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A Justiça DivinaA Justiça Divina

No nosso meio, em plena actividade, está a Justiça Infinita, actuando, sem cessar, durante o passado e as 
passadas gerações.
Está ela, a Justiça, contida em toda dor e em todo prazer, com exactidão e precisão, obedecendo as leis 
invariáveis e imutáveis do Universo. Nada se assemelha com a lei dos Homens.

A Justiça Divina, as vezes, considera muitas coisas que, entre os Homens, são tidas por boas, como más, 
ou vice-versa. Embora infalível e exacta, é cheia de misericórdia e benevolência. Não é o desejo do 
Poder Supremo castigar, mas premir as pessoas.

Toda vez que saímos fora da senda recta e justa, achamos dores e inquietações. As vezes não temos 
consciência das causas do nosso sofrimento, sujeito as leis de causa-efeito ou cármicas. Porem, nunca é 
castigo, no sentido que nós, Homens, damos a essa palavra. Age a Justiça Infinita para o progresso, 
aperfeiçoando a evolução da raça humana.

Deus é riqueza, saúde, prosperidade, mas possuir dinheiro e ser possuído pelo dinheiro tem grande 
diferença. Quantos possuem palacetes, luxuosos carros, acumulados por varias ambições, realmente são 
infelizes, cheios de inquietações e dissabores. 

O Homem evoluído é cheio de saúde, é rico, pois soube colocar antes de tudo a aspiração de 
compreensão divina. Conseguiu perceber a realidade do Poder Infinito, que o fez viver, mesmo que 
lheNão nos é possível conhecer todas as Leis que governam o Homem e o Universo. Mas se 
procurarmos a compreensão e o entendimento com propósito honesto em nossos corações, ajudados pela 
prece, atrairemos a Sabedoria Infinita; saberemos, mais cedo ou mais tarde, o que faremos a nós 
próprios e as pessoas que nos rodeiam.

Poderemos chamar a isto a libertação. Será que a libertação não é saúde para o corpo e para a mente? 
Libertos aumentamos a nossa luz íntima, então um novo caminho, mesmo velado pela nossa percepção, 
se abre sem o menor esforço.

Falamos, na edição anterior, da ascensão e queda dos médiuns, pois os médiuns conscientes, ou não 
conscientes, dentro das suas responsabilidades não estão isentos aos efeitos da Lei Divina.

A Justiça Infinita inflige ao Homem dores através das suas varias reencarnações, e assim irá sucedendo 
ate ele ver, nitidamente, que só o Poder Suprema e a Suprema Sabedoria podem designar o lugar que o 
Homem deve ocupar na terra.

Se seguirmos a orientação dos guias espirituais, procuraremos praticar a Justiça, para não colhermos 
causas injustas – dos Homens. Vibraremos harmoniosamente os nossos pensamentos, procurando ser 
justo para com os outros em pensamentos, palavras e obras, praticando a Lei do Amor para que a nossa 
evolução e progresso se realize rapidamente. 

O homem e o universo

mailto:jexercitodeoxala@hotmail.com
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Nanã, a deusa dos mistérios, é uma divindade de origem simultânea à 
criação do mundo, pois quando Odudua separou a água parada, que já 
existia, e liberou do “saco da criação” a terra, no ponto de contacto 
desses dois elementos formou-se a lama dos pântanos, local onde se 
encontram os maiores fundamentos de Nana. 

