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TUPOMI
Templo de Umbanda

Pai Oxalá e Mamãe Iansã 

Ensinamentos ritualisticos

As aulas são lecionadas aos 
sábados das 20:00 ás 22:00 
horas

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

Iemanjá Ogunté

Salve Iemanjá, a rainha dos mares!
Como é sabido dentro do ritual afro-religioso 
e o respectivo panteão, os distintos Orixás 

são dotados de qualidade diferentes, sendo 
um desses casos Iemanjá Ogunté.

Nesta edição procuramos desmestificar um 
pouco a realidade desta qualidade de Orixá 
mostrando as suas caracteristicas e os seus 
elementos mais peculiares que a distinguem, 

e como aconteceu o fenomeno do 
surgimento da chamada Iemanjá de Areia 

que habita junto de Ogum Beira-mar. 

Adôciabá, Iemanjá!

101 anos de Umbanda

No proximo dia 15 de Novembro comemora-se os 101 
anos do surgimento da Umbanda.

Esta data comemora-se pela incorporação do caboclo 
das sete encruzilhas em Zélio de Morais, marcando-

se essa data como o nascimento da religião.
Mas é preciso relevar-se dentro de toda a 

complexidade umbandista e da panoplia de linhas de 
Umbanda que existe que este marco é relevante mais 

que em algumas situação não marcam um 
surgimento, dado que tendo em conta a Umbanda de 

Nação, o Imolocô, a religião vem da influencia 
africana dos ancestrais, dos Orixás, o rito africano.

Salve a Umbanda Sagrada!

mailto:geral@tupomi.com
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Coluna do chefeColuna do chefe
(por Pai Artur de Xangô)
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Ajúbà bará ‘Legbá

Olóde Èsù lónòn

Bará Dage burúkú

Lónòn Bará

Jelù Làlúpo

Èsù Bará
(respeitemos o 
poderoso Exú,

Dono do chicote, Exú 
dos caminhos,

Bará que destrói o mal 
abre os caminhos

Bará mensageiro no 
som do tambor

abre, senhor do dendê
Exú-Bará)

Reza para ExúReza para Exú

Você se considera um verdadeiro Umbandista?

Você se considera um verdadeiro umbandista porquê?

Como encara a Umbanda, como religião, um culto que seres que você 
desconhece tomam bebidas, fumam e falam de forma estranha?

Você apenas vai até ao terreiro tomar um passe, porque cada vez que a 
faz sente-se bem e vê ai uma forma de solução dos seus problemas?

Acredita em reencarnações, em espíritos, em outras vidas, tem a 
certeza de aquele que esta usando o seu corpo como um instrumento 
não é você, mas sim um caboclo, preto velho, baiano, Boiadeiro, 
marinheiro ou criança, e pasme, a figura mais controvertida do rito 
umbandista, um Exú?

Em que parte da sua vida a Umbanda esta presente? Apenas naquele 
hiato de tempo da gira, ou em sua vida normal, no seu quotidiano.  A sua 
agenda de vida, seus compromissos, estes são realizados de acordo 
com a sua agenda umbandista?

No seu dia-a-dia você conversa com os Orixás, os guias, pede a sua 
protecção e aconchego, vez ou outra se pega cantando um ponto de 
algum guia ou Orixá?

Costuma tomar o seu banho de defesa semanalmente?

A sua filosofia de vida tem como preceitos a Umbanda? e você segue ou 
tenta dentro da fabilidade humana ser um verdadeiro Umbandista?

Mas, ser um Umbandista de verdade significa o quê? Em que pese 
diferentes interpretações acerca de conhecimentos equivocados e 
ignorados por muitos, qual seria este caminho a ser seguido.

