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Pai António em PortugalPai António em Portugal

Toda esta caminhada espiritual de sucesso  de 
Pai António, tem vindo a inspirar os seus 
filhos na sua caminhada , como a Mãe Elsa, 
que vê nele a sua principal influência, tentado 
sempre seguir os caminhos de seu Pai, e 
transmiti-los os seus filhos no TUPOMI.

Mãe Elsa, começou a desenvolver a sua 
mediunidade a mais de 20 anos no Terreiro 
do Pai António, em uma caminhada espiritual 
pautada de dedicação, perseverança, respeito 
e humildade, o que permitiu que o TUPOMI 
se torna-se na grande casa que é hoje, dando, 
assim, grande orgulho ao Pai António, dado 
que esta também é a casa dele, que ele vê 
crescer e desenvolver nas mãos da sua filha, 
tornando-se um dos maiores orgulhos da vida 
espiritual de António Cassiano.

Assim, toda a evolução que o TUPOMI tem 
vindo a alcançar, deve-se a exemplo como o 
Pai António, que são tomados pelos nossos 
lideres espirituais, que zelam pelos seus 
filhos, pelas entidades e Orixás de todos e 
pela nossa casa, que vem demonstrar que é 
no respeito pelo princípios universais e 
espirituais, da humildade, da caridade, do 
amor ao próximo e da compreensão mutua 
que a evolução espiritual e a 
desmaterialização das pessoas acontecem, é 
não é a tentar ludibriar as pessoa que os 
objectivos espirituais são alcançados, isso só 
faz com que as pessoas fiquem mais longe a 
sua espiritualização.
Assim, todos nós agradecemos ao Pai 
António pelo grande exemplo que este tem 
vindo a ser aos nossos líderes espirituais 
que nos ajudam a nossa espiritualização 
no caminho da luz e tenhamos em nossos 
corações a caridade, a compreensão e o 
amor ao próximo. 

JornalJornal
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Este mês será um mês de grande alegria para 
todos membros da comunidade religiosa do 
Tupomi, dado que teremos o prazer de receber o 
grande orientador e mentor da nossa Ialorixá, 
Mãe Elsa, o nosso Babalorixá, Pai António.

É com grande orgulho e entusiasmo que 
aguardamos ansiosamente a chegada de nosso 
Pai, que já esteve presente em nossa casa por 
dos momentos, primeiramente, em 2004, para a 
confirmação e realização de todos os 
fundamentos do TUPOMI, e uma segunda vez 
em 2007, acompanhado da Mãe Adriana, para a 
realização da feitura de Santo de Pai Artur e Pai 
Diogo.

Agora, em 2010, Pai António volta a nossa casa, 
mais uma vez na companhia de Mãe Adriana 
para nos visitar e integrar todos os trabalhos que 
serão realizados ao longo do mês.

Pai António, iniciou a sua caminhada espiritual 
muito novo, dado que enquanto menino, com 
apenas cinco anos de idade, começou a revelar a 
sua mediunidade e a sua capacidade de cura 
com a força das suas entidades e da sua 
espiritualidade. Com o passar dos anos, depois 
da sua ida para a cidade de São Paulo, deixando 
o interior paulista, continuo a desenvolver a sua 
mediunidade, chegando a Babalorixá e 
fundando a Templo de Umbanda Pai Oxalá, 
Caboclo Lírio Branco e Pai Joaquim de Angola.
Pai António, na sua vida profissional foi taxista, 
mas com o passar dos anos, por força das 
entidades e dos seus Orixás, deixou a sua vida 
profissional, e dedicou-se e entregou-se de 
corpo e alma a Umbanda e ao Candomblé, 
dedicando-se apenas a actividade religiosa, 
semeando a caridade ao próximo como 
princípio fundamental da sua casa. 
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Jornal Exercito de Oxalá O Orixá do mêsO Orixá do mês

Oxumarê, filho mais novo e preferido de Nanã, irmão de Omulu. É uma 
entidade branca muito antiga, participou da criação do mundo enrolando-se 
ao redor da terra, reunindo a matéria e dando forma ao Mundo. Sustenta o 
Universo, controla e põe os astros e o oceano em movimento. Rastejando 
pelo Mundo, desenhou seus vales e rios. É a grande cobra que morde a 
cauda, representando a continuidade do movimento e do ciclo vital.  Sua 
essência é o movimento, a fertilidade, a continuidade da vida. A 
comunicação entre o céu e a terra é garantida por Oxumarê. Leva a água 
dos mares, para o céu, para que a chuva possa formar-se – é o arco-íris, a 
grande cobra colorida. Assegura comunicação entre o mundo sobrenatural, 
os antepassados e os homens e por isso à associa do ao cordão 
umbilical.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 a dualidade é o conceito 
básico associado a seus mitos e a seu arquétipo.Essa dualidade onipresente 
faz com que Oxumarê carregue todos os opostos e todos os antônimos 
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, sendo atribuído a Oxumarê o poder de regular as chuvas e as 
secas, já que, enquanto o arco-íris brilha, não pode chover. Ao mesmo 
tempo, a própria existência do arco-íris é a prova de que a água está sendo 
levada para os céus em forma de vapor, onde se aglutinará em forma de 
nuvem, passará por nova transformação química recuperando o estado 
líquido e voltará à terra sob essa forma, recomeçando tudo de novo: a 
evaporação da água, novas nuvens, novas chuvas, etc.
Nos seis meses subseqüentes, o Orixá assume forma feminina e se 
aproxima de todos os opostos do que representou no semestre anterior. É 
então, uma cobra, obrigado a se arrastar agilmente tanto na terra como na 
água, deixando as alturas para viver sempre junto ao chão, perdendo em 
transcendência e ganhando em materialismo. Sob essa forma, segundo 
alguns mitos, Oxumarê encarna sua figura mais negativa, provocando tudo 
que é mau e perigoso.
Na verdade, o que se pode abstrair de contradições como as que apresenta 
Oxumarê é que este é o Orixá do movimento, da ação, da eterna 
transformação, do contínuo oscilar entre um caminho e outro que norteia a 
vida humana. É o Orixá da tese e da antítese. Por isso, seu domínio se 
estende a todos os movimentos regulares, que não podem parar, como a 
alternância entre chuva e bom tempo, dia e noite, positivo e negativo. 
Conta-se sobre ele que, como cobra, pode ser bastante agressivo e violento, 
o que o leva a morder a própria cauda. Isso gera um movimento moto-
contínuo pois, enquanto não largar o próprio rabo, não parará de girar, sem 
controle. Esse movimento representa a rotação da Terra, seu translado em 
torno do Sol, sempre repetitivo- todos os movimentos dos planetas e astros 
do universo, regulados pela força da gravidade e por princípios que fazem 
esses processos parecerem imutáveis, eternos, ou pelo menos muito
duradouros se comparados com o tempo de vida médio da criatura humana 
sobre a terra, não só em termos de espécie, mas principalmente em termos 
da existência de uma só pessoa. Se essa ação terminasse de repente, o 
universo como o entendemos deixaria de existir, sendo substituído 
imediatamente pelo caos. Esse mesmo conceito justifica um preceito 
tradicional do Candomblé que diz que é necessário alimentar e cuidar de 
Oxumarê muito bem pois, se ele perder suas forças e morrer, a 
conseqüência será nada menos que o fim da vida no mundo. 

