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Dizem que os factos, na História, estão sempre a repetir-se.

Também na UMBANDA observamos factos, como a história de Pai …..

Segundo contam, em sua juventude , Pai ….. era dotado de previlegiada inspiração cósmica.

Apesar da sua pouca instrução , possuía uma forte imaginação, falava como um filosofo, podendo até 
prever acontecimentos futuros.

Tinha grande respeito às Religiões e bastante inclinação para os estudos religiosos.

Filiou-se a algumas escolas místicas e frequentou várias Religiões .

Cursou algumas escolas de origem Oriental onde adquiriu noções de Misticismo, ingressou no 
Espiritismo e por algum tempo estudou com entusiasmo as instruções Kardecistas.

Mais tarde ,ingressou na UMBANDA , onde dizia ter-se encontrado , pela ritualistica, pela magia e 
encantamentos. Revelou-se bom Médium , realizando, inclusive, curas com sucesso.

Com graduação de Pai de Santo, abriu casa ,teve seus próprios discípulos, ensinou algo que admitia 
que não era dele.

Tornou-se conhecido , e passou a gostar da notoriedade e de popularidade e passou a declarar que 
os ensinamentos eram seus  e todas as coisas que fazia e dizia também.
Pensava com exclusivo egocentrismo ,  no pensar autónomo, que não se dirige o conhecimento 
sempre mais profundo das leis do ser,  que exprime o pensamento de DEUS, dos ORIXÁS, para 
depois segui-los com sabedoria.

Violou a lei do amor fraterno, invertendo a direcção da via aberta por DEUS, na ilusão de crescer e 
subir.

Muitos antigos manuscritos  de natureza altamente espiritual afirmam que não hà pecado maior da 
carne, que a vaidade e o orgulho.

Foi decaindo, também na saúde, um exemplo típico de alguém que foi rejeitado pelo Cósmico, em 
virtude da violação ética das Leis do Universo.

Na ilusão de crescer e subir, ficou aprisionado em seu desespero.

Quem se faz DEUS por DEUS é punido.

DEUS nos dá só aquilo que é justo, e que segundo a sua Lei, nos seja dado.

Tornou-se uma vitima de suas próprias obsessões, e morreu após anos de terrível sofrimento.

A vaidade, a tentação de procurar o poder e a popularidade, foram os motivos de sua queda.

Será que o que aconteceu com o Pai ….., continua acontecendo em nossos dias ?
É necessário que se encare a Doutrina como algo muito sério e que o médium seja o veiculo que 
existe para servir as Leis de DEUS .

                                                                       

O HOMEM E O UNIVERSOO HOMEM E O UNIVERSO

mailto:jexercitodeoxala@hotmail.com
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XangôXangô

Jornal Exercito de Oxalá O Orixá do MêsO Orixá do Mês

Xangô é miticamente um Rei, alguém que cuida da administração do Poder 
e, principalmente da justiça.

Suas decisões são sempre consideradas sábias e ponderadas, hábeis e 
correctas. Ele é o Orixá que decide sobre o Bem e o Mal. Ele é o Orixá do 
Raio e do trovão

O símbolo do Axé de Xangô é uma espécie de machado com duas lâminas, 
o “OXÉ”, que indica o poder de Xangô, corta em duas direcções opostas. 
O administrador da justiça nunca poderia olhar apenas para um lado.

Xangô tem um mau relacionamento com a morte. Se Nana é como Orixá a 
figura que melhor se entende e predomina sobre os espíritos dos seres 
humanos mortos, Eguns. Xangô é o que mais a detesta e teme. Tudo o que 
se refere a estudos, a demanda judicial, ao direito, contratos, documentos 
trancados, pertencem a Xangô.

Xangô tem 3 esposas, Obá a mais velha e menos amada; Oxun que era 
casada com Oxossi e, por quem Xangô se apaixona e faz com que ela 
abandone Oxossi; e Iansã que vivia com Ogun e que Xangô raptou.

Historicamente Xangô teria sido o terceiro Aláafin Oyó, filho de Oranian e 
Torosi e teria reinado sobre a cidade de Oyó (Nigéria), o que conseguiu 
após destronar o próprio meio-irmão Dada Ajaká com um golpe militar.

Conta a lenda que ao ser vencido por seus inimigos, refugiou-se na 
floresta, sempre acompanhado da fiel Iansã, enforcou-se e ela também. Seu 
corpo desapareceu debaixo da terra num profundo buraco, do qual saiu 
uma corrente de ferro – a cadeia das gerações humanas. E ele se 
transformou num Orixá.

No seu aspecto divino é filho de Oxalá, tendo Iemanjá como Mãe.

Todos os dias encontramos Xangô nos fóruns, ministérios políticos, 
lideranças sindicais, associações, movimentos políticos, nas campanhas e 
partidos políticos. 

Xangô é a ideologia, a decisão, a vontade e iniciativa. É a rigidez, 
organização, o trabalho, a discussão pela melhoria, o progresso social e 
cultural, a voz do Povo, a vontade de vencer.

Para Xangô, a Justiça está acima de tudo e, sem ela, nenhuma conquista vale a 
pena: O respeito pelo Rei é Mais importante que o medo.