Porém, numa simplificação de enorme lastro, ser umbandista de 
verdade é fazer o bem ao próximo e prestar a caridade dentro das suas 
possibilidade, e dentro da sua religião, não cobrando para isso, e não 
pedindo nada em troca.
E quando você esta numa reunião profissional, onde a primeira vista são 
todos iguais, mas entretanto, não é isso que acontece, e na mesma 
mesa estão pessoas diferentes, dado que têm estilos de vida e religiões 
diferentes. Católicos, evangélicos, umbandistas, budistas, judeus, 
islâmicos e etc.
Num certo momento da reunião, olham pra você propositadamente, pois 
costumam ver em sua mesa de trabalho alguma protecção, e 
perguntam-lhe, qual é a sua religião?

É neste momento em que você deve ser um verdadeiro umbandista e 
não esconder-se, dizendo com muita tranquilidade e satisfação, que faz 
parte de um religião ancestral, a Umbanda, e que tenham muito respeito, 
e alertar de que preconceito e intolerância são crime.
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Pai Diogo de Oxossi
(in axiologia afro-brasileira)

A máxima dentro da Umbanda é "Dê de graça, o que de 
graça recebestes: com amor, humildade, caridade e fé".

Umbanda  é uma religião, um caminho para se chegar a 
Deus encontrando a nossa luz interior. Luz esta que nos 
mostrará porque aqui estamos, e como devemos seguir o 
caminho certo para chegar ao nosso criador. Ser 
Umbandista é acima de tudo, viver a vida como um filho 
de Deus, encontrando a Fé, caridade, fraternidade, 
humildade e simplicidade nas pequenas coisas da vida. 
Não somos melhores nem diferentes dos outros irmãos, 
pois aos olhos de Deus, todos somos iguais. Temos sim, a 
obrigação de sermos mais compreensivos, humildes e 
unidos uns com os outros.

Umbanda é uma religião lindíssima quando a começamos 
a entender, e de grande fundamento, baseada no culto aos 
Orixás e seus seguidores. A sua orientação espiritual ou 
doutrinária é feita pelos guias espirituais que actuam 
sobre uma determinada linha de trabalho (Naná, Iemanjá, 
Oxum, Inhasã, Ogum, Xangô, Oxossi, Obaluaê, Omulú, 
entre outras), cada uma delas com funções, características 
e formas de trabalhar específicas.
Os guias melhor que ninguém tem a sapiência e 
consciência da natureza humana e os atributos para que 
essa humanidade possa evoluir e seguir por um caminho 
melhor.
Estes manifestam-se através da mediunidade dos mediuns 
, sendo a prática mais corrente a incorporação, método 
pelo qual uma pessoa médium, quer seja inconsciente, 
consciente ou semi-consciente, permite que os espíritos 
falem através do seu corpo físico e mental. 

Tenho o privilégio de pertencer a uma casa de Luz que me 
acolheu de braços abertos e aos poucos tenho conseguido 
entender o meu caminho e todos os dias agradeço ao 
Universo por ter encontrado a minha Casa, o TUPOMI!

Quando soube que a Umbanda ía fazer 101 anos pensei 
para mim, como é possível eu não me ter encontrado mais 
cedo? Mas também sei que nada é por acaso, nada 
acontece por acaso. Tudo tem o seu tempo. Sei que antes 
de descobrir a minha religião tive de percorrer um 
caminho que não foi nada fácil. Mas tive de passar por ele. 
Aliás, quando partilhamos a nossa história com os nossos 
irmãos de fé, percebemos que todos tivemos “uma 
história” até chegar ao caminho…. certo,  o caminho da 
Umbanda.

Após esta pequena introdução o que posso eu uma 
pessoa que chegou à Umbanda há meses atrás?
Saber que a Umbanda faz 101 anos é simplesmente 
caminho da luz, fantástico e gratificante.
Ao contrário do que pensavam os colonizadores a 
religião Umbanda não desapareceu bem pelo 
contrário está cada vez mais forte e presente. Muitos 
foram aqueles que tentaram que tal acontecesse mas 
felizmente para a humanidade isso não se passou e a 
prova está aqui 101 anos de existência.
101 Anos de humildade
101 Anos de fraternidade
101 Anos de simplicidade
101 Anos de CARIDADE
101 Anos de Luz, Paz e Amor do nosso Pai Oxalá que 
está sempre presente em todos nós e em tudo o que 
nos rodeia.