Seu domínio se estende a todos os movimentos regulares que não podem 
parar, como a alternância entre o dia e a noite, o bom e o mal tempo (chuvas) 
e entre o bem e o mal (positivo e negativo). Enquanto o arco-íris traz a boa 
notícia do fim da tempestade, da volta do sol, da possibilidade de 
movimentação livre e confortável, a cobra é particularmente perigosa para 
uma civilização das selvas, já que ela está em seu habitat característico, 
podendo realizar rápidas incertas. 
Pierre Verger acrescenta que Oxumarê está associado ao misterioso, a tudo 
que implica o conceito de determinação além dos poderes dos homens, do 
destino, enfim: É o senhor de tudo o que é alongado. O cordão umbilical, que 
está sob seu controle, é enterrado geralmente com a placenta, sob uma 
palmeira que se torna propriedade do recém-nascido, cuja saúde dependerá da 
boa conservação dessa árvore.

CARACTERÍSTICAS
Saudação- ARROBOBÔ – Dia da Semana – Terça Feira; Cor – Verde e 
Amarelo; Data Comemorativa – 24 de Agosto – Sincretismo – S. Bartolomeu 
– Fio de Contas – Verde e Amarelo

ATRIBUIÇÕES
Oxumarê, é a renovação continua, mas em todos os aspectos e em todos os 
sentidos da vida de um ser. É a renovação do amor na vida dos seres. E onde o 
amor cedeu lugar à paixão, ou foi substituído pelo ciúme, então cessa a 
irradiação de Oxum e inicia-se a dele, que é diluidora tanto da paixão como do 
ciúme. Ele dilui a religiosidade já estabelecida na mente de um ser e o conduz, 
emocionalmente, a outra religião, cuja doutrina o auxiliará a evoluir no 
caminho reto.
LENDA DE OXUMARÊ - ORIXÁ DO ARCO-ÍRIS !!! 
Certa vez, Xangô viu Oxumarê passar, com todas as cores de seu traje e todo o 
brilho de seu ouro. Xangô conhecia a fama de Oxumarê não deixar ninguém 
dele se aproximar. Preparou então uma armadilha para capturar Oxumarê. 
Mandou uma audiência em seu palácio e, quando Oxumarê entrou na sala do 
trono, os soldados chamaram para a presença de Xangô e fecharam todas as 
janelas e portas, aprisionando Oxumarê junto com Xangô. Oxumarê ficou 
desesperado e tentou fugir, mas todas as saídas estavam trancadas pelo lado de 
fora.  Xangô tentava tomar Oxumarê nos braços e Oxumarê escapava, 
correndo de um canto para outro. Não vendo como se livrar, Oxumarê pediu a 
Olorum e Olorum ouviu sua súplica. No momento em que Xangô imobilizava 
Oxumarê, Oxumarê 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 Oxumarê. Assim livrou-se Oxumarê do assédio 
de Xangô. Quando Oxumarê e Xangô foram feitos Orixás, Oxumarê foi 
encarregado de levar água da Terra para o palácio de Xangô no Orum (céu), 
mas Xangô não pôde nunca aproximar-se de Oxumarê.
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Pai Diogo de Oxossi
(in axiologia afro-brasileira)

Jornal Exercito de OxaláUmbanda, é Religião!Umbanda, é Religião!

A Umbanda como religião tem vindo a assistir um difícil percurso na História, 
mas o que é certo, é que com a força das entidades e dos Orixás, em um 
trabalho realizado como dedicação e amor ao próximo, todos os desafios 
impostos a nossa religião têm vindo a ser ultrapassados.

Durante 50 anos, realizou-se no Estado de São Paulo, no Brasil, a grandiosa 
festa em honra à São Jorge, mas porque esta festa? Porque que ela existiu? 
Porque terreiros de todo o Brasil e do Estrangeiro se mobilizaram a estar 
presentes nesta festa durante 50 anos?

São Jorge, o Orixá Ogum, teve um papel fulcral e fundamental naquilo que é a 
Umbanda hoje. Dado que, no tempo da ditadura e antes de 1957, a religião era 
fortemente perseguida no Brasil pelas autoridades judicias, sendo prova viva 
disso o actual Presidente da União de Tendas de Umbanda e Candomblé do 
Brasil, o Pai Jamil Rachid, que em um momento de desespero onde a Policia 
perseguia todos os terreiros do Brasil, e o governo brasileiro não aceitava a 
Umbanda como religião, incitando contra ela denominações de ceita e 
bruxaria, não reconhecendo a sua posição religiosa, realizou uma promessa a 
Ogum, da qual se a Umbanda triunfa-se sobre as perseguições policias 
realizaria durante 50 anos uma grandiosa festa em sua honra como forma de 
agradecimento a fim de juntar o máximo de umbandistas possíveis para honrar 
São Jorge, o Orixá Ogum.

O que é certo, é que a Umbanda triunfou, e hoje é uma religião reconhecida 
pelo governo brasileiro, bem como pela comunidade religiosa em geral no 
Brasil e no estrangeiro através do Vaticano, que na pessoa de João Paulo II, 
reconheceu a Umbanda como religião face o Estado da Santa Sé.

Mas sem dúvida, que até hoje um dos pontos mais altos da nossa comunidade 
religiosa aconteceu na viragem do segundo milénio para p terceiro, onde o Pai 
Jamil Rachid, Presidente da União de Tendas de Umbanda e Candomblé do 
Brasil, foi convidado pela Legião da Boa Vontade brasileira, a LBA, a 
representar as religiões afro-brasileiras na ONU, a Organização das Nações 
Unidas.

