keto foi passando de pai para filhos. 
Quando um novo rei é coroado, a história é repetida em público e assim, sem 
nenhum erro, todos guardam suas tradições. Ouvindo referencias, os reis de 
sua linhagem, as famílias reais, hoje só cinco, ficam lisonjeadas.

Quando visitei Keto em 1963, o Alaketo, ou seja Rei de Keto, vivia numa ala 
reconstruída do palácio real, devastado pelo Rei Glele de Abomey.

A parte histórica de Keto, que interessa a nossa historia, esta ligada ao capitulo 
do trafico de escravos e indirectamente á figura de Francisco Félix de Sousa, o 
Xaxá I. Era este natural da Bahia e rico mercador.  Açambarcou naquela região 
o comércio de escravos, durante o reinado de Guezo, pai de Gellé e o mais 
ilustre dos soberanos do Abomey. Para encher os depósitos de escravos do 

Xaxá, Rei Quezo guerreava o povo nagô.

Eram os iorubás disputados no mercado da Bahia. Entre todos os cativos da 
África eram os mais afamados. Tinham larga tradição urbana, sabiam 
comerciar, tecer, trabalhar em metal. Revelam extraordinária inteligência para 
as línguas e as contas, excelente memória e boa índole. Em uma palavra, 
foram os negros mais civilizados e finos que nos chegaram da Costa. E na 
Bahia havia carência para vender, de mucanas para mansões. Não serviam 
para o trabalho pesado das roças. Mas cidade precisava deles.

Eis porque a vida se tornou difícil em Keto, no tempo áureo do tráfico. Os 
caminhos eram sempre perigosos. As moças eram roubadas quando se 
banhavam nos córregos e nos campos, ao redor da cidade não havia 
segurança. Mas Rei Guezo não conseguiu vencer a cidade fortificada. Fez 
principalmente prisioneiros de guerra. Seu filho Glelle só pode entrar em Keto 
auxiliado por astuciosas intrigas.

Eis um assunto que dá o que pensar. A responsabilidade da escravidão 
não é apenas de quem comprou o escravo, do europeu ou do americano. 
É também do africano que vendeu seu irmão, que foi Cain. Mas não terá 
sido todo este sofrimento um largo plano de Deus, que segundo o ditado 
escreve certos por linhas tortas? Como saldo positivo da escravidão 
temos hoje esta magnifica herança cultural africana. A África recebeu por 
sua vez um know-how de técnicas e conhecimentos que seus filhos, ao 
regressarem do cativeiro, levaram de volta e com isto desenvolveram 
muito o continente. Levaram de volta a escrita, a arte de construir casas, 
as técnicas agrícolas, e todos os artesanatos da época.

Esta herança cultural dos escravos adubou a cultura tradicional e deu 
como fruto a independência – que se vai frutificar ainda mais num futuro 
de progresso quando eles conquistarem a paz.

Para a Bahia foram embarcados muitos carregamentos de cativos de 
Keto, gente de sangue real, sacerdotes e guerreiros. Conta Pierre Verger, 
no prefácio que escreveu para “Axe Opô Afonja”, de Deoscorides M. dos 
santos, que “numerosos sacerdotes de Orixás foram assim levados 
daquela região para Salvador, ainda no fim do tráfico dos escravos. 
Elementos de diversas nações iorubá e daomeanas, vizinhas de Keto, 
representados em minorias na Bahia, juntaram-se aos recém chegados 
que tinham um conhecimento mais profundo do ritual de sua religião.

É por isso que a palavra Keto ganhou na Bahia, entre os descendentes 
de africanos, o sentido de reunião, acordo, grupo”.

A destruição de Keto pelo Rei Glelé completou-se em 17 de Julho de 
1886. A cidade de Oxossi foi pilhada e incendiada. Rei Glelé passeava 
satisfeito entre as ruínas, mas antes de retirar-se, temeroso, foi de templo 
em templo. Um interprete explicava aos Orixás que não era por ser contra 
eles, mas sim por vingança às afrontas iorubás que o rei destruíra a 
cidade.
Somente algumas centenas de habitantes conseguiram fugir do cativeiro 
e refugiar-se em Oyó, Ibadan e Lagos.

No palácio de Abmey foram sacrificados vinte e três chefes. Ogá Alarô, 
um deles, num esforço desesperado, rompeu a corda que o amordaçava 
pois acreditando que as últimas palavras dos sacrificados se realizavam, 
os de Abomey evitavam de todas as maneiras que eles pudessem 
pronunciá-las.