101 Ano é muito tempo, são muitos ensinamentos, 
muitas experiências vividas e transmitidas pelos mais 
velhos aos mais novos, de pais para filhos, etc. 
São muitos anos de espiritualidade que espero 
continue por muitos mais 101 anos. Muitos de nós já 
não estaremos por cá para comemorar mais 101, 
mas espero do fundo do coração que os nossos 
descendentes vejam pelo menos metade e que 
aceitem todos os ensinamentos da Umbanda e os 
respeitem com carinho e muito amor em seu 
coração.

Sei que tenho muito para aprender e que vou partir 
sem saber quase nada mas pelo menos o pouco que 
saberei será de coração e tenho orgulho em dizer que 
SOU UMBANDISTA e não troco a minha religião, o 
meu caminho, a Umbanda!

Por último quero agradecer aos Mentores da minha 
Casa e  a todos os meus Irmãos de Fé por tudo o que 
têm feito por mim e dizer-lhes que estão no meu 
coração para sempre mesmo que os nossos caminhos 
tenham que nos separar por alguma razão.

Um Grande Saravá aos 101 Anos da UMBANDA!
Axê.

101 anos de Umbanda101 anos de Umbanda

Maria José Duarte
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Orixá do mêsOrixá do mês
Iemanjá Ogunté-guerreira do castelo de Iemanjá Ogunté-guerreira do castelo de 

OlokumOlokum

YEMANJÀ OGUNTÉ: é a quarta Yemanjá, Ogunté quer 
dizer aquela que contém Ogum. Esposa de Ogum 
Alagbedé, mãe de Ogum Akorô Onigbé, após a retirada 
de Ogum Alagbedé para a cidade de Ifé Irê tornou-se 
esposa de Oxaguiã, mãe de Ogunjá e Oxóssi Inle, tem 
ligação com Ogum, Oxaguiã, e Oxóssi, vive perto das 
praias no encontro das águas com as pedras, guardiã dos 
arrecifes, traz na cintura um facão e todas as 
ferramentas de Ogum, é a guerreira do castelo de 
Olokun (que é a grande ancestral mãe de todas as 
Yemanjá), porta a espada da morte o alfanje, por isso 
também tem o poder de ceifar a vida, só sai á noite, 
sendo considerada a Yemanjá da Noite, Senhora das 
Sete Estrelas, é considerada violenta e severa. Senhora 
das águas que ninguém segura, as águas violentas, que 
saem arrastando tudo, guerreira como Yansã, Dona do 
canto mais alto e profundo, diz à lenda que Ogunté 
chamava Ogum Alagbedé, com um canto agudo, que podia 
ser ouvido de qualquer parte. 
COMIDAS> sua maior quezila é a pata, come carneiro e 
todos os bichos machos castrados na hora do sacrifício, 
come com seu filho Ogum nos campos e caminhos, e 
come as comidas de Yemanjá Yemowô. 
VESTIMENTA> veste o azul noite, cristal, verde e 
branco, traz um abebê, mas esconde-o nas costas 
quando puxa a espada de guerra, usa capacete, peitaça, 
adê, escudo, adornos com seus tons de azul noite, verde 
e prateado, traz em seu adê as sete estrelas da noite. 
Ogunté não gosta do azul claro.

Uns dizem que vem da terra de Oyo; e outros, de Mina 
(versão de Cuba)."Yemanjá Okuté ou Okuti" Senhora do 
azul noite, esta nos recifes da costa."Porteira de 
Olokun". O mesmo se acha no mar, no rio, no lago, e no 
mato. Geralmente por ser do monte se assenta em 
pedra de ametista e não em pedra do mar."Esta 
Yemanjá trabalha muito". É uma amazona terrível. O 
rato pertence a ela. Como envia mensagens a seus 
homens e pode transformar-se em rato pra os visitar, 
ela teme o cachorro. É de carácter violento, muito 
severa e não perdoa. Vive dentro no mato virgem. É 
feiticeira, expert em preparar afoxé. (pós mágicos, que 
preparam-se com seivas de animais, usados para o bem. 
Gosta de dançar com um majé enroscado nos braços.