Cor - Marron (vermelho e branco) ; Símbolo Machado (Oxé); Pontos da Natureza 
– Pedreiras; Flores - Cravo vermelho e brancos; Essência - Cravo (flor), Pedra  - 
Meteorito, pirite, Jaspe; Dia semana - Quarta feira; Elemento – Fogo; Bebida - 
Cerveja preta; Comidas - Agebô, Amalá; Número – 12; Data comemorativa 
– 30 Setembro ou (24 Junho); Sincretismo - S. José, Santo António, S. Pedro, 
Moisés, S. João Batista, S. Jerónimo.

Xangô é o Orixá da Justiça e seu campo preferencial de actuação é a razão, 
despertando nos seres o seu equilíbrio e equidade, já que só despertando para os 
reais valores da vida se processa um fluir continuo.

Os filhos de Xangô são extremamente enérgicos, autoritários, gostam de exercer 
influencia nas pessoas e dominar a todos, são lideres por natureza, justos, 
honestos e equilibrados, porém quando contrariados, ficam possuídos de ira 
violenta e incontrolável.

A dança preferida de Xangô faz-se ao som do alujá, um ritmo, quente, rápido, que 
expressa força e realeza, recordando através do dobrar vigoroso do rum, os 
trovões dos quais Xangô é o Senhor. No decurso das suas danças, Xangô brande 
com orgulho o seu Oxé (machado duplo) e assim que a cadencia acelera, faz o 
gesto de quem vai pegar pedras de raio num labá (saco imaginário) e lança-as 
sobre a Terra.

Canto De Xangô

Eu vim de bem longe, eu vim, nem sei mais de onde é que eu vim

Sou filho de rei muito lutei pra ser o que eu sou

Eu sou negro de cor mas tudo é só amor em mim

Tudo é só amor, para mim

Xangô Agodô

Hoje é tempo de amor

Hoje é tempo de dor, em mim

Xangô Agodô

Salve , Xangô, meu Rei Senhor

Salve meu Orixá

Tem sete cores sua cor

sete dias para a gente amar

Salve Xangô, meu Rei Senhor

Salve meu Orixá

Tem sete cores sua cor

sete dias para a gente amar

Mas amar é sofrer

Mas amar é morrer de dor

Xangô, meu Senhor, Saravá!

Me faça sofrer

Ah me faça morrer

Mas me faça morrer de amar

Xangô, meu Senhor, Saravá!

Xangô Agodô
Teoper
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Pai Diogo de Oxossi
(in axiologia afro-brasileira)

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

Umbanda é uma religião aberta, em que recebe pessoas que buscam ajuda, 
conforto, um sentido, um carinho ou uma explicação, normalmente este 
será o primeiro contacto com um terreiro de Umbanda, depois fica a 
vontade de querer conhecer mais, e entender melhor outros aspectos desta 
religião. Mas esta ajuda ou disponibilidade é realizada com ajuda de 
entidades, que passam gratuitamente uma mensagem através de um 
Médium, não existe uma transacção nesta relação, todo o que é feito é com 
o intuito de ajudar quer quem procura como quem ajuda, a evolução é em 
todos os sentidos, e é neste sentido que não existe uma recompensação 
monetária desta relação mas sim uma recompensação espiritual. 

A Umbanda é amor, é incolor, não partidária, desprovida de riqueza, não 
vê sexo, não vê o pecado mas sim o erro e a capacidade de ultrapassar essa 
barreira. A mediunidade é um dom recebido, oferecido por um ser 
superior, que deve ser colocado ao serviço do nosso irmão, pelo amor, 
deve ser usado para encher, espalhar amor por todos os que necessitam 
não escolhendo  nem cor de pele, nem classe social, apenas solidário com 
o nosso irmão.

Por esta razão a nossa casa está aberta a quem nos procura sem que para 
isso tenha de pagar. Todo o que é feito é com a boa vontade de todos os 
que querem ajudar e a construir algo que amanha chegue a outras pessoas 
que venham a necessitar de um ombro amigo.

“Caridade é , sobretudo, amizade.
* Para o faminto – é o prato de sopa.
* Para o triste – é a palavra consoladora.
* Para o mau – é a paciência com que nos compete auxilia-lo

* Para o desesperado – é o auxílio do coração.
* Para o ignorante – é o ensino despretensioso. 
* Para o ingrato – é o esquecimento.
* Para o enfermo – é a visita pessoal.
* Para o estudante – é o concurso no aprendizado.
* Para a criança – é a protecção construtiva.
* Para o velho – é o braço irmão.
* Para o inimigo – é o silêncio.
* Para o amigo – é o estímulo.
* Para o transviado – é o entendimento.
* Para o orgulhoso – é a humildade.
* Para o colérico – é a calma.
* Para o preguiçoso – é o trabalho.
* Para o impulsivo – é a serenidade.
* Para o leviano – é a tolerância.
* Para o deserdado da Terra – é a expressão de carinho.
* Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. 
É o sol de mil faces, brilhando para todos, e o génio de mil mãos, 
amparando, indistintamente, na obra do bem, onde quer que se 
encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, 
porque, onde estiver o Espírito do Senhor aí se derrama a 
claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro.”
 Xavier, Francisco Cândido.  Xavier,
Da obra: Viajor. Ditado pelo Espírito Emmanuel. 

Assim é o Tupomi, assim é Exército de Oxalá.
Axé para todos.

Umbanda é caridadeUmbanda é caridade

Alexandre gonçalves

“Quanto é?”