Senhora de muitos búzios, Nana sintetiza em si morte, fecundidade e 
riqueza. O seu nome designa pessoas idosas e respeitáveis e, para os 
povos Jeje, da região do antigo Daomé, significa “mãe”. Nessa região, 
onde hoje se encontra a República do Benin, Nana é muitas vezes 
considerada a divindade suprema e talvez por essa razão seja 
frequentemente descrita como um orixá masculino.
Sendo a mais antiga das divindades das águas, ela representa a 
memória ancestral do nosso povo: é a mãe antiga (Iyá Agbà) por 
excelência. É mãe dos orixás Iroko, Obaluaiê e Oxumaré, mas por ser a 
deusa mais velha do candomblé é respeitada como mãe por todos os 
outros orixás.
A vida está cercada de mistérios que ao longo da História atormentam o 
ser humano. Porém, quando ainda na Pré-História, o homem se viu 
diante do mistério da morte, em seu âmago irrompeu um sentimento 
ambíguo. Os mitos aliviavam essa dor e a razão apontava para aquilo 
que era certo no seu destino.
A morte faz surgir no homem os primeiros sentimentos religiosos, e 
nesse momento Nana faz-se compreender, pois nos primórdios da 
História os mortos eram enterrados em posição fetal, remetendo a uma 
ideia de nascimento ou renascimento. O homem primitivo entendeu que 
a morte e a vida caminham juntas, entendeu os mistérios de Nana.

Nana é o princípio, o meio e o fim; o nascimento, a vida e a morte.Ela é 
a origem e o poder. Entender Nana é entender o destino, a vida e a 
trajectória do homem sobre a terra, pois Nana é a História. Nana é água 
parada, água da vida e da morte.

com a sua elevação espiritual e desejam ao próximo o mesmo que para 
si, só esperam da vida dias cada vez melhores e têm a morte como algo 
natural e inevitável. A sua certeza é a imortalidade da sua essência.
Nana, a mãe maior, é a luz que nos guia, o nosso quotidiano. Conhecer 
a própria vida e o próprio destino é conhecer Nana, pois os 
fundamentos dos orixás e do Candomblé estão ligados à vida. A nossa 
vida é o nosso orixá.
É na morte, condição para o renascimento e para a fecundidade, que se 
encontram os mistérios de Nana. Respeitada e temida, Nana, deusa das 
chuvas, da lama, da terra, juíza que castiga os homens faltosos, é a 
morte na essência da vida.
Características dos filhos de Nana Burukú 
Os filhos de Nana são pessoas extremamente calmas, tão lentas no 
cumprimento das suas tarefas que chegam a irritar. Agem com 
benevolência, dignidade e gentileza. As pessoas de Nana parecem ter a 
eternidade à sua frente para acabar os seus afazeres; gostam de 
crianças e educam-nas com excesso de doçura e mansidão, assim 
como as avós. São pessoas que no modo de agir e até fisicamente 
aparentam mais idade.
Podem apresentar precocemente problemas de idade, como tendência 
a viver no passado, de recordações, apresentar infecções reumáticas e 
problemas nas articulações em geral.
As pessoas de Nana podem ser teimosas e “ranzinzas”, daquelas que 
guardam por longo tempo um rancor ou adiam uma decisão. Porém 
agem com segurança e majestade. As suas reacções bem equilibradas 
e a pertinência das suas decisões mantêm-nas sempre no caminho da 
sabedoria e da justiça.
Embora se atribua a Nana um carácter implacável, os seus filhos têm 
grande capacidade de perdoar, principalmente as pessoas que amam. 
São pessoas bondosas, decididas, simpáticas, mas principalmente 
respeitáveis, um comportamento digno da Grande Deusa do Daomé.

Dia: Terça-feira
Cores: Anil, Branco e Roxo
Símbolo: Bastão de hastes de palmeira (Ibiri)
Elemento: Terra, Água, Lodo
Domínios: Vida e Morte, Saúde e Maternidade
Saudação: Salubá!

Nanã

Miguel Espirito Santo

Ibeji é o Orixá-Criança, em realidade, duas divindades gémeas 
infantis, ligadas a todos os orixás e seres humanos.

Por serem gémeos, são associados ao princípio da dualidade; por 
serem crianças, são ligados a tudo que se inicia e nasce: a 
nascente de um rio, o nascimento dos seres humanos, o germinar 
das plantas, etc.