São seus os corais e madrepérolas.
Em Xiré de Ogunté sempre entra Oxaguiã seu marido

FLORES: Flor da água, violeta, rosas brancas. 
PERFUME: Verbena.
ANIMAIS: Carneiro, galo, pomba, galinha de Angola, 
tartaruga, galinha.
SAUDAÇÃO  saúdam-na assim: Omí o Yemayá, Omí Lateo, 
Omí Yalodde

Arquétipo dos filhos de Iemanjá Ogunté

Arquétipo dos filhos de Iemanjá Ogunté -> Fundamento 
com Ogum
De todas as Iemanjás são as mais trabalhadoras 
inteiramente dedicadas, são pessoas extremamente 
competentes, capazes e correctas, pois sua organização e 
mania de limpeza saltam aos olhos. São, como todas as 
qualidades de Iemanjá, extremamente ligadas à família e 
cuida dela sempre como a cabeça. Amigas, apesar de não 
muito constantes. Como amantes são esporádicas. Gostam 
mais do trabalho que do sexo. Dentro do culto sempre se 
destacam, pois tem uma grande capacidade de liderança e 
conhecimento. São pessoas que procuram o saber, 
procuram aprender, pois são interessadas e atenciosas. 
Grandes anfitriãs, ouvintes e conselheiras. Sabem 
exactamente aquilo que querem da vida, por isso estão 
sempre trilhando o caminho que melhor lhe convêm. 

Teoper
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Cheguei ao TUPOMI á cinco anos atrás. Já passaram cinco anos… 

Curioso é o facto, que não fazia a mais pequena ideia do local para onde ia, onde ficava… não tinha 
referências, pois nunca tinha passado por aqui, e pouco depois dou por mim á porta do TUPOMI… desde esse 
dia, e pela forma como aqui cheguei, percebi que tinha finalmente encontrado aquilo que eu procurava, sem 
saber o quê, e que encontrei por que de alguma forma, fui guiada para cá. Sei que procurava algo que me 
desse paz, que me ensinasse a encontrar o caminho certo e a ser um bom ser humano. Eu ouvia “uma 
vozinha, muito baixinha, dentro do meu coração, que me dizia quase todos os dias, “este não é o caminho 
certo… procure o seu caminho…”. Eu não queria, não sabia como fazer para o encontrar, mas sabia que estava 
na hora de o procurar, e encontrei! Com a Luz de NOSSO PAI DO CÉU, eu encontrei! Assim mesmo, quando 
daqui saí nesse dia, pensei “ Bom, é muito boa a sensação de paz, de leveza que tenho neste momento, 
contudo não vou fazer disto regra, e não venho para cá todas as semanas, nem pensar… não gosto de 
obrigações!”.

Como nós não nos conhecemos a nós próprios…! e muito mais grave ainda, como desconhecemos o 
PODER e o AMOR do NOSSO PAI DO CÉU?!....
Vejam, que a partir desse dia eu contei, literalmente, as horas que faltavam para poder regressar no sábado 
seguinte! E quando não posso vir, o aperto e a ansiedade alojam-se no meu coração e eu fico triste… não 
devo, mas fico…  mas logo de seguida as imagens, as emoções das sessões anteriores e a protecção dos 
meus guias,  serenam o meu coração.
Depois de tudo o que já recebi, oferecido pelo NOSSO PAI DO CÉU, através dos ORIXÁS e das ENTIDADES 
desta casa, e que todos os dias, agradeço, recebo ainda a grande bênção de ser considerada um membro da 
Grande Família TUPOMI… ás vezes, ( muitas) pergunto-me se serei merecedora do Imenso AMOR e 
Misericórdia que o NOSSO PAI DO CÉU tem por mim… mas MAIOR QUE DEUS NÃO HÁ! Por isso agradeço. 
Agradeço muito!
 Eu sou crente! acredito no Amor, na Amizade, na Lealdade, na Honestidade, na Humildade e nas Pessoas! 
Posso ser apenas uma idealista, contudo vou continuar a ser assim, pois agora sei que este é o Caminho 
certo.