Esta é uma questão de abordagem que muita gente tem sobre o trabalho espiritual, 
primordialmente na cultura portuguesa, onde os verdadeiros fundamentos e 
princípios religiosos não estão tão bem consagrados, mas a realidade das contra 
partidas financeiras sobre o trabalho espiritual não é exclusiva de solo lusitano 
acontecendo, também, no Brasil, o berço da nossa religião.

Agora questiona-se, o porquê desta abordagem?

Isto deriva do conceito de bruxaria que existe na cultura portuguesa, onde as 
pessoas dirigiam-se as bruxas para “encomendar” um trabalho e de seguida 
pagavam determinado valor, mas a Umbanda  não pode ser confundida com essa 
realidade, porque nos somos religião, e não bruxaria.

A espiritualidade é um dom que nos é transmitido pelo Pai Maior, que se 
manifesta através da nossa mediunidade, de forma gratuita, ele não nos cobra por 
nos atribuir este dom, assim, qual é a nossa moral e legitimidade de cobrar os 
trabalhos que derivam desse dom. Os dos maiores fundamentos da nossa religião 
é o respeito por essa realidade, desta forma não podemos cobrar uma coisa que 
nos é dada por merecimento. 

Passando para a objectividade poder-se-á verificar de melhor forma esta 
problemática, um Preto-Velho quando vem trabalhar, em uma linha de luz dentro 
dos fundamentos de Oxalá, o Pai Maior, vem com o fundamento de alcançar a sua 
evolução espiritual e quando o faz, faz seguindo os fundamentos da humildade, 
caridade e humanidade a fim de ajudar os seus filhos a eles também adquirirem a 
sua evolução. Quando ele faz esse trabalho não cobra qualquer tipo de “pataco”, 
denominação pra dinheiro na linguagem dele, ele fá-lo dentro dos fundamentos 
para que possa evoluir.

Desta pequena realidade podemos retirar muitas lições:

1- Para atingirmos a nossa evolução espiritual, devemos trabalhar de coração 
aberto a fim de se ajudar ao próximo, que faz com que nos ajudemos a nós 
próprios na nossa própria escalada.

2- Se o Preto-Velho, que usa da sua própria energia para trabalhar não cobra por 
isso, porque nós, que usamos da energia dele para ajudar os outros nos vamos 
aproveitar disso.

3- A energia que nos permite trabalhar espiritualmente não é nossa, é dos Orixás e 
das nossas entidades, por isso há que se saber respeitar isso.

4- A velha máxima de que o trabalho só é bem feito se for pago, esta 
completamente errada, dado que quem faz um trabalho baseado nas entidades de 
luz e nos fundamentos do axé, trabalha com a caridade, e não com contra partidas 
financeiras da energia cósmica espiritual.

Assim, podemos dizer que se quisermos evoluir espiritualmente devemos 
trabalhar com o espírito aberto seguindo os fundamentos da caridade, humildade e 
humanidade, tal como fazem as nossas entidades, senão estaremos a desvirtuar 
todo a fundamento religioso concretizado na evolução espiritual. Quando uma 
entidade ajuda alguém a que essa pessoa atinja os seus objectivos a entidade não 
quer contra partidas financeiras dessa ajuda e desse auxilio, o que ela quer é que 
as pessoas a respeitem e saibam sempre agradecer e não sejam ingratas, não sendo 
esta lição apenas referida as entidades, mas também a quem esteja no campo 
terrestre e também nos ajude de alguma forma.
Desta forma, tenha consciência que quando você pergunta: “Quanto é?”, está a 
desrespeitar quem esta a exercer um trabalho espiritual no caminho da evolução, 
bem como as entidades e os Orixás dessa pessoa e se desvirtuando do verdadeiro 
caminho da fé.

E mais uma vez reforço, a Umbanda não faz milagres, mas a sua fé move 
montanhas!

“Como é bonito meu Pai, como é bonito, como é bonito a Umbanda combinar... 
A Umbanda é uma força muito grande, os Orixás e entidades e quem vão nos 

ajudar!”

- Pai Jaú-

A caridade ritualísticaA caridade ritualística

José diogo conde
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Jornal Exercito de Oxalá Sem Planta não há AxéSem Planta não há Axé

OSSAIN (“LUZ DIVINA”)

O Senhor das Ervas, dono das matas, Orixá da cura, da convalescença. Mestre do poder curativo das ervas, que proporciona o Axé das plantas, ou seja a força 
vital, imprescindível à realização de qualquer ritual dos cultos Afro-brasileiros.
Ossain é a magia das folhas, tornando mágicas também a sua convivência com os seres humanos. 
Conhecedor profundo de todas as ervas.
Ossãe (Ossain) é uma divindade masculina, do ar livre, que domina a floresta, juntamente com Oxossi, dono do mistério das folhas e do seu emprego, medicinal, 
ou sua utilização mágica. Dono do Axé (força, poder, fundamento, vitalidade e segurança) existente nas folhas e ervas. Filho de Nana, irmão de Oxumaré, Ewá e 
Obaluiê, é o Orixá que conhece o segredo da cura e o mistério da vida
A pretensão desta coluna é trazer periodicamente alguns dados, informações, conselhos e utilização de ervas, folhas e frutos, sem nunca dispensar-mos a 
consulta do “Homem da Bata branca” e/ou outros profissionais.
A ideia é colocar na ordem do dia o efeito que tem em nós a ingestão, queima de ervas e folhas para vários fins, quer terapêuticos, quer rituais.
É neste sentido que nesta coluna iremos ao longo dos tempos trazer a qualidade de cada uma das ervas e folhas para que possamos ter conhecimento de que na 
natureza existe soluções para os problemas físicos e espirituais que nos afligem e hoje vamos começar com: 