Quando todos esperavam que Ogá Alarô fosse pedir clemência, o que 
não seria de certo recusada, pois também acreditavam que numa tal 
situação, não perdoar acarretaria infelicidade pública, ele, como inspirado 
em transe divino, se pôs a maldizer Abomey e a profetizar desgraças.

“Se há um Deus no céu ele nos vingará. Hoje Abomey triunfa, mas 
amanha será vencida. Vejo o inimigo avançando… vejo o incêndio…”

Os Daomeanos tentaram tampar a boca de Ogá Alarô. Pouco depois 
morria Glelé, como ele profetizou.
Subiu ao trono do Daomé o rei Behanzin, filho de Glelé, escolhido pelos 
Deuses. Não conseguiu realizar o funeral do pai. Foi o ultimo grande rei 
de Daomé. Morreu no exilo depois de uma resistência heróica. Agoliabo, 
seu irmão, escolhido pelos franceses para reinar, aceitou todas as 
condições impostas pelos vencedores.

Quando Behanzin fugiu do Abomey, os cativos iorubás que ainda 
restavam na cidade se reuniram. Sob a direcção da Rainha Idá, voltaram 
para Keto, incentivando a fuga de outros iorubás escravos e a volta dos 
refugiados.

Como fatalidade, realizando-se ainda a profecia de Agá Alarô, a mesma 
data que marcou o fim do poderio da soberba Abomey marcou também o 
inicio da reconstrução de Keto.

E aqueles cativos que vieram padecendo no bojo dos navios negreiros 
trouxeram para estas bandas do Atlantico os mistérios da região dos 
orixás. Na Bahia o nome Keto é sagrado e em todo o Brasil a liturgia que 
os sacerdores escravos ensinaram estruturou os demais cultos africanos. 
Das cinzas da cidade de Oxossi brotou no novo mundo a religião dos 
Orixás.

Zora A.O. Seljan 
Jornal Aruanda (Dezembro de 1974)

Mitologia e História de Keto Mitologia e História de Keto 
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Casamento implica o conhecimento entre dois seres 
que se pretenda que tenham uma ligação física e 
espiritual perante a vida, no bom e no mau.
Hoje revivendo o passado chego á conclusão de que 
valeu a pena ter vivido o que vivi, ter amado quem 
amei, ter sonhado o que sonhei e, essencialmente ter 
na companhia a mulher que escolhi desde o primeiro 
dia para estar ao meu lado o resto da minha vida.

Não vou ser pretensioso e dizer que a nossa união 
teve a protecção do divino, mas chegando a onde 
cheguei, tenho a certeza de que não fosse, essa 
protecção a nossa relação não perduraria este tempo 
todo.

Por isso no dia 2 de Agosto, senti o mesmo 
nervosismo que senti há 25 anos atrás, tremia 
exactamente igual como naquele tempo e isso tenho a 
certeza que ela também, tal era o nosso estado nos 
dias que antecederam a nossa união na Umbanda.

Há 25 anos atrás estávamos na mesma a tratar da 
nossa cerimónia que se realizou na igreja de Rio Tinto 
e com um lanche realizado numa eira que hoje por 
coincidência fica mesmo pertinho do local onde moro.

Na relidade o balanço é positivo, com altos e baixos, 
mas foram 25 anos do qual ambos não nos 
arrependemos, com dificuldades a vida foi sorrindo, 
mas com o complemento e o entrelaçamento de um 
com o outro tudo foi ultrapassado, valeu a pena, é o 
resultado final.
Agora, falar da cerimónia dos nossos 25 anos de 
casado e, do amor e a luz que estava lá depositado 
por todos os que fizeram que essa cerimónia fosse 
realizada, foi um acto de amor que sentimos na pele 
daqueles que convivemos e essencialmente da 
essência do TUPOMI. Ficamos deslumbrados pela 
beleza do acto, pelo empenho de todos e muito em 
especial pela forma como viveram este acto os 
nossos Pais Espirituais (Mãe Elsa, Pai Artur) e os 
nossos padrinhos (Mãe Marta, Miguel, Catarina e o 
Sílvio), não esquecendo nunca o apoio sempre 
presente e amigo do Pai Diogo, sentimos como nunca 
um tratamento VIP de todos, o que muito nos 
orgulhou.

O TUPOMI já fazia parte da nossa vida e, não só nas 
giras mas da sua vivencia que sentimos como nossa 
diariamente, valeu a pena ter conhecido a Umbanda e, 
sentir o amor e a responsabilidade que em nós 
depositam e, que nós nunca iremos defraudar.