Não sou boa com palavras, não sou poeta, mas também não sou muito boa comunicadora…fico com 
vergonha, acanhada, receio que me entendam mal… e talvez por isto mesmo, posso alguma vez ter 
desrespeitado alguém, se o fiz em algum momento com qualquer um de vós, ou alguém que conheçam, peço 
perdão, de coração. Perdoe quem alguma vez o sentiu, porque nunca em momento algum, foi essa a minha 
intenção.
Que me perdoe também quem comigo não concordar, mas eu sou a mulher mais feliz do mundo!...tenho um 
marido que amo, um filho que adoro e uma Família que me trata tão bem, e que amo de coração… A FAMÍLIA 
TUPOMI. Creio que pode haver alguém tão feliz como eu, contudo não existe ninguém mais feliz do que eu.

Não sei, como não sabe ninguém, viver sem a sua família. Não sei quantificar, por não haver medida, a 
Admiração e o respeito que tenho pela Grande MÃE desta Família. 

Eu já não tenho mais nenhuma família… (para além dos meus dois rapazes!) Agora, ganhei uma Grande !! 
Não saberia já, viver sem a minha FAMÍLIA TUPOMI!

Obrigada pela Amizade e carinho que me dedicam, CREIAM que vos é absolutamente retribuída.
Como em todas as famílias, podem SEMPRE contar comigo.

Um grande beijo no coração de cada um de vocês.
Autor: o meu coração

PARA A MINHA FAMÍLIAPARA A MINHA FAMÍLIA
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Zé Pelintra – o meu padrinhoZé Pelintra – o meu padrinho

Seu Zé Pelintra e a sua falange, assim como 
outros Guias que trabalham no Catimbó, 
trabalham também na Umbanda.
Apesar da ser boémio e malandro, este ente de 
Luz, trabalha com seriedade.
É conhecido como o Advogado dos pobres.
Seu Zé é um espírito desencarnado o qual lhe foi 
confiada a missão espiritual de trabalhar para a 
prática da caridade e para o progresso da 
humanidade.
Seu Zé nos lembra que é preciso brincar com a 
vida para, assim, combater com eficácia a própria 
morte

Zé Pelintra formou uma bela falange de malandros 
que vêm ajudar aqueles que necessitam. Os 
Malandros são entidades amigas e de muito 
respeito.

Entidades de Luz, carismáticas, chegam nos 
terreiros de Umbanda com seu samba no pé, seu 
cigarro na boca, chapéu de panamá de lado com 
toda a ginga de um malandro.

A sua presença é sempre sinónimo de muita 
alegria e com excelente vibração e muita 
disciplina é o que não falta. Procura sempre 
trabalhar com seus camaradas e, ás vezes por ser 
muito festeiro, gosta de uma roda de amigos para 
conversar e ensinar o que traz do Astral.

Atende a todos sem distinção, ricos ou pobres, 
brancos ou negros, idosos ou jovens.

A principal história que seu Zé quer escrever, á a 
da CARIDADE   e, que ela seja praticada e que 
passem os bons exemplos de pai para filho, de 
amigo para amigo, de parente para parente, a fim 
de que possa existir uma corrente inesgotável 
de Amor ao próximo.

Malandro não é Exu embora possa vir nessa 
linha

SALVE SEU ZÉ PELINTRA!
 SALVE OS MALANDROS !

SALVE A MALANDRAGEM!