Ibeji na nação Ketu, ou Vunji nas nações Angola e Congo. É o Orixá 
Erê, ou seja, o Orixá criança. É a divindade da brincadeira, da 
alegria; a sua regência está ligada à infância.
Ibeji está presente em todos os rituais do Candomblé pois, assim 
como Exú, se não for bem cuidado pode atrapalhar os trabalhos 
com as suas brincadeiras infantis, desvirtuando a concentração dos 
membros de uma Casa de Santo. É o Orixá que rege a alegria, a 
inocência, a ingenuidade da criança. A sua determinação é tomar 
conta do bebé até à adolescência, independentemente do Orixá 
que a criança carrega.

Ibeji é tudo o que existe de bom, belo e puro; uma criança pode-nos 
mostrar o seu sorriso, a sua alegria, a sua felicidade, o seu falar, os 
seus olhos brilhantes. Na natureza, a beleza do canto dos 
pássaros, nas evoluções durante o voo das aves, na beleza e 
perfume das flores.

A criança que temos dentro de nós, as recordações da infância. 
Feche os olhos e lembre-se de um momento feliz, de uma 
travessura, e você estará a viver ou revivendo uma lenda deste 
Orixá. Pois tudo aquilo de bom que nos aconteceu na nossa 
infância, foi regido, gerado e administrado por Ibeji. Portanto, Ibeji já 
viveu todas as felicidades e travessuras que todos nós, seres 
humanos, vivemos.

A lenda e a história de Ibeji, acontece a cada momento feliz de uma 
criança. Ao menos para manter vivo este importante Orixá, procure 
dar felicidade a uma criança. Faça você mesmo o encantamento de 
Ibeji. É fácil: faça gerar dentro de si a felicidade de estar vivo. 
Transmita esta felicidade, contagie o seu próximo com ela. Encante 
Ibeji com a magia do sorriso, com o amor de uma criança. E seja 
Ibeji, feliz!

Características dos filhos de Ibeji
Os filhos de Ibeji são pessoas com temperamento infantil, 
jovialmente inconsequentes; nunca deixam de ter dentro de si a 
criança que já foram. Costumam ser brincalhões, sorridentes, 
irrequietos – tudo, enfim, o que se possa associar ao 
comportamento típico infantil.

Muito dependentes nos relacionamentos amorosos e emocionais 
em geral, podem revelar-se teimosamente obstinados e 
possessivos. Ao mesmo tempo, a sua leveza perante a vida revela-
se no seu eterno rosto de criança e no seu modo ágil de se 
movimentar, a sua dificuldade em permanecer muito tempo 
sentado, extravasando energia.
Podem apresentar bruscas variações de temperamento, e uma 
certa tendência a simplificar as coisas, especialmente em termos 
emocionais, reduzindo, às vezes, o comportamento complexo das 
pessoas que estão em seu torno a princípios simplistas como 
“gosta de mim – não gosta de mim”. Isso pode fazer com que se 
magoem e se decepcionem com alguma facilidade.

Ao mesmo tempo, as suas tristezas e sofrimentos tendem a 
desaparecer com facilidade, sem deixar grandes marcas. Como as 
crianças, em geral, gostam de estar no meio de muita gente, das 
actividades desportivas, sociais e das festas.

José Diogo conde

Dia: Domingo
Cores: Azul, Rosa e Verde e Branco
Elemento: Ar
Domínios: Nascimento e Infância
Símbolos: 2 Bonecos Gémeos, 2 Cabacinhas
Saudação: Omi Beijada!

Ibeji
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Sempre que acontece algo na nossa Umbanda, nós damos noticia 
neste sentido, convidamos todos a verem e ouvirem o DVD 
“TENOMACUMBA – A TEMPO E AO VIVO” DE RITA RIBEIRO, 
PORQUE TAMBEM É UMBANDA…

BIOGRAFIA DE RITA RIBEIRO
Rita Ribeiro nasceu no Maranhão e, depois de morar em São Luis, onde 
iniciou sua carreira de cantora, começou a despontar como grande 
revelação da música brasileira em 1996. 