Bem sentimos a ansiedade do dia por parte da Mãe Elsa que depositou 
nesta cerimónia muito de si, agradecemos o empenho e o amor que 
sentimos naquele dia, naquele abraço fraterno, por tudo a cerimónia foi 
para nós vivida com muito amor, tínhamos o coração quente, o 
estômago estava frio, pelo nervosismo que de nós se incorporou, como 
noivos que iam-se casar pela primeira vez. A sensação foi a mesma de 
há 25 anos atrás, vivemos talvez com mais intensidade porque 
sentíamos o empenho de todos os nossos irmãos do TUPOMI naquele 

dia…que mais poderemos dizer  senão… OBRIGADO, nós estaremos 
sempre aqui para o que necessitarem de nós.

O nosso casamento na Umbanda, obedecendo aos preceitos da nossa 
religião, foi o acto mais bonito em que participamos, e temos certeza que 
os nossos guias nos acompanharam e estiveram connosco na nossa 
festa, por isso nos sentimos abençoados.

Ficamos felizes pela presença de nosso filho e temos pena que quem já 
cá não esteja em matéria mas que certamente em espírito lá esteve 

como é o caso da D. Isaura minha sogra e Mãe da Leonor, mas a vida é 
assim, esperamos um dia estar todos juntos.

Que mais podemos dizer que uma só coisa, ficamos gratos pela beleza 
da cerimónia, pela luz que irradiou no Xiré naquele dia e pelo apoio 
desinteressado de todos os nossos irmãos do TUPOMI, e em particular 
aos nossos Pais (Mãe Elsa, Pai Artur, Pai Diogo, Mãe Marta) pela 
confiança e apoio que nos dão e aos padrinhos (Miguel, Catarina e 
Sílvio) obrigado pelo acto.

Casamento na Umbanda – Casamento na Umbanda – 
Cerimónia dos nossos 25 anos de Cerimónia dos nossos 25 anos de 

CasadosCasados

Teoper e Leonor
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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.

Pontos CantadosPontos Cantados
OgumOgum

Ogum de lei, quem manda é Zambi
Ogum de lei, quem manda é Zambi

Corre, corre toda gira
Corre, corre toda gira

Oi pra salvar filhos de Umbanda

Lá vem o sol, lá vem a lua eu vou girar
Eu vou girar na linha de Umbanda eu vou girar

Ele jurou bandeira, ele tocou clarim
Ele jurou bandeira, ele tou clarim

E o seu exercito todo foi coroado assim
Salvé Ogum Beira-Mar

Salvé Ogum megê
Salvé Ogum Sete Ondas

Salvé Ogum Naruê

Na beira da praia
Ogum Sete Ondas
Ogum Beira-Mar

Brilhou no céu, brilhou no mar
A lança de São Jorge
Rebentou lá no luar

Meu pai é São Jorge
Meu santo protector

Daí força aos meus irmão
Saúde, paz e amor

Oi Salve Ogum Megê
Ogum Rompê Mato

Ogum Beira-Mar

Ele trabalha na areia meu Pai
Ele trabalha no Mar

Ele trabalha na areia meu Pai
ê ê á

Quem esta de ronda é São Jorge, 
deixa São Jorge rondá

São Jorge é guerreiro que manda 
na terra que manda no mar

Saravá meu Pai
Saravá meu Pai

Girar é bom, girar é bom, girar é 
bom

É bom girar

Ogum, já venceu, já venceu, já 
venceu

Ogum vem de Aruanda, que lhe 
manda é Deus

Ele vem beirando rio, ele vem 
beirando mar

Oi salvé Santo Antonio da Calungá
Benedito e Beira-Mar

Ogum ajô ê Mariô
Ogum ajô ê Mariô

Ogum lepa lepa onã
Ogum ajô ê Mariô

Nha nha ô nhe nhe

Vou acender velas para São Jorge
A ele eu quero agradecer

E vou plantar comigo-ninguem-
pode

Para que que o mau não possa me 
vencer

Mas olha, olho grande em mim não 
pega, não pega não

Não pega em quem tem fé no 
coração

Ogum marinho, marinheiro do mar
Ogum marinho, marinheiro no mar

Me dê agô e venha trabalhar
Me dê agô e venha trabalhar

Sua coroa é de Ouro
A sua espada é de lei

Ogum é praça de Umbanda
São Jorge venceu demanda

Ogunhê

Ogum, em seu cavalho corre
E a sua espda reluz

Ogum, Ogum Megê
Sua Bandeira cobre os filhos de  Jesus

Ogunhê

Ogum menino é caiçara no Lajedo

Auê Auê
É caiçara no Lajedo
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Palavra de agradecimento:Palavra de agradecimento:

Agradecemos aos nossos doadores por toda a 
ajuda prestada no auxilio material, espiritual e 
moral para as nossas rondas semanais: 

Rolbarão, rolamentos; Lusoforma;  Nuno 
Rangel Unipessoal Lda.; B.A.-Bares 

Automaticos;  Diogo Frias; Padaria Formosa; 
Póvoa Bolos; Pão de Mel; Pão Quente: Pátio 

Santa Luzia; Nvending; Doces Promessa; 
Lojinha da Xana - Talho.