Breves anotações sobre o seu Zé Pelintra

Zé Pelintra, tem como característica principal, a malandragem, o 
amor pela noite. Tem uma grande atracção pelas mulheres, 
principalmente pelas prostitutas, mulheres da noite, além de outras 
características que marcam a figura do malandro.  " SEU ZÉ " José 
Gomes da Silva, nascido no interior de Pernambuco, era um negro 
forte e ágil, grande jogador e bebedor, mulherengo e brigão. 
Manejava uma faca como ninguém, e enfrentá-lo numa briga era o 
mesmo que assinar o atestado de óbito. Os polícias já sabiam do 
perigo que ele representava. Dificilmente encaravam-no sozinhos, 
vinham sempre em grupo e mesmo assim não tinham a certeza de 
não saírem bastante prejudicados das lutas em que com ele se 
envolviam. Não era mau de coração, muito pelo contrário, era bom, 
principalmente com as mulheres, as quais tratava como rainhas. 
Sua vida era a noite, sua alegria as cartas, os dados, a bebida, a 
farra, as mulheres e por que não, as brigas. Jogava para ganhar, 
mas não gostava de enganar os incautos, estes sempre dispensava, 
mandava-os embora, mesmo que precisasse dar uns cascudos 
neles. Mas ao contrário, aos falsos espertos, aqueles que se 
achavam mais capazes no manuseio das cartas e dos dados, a 
estes enganava o quanto podia e os considerava como os 
verdadeiros otários. Incentivava-os ao jogo, perdendo de propósito 
inicialmente, quando as apostas ainda eram baixas e os limpando 
completamente ao final das partidas. Isso bebendo aguardente, 
cerveja, vermouth, e outros alcoólicos que aparecessem. Esta 
entidade anda pelo mundo, suas manifestações apresentam-se em 
todos os cantos da terra. Terno Branco e gravata e a navalha, arma 
branca comum entre os malandros. Bebem de tudo, da cachaça ao 
whisky, fumam na maioria das vezes cigarros, mas utilizam 
também o charuto. São cordiais, alegres, dançam a maior parte do 
tempo e gostam de usar chapéus Panamá. Podem se envolver com 
qualquer tipo de assunto e têm capacidade espiritual bastante 
elevada para resolvê-los, podem curar, desamarrar, desmanchar, 
como podem proteger e abrir caminhos. Têm sempre grandes 
amigos entre os que vão visita-los em suas sessões ou festas. 
Ainda que tratado muitas vezes como Exu, Zé Pelintra não é Exu.  
Tranca Ruas e Zé Pelintra, são dois grandes companheiros, Tranca 
Ruas na Encruza e Zé Pelintra no Terreiro. No Nordeste do Pais, 
mais precisamente em Recife, ainda que nas vestes de um 
malandrão, a figura de Zé Pelintra, tem uma conotação 
completamente diferente. Lá, ele é doutor, é curador. É Mestre e é 
muito respeitado. Em poucas reuniões não aparece seu Zé. Lá vem 
Zé, lá vem Zé, Lá vem Zé, lá da Jurema. Lá vem Zé, Lá vem Zé, Lá 
vem Zé do Juremá. A Jurema aqui cantada, é o local sagrado onde 
vivem os Mestres do Catimbó, religião forte do Nordeste, muito 
aproximada da Umbanda, mas que mantém suas características 
bem independentes. Na Jurema, Seu Zé, não tem a menor 
conotação de Exu, a não ser quando a reunião é de esquerda, por 
que o Mestre tem essa capacidade, tanto pode vir na direita quanto 
na esquerda. Quando vem na esquerda, não é que venha para 
praticar o mal, é justamente o contrário, vem revestido desse tipo 
de energia para poder cortar com mais propriedade as 
negatividades e assim ajudar mais facilmente aos que dele 
necessitam. No Catimbó, Seu Zé usa bengala, mas pode ser 
qualquer cajado, fuma cachimbo e bebe cachaça. Dança Côco, 
Baião e Xaxado, sorri para as mulheres, abençoa a todos, que de 
maneira carinhosa e respeitosa o abraçam, chamando-o de " Meu 
Padrinho "

Teoper
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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.