O porque dessa importância? 

A ONU foi fundada em 1947, após a segunda guerra mundial, esta afirma-se 
no quadro internacional como a principal organização nacional de 
reconhecimento de nações, instituições e outras organizações, entre elas as 
ONG`s, organizações não governamentais. 

Para além disso, tem vindo a desenvolver medidas de paz por todo o globo, e, 
pelo simples facto de ser a principal fonte de Direito Internacional Publico, a 
ONU em si é fonte de Direito, desde as convenções originárias, e mesmo ao 
nível do Direito derivado com as suas resoluções que vinculam todos os países 
do mundo. Influenciando-os e levando a cabe o respeito e o vinculismo a 
maior Organização Mundial do Mundo. 

Desta forma, Pai Jamil Rachid, quando foi a ONU na viragem do milénio, 
defender as religiões de origem afro-brasileiras, alcançou o reconhecimento da 
religião pela organização, fazendo com que a aceitação da religião passa-se da 
conjuntura interna brasileira para o quadro internacional levando a que a 
religião venha a assistir a sua difusão internacional sob protecção da ONU, 
que como organização internacional, deve de tomar posições perante os 
Estados contrariando algum tipo de discriminação religiosa que tenha contra a 
nossa religião.

Jamil Rachid ou Jamil de Omolu, cresceu no seio de uma 
família Ortodoxa , pois sua mãe era da Igreja Maior Ortodoxa 
Maronita,  medium de incorporação na  desde 1948, por motivo 
de saúde foi iniciado no Candomblé por Tata Fomotinho,  em 

1959.Pai Jamil é presidente da União de Tendas de Umbanda e 
Candomblé do Brasil e representante mundial da Umbanda.Pai 
Jamil representou a Umbanda e as religiões afro-brasileiras na 

Conferência de Cúpula da Paz Mundial para o Milénio, 
realizada em 28 de Agosto de 2000, na sede da ONU , em Nova 

Iorque. 

José Diogo Conde

“A pirâmide do Templo da Boa Vontade transmite uma imantação 
para o fortalecimento do perispírito e do Anjo da Guarda de cada Ser 

Humano. Parabéns ao nosso Irmão Paiva por dar de presente ao 
Brasil este grande monumento. Estamos nós, de mais de 38 mil tendas 
de Umbanda, só de São Paulo, ao lado da LBV. Quando Paiva Netto 

traz o Ecumenismo às religiões, à união das crenças, ele está 
recebendo as bênçãos diretamente de Deus”.

Agradecimento de Pai Jamil Rachid á LBV pela presença na ONU

E sem duvida que o evidente já não poder ser negado, a Umbanda como 
religião é universal , é do mundo, é de todos, é para todos. O mundo esta 
assistir uma nova grande revolução ideologica, a procura por um caminho 
espiritual de evolução e de espiritualização faz com que as pessoas procurem 
alternativas a aquilo que conhecem e que não responde as suas necessidades.

A Umbanda esta no Mundo como religião, sempre de braços abertos para que 
todos pensem e reflitam como querem o dia que logo vai nascer. E o melhor 
caminho a seguir para a sua espiritualização.

Assim, apesar de todos os desafios impostos a nossa religião, ela tem vencido e 
tirado de cada cruzada da sua defesa  mais força e mais movimentos de 
revolução ideologica.

Neste ambito, mas do que um um reconhecimento, a Umbanda na ONU, 
representa a universalização da religião pelo mundo afora, este momento é a 
Umbanda no mundo entrenhada em culturas fortemente marcadas por 
ideologicas religiosas conservadoras, causando uma verdadeira religião, e o 
TUPOMI como sob-sede na Europa da União de Tendas de Umbanda e 
Candomble do Brasil, esta a ter um papel activo na Europa ,quanto a difusão da 
Umbanda e dos cultos afro-brasileiros no mundo.
Assim, Pai Jamil orgulha-se de ver que o seu trabalho de anos esta a ser 
recompensado, e que os umbandistas seguem os seus exemplos por todo o 
mundo.

O reconhecimento da Umbanda na ONUO reconhecimento da Umbanda na ONU
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Jornal Exercito de Oxalá Acontece na nossa casa...Acontece na nossa casa...

O que significa “fechar o corpo”?  
O fechamento de corpo é uma imantação de nossos centros de 
força que impede a acção de factores exteriores.  Ao magnetizar 
os centros de força, cria um “escudo protector”, o qual protege 
sem desrespeitar a lei da sintonia, visto que continua sujeito às 
conexões e afinidades que cria através de seu campo mental. 
Devemos, assim, estar conscientes de que, ao passar pelo 
fechamento de corpo, não estamos livres da sintonia que 
atraímos.  Se soubermos, no entanto, nos  utilizar da carga 
energética adicionada em nossos plexos, poderemos dinamizar a 
nossa vitalidade em um potencial assustador, uma vez que os 
nossos chacras estão em perfeito funcionamento devido à 
imantação. 

  
“através do fechamento do corpo, ele pode nos livrar 
de tudo, menos de nós mesmos”  
Sr. José Pilintra 
Texto ditado por Exu-Mirim a Paulo António Garcia - 
18 de Abril de 2003 

 
Porque  “fechar o corpo”?  
Não é um fechamento da morada, não confundir a religião, 
chama-se Umbanda, e com todo o respeito por todas as outras 
religiões, cada uma delas tem as suas orientações e preceitos. 
A ligação entre a matéria e a parte espiritual funcionam em 
simbiose uma não vive sem a outra, a importância do 
fechamento do corpo vem do facto que no dia a dia somos alvos 
de ataques inconscientes ou mesmo consciente. Estes ataques, 
debilitam o nosso estado, podendo mesmo causar a matéria a 
sensação de doença, cansaço, fatiga ausência de 
energia,  situações que podem advir do estado de harmonia 
existente, atraindo espíritos inferiores que se alimentam dessa 
força, mas também ajudam entidades de luz aos seus trabalhos.  
 