O nosso agradecimento especial, este mês é 
para a Rolbarão  dado que é com o contributo 
deste colaboradore que nos é assegurado todas 
as semanas desde o nascimento de Exercito de 
Oxalá o transporte da carrinha da roupa e do 
pessoal que acompanha a nossa ronda no 
auxilio aos sem abrigo. Mais uma vez, Muito 
Obrigado.
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Prece  a Iansã...................................................p.2
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Mito e História de Keto....................................p.5
Casamento na Umbanda.................................p.6
Pontos Cantados.............................................p.7
Escola de Curimba..........................................p.8
Palavra de agradecimento..............................p.8

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 feminina, tal 
como brinquedos para as 
crianças menos favorecidas.

Continuação do artigo (Hierarquia na Umbanda)
NA Umbanda e Candomblé

OGÂ Calofé – é o responsável por toda a curimba a ser puxada no Terreiro é também o instrutor de 
toques de atabaque. Só existe um Ogâ Calofé em cada Terreiro.

OGÃ – Médium do sexo masculino que não incorpora Orixá. Apesar da sua principal função ser a de 
auxiliar a manter o Terreiro em ordem, fazendo pequenos concertos, a pintura, auxiliando nas 
despesas, fazendo serviços que exige força física e pelar animais de quatro pés sacrificados, há vários 
tipos de Ogâ com funções diferentes num Terreiro.

OGÃ ALABÊ – Ogãs que tocam atabaques também chamados de “Ogâ de Couro” subordinados ao Ogâ 
Calofé

OGÃ-de-Curimba ou OGÃ-de-Canto – Médium preparado, exclusivamente para a puxada de curimba 
(Pontos Cantados), respondendo directamente ao Ogâ Calofé, à Mãe Pequena, ou em ultima instancia ao 
Chefe do Terreiro.

PEJIGÃ – Ogâ responsável pelos cuidados com o Orixá do Peji (quarto de Santo). É ele quem verifica, 
juntamente com a Iakekerê, se tudo está em ordem no Peji.

AXOGUN, Ogã-de-Faca ou Mão-de-Faca -  Ogâ responsável pelo sacrifício de animais aos Orixás, 
preparado especialmente para efectuar toda e qualquer matança de animais, (muito usado em Nação). 
Existem Axoguns que só podem sacrificar animais de 2 patas.

OLOSSAIN ou Mão-de-Ofà – Ogâ responsável por encontrar nos matos as folhas necessárias para os 
rituais e pelo culto de Ossain no Terreiro. Preparado especialmente para fazer a colheita e a quinagem 
(maceração) das ervas usadas na Umbanda para Amacis, assim como para remédios e banhos de 
descarga

EKEDE – Mulher que tem como função auxiliar o Orixá, dançar com ele, vesti-lo, enxugar seu suor 
durante a dança. Geralmente é escolhida pelo próprio Orixá incorporado. Tem como característica 
mediúnica o dom de favorecer a incorporação nos Médiuns. Também auxilia na organização da sessão 
durante a mesma.

IATABEXÊ – Ekede responsável pelos cantos e rezas dos Orixás

O Ogâ e a Ekede são funções ou capacitações de indivíduos nas diversas nações de Candomblé e nas 
diversas Nações Afro-descendentes recebem nomes específicos. No Candomblé são cargos que já vêm 
determinados ás pessoas.

O Ogâ ou Ekede primeiramente são suspensos pelo Orixá e futuramente confirmados em iniciação 
particular, diferente em alguns aspectos, da iniciação dos demais Filho de Santo. Possuem poderes 
específicos dentro dos Terreiros, pois são autoridades especiais, sendo considerados pais e mães por 
natureza.

A eles são atribuídos os atabaques, os sacrifícios de animais, a guarda de elementos espirituais do 
culto, colheita de ervas, responsabilidade pela cozinha de Santo, e ao auxílio imediato á Ialorixá.

Teoper
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