No Brasil encontramos vários caminhos de fé de matriz africana. Em Portugal, 
propriamente no distrito do Porto e nas terras da Maia, fica localizado o TUPOMI – 
Templo de Umbanda Pai Oxalá e Mamãe Iansã. Com acesso rápido através da Via 
Norte de carro ou por metro até a estação do Castêlo da Maia. 
Não é muito fácil de encontrar, mas os caminhos ficam abertos quando se  tem fé.
            À chegada, descemos por uma pequena estrada de chão batido até uma 
casa de ar simples caiada de branco, tendo ao alto uma bandeira branca hasteada. 
Imponência de quem tem raízes e conhece a nação Angola. 
            Logo à entrada somos recebidos por um senhor simpático que nos 
encaminha para uma sala ampla com bancos onde poderemos aguardar pelo 
começo dos trabalhos. À esquerda vemos uma sala com algumas pessoas 
vestidas de branco, com certeza são os médiuns que irão trabalhar e dar lugar às 
entidades. À direita, lugar para o qual fomos encaminhados, já se encontram 
algumas pessoas a espera de descobrir o que o presente significa e o que o futuro 
lhes reserva…
            Ansiosos, ficamos curiosos pelo que vai acontecer, uma vez que não 
sabemos nem vemos o que se passa atrás da cortina. O coração começa a bater 
forte com a aproximação das 16 horas.

Pouco tempo depois começamos a ouvir o som de um atabaque.....alguém que com 
certeza começa a aquecer os nossos corações e acalmar os nossos pensamentos.
            O som começa a ficar mais intenso e por momentos pára, pois inicia um 
cântico calmo, uma prece para a abertura da sessão. Não vemos nada ainda, pois a 
cortina continua fechada. O que acontece lá???
            O atabaque fica mais intenso juntamente com os cânticos. A qualquer 
momento a cortina vai ser aberta. E é isso que acontece quando menos esperamos. 
É quando nos deparamos com a energia que emana lá de dentro. A concentração e 
a devoção em favor das Divindades se fazem presente. 
Ficamos surpresos pela beleza da organização, todos de roupa branca e da sintonia 
das vozes e atabaques.
           Em círculo começam a dançar com vibração, onde a caridade é a porta de 
entrada para aqueles que precisam de uma palavra de conforto. Em seguida, 
ouvimos os pontos de cada Divindade e os médiuns neste momento dançam como 
se representassem a própria Divindade ora com passos rápidos ora com passos 
lentos e os nossos corações voltam a bater ainda mais forte…
           Terminada esta primeira parte, vemos cada médium retornar ao seu lugar 
inicial na grande roda, isto é, estão preparados e concentrados para deixar que as 
entidades falem por eles. 
Continuamos sentados, ainda não é a hora de entrarmos na grande sala sagrada. 
Ali, estamos a aguardar o momento de falarmos com as entidades. Não sabemos o 
que iremos ouvir, mas sabemos que o que sentimos logo à chegada já foi o 

bastante para compreendermos que  temos algo superior a nós, que nos rege, 
protege e acompanha e que valeu a pena a caminhada. Como disse uma vez um 
certo poeta….“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.”

Salve os Terreiros que o Pai Salve os Terreiros que o Pai 
Oxalá mandou – III parteOxalá mandou – III parte

Flavia Pinto

E urgente corrigir a consciencia.Sejam 
homens que tomam consciencia da 
importancia da missao que DEUS nos 
concede.A UMBANDA e a prova da chegada 
da ERA DO DIA, esperada por milenios.E 
chegada a ERA SAGRADA em que a 
saude ,a harmonia, e ,a prosperidade serao 
concedidas,abundantemente,aqueles que se 
esforçarem em ser homens justos com a 
verdadeira fe voltada para DEUS, para os 
ORIXAS e ENTIDADES. 

O sentimento de sinceridade de ir 
acumulando, aos poucos,pequenos 
esforços,reflecte-se no sentimento de 
humildade. Quanto mais 
caridade,espontanea praticarmos e virtudes 
ocultas acumularmos,maior sera a 
recompensa de DEUS.Para os 
UMBANDISTAS que vivem na propagaçao e 
na pratica do Principio da Verdade Divina, 
nao havera velhos nem jovens,pois todos se 
irao igualar na alegria. 
Badalai,..UMBANDA..PAZ ..AMOR..LUZ..,ao 
sino dos Ceus. 