Este ritual é essencial para os mediuns, a protecção dada é uma 
ajuda para a caminhada do seu desenvolvimento espiritual. 
O livre-arbítrio é o factor mais complicado de gerir neste 
processo, pode ajudar de forma activa a evoluir, se cuidando da 
sua matéria para ajudar a evolução espiritual ou debilitando a 
matéria prejudicando-a. A ajuda dada a quem recorre a um 
terreiro muitas vezes debilita o mediun, porque as cargas com 
que chegam, não são as melhores, e este, que pertence a uma 
corrente mediun única (no caso do Tupomi), afecta toda a 
corrente, onde também vai buscar a sua força. Aqui, Ogum 
Xerokê, mais uma vez, é um interveniente de protecção quando 
cuida e nos chama atenção do que se passa dentro da nossa casa 
e quando nos prepara para a “luta” contra todas as armas, 
deixando depois a cada um o caminho que irá seguir. É mais 
uma das armas que é dada ao médium para poder caminhar. 

Outras curiosidades? 
Até 1957 este ritual era 
reservado 
exclusivamente aos 
iniciados do Candomblé 
e realizado por muito 
poucas Casas no Brasil.
Desde 1958, milhares de 
de pessoas entre 
simpatizantes, Mães, 
Pais espirituais e 
mediuns receberam esta 
protecção.
Este ritual é sempre 
realizado na sexta-feira 
Santa e é preparado com 
ervas pela  Ialorixá e 
Babalorixá.

Alexandre Gonçalves

Fechamento do CorpoFechamento do Corpo

Desde algum tempo a esta parte que sempre que existe uma paragem dos 
trabalhos na nossa casa aproveitamos para melhorar ou efectuar obras de 
manutenção no Terreiro.

Isso aconteceu uma vez mais no passado mês. 

Após consecutivas giras com o espaço totalmente esgotado, vimo-nos obrigados a 
alargar o espaço destinado a todos aqueles que nos visitam.

Hoje e recuando um pouco atrás, é impensável para aqueles que nos procuram 
pela primeira vez, imaginar que começamos neste mesmo local, apenas com 30 
M2 e com capacidade para 10 visitantes. A seriedade dos trabalhos, a ajuda das 
Entidades e a Força dos Orixás fizeram-nos crescer.
Ano após ano sempre se crescia mais um pouco. E o que mais nos orgulha é que 
toda a obra foi feita pelos filhos da casa, sem ter de recorrer a mão-de-obra 
profissional.

È verdade. É muito reconfortante hoje poder ver que temos uma média de 170 
pessoas assistindo semanalmente ao nosso ritual e que estão confortáveis, sem 
necessidade de ficar na porta esperando pela sua vez para tomar um passe. Até 
quando? Não sabemos, é certo. Mas também não nos preocupa, pois começamo-
nos a habituar a uma obra anual e se tivermos que aumentar de novo, o espaço 
surgirá e a obra nascerá.

Durante o período de obras, existe uma aproximação muito grande entre os filhos 
da casa e realmente só com grande dedicação e esforço de todos as coisas vão 
surgindo naturalmente. E este ano fomos surpreendidos por algumas pessoas que 
embora não façam parte da corrente mediúnica, se prontificaram a ajudar e 
estiveram presentes nos trabalhos.

O TUPOMI hoje tem uma área total de cerca de 500 M2, que incluem uma área 
exterior onde temos uma Cachoeira de Oxum, uma Palhota de Caboclos, um 
Campo Sagrado (onde são tratadas as ervas sagradas), uma Casa de Kura de 
Obaluae e uma Pedreira de Xangô. Temos também uma sala infantil devidamente 
equipada, onde as nossas crianças (filhos dos médiuns) são acompanhadas por 
uma professora durante o decorrer do ritual. Além disso, ainda temos outras áreas 
reservadas para trabalhos de obrigação.

Assim e como podem imaginar, nunca falta trabalho para fazer e sendo dividido 
por todos e feito com amor, não custa realizar.

Toda a obra foi pensada no bem-estar de todos, Médiuns, Entidades, Orixás e 
assistência. Aos Médiuns, ás Entidades e aos Orixás a obra agradou.

 Esperamos também que partilhe da mesma opinião.

Um bem-haja a todos!

Ampliação e melhoramento do Ampliação e melhoramento do 
TerreiroTerreiro

Miguel espirito 
santo



Jornal Exercito de OxaláHoje falamos nós...Hoje falamos nós...

Muitas pessoas confundem tudo e onde 
acontece uma incorporação como sendo 
Umbanda. Existem muitos terreiros; lugares 
onde se cobra pelo trabalho realizado; casas; 
locais que prometem milagres e 
comercializam a fé alheia … e para tudo isso é 
usado o nome da Umbanda! Por esse motivo o 
povo umbandista é descriminado, ironizado. 

Somos julgados e analisados a todo momento 
pois as pessoas nos olham com medo, 
insegurança e desconfiança já imaginando “o 
perigo” que será a convivência com um 
umbandista.Tais factos nos levam, muitas 
vezes, a negar a Umbanda. 

Médiuns com grande capacidade espiritual 
costumam fugir dos centros umbandistas ou 
quando assumem sua religiosidade dentro da 
Umbanda enfrentam o medo do novo, a 
contrariedade da família. Precisamos mudar 
essa imagem negativa da Umbanda e para isso 
temos todos que ter sempre em mente que a 
Umbanda é uma religião que prega as mesmas 
verdades e busca a mesma paz de espírito que 
todas as outras religiões. Umbanda é reforma 
íntima, respeito, dedicação, disciplina e 
superação. 

Umbanda é pureza, simplicidade, força, é a 
conscientização sobre o Bem e o Mal. 
Umbanda não é milagre, mas merecimento. É 
estudo e consciência e não comodismo . É 
respeito à natureza, pois Umbanda é natureza. 

Umbanda é fé, amor, conhecimento, justiça, 
lei, evolução, geração e a prática da caridade 
em todas as formas. É a conscientização de 
que cada pessoa é responsável por suas 
atitudes, que o acto cometido sempre gera 
uma reação resultando , um Bem ou um Mal 
tanto para quem pratica como para quem 
recebe. Umbanda é a consciência de que o 
sentido da vida é a busca da perfeição 
espiritual e material e de que o melhor 
caminho para alcançarmos essa perfeição é a 
prática de boas atitudes ao próximo. Ser 
umbandista é para poucos, é para os fortes e 
determinados!

Eu me orgulho de ser umbandista e com toda 
a convicção, amor e respeito pois sou filha de 
Orixás e Eles estão em mim assim como eu 
estou Neles.

Axé a todos os umbandistas que assumem, 
amam e respeitam nossa bela religião e os 
Sagrados Orixás 

Marta Silva

Qual a minha religião? Qual a minha religião? 
Eu sou UMBANDISTA!Eu sou UMBANDISTA!