ABACATE – Persea gratíssima

O abacate pode substituir a carne, porque contem gordura e o 
mesmo valor nutritivo. O abacateiro serve especialmente aos 
diabéticos, tanto através da fruta como das folhas. Às pessoas 
atacadas por esse mal é aconselhável um tratamento á base do 
abacateiro, durante 15 dias:
Comer em jejum metade de um abacate amassado.
Após as refeições tomar um chã de folhas SECAS do 
abacateiro em açúcar.
Outra indicação das folhas do abacateiro é para a limpeza do 
fígado. Se o fígado não vai bem por estar saturado de gorduras 
e tóxicos, fazer um chã de folhas SECAS do abacateiro e 
toma-lo em goles, de hora a hora durante o dia, repetindo por 
15 dias.
O caroço serve como tónico capilar. Em dores de cabeça 
aplicar folhas quentes do abacateiro sobre a cabeça, em 
compressas. Usar sempre folhas secas pois as verdes provocam 
palpitações cardíacas.

PURÉ DE FRUTA E IOGURTE DE BAUNILHA

Ingredientes: 1 banana; ½ Abacate, 1 colher de sementes de 
linhaça; ¾ de iogurte de soja de sabor a baunilha.

Preparação:  Esmague bem a fruta (que deve estar madura) 
com um garfo. Adicione as sementes e o iogurte e mexa bem. 
Servia imediatamente, de modo a preservar os nutrientes

SOUFFLÉ DE ABACATE

Ingredientes:  3 abacates; 6 ovos, 50 gr. Farinha; 50 gr. 
Manteiga, 375 ml de leite ou leite de soja; 50 gr. De açúcar 
mascavado ou frutose; 6 biscoitos doces tipo palitos “La reine” 
e meio cálice de vinho doce (facultativo)

Preparação: Derreta a manteiga em lume muito brando, junte 
a farinha e mexa, deixando cozer uns segundos. Junte o leite, 
pouco a pouco, mexendo sempre. Deixe espessar um pouco. 
Pele os abacates, tire as sementes, junte as gemas à mistura 
inicial já 
arrefecida, Coloque o9s biscoitos de molho, no vinho ou em 
leite de soja, ou outro liquido que lhe agrade. Junto os 
biscoitos aos abacates, mexe e misture as claras batidas em 
castelo. Coloque numa forma alta e leve ao forno, durante 20 
minutos a 180º c. 
Estas informações não dispensam a consulta de 
profissionais da saúde

COLUNA DE OSSAINCOLUNA DE OSSAIN

ABACAXI – Ananás sativu

O Abacaxi, alem de óptimo purificador do sangue, é 
diurético e ajuda a digestão. Sua indicação notável é o 
tratamento de feridas, inflamações, infecções. Em 
infecções agudas, consumido em fatias, é um óptimo 
parceiro dos antibióticos. Contra tosse catarral, usa-se 
duas colheres de suco de abacaxi diluídas em uma 
xícara de água quente e uma colher de mel. Beber 
bastante quente antes de se deitar.

ABÓBORA – Cucúrbita pepo

Rica em potássio, ferro, fósforo e magnésio, é eficaz 
como diurético e para combater a prisão de ventre. Faz-
se um suco fresco com pedaços grossos de abóbora 
madura, colocando-se num guardanapo e torcendo para 
extrair o sumo. Adoçar com pouco açúcar e tomar uma 
manhã sim e uma manhã não, em jejum por um mês.

ESTAS INDICAÇÕES NÃO DISPENSA A 
CONSULTA AO “HOMEN DA BATA BRANCA” 
SÃO MERAS SUGESTÕES
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Hoje falamos nós...Hoje falamos nós... Jornal Exercito de Oxalá

Dou inicio a este artigo falando da minha experiencia na Umbanda, mais 
concretamente no Tupomi, dizendo antes de mais que o Equilibrio é a base 
de tudo no que diz respeito ao bem estar de todo o ser humano. Quando me 
refiro ao equilibrio nao falo de maneira subjectiva mas sim muito objectiva 
pois o equilibrio, é aquela vitamina que nos faz sorrir independentemente 
dos momentos menos bons que é natural todo o ser passar.Todos passamos 
porque é necessario passar... 

A grande evolucao é adquirida nos momentos em que necessariamente 
temos que pensar e sentir mais e mais.

Eu próprio tambem estou a evoluir em termos de equilibrio e logo tambem 
como ser humano desde a minha entrada pela porta do Tupomi. Sim... a 
porta.

Bastou eu entrar nessa porta e ainda sem ter assistido a uma gira para 
perceber na minha humilde mente, que podia estar descansado pois estava 
numa casa de paz.

Como tenho que respeitar os meus principios e o meu ser, fui deixando o 
meu espirito conhecer aos poucos todas as pessoas que convivem comigo 
dentro do Tupomi.

A experiencia tem sido fantastica e conhecer pessoas com aquela 
simplicidade de que gosto tanto de ver e sentir, é muito bom .

Conheci tambem passado algum tempo o Exercito de oxala que 
simplesmente era uma das peças que me faltava para completar o puzzle.