E todas as pessoas adormecidas 
despertarao. Se todos mantivermos a 
vibraçao positiva de forma fluente em nosso 
coraçao a nossa alegria de viver 
aumentara.E a cada vez que eliminarmos 
karma estaremos sendo purificados. Eis a 
chave para acumularmos SAUDE 
HARMONIA PROSPERIDADE AMOR e 
muita LUZ... 

Maria José Maia

É urgenteÉ urgente
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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; Europan; Lojinha da 

Xana; Talho Sá da Bandeira.

O nosso agradecimento especial, este mês é
para o Talho Sá da Bandeira dado que é com o 
contributo destes colaboradores que nos é 
assegurado todas as semanas a carne para a 
nossa sopa, o que contribui para a confecção 
da nossa sopa que em noites frias é um 
aconchego para o estomâgo dos nossos 
utentes. Mais uma vez, Muito Obrigado.

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.

Teoper

3ª Parte do artigo sobre “Hierarquia na Umbanda” Umbanda e Candomblé

Uma Casa de Santo, seja de Umbanda ou Candomblé alem dos filhos de Santo tem 
outros participantes que dão suporte aos trabalhos.

Cambono -  (O grande anónimo do Terreiro) – É que em todas as obrigações 
modestas do Terreiro, é o grande trabalhador anónimo. Lembra-se que o Cambono, 
ainda não é um iniciado, não é feito no Santo é um ajudante. Serve muitas vezes as 
entidades com muito Amor e aprende com elas imenso e, serve de ponte entre a 
Entidade e o consulente como se fosse um tradutor do que a entidade nos 
transmite.

Eboni (Ebâni: Ebami) – Todas as pessoas feitas no Santo que tenham mais de sete 
anos de feitura

Ialaxê -  Aquela que cuida dos Axés dos Orixás, como os pós, os pigmentos, as 
ferramentas.

Jibona -  Responsável pelos Abiãs recolhidos para a iniciação e pelos ensinamentos 
que este recebe durante o período de recolhimento. Também chamadas de “Mães 
Criadeiras”

Dagã – Sidagã – Adajan ou Cambono-de-Ebó – Responsáveis pelo culto de Exu, 
especialmente pelo Padê. Subordinado directamente á Mãe de Santo, sendo o único 
responsável por todas as entregas negativas do Terreiro.

Iyabassê – É a encarregada de preparar as comidas ritualistas da Umbanda e do 
Candomblé. É uma Yaô com uma função de prestígio.

Cota – Subordinada e substituta de Iyabassê 

Iaô – Médium (Mulher) com feitura no Santo, com menos de 7 anos de Santo feito.
Cassutês – Médium (Homem) com feitura de Santo com menos de sete anos de 
Santo feito. (nos Candomblés são igualmente chamados de Iaô)

Abiã – Individuo ainda não iniciado que passou apenas pela pré-iniciação do bori.
Samba – Médium (Mulher) em desenvolvimento.

Iamoro – Pessoa encarregada de tomar conta dos Yawos que estão fazendo Santo. 
Yamorô é encarregada de levar água do Padè de Exu para fora do Barracão.

Ia/Baba – Efun – Homem ou Mulher que faz a pintura dos Yawõs. (pintura = Efun)

Lembra-se que os nomes podem mudar de acordo com a Nação, mas exercem a 
mesma função, havendo algumas vezes, pequenas diferenças devido á forma de 
culto de cada Nação. Este trabalho não pretende de uma forma estática, mostrar 
os vários nomes da corrente hierárquica de cada Terreiro, por isso a Umbanda é 
rica e multidisciplinar, que segue o rumo que os seus mentores espirituais decidam. 
Não há rigidez, até porque de Terreiro para Terreiro o culto é diferente em alguns 
aspectos estruturais, mas seguindo sempre o rumo da nossa religião.

Por isso, neste trabalho, enquanto pesquisei nas várias Casas de Santo e de Nação, 
vi a diversidade da Umbanda e do Candomblé e, senti a riqueza que existe na 
firmeza dos preceitos e fundamentos da Umbanda.

Diferentes, mas iguais no caminho da Luz
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