Nascemos puros?
Qual a fronteira entre o Bem e o Mal?

Todo o Espírito reencarna puro. É na família, 
que Ele vai aprender a distinguir entre o Bem e 
o Mal.
E como?
Observando o comportamento daqueles que o 
acolheram ( Pais)  e restante família que vive 
com ele.
A forma como é criado e educado nos valores 
que essa família suporta.
Se é uma família estruturada Ele vai observando 
e aprendendo a distinguir o Bom e o Mau.
Se, lhe dão carinho e disciplina, ele aprende que 
existem valores que o vão ajudar a crescer com 
uma consciência pura e recta.
Se cresce numa família destrutora, cheia de 
vícios e linguagem desapropriada, ele, cria 
valores que o conduzem para o Mal.

Mas enquanto o primeiro caso, parece que está 
assegurado o seu crescimento saudável, o 
segundo está condenado?

È lógico, que o crescimento não se dá só através 
da família.
Na escola, os amigos e a sociedade também 
interferem no crescimento e no
conhecimento entre o Bem e o Mal.
O Bem para mim pode ser para o outro um Mal 
e vice-versa.
Tudo depende, não só do crescimento e das 
influências  da sociedade, como também 
depende dos conhecimentos que se vão 
adquirindo.
Nascemos para evoluir.
Nascemos para crescer interiormente.
Nascemos para sermos Felizes.

Então porque teimamos em não crescer 
interiormente?
Porque recusamos sistematicamente em sermos 
Felizes?
Porque não evoluímos?

Crescer interiormente, acarreta sacrifícios, 
dizem uns, impede a realização de desejos dizem 
outros. Pois eu digo, crescer interiormente está 
ao alcance de todos, e só nos conduz à 
Felicidade plena.

Deus, não impede os seus filhos de se 
divertirem. Não condena. Deu-nos o livre-
arbítrio. Nós na busca da Felicidade é que temos 
que saber, recusar tudo que é excesso.
Temos que aprender cuidar do corpo e da Alma.

O Bem dá-nos Felicidade. Dá-nos o suporte para 
que a nossa consciência não nos condene.

O Mal, incomoda. Traz-nos a Infelicidade. A 
nossa consciência nos atrapalha.
Sim, a consciência nos chama a atenção.

Quantas vezes o Espírito, tente libertar-se do 
corpo que o suporta.

“ NASCER, VIVER, MORRER, RENASCER 
DE NOVO E PROGREDIR SEMPRE, TAL É A 
LEI”…….. Matias Silva

O Bem e o MalO Bem e o Mal

A vida como a conhecemos é um instante, um sopro, uma 
brisa ligeira que passa num piscar de olhos.

Numa hora estás acompanhado, em outra estás só. 

Os parentes, os amigos e todos partiram. 

De que vale a vida sem amizade? Nesse momento 
descobrimos que as preocupações, os problemas que 
roubaram o nosso tempo não passaram de tolices.

Qual o sentido da vida, se um dia, muito breve 
deixaremos  tudo para trás.  A única coisa que fica é o 
perfume do amor que plantamos nos corações alheios.

Não lamentes o tempo perdido, nem a palavra mal 
proferida. Trabalha o teu presente e cria um novo futuro. 
Não te lamentes pelo que não fizeste, ou não disseste, 
ou pelas tolices que praticaste.

És uma criação divina, a tua meta é brilhar como as 
estrelas. 

Dá  a mão ao futuro que te abre muitas portas a cada dia. 
Despe-te de corpo e alma, atira fora as bobagens que te 
preocupam e que pesam na tua viagem.

O caminho não é fácil, mas é viável, regado da mais pura 
simplicidade, da mais pura inocência. 

Basta desejar que o caminho abrir-se-á.

Aprende a ler nas entrelinhas da natureza. Encontra a 
harmonia dentro de ti próprio.  Olha com os olhos da 
alma. Verás então o infinito e compreenderás o teu 
destino.

Nunca te esqueças que és filho da luz, herdeiro do 
universo. Novos caminhos te aguardam para que possas 
ser útil, e para que possas crescer.

Quanto tempo perdido correndo atrás de coisas inúteis.

 É chegada a hora de parar e olhar para dentro da alma.

 É hora de fazer um futuro mais sólido,  e mais justo.
Olha o teu irmão mais fraco, protege-o.  

Escuta o grito silencioso dos aflitos, socorre-os. 
 
Não te finjas de cego, nem os ignores, sem desculpas.
  
Basta boa vontade, basta um sorriso, basta compaixão.

Se desejas um mundo melhor, este começa contigo.

 Através dos teus actos e de tuas atitudes. 

Deseja e realiza, dá asas a tua imaginação. Então verás o 
início de um grande milagre...

A VidaA Vida

Belmiro costa-Página 5-
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O actual momento do nosso Portugal e do Mundo em geral não esta 
fácil... É do conhecimento geral, que vivemos tempos complicados a 
todos os níveis e que o futuro é uma enorme incerteza. Com este 
ponto de situação feito, facilmente concluímos que estamos perante 
uma autêntica bola de neve que pode tomar proporções perigosas e 
perante isto, medidas de ajuda tem que ser postas em prática com 
urgência.
Todos nós temos a possibilidade de ajudar de algum modo. Uma 
palavra amiga, um toque de amor, um sorriso de esperança... 
existem várias maneiras de cada um de nós, dar o seu apoio aos 
nossos irmãos que necessitam de ajuda. No presente artigo que 
escrevo, venho falar de um apoio que os Sem-Abrigo da cidade do 
Porto recebem todas as quintas feiras á noite em vários pontos dessa 
mesma cidade. Eu dou o nome a esses pontos como refiro no título 
do artigo, os "Pontos de Luz" pois são locais onde as dificuldades  
se misturam com a força da Luz de Deus. Falamos do Exercito de 
Oxalá que é composto por pessoas simples mas de enorme valor. 
Esses filhos de Deus, apoiam os seus irmãos com ajudas em 
alimentação, vestuário e mais importante ainda com palavras amigas 
e de esperança. Entre vários casos de ajuda por parte do Exercito de 
Oxalá, existem dois especiais no meu entender...
A família Dimitrova natural da Bulgária composta por cinco 
elementos que tentam melhores dias no nosso país e a família Julio 
Dinis natural da cidade do Porto. No primeiro caso é incrível 
observar a simplicidade de alguém que tenta apenas ter um trabalho 
para poder dar aos seus filhos, a alimentação necessária para a 
sobrevivência. A sua humildade, a sua pureza e o brilho escondido 
em seus claros olhos são qualidades que se devem dar a conhecer.