Uma peça muito importante pois está situada na base e claro está, as bases 
sao o principal em tudo. 

Estou a adorar participar e pertencer ao Exercito de Oxala pois, tambem eu 
vivo para ajudar o meu irmao que por viver sem uma cama, sem um 
computador sem um perfume, nao deixa de ter o mesmo aroma que eu e que 
voce que esta a ler tem que simplesmente é o aroma do perfume do Criador.

Falando em relaçao á Umbanda e como eu ainda sou algo novo a nível de 
um maior conhecimento no que diz respeito á religiao, apenas vou dizer 
umas breves palavras.

A Umbanda que conheco e que estou a aprender no Tupomi é verdade, é luz 
é amor e é humildade. Penso que nao preciso de dizer mais nada...

Gostava agora para concluir de falar do ritual em concreto. As giras que se 
realizam todos os sabados á tarde...

A primeira que assisti, foi de Caboclo e a primeira impressao nao foi 
de admiraçao. Nao foi porque como falei no inicio do artigo, percebi á 
entrada da "porta" do Tupomi que estava numa casa de paz logo, nao tinha 
que me preocupar com coisa alguma... tinha sim era que aproveitar e 
aprender mais e mais.

Neste momento já me encontro na corrente e posso garantir que é 
completamente diferente a sensaçao de estar da parte de fora e estar la 
dentro. A vibraçao é muito diferente. 

Em relacao ás diferentes linhas da Umbanda gosto de todas elas e agradeco 
a luz que todas as Entidades nos transmitem. Temos muito a  aprender já 
percebi!

Para finalizar apenas gostava de deixar uma frase que gostei imenso de ler á 
poucos dias atras que falava sobre Umbanda e o ritual em si.

"No rádio voce pode ouvir diversas estaçoes ... Tem imensas ligadas ao 
mesmo tempo. Voce apenas pode ligar a uma num exacto momento. 
Acontece no entanto que outras tambem estao no ar, nao deixaram de 
existir ... se tiver interesse em as escutar, tem que se Sintonizar."

A LUZ MARCA SEMPRE A LUZ MARCA SEMPRE 
PRESENÇAPRESENÇA

ANDRÉ SANTOS

Hoje eu também decidi falar…
É estranho para mim ouvir as pessoas falarem das suas vivencias e como 
descobriram e se entregaram a nossa religião, a Umbanda e porque?

Porque eu nunca conheci outra realidade, a Umbanda faz parte de toda minha 
vida, é a única coisa que conheci e foi a ela que decide me entregar e exercer o 
meu caminho espiritual, por isso que afirma que não fui eu que encontrei a 
Umbanda, eu tive o privilégio de ter sido ela a encontrar-me.

Por vezes podemos por muitas coisas em causa e questionar sobre muitas 
coisas que nos acontecem, mas o que é certo é que isso são provações para 
provarmos, ou não, se somos merecedores da dadiva espiritual que nos é 
oferecida pelos nossos mentores espirituais. 

As vezes penso, será que por ter sido encontrado pela Umbanda e não ter sido 
eu a encontra-la, sou submetido a mais provações que os outros, eu terei de 
penar mais do que os outros? E chego a conclusão que não, dado que todos nós 
temos o nosso caminho a percorrer, e é um caminho que é só nosso, ninguém o 
poderá percorrer por nós, desta forma cabe a nós ponderar as nossas decisões 
de vida, afim de concluirmos se estamos a tomar os caminhos mais correctos, e 
se isso vai permitir e auxiliar que consigamos evoluir e atingir um patamar 
espiritual tal de desprendimento da matéria. 

Eu nasci na Umbanda e a Umbanda nasceu comigo, cresci com ela dentro da 
minha cabeça, e sempre procurando saber mais sobre ela e entende-la, hoje 
tenho 21 anos e sabem qual é a minha conclusão? 

Por muito que se procure saber, se investigue e se estude, o que esta reservado  
para nós é nosso, ninguém nos vai tirar isso, mas cada coisa tem o seu 
momento certo para acontecer, e nunca devemos querer apressar isso, senão 
perdemo-nos do nosso caminho e nos desorientamos, porque se cada coisa tem 
um momento certo para acontecer e para se saber, e porque temos de estar 
verdadeiramente preparados para esses factos, porque senão estivermos não 
vamos saber assimilar o que acontece de novo e vamo-nos mergulhar em um 
grande oceano de incógnitas e faltas de confiança.

Incógnitas e faltas de confianças estas que acabam por prejudicar a nossa 
caminhada espiritual, dado que começa-se a por em causa coisas efectivamente 
importantes para transcendermo-nos a nós cautelosas. Tendo em conta casos 
concretos, em um terreiro, nem todos estão no mesmo patamar de 
desenvolvimentos espiritual, alguns são cambones, outros são médiuns de 
incorporação. Imaginando que em uma roda de conversa estão cambones e 
médiuns de incorporação, e no meio da conversa vem a “baila” falar-se das 
sensações de uma incorporação, onde os médiuns de incorporação falam dessas 
sensações, enquanto os cambones ouvem, por vezes estes não estão no 
momento certo de ouvir aquelas informações, e dai podem resultar más 
consequências. 