Em 1997, já morando em São Paulo, gravou seu primeiro CD intitulado 
Rita Ribeiro, com produção de Mario Manga e Zeca Baleiro. O CD e o 
show, apresentado em várias capitais brasileiras, deram projeção 
nacional à cantora maranhense. 

Em 1998, assinou contrato com a MZA Music, gravadora do produtor 
Marco Mazzola, e ainda sob a batuta do maestro Mário Manga, lançou em 
1999 seu segundo CD, Pérolas aos Povos, que recebeu excepcional 
acolhida de público e crítica. Neste mesmo ano, ao lado de Ney 
Matogrosso, Milton Nascimento, Zeca Baleiro e Chico César, apresentou-
se na noite brasileira do Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, e foi 
convidada para se apresentar no Festival Brasil-Caracas na Venezuela. 

Em 2000, dando continuidade ao lançamento e divulgação do CD 
Pérolas aos Povos, Rita Ribeiro foi convidada a participar do Festival 
Todos os Cantos do Mundo,dividindo o palco com Lokua Kanza, 
considerado um dos grandes expoentes da música pop africana. Ainda 
nesse ano, teve seu CD lançado nos Estados Unidos e Canadá pela 
gravadora Putumayo World Music, o que resultou na realização de uma 
turnê internacional. Os shows aconteceram entre agosto e setembro de 
2000 nas principais cidades americanas e canadenses, entre elas São 
Francisco, Los Angeles, Toronto e Montreal, para platéias de 15 mil 
pessoas. 

O resultado desse empreendimento levou Rita Ribeiro a ser indicada 
entre os melhores do mundo ao Grammy Awards 43rd, na categoria de 
melhor álbum de pop latino, realizado em fevereiro de 2001. 

Ainda em 2001, a cantora lançou seu terceiro Cd Comigo, com produção 
de Marco Mazzola, co-produção dela e do parceiro Pedro Mangabeira, 
que representou uma mudança em seu visual e uma ampliação de seu 
público em todo Brasil. 

Mas sua popularidade, sempre crescente, aumentou mesmo com o 
inovador Tecnomacumba, resultado de uma intervenção cultural. O show 
nasceu em apresentações em uma casa na zona sul carioca, virou um 
fenômeno independente da mídia. Rita Ribeiro fez diversas temporadas 
de grande sucesso e levou o espetáculo para as maiores casas de show 
do país. Em 2005 ganhou, por esse projeto, o Prêmio Rival Petrobras 
de Música na categoria Melhor Show. 

Ainda nesse ano participou do Ano Brasil na França, pelo 
Projeto Pixinguinha, ao lado de artistas contemporâneos como 
o saxofonista Carlos Malta e o compositor Totonho O cabra. No 
Brasil foi convidada a participar das comemorações de 30 anos 
do Projeto Pixinguinha  realizando uma série de shows pelo 
Brasil ao lado do cantor e compositor carioca Tantinho da 
Mangueira. 

Em 2006 lançou o CD Tecnomacumba, gravado em estúdio 
com o repertório do show, com exceção das músicas Moça 
Bonita  e Xangô, o vencedor. Mas os fãs sempre cobraram um 
registro ao vivo. 

Paralelo a esse sucesso Rita Ribeiro participa de outros 
projetos. Ao lado de Jussara Silveira e Teresa Cristina, idealizou 
e produziu o show Três Meninas do Brasil, com direção 
musical do maestro Jaime Alem. O espetáculo virou DVD e CD 
de sucesso, lançado em 2008 pelo selo Quitanda e distribuição 
da Biscoito Fino. Nesse mesmo ano Rita participa de shows, ao 
lado de Eduardo Dussek, em homenagem a Carmen Miranda 
enquanto refresca seu repertório no shows acústicos. 