Relativamente á família Júlio Dinis o destaque vai com certeza para a sua mãe , pai , 
seus filhos Sabrina e Daniel .Esta família "tocou" particularmente o Exercito de Oxalá, 
visto que existem carências a todos os níveis (Residência, Alimentação, Vestuário). É 
uma situação complicada aquela que a família Julio Dinis vive no dia a dia pois, 
também as dificuldades de emprego por parte dos Pais, não vem beneficiar em nada o 
equilíbrio que os seus amáveis filhos tanto necessitam. Uma certeza podemos garantir 
a essas pessoas amigas, tudo o que estiver ao nosso alcance no que diz respeito a 
apoios, serão dados muito brevemente e claro esta, o nosso jornal irá reportar essas 
boas noticias dentro em breve.
Importa em conclusão fazer referencia ao Exercito de Oxalá e ao seu vídeo publicado 
na Internet, no site http://www.youtube.com/watch?v=IAgwimKVzvE  que demonstra 
bem, o trabalho realizado pelos seus membros que com toda a simplicidade e carinho, 
tentam dar uma ajuda aos nossos irmãos que estando algo adormecidos na vida não 
perderam o brilho e a luz que é dada pelo nosso querido Pai da Vida.

  " Pontos de Luz "" Pontos de Luz "

André Santos

Exército de Oxalá é um grupo de guerreiros que todas as semanas tem 
a função primordial,séria e responsável,dar apoio emocional e criar 
amizade com os "Sem Abrigo".As rondas do Exército de Oxalá,são 
feitas as quintas.feiras,mas durante a semana com o maior carinho e 
dedicação é preparado os legumes para a confecção da sopa e os 
alimentos,desde fruta,agua,pão,doces sumos, iogurtes,tudo que é 
possível para fazer "kits" para alimentar nas varias vertentes,até um 
sorriso uma expressão.

A distribuição de roupa,antes é feita uma selecção a pensar em cada 
"Sem Abrigo",que já visualizamos porque ficaram nas nossas mentes e 
no nosso coração.Falar das rondas é indescritível porque é impossivel 
passar através de palavras o que só o coração sente.Eu falo na primeira 
pessoa,pois gostaria de partilhar esta maravilhosa experiência, na
minha primeira ronda eu percebi que os meus problemas eram nulos, as 
histórias de vida que ouvi ficaram no meu coração,"EU 
RECEBI",incrível...os "Sem Abrigo" também tem algo a oferecer,alguns 
rostos mais marcados,fechados,outros alegria e sabedoria.Infelizmente 
vivemos numa sociedade em que a igualdade de direitos e oportunidades 
não são iguais para todos,mas nós seres humanos podemos fazer a 
diferença.

Não podemos mudar o mundo mas podemos torna-lo melhor,com gestos 
de caridade e participando num projecto como este,a caridade não deve 
ser imposta,tem que vir de dentro,por tudo isto o Exercito de Oxalá,faz 
parte da minha vida.

"Todos Nós Podemos Ajudar a Fazer "Todos Nós Podemos Ajudar a Fazer 
a Diferança"a Diferança"

Maria José Gomes

http://www.youtube.com/watch?v=IAgwimKVzvE
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Curimba é o nome que damos para o grupo responsável pelos toques e 
cantos sagrados dentro de um terreiro de Umbanda. São eles que 
percutem os atabaques (instrumentos sagrados de percussão), assim 
como conhecem cantos para as muitas “partes” de todo o ritual 
umbandista. Esses pontos cantados, junto dos toques de atabaque, são 
de suma importância no decorrer da gira e por isso devem ser bem 
fundamentados, esclarecidos e entendidos por todos nós.Muitas são as 
funções que os pontos cantados têm. Primeiramente uma função 
ritualística, onde os pontos “marcam” todas as partes do ritual da casa. 
Assim temos pontos para a defumação, abertura das giras, bater 
cabeça, etc.
Temos também a função de ajudar na concentração dos médiuns. Os 
toques assim como os cantos envolvem a mente do médium, não a 
deixando desviar – se do propósito do trabalho espiritual. Além disso, a 
batida do atabaque induz o cérebro a emitir ondas cerebrais diferentes 
do padrão comum, facilitando o transe mediúnico. Esse processo 
também é muito utilizado nas culturas xamânicas do mundo afora.
Entrando na parte espiritual, os cantos, quando vibrados de coração, 
atuam diretamente nos chacras superiores, notavelmente o cardíaco, 
laríngeo e frontal, ativando – os naturalmente e melhorando a sintonia 
com a espiritualidade superior, assim como, os toques dos atabaques 
atuam nos chacras inferiores, criando condições ideais para a prática 
da mediunidade de incorporação.
As ondas energéticas – sonoras emitidas pela curimba, vão tomando 
todo o centro de Umbanda e vão dissolvendo formas – pensamento 
negativas, energias pesadas agregadas nas auras das pessoas, 
diluindo miasmas, larvas astrais, limpando e criando toda uma 
atmosfera psíquica com condições ideais para a realização das práticas 
espirituais. A curimba tranforma – se em um verdadeiro “pólo” irradiador 
de energia dentro do terreiro, potencializando ainda mais as vibrações 
dos Orixás.
Os pontos transformam – se em “orações cantadas”, ou melhor, 
verdadeiras determinações de magia, com um altíssimo poder de 
realização, pois é um fundamento sagrado e divino. Poderíamos 
chamar tudo isso de “magia do som” dentro da Umbanda.
A Curimba também é de suma importância para a manutenção da 
ordem nos trabalhos espirituais, com os seus pontos de “chamada” das 
linhas, “subida”, “firmeza”, “saudação”, etc. Entendam bem, os guias 
não são chamados pelos atabaques como muitos dizem. Todos já 
encontram – se no espaço físico – espiritual do terreiro antes mesmo do 
começo dos trabalhos. Portanto a curimba não funciona como um 
“telefone”, mas sim como uma sustentadora da manifestação dos guias. 
O que realmente invoca os guias e os Orixás são os nossos 
pensamentos e sentimentos positivos vibrados em vossas direções. 
Muitas vezes ao cantar expressamos esse sentimentos, mas é o amor 
aos Orixás a verdadeira invocação de Umbanda.
Falando agora da função de atabaqueiro e curimbeiro, ou simplesmente 
da função de “ogã” como popularmente as pessoas chamam na 
Umbanda, enfatizamos a importância deles serem bem preparados 
para exercerem tal função em um terreiro. Infelizmente ainda hoje a 
mentalidade de que o ogã é “qualquer um que não incorpore” persiste. 
Mas afirmamos, o ogã como peça fundamental dentro do ritual é 
também um médium intuitivo que tem como função comandar todo o 
“setor” da curimba. Por isso faz – se necessário que seja escolhido uma 
pessoa séria, estudada, conhecedora dos fundamentos da religião.
Além disso, o ideal é que o “neófito” que busca ser um novo ogã 
procure uma escola de curimba, onde aprenderá os fundamentos, os 
toques de nação e “como”, “o quê” e “quando” cantar.