Dado que, o cambone quando sentir as suas primeiras sensações e vibrações de 
uma entidade vai compara-las com aquilo que ouviu anteriormente de outros, e 
como não somos iguais, e nenhuma incorporação é igual a outra, quando o 
cambone não sentir o que o outro médium disse, vai sentir que é uma partida 
da sua cabeça, ou que estará ate a mistificar, o que vai levar o um alto índice de 
falta de confiança, tanto em si como nas suas entidades, retardando, desta 
forma, a processo espiritualizante de uma incorporação.  

Assim, concluo esta minha partilha de ideias com vocês querendo aqui 
transmitir uma mensagem, que é, tudo tem a sua hora e o seu momento certo 
para acontecer, os Orixás e as suas entidades sabem quando é esse momento, 
por isso confie sempre nas forças espirituais superiores, que elas é que o vão 
encaminhar no seu percurso espiritual, nunca pondo em causa a sua força e a 
sua fé, e nunca coloque as forças dos outros a frente da sua própria energia que 
surge da força das suas entidades.

O Axé e a força das nossas entidades surgem de dentro de nós e da nossa força 
vital, por isso há que acreditar na nossa propria energia e força, porque se nós 
proprios não acreditamos em nós, mas ninguem acreditará.

Axé a todos e que Oxalá proteja e acompanhe sempre a vossa caminhada 
espiritual! 

José diogo conde

Tudo tem o seu tempo...Tudo tem o seu tempo...
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Foi com surpresa e enorme tristeza que 
recebemos a noticia que durante este 
mes, os sem abrigo de Julio Dinis na 
cidade do Porto foram alvo de violencia 
fisica e psicologica por parte de um 
grupo de individuos que regressavam de 
uma discoteca, situada na mesma zona 
onde os Sem Abrigo dormem durante a 
noite. Como ja é do conhecimento geral, 
o Exercito de Oxala em mais uma ronda 
ás quintas feiras na cidade do Porto, 
recebeu a noticia e os desabafos por 
parte dos agredidos que se encontravam 
muito incomodados e tristes com tal 
situaçao.

Ao que o nosso jornal apurou junto de 
testemunhas, tudo se passou já de 
madrugada com um grupo violento de 
jovens a atacarem numa primeira 
investida, os Sem Abrigo da zona á 
"pedrada" e de seguida uma violenta 
agressao contra um senhor com cerca de 
60 anos.

A pessoa em questao ( Sr.Mário ) 
encontra-se muito debilitado fisicamente 
e isso irritou ainda mais, as restantes 
pessoas que consideraram o ataque um 
acto lamentavel. Várias pessoas nos 
transmitiram tambem que um segundo 
ataque de pedras teve inicio, no entanto, 
um policia que tem residencia na mesma 
zona deparando-se com tal violencia 
tentou por fim ao acto de vandalismo.

Registamos felizmente que no final de 
tudo, os sem abrigo nao sofreram 
ferimentos de maior gravidade mas ficou 
o susto de uma noite atribulada que 
poderia ter tido consequencias mais 
graves.

Pela nossa parte ( Exercito de Oxala ) 
apenas dizemos que sofremos com estas 
noticias, no entanto ficamos tambem 
mais fortes e seguimos em frente na 
nossa caminhada com a missao de ajuda 
aos nossos irmaos. Em conclusao, deixo 
duas mensagens dadas por Entidades 
durante a gira de Caboclo que se referem 
aos "Sem-Tecto" ...

" As pessoas têm que entender muito 
mais a Justiça Divina do que a humana. 
A Justiça Divina demora mas não falha 
não ... "

" O Sol e a Lua por vezes se juntam e é 
nessas horas que a luz é completa

Durante um mês e por motivos pessoais 
fiquei impedido de participar nas rondas 
semanais do Exército de Oxalá.

Foi para mim uma experiência nova, pois 
desde o inicio deste projecto que tenho 
assiduamente participado. 

Por vezes ouvia alguns voluntários 
dizerem que sentiam necessidade e 
saudades de participar numa ronda, mas 
isso sempre me passou ao lado, pois 
todas as semanas eu lá estava na minha 
função.

Hoje entendo essa necessidade. Também 
eu senti um vazio. Uma angustia e uma 
saudade de todos aqueles que nos 
esperam sempre com um sorriso e com 
uma piada para nos contar…

Embora porém, pude sempre ajudar na 
preparação dos kit`s e estive sempre 
presente na partida dos “guerreiros” deste 
Exército Branco que já faz parte das 
noites da cidade.

Se por um lado não pude participar, o 
meu lugar foi ocupado por outros 
voluntários que nem sempre têm 
oportunidade de participar.

Hoje sei que já não seria capaz de estar 
muito mais tempo fora deste projecto. 

Se me falassem há uns tempos atrás que 
sentiria saudades de um sem-abrigo, 
talvez me risse ou julgasse que tal 
sentimento não seria possível. Mas a 
verdade é que senti mesmo. As canções 
do Sr. Mário; a delicadeza do Sr.Lima; a 
autoridade da Dª.Fátima; o sorriso das 
crianças que nos esperam em Júlio Dinis, 
nomeadamente o Daniel e a Sabrina… 
enfim. Senti saudades de todos. E agora 
entendo cada vez mais que aquilo que 
ofertamos é tão pouco em relação ao que 
recebemos.

Hoje e a dois dias de voltar á ronda, 
pareço uma criança ansiosa por uma 
qualquer viagem a um destino da 
fantasia.

Espero que tão cedo não me tenha 
ausentar por tantos dias deste projecto de 
todos que também é meu!

André santos

Violência contra Violência contra 
Sem-abrigoSem-abrigo

Voluntário em Voluntário em 
casacasa

Miguel espirito santo

Uma mão amigaUma mão amiga

José diogo conde

Muitas vezes nos questionamos sobre o verdadeiro sentido na 
nossa sociedade ser como é, e porque não somos todos iguais. Mas 
essa realidade não é novidade da actual sociedade neo liberal em 
que vivemos, mas remonta sim, à antiguidade clássica, e toda a sua 
evolução histórica, dado que, já Platão defendia e criava uma 
sociedade estratificada, e na era do Iluminismo a igualdade 
pressuponha a igualdade entre iguais e a diferença entre os 
diferentes.

Sabemos bem que o mundo onde vivemos é totalmente 
estratificado e egoísta, dado que cada um luta pela sua própria 
sobrevivência sem pensar no próximo, ou sem pensar no que pode 
fazer pelo outro, ajudando-o, ou prejudicando-o. Mas onde esta a 
humanidade e a caridade no meio de toda esta selva sangrenta de 
sobrevivência e de poderes?

Esta no coração de algumas almas caridosas, que mesmo que 
tenham de lutar e vencer nesta selva, nunca se esquecem de ter uma 
mão amiga para estender a aquele que mais precisa, guardando 
para si toda a recompensa de um sorriso, de um abraço, da alegria 
em saber que pratica uma boa acção e se sentir o herói de alguém 
naquele momento. Sim, porque todos se lembram de chamar de 
heróis mais de 20 senhores que sabem dar chutos numa bola, mas 
aqueles que lidam com o dia-a-dia e os problemas deste passam 
completamente incógnitos como os felizes solidários. Mas o 
voluntario do Exercito de Oxalá não quer reconhecimento de fama, 
o reconhecimento que ele quer é o sorriso a quem ajuda, o facto de 
saber que mais um sem abrigo deixou as ruas, que mais uma 
criança tem família, que mais uma agonizante fome foi saciada. 
Não queremos louros, queremos a alegria e felicidade daqueles que 
mais precisam, porque não só eles precisam de nós, como nos 
precisamos deles, porque cada lição de vida que vemos na acção de 
campo, nas ruas da cidade do Porto, vemos como um ensinamento 
para as nossas vidas e aprendemos a dar mais valor a tudo o que 
possa-nos parecer superficial, porque aquilo que pra nós é básico, 
pra outros é tudo o que precisam para serem felizes.

É por estes, entre outros motivos que achamos que a nossa mão 
amiga vale sempre a pena, e que por muitas que sejam as nossas 
adversidades o melhor é nunca desistir, e  por muitos problemas 
que tenhamos, todas as quintas feiras a noite há um sorriso no rosto 
para aconchegar o coração, o corpo e o estômago dos nossos 
AMIGOS.

O Exercito de Oxalá é uma realidade inabalável, construído com 
bases fortes de amor, caridade, humildade e humanidade, e é por 
isso que hoje, com quase quatro anos de projecto somo 
reconhecidos pelos nossos AMIGOS como os “OXALAS”, e é 
com muito orgulho que aceitamos essa alcunha, porque quer dizer 
que a mensagem do Pai maior esta a ser transmitida e nossa missão 
esta a ser cumprida, por isso seguimos em frente com a bandeira 
branca de Oxalá representando a sua mão amiga que vai 
acompanhar todo o sucesso da nossa missão que realizamos com 
todo o orgulho, amor e respeito, desde a idosa sem abrigo, até a 
toxicodependente do qual a nossa sopa é o único alimento, e os 
nossos cobertores são as suas casas.

Muito Obrigado Exercito de Oxalá por me mostrar uma face da 
vida que eu não conhecia e fazer de mim um Homem muito 
melhor, pensando sempre no proximo, e que por muito que esteja 
ocupado, arranjar sempre um tempo para dedicar o quem precisa 
de mim.
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Alguns Pontos CantadosAlguns Pontos Cantados

Caboclos:Caboclos:

Portão da aldeia abriu
Para os caboclos passar

É hora, é hora, é hora caboclo
É hora de trabalhar

Chama os caboclos da mata
Que é pra trabalhar
A mata é muito alta

Caboclo vai derrubar

Oi tava na beira do rio
Sem poder atravessar
Chamei pelo caboclo
Caboclo Tupinambá
Tupinambá chamei...

Chamei, tornei a chamar ê á

A vestimenta de caboclo
É samambaia, samambaia, samambaia

Saia caboclo, não me atrapalha
Saia do meio da samambaia

Guerú, guerú, guerú
Lirió, lirió odé

Guerú, guerú, guerú
Fala-me ketú, responde Olorum

Um grito na mata ecuou
Foi seu Pena Branca que chegou

Com sua flecha, com seu côcá
Seu Pena Branca veio trabalhar

Caboclo guerreiro, tu és a nação do Brasil
Tu és a nação brasileira caboclo

Das cores da nossa bandeira
O verde a esperança

O amarelo o desespero
E o azul traz o liberdade

De todos caboclos brasileiros

Jurema, oh Jureminha
Jurema, oh Juremá

Nas terras de Santa Cruz 
Eu aprendi a amar

Na mata virgem os tambores falam de Amores
E os caboclos se juntam para louvar
Uma cabocla toda enfeitada de flores