Mulheres também podem ser atabaqueiras e curimbeiras, SIM! O 
“cargo” de ogã vem do candomblé e apenas é dado a pessoas do 
sexo masculino. A mulher no Candomblé não toca atabaque, por 
alguns dogmas da religião, principalmente em relação à menstruação. 
Na Umbanda não importamos dogmas e conceitos do candomblé, 
mas sim seguimos os nossos, passados diretamente pelos nossos 
guias e mentores. Nuca vimos um caboclo ou preto – velho proibindo 
mulher de tocar atabaque, por isso afirmamos, na Umbanda mulher 
toca e canta sim e, diga – se de passagem, muitas vezes melhor do 
que os próprios homens.
Por fim, queremos fazer alguns comentários a cerca da espiritualidade 
que guia os trabalhos da curimba. Muitas linhas de Umbanda existem 
no astral e trabalham ativamente nele, apesar de não incorporarem. 
Existem muitas linhas de caboclos, exus, pomba – giras, etc, que por 
motivos próprios trabalham nos “bastidores”, sem incorporarem ou 
tomarem a “linha de frente” dos trabalhos espirituais. Também existe 
uma corrente de espíritos que auxiliam nos toques e cantos da 
curimba. São mestres na música de Umbanda, verdadeiros guardiões 
dos mistérios do “som”. Normalmente apresentam – se com a 
aparência de homens e mulheres negras, com forte complexão física 
para os homens, e bela mas igualmente forte para as mulheres. Seus 
trajes variam muito, indo desde a roupagem mais simples como um 
“escravo” da época colonial, como até mesmo o terno e o vestido 
branco.
São espíritos bondosos, muito alegres e divertidos, que com o cantar 
encantam a muitos no astral. Alguns fazem – se presente auxiliando o 
toque, outros o canto e outros ainda auxiliam a manutenção da 
energia e sua dissipação dentro do terreiro. Muitas vezes chega a 
acontecer uma espécie de “incorporação” desses guias com os ogãs, 
os inspirando a determinados toques e cantos. Qualquer pessoa com 
experiência em curimba pode relatar casos aonde um ponto vem na 
hora que ele é necessário e depois você simplesmente o esquece. 
Isso acontece sobre inspiração desses mentores.
Algumas vezes também, em festas de Umbanda e dos Orixás, onde 
muitos se reúnem, percebemos que diversos espíritos chegam 
portando seus “tambores astrais”, percutindo – os a partir do astral, 
ajudando na sustentação e na energia das festividades, 
potencializando ainda mais os toques dos atabaques e as energias 
movimentadas.
Quando os guias, incorporados fazem sua saudação à frente dos 
atabaques, estão saudando as pessoas que tocam, estão pedindo 
para que as forças movimentadas pela curimba sejam benéficas a 
todos, mas estão principalmente, saudando e agradecendo a toda 
essa corrente de trabalhadores “anônimos” do astral. Estão 
percebendo como muita coisa foge aos nossos sentidos em uma 
“simples” e humilde gira de Umbanda?
Sabemos que esse universo da curimba muitas vezes é pouco 
explicado, e muitos chegam a defender a abolição dos atabaques dos 
centros de Umbanda. A isso, os próprios guias e mentores de 
Umbanda respondem, tanto incentivando os toques e trazendo 
mentores nesse “campo” , como também, abrindo turmas de estudo 
de Umbanda e desenvolvimento mediúnico, onde percebemos 
claramente que o “animismo” acontece por despreparo do médium, 
falta de estudo ou orientação e não pelo uso de atabaques. Colocar a 
culpa nos atabaques é como “tampar o sol com a peneira”. Afinal, 
como explicado parágrafos acima, o atabaque quando bem utilizado é 
ótima ferramenta para o desenvolvimento mediúnico.
Muitos desses toques a respeito da curimba, que aqui estão escritos, 
foram me passados por um espírito amigo, que me auxilia nos 
trabalhos de curimba e que apresenta – se com o nome simbólico de 
“Zé do Couro”.

Louvação aos Ogãs
“Ah, como é lindo o batuque do Tambor
Ah, como é lindo o batuque do Tambor
Na Umbanda linda de Nosso Senhor
Na Umbanda linda de Nosso Senhor

É a mensagem que enaltece os Orixás
É a oração que elevo ao senhor

É a vibração que nos faz incorporar
Sem batuque na umbanda

Não se pode trabalhar
Eu não sabia, mas agora aprendi

Que o canto faz a gira de Umbanda
Quem canta, encanta a vida dos Orixás

É uma benção, divina que emana muita paz”

Curimba – a saudação ao OgãCurimba – a saudação ao Ogã
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A primeira vez em que o 
babalorixá Jamil Rachid esteve na 
Câmara Municipal de São Paulo 
foi em 1978. Nesse ano, a Casa 
recebeu os primeiros encontros de 
chefes de terreiro em que os rituais 
da umbanda foram discutidos. 
Lembro que os dirigentes 
religiosos ocupavam as cadeiras 
dos vereadores, recorda. Nesta 
segunda-feira (16/11), Pai Jamil 
retornou ao Parlamento paulistano 
para receber o Título de Cidadão 
Paulistano, por iniciativa do seu 
xará, vereador Jamil Murad 
(PCdoB), e de Netinho de Paula 
(PCdoB). Representante das 
tendas de umbanda e candomblé 
tingiram de branco o Salão Nobre 
e vieram dar seu sarava ao 
babalorixá. Também reafirmaram 
seu compromisso com a superação 
dos preconceitos contra essa 
religião.