Na magia das cores faz a aldeia cantar
Oh Juremá

Caboclo a sua mata é verde
É verde da cor do mar

Auê caçador da Jurema
Auê caçador da Jurema

Auê caçador da Jurema ê á

Oh Jurema Preta, senhera Rainha
Dona da cidade, mas a chave é minha

É do perê pêpê
É do perê pêpá

Rainha da cidade lá no Juremá 

Pretos Velhos:Pretos Velhos:

Santo António que abre canjira
Santo António que abre congá

Segura minha canjira meu Santo António
Não deixa a banda girar

Tira o cipó do caminho oi criança
Deixa a vovó atravessar

É preto velho que vem de Aruanda
Que vem trabalhar

Lá vem vovó descendo a serra com sua sacola
Ela traz um rosario, ela traz uma guia

Ela vem de Angola
Eu quero ver vovó, eu quero ver vovó

Eu quero ver se filho de Pemba tem querer

Quando o galo canta, as alams se levantam
O mar recua...

Os anjos do céu diz Amem, Vovó Izaura diz 
Aleluia!

Diz Aleluia, diz Aleluia
Vovó Izaura diz Aleluia

É hora, é hora, é hora de calendario
É hora

É hora de calendario, é hora de Deus Amém
Os pretos velhos chegam agora

Negra velha chegou tambem

E lá no céu vi estrela que brilha
E na pedreira eu vi pedra rolar

Vi os cabloclos dasçando na areia
Quando a sereia começou cantarolar

E no seu canto ela sempre dizia
Que só queria ter asas pra voar

E ir ao céu buscar estrela que brilha
Pra vó Izaura enfeitar a seu congá

Nevio Negreiro, vem beirando mar
Trazendo os Africanos para trabalhar

Oi Saravá, povo do congo
Sua gira é formoso em qualquer lugar

Bendito, louvado seja
É o santissimo sacramento
Os Anjos, todos os Anjos

Rogam a Deus para sempre Amém

Preto velho senta no toco, e faz o sinal da cruz
Pede protecção a Zambi para os filhos de 

Jesus
Cada conta do seu rosário, e filho que ali

Oi se não fosse os Pretos velhos
Eu não sabia trabalhar

Na Arueira de São Benedito
Santo António mandou lhe chamar

Voa voa voa andorinha
Na coroa de nossa senhora andorinha

Baianos:

Oi se o coqueiro é alto
Mas pra Baiano não tem altura não

Eu quebro o cocô, eu quebro
Eu quebro o cocô, eu quebro

Eu quebro o cocô aqui e em qualquer lugar

Baiano bom, baiano bom
Baiano bom é o que sabe trabalhar

Baiano bom é o que sobe no coqueiro
Tira o cocô, Bebe a água

E bota o cocô no lugar

Se és baiano agora é que eu quero ver
Dançar cabula no azeite de dendé

Eu quero ver os Baianos de Aruanda
Trabalhando na Umbanda

Oi pra Quimbanda não vencer

É lampi, é lampi,é lampi
É lampi, é Lampião

Seu nome é Virgulino
Apelido é Lampião

Eu fui a Bahia 
E implorei ao meu senhor do Bonfim

Que ele me ajuda-se a seguir na Umbanda 
meu caminho até ao fim...

Meu Senhor do Bonfim
Me ajude, eu preciso de paz e saúde

Galo cantou, é de madrugada
Já ta na hora de chamar a baianada

Porteira, porteira velha
Porteira balancio

Porteira, porteira velha
Baiano velho chegou

Baiana da saia rendada
Seu tabuleiro tem axé

A baiana vai requebrando como manda o 
Candomblé

Oh Bahia, Bahia do nosso senhor do 
Bonfim

Oh Bahia, peça a Oxalá por mim
Peça a Oxalá por mim

Candieiro se apagou
Sanfoneiro cuchilou
A sanfona não parou
E o forró... continuo

Meu amor não vai embora
Fique so um bocadinho

Meu amor não vai embora
Fique só mais um pouquinho

Com tanto trabalho bom
Eu não tenho farinha

Com tanta abobora madura
Minha faca fico na Bahia
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 Crianças do TUPOMI

Esta página é dedicada a todas as crianças do 
TUPOMI, que fazem desta casa a sua casa de 
brincadeiras e de aprendizagem, iremos manter 
no Jornal esta página aberta a trabalhos feito por 
vós.

Manda-nos desenhos, contos, jogos tudo feito por 
ti e todos os meses responderemos a questões 
que nos queiras colocar.

Ficamos á espera, fala com os teus pais e manda-
nos os teus trabalhos.

ATABAQUES – SÃO INSTRUMENTOS USADOS 
NO RITUAL DA UMBANDA.

PROPOMOS-TE QUE PESQUISES, PERGUNTES E 
NOS ENVIE OS TEUS TRABALHOS PARA O 
TUPOMI

1º - PARA QUE SERVEM OS ATABAQUES?

2º - COMO SE CHAMAM OS ELEMENTOS QUE 
TOCAM OS ATABAQUES?

3º - QUE NOME SE DÁ A CADA UM DOS 
ATABAQUES?

 PROCURA NA NET, NA ESCOLA, NOS MEDIUNS 
DO TUPOMI E ENVIA PARA O MAIL DO JORNAL

jexercitodeoxala@hotmail.com

Pinta o DesenhoPinta o Desenho
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