Pai Jamil deu entrada no Salão 
Nobre, ovacionado e ao som de 
tambores.

A solenidade homenageia um 
dirigente espiritual que sempre 
defendeu os cultos religiosos afro-
brasileiros e a umbanda em 
especial que tem tantos adeptos 
em São Paulo. Com esse título ao 
Pai Jamil a Câmara reconhece uma 
personalidade defensora da 
pluralidade religiosa, destaca o 
vereador, que conhece o 
babalorixá desde as homenagens a 
São Jorge-Orixá Ogum, durante 50 
anos realizadas pelo líder religioso 
como promessa ao santo.

Em 2008 a umbanda completou 
100 anos de prática no Brasil. É 
reconhecida no país como religião 
genuinamente brasileira e no 
Estado de São Paulo mantém em 
funcionamento mais de 30 mil 
templos divulgando os cultos.

Atualmente a umbanda tem muita 
aceitação no Brasil, sobretudo, nos 
Estados do Norte e Nordeste e no 
Rio de Janeiro. Em São Paulo 
existe a faculdade de teologia 
umbandista que, através de cursos 
e eventos, divulga os princípios da 
religião. Por conta dessas ações 
como a existência da faculdade, 
congressos, seminários sobre o 
tema a umbanda é hoje bem mais 
conhecida entre as religiões 
brasileiras e diminuiu aquele 
estigma de sermos taxados 
pejorativamente como 
macumbeiros, salienta Pai Jamil.

Da umbanda, eu sou um soldado, não sou 
coronel. No Ibirapuera nós fizemos a maior 
festa de umbanda em ambiente fechado do 
planeta. A umbanda cresce e não tem 
televisão. É o boca a boca, salientou o 
deputado estadual, Coronel Edson 
Ferrarini.

Neste mês, Pai Jamil Rachid completa 60 
anos de sacerdócio como dirigente 
espiritual de terreiro. De ascendência 
libanesa, ele nasceu em Nova Granada (SP) 
e iniciou o desenvolvimento da 
mediunidade com Euclides Barbosa, Pai 
Jaú, ex-jogador do Corinthians e um dos 
primeiros divulgadores da umbanda em São 
Paulo.

Em 1950, Pai Jamil fundou o Templo 
Espiritualista de Confraternização da 
Umbanda de São Benedito. Além desta 
entidade atuou na fundação e consolidação 
de diversas organizações religiosas como a 
União de Tendas de Umbanda e Vale dos 
Orixás. Escreveu o livro A Força Mágica 
da Mediunidade na Umbanda  e criou o 
jornal Aruanda que, durante nove anos, fez 
a integração entre a umbanda e o 
candomblé. Nesta religião Pai Jamil se 
iniciou na Nação Gege-Marrin, com Doté 
Fomotinho, criado por Mãe Gaiakú da Roça 
do Ventura, conhecido babalorixá de 
ascendência africana.

Compuseram a mesa da sessão solene 
presidida pelo vereador Murad o deputado 
federal José Genoíno; Coronel Edson 
Ferrarini; o médico Tuffik Mattar; o 
presidente do Superior Órgão de Umbanda 
do Estado de São Paulo, Pai Milton 
Aguirre; o presidente da Associação 
Paulista de Umbanda; Moacir Papa; Flávio 
de Iansã, do jornal Agaxeta; José Eduardo 
de Paiva, da Legião da Boa Vontade; Mãe 
Maria Aparecida, presidente do Primado de 
Umbanda do Brasil; a presidente da Liga 
das Mulheres do Brasil, Mãe Norma de 
Iansã; Eduardo Brasil, do Fórum de 
Sacerdotes do Estado de São Paulo; o ex-
prefeito de Guarulhos, Jovino Cândido; a 
presidente da AOESP, Sandra Santos; e 
Aristóteles Lacerda Jr, representando a 
maçonaria.

Prefeitura de São Paulo - 
16 de Novembro de 2009
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As ultimas da UmbandaAs ultimas da Umbanda

Sabia que...Sabia que...

Estreou no dia 2 de Abril e já é Recorde de bilheteira o filme 
“CHICO XAVIER – O FILME” 

SINOPSE 

Chico Xavier é uma adaptação para o cinema que descreve a trajetória 
do médium Chico Xavier, que viveu 92 anos desta vida terrena 
desenvolvendo importante atividade mediúnica e filantrópica. Vida 
conturbada, com lutas e amor. Seus mais de 400 livros psicografados 
consolaram os vivos, pregaram a paz e estimularam caridade. 
Fenômeno? Fraude? Os Espíritos existem? Para os admiradores mais 
fervorosos, foi um santo. Para os descrentes, no mínimo, um 
personagem intrigante. 

ELENCO 

Nelson Xavier . . . Chico Xavier 
(1969/1975) 
Ângelo Antônio . . . Chico Xavier 
(1931/1959) 
Matheus Costa . . . Chico Xavier 
(1918/1922) 
Tony Ramos . . . Orlando 
Christiane Torloni . . . Glória 
Giulia Gam . . . Rita 
Letícia Sabatella . . . Maria 
Luis Melo . . . João Candido 
Pedro Paulo Rangel . . . Padre Scarzelo 
Giovanna Antonelli . . . Cidália 
André Dias . . . Emmanuel 
Paulo Goulart . . . Saulo Gomes 
Cássia Kiss . . . Iara 

Cássio Gabus Mendes . . . Padre Júlio Maria 
Rosi Campos . . . Cleide 
Carla Daniel . . . Carmosina 

PEQUENA 
BIOGRAFIA 

Francisco Cândido Xavier (Pedro 
Leopoldo, 2 de abril de 1910 – Uberaba, 
30 de Junho de 2002), mais conhecido 
popularmente por Chico Xavier, foi 
um médium brasileiro e célebre 
divulgador do Espiritismo no Brasil.A 
mediunidade psicográfica de Xavier 
começou a engatinhar para novos 
caminhos quando fora descoberta 
por uma professora, de nome D. Rosália, que lia seus textos escritos 
após alguns passeios. A professora mostrava a amigos íntimos que, de 
forma unânime, concordavam entre si que os textos ou eram copiados 
ou eram de bons espíritos, já que a maioria falava sobre o amanhecer. É 
o médium psicográfico brasileiro mais importante da história, tendo 
publicado mais de 400 livros. 
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