Em 2009 Rita Ribeiro lança em DVD e CD o álbum 
Tecnomacuma - a tempo e ao vivo, gravado em um grande 
show no Vivo Rio que contou com participação de Maria 
Bethânia e tem nos extras depoimentos de Alcione, Ney 
Matogrosso, Angela Leal e Jean Wyllys. O vídeo comemora 
seis anos de sucesso do projeto, que continua na estrada 
despertando curiosidade e trazendo cada vez mais pessoas aos 
shows. 

Por esse trabalho Rita Ribeiro ganhou o prêmio de Melhor 
Cantora - Categoria Canção Popular  no 21º Prêmio da 
Música Brasileira. 

A tecnomacumba de Rita ribeiro

Do site oficial de Rita Ribeiro:
www.oul.com.br/ritaribeiro/

teoper
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Sabemos e é comprovado o uso das ervas nas curas do organismo Humano, mas agora podemos ter a opção de tê-las como 
curativas da alma.
Saber identificar a planta.
É extremamente importante a identificação de uma planta. Todas as partes da mesma serão analisadas com base me botânica 
e depois comparadas em literatura especializada. Existem diferentes espécies que são conhecidas como mesmo nome, tais 
como: Cidreira; Hortelã; Camomila; Bolbo; e etc. Não comprar plantas sem a certeza de que alguém responsável as 
identificou.
Relacionamos algumas ervas, por seus nomes mais conhecidos e populares:

Teoper e Manuela

ASSA-PEIXE
Para aqueles que retêm a energia sexual a ponto de 
provocar tensão, essa flor libera essa potente 
energia, represada através de emoções e 
sentimentos mais tranquilos, e pede ao ser que não 
se reprima ou se deixe oprimir, nessa área, por 
preconceitos. 

BABOSA
Promove a transferência da energia usada 
excessivamente no (pensar), principalmente aqueles 
que não conseguem fazê-lo, mesmo conscientes de 
que precisam, devolvendo a energia excessiva aos 
sistemas físicos de eliminação.

 BÁLSAMO
Trabalha exclusivamente nas emoções represadas 
pela falta de expressão, que endurecem o Ser. 
Libera essa energia retida de forma suave, 
contactando o elemento água. 

BOLBO
Com energia contraída, leva o Ser a reflectir sob 
sentimentos e emoções reprimidas que o levam a ter 
atitudes tempestuosas e impulsivas, e principalmente as 
raivas contidas, de maneira mais branda. 

CAMOMILA
Para aqueles que queriam tanta expectativa em relação 
ao futuro que se desequilibram emocionalmente, 
tentando digerir algo que ainda não foi cozinhado. Essa 
flor desperta neles, a energia da calma, da confiança e 
da paciência

CÂNFORA
Formidável para aqueles que acreditam que a vida é 
apenas manifestação dos que captam os nossos 5 
sentidos físicos, essa flor gera movimentos de 
introspecção sobre essa ideia, fazendo fluir essa 
energia contida para as áreas espirituais. .
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O planeta está sem dúvida em evolução e com ele a humanidade! Agradeço a todos 
que cruzaram o meu caminho e aos que ainda vão cruzar, a minha forma de ver este novo 
mundo! 

A ciência prova diversos aspectos da existência e eu sempre tentei agarrar-me a ela, 
com todas as minhas forças…a vida insiste em me confrontar com aspectos da existência 
impossíveis de enquadrar na ciência.

A minha postura continua a ser, observar…questionando…mas sentindo que de 
facto muito existe para lá da ciência…

Agradeço á professora Teresa que me ouviu, tranquilizou e muito ensinou. Sem ela, 
continuaria a fugir do que sinto e a ignorar os sinais do universo na minha vida!

Agradeço á minha amiga o facto de ela ter encontrado a” felicidade “ que é na minha 
humilde opinião um estado de espírito complexo e subjectivo. Aqui entra a mãe Elsa, 
responsável pela mudança no rumo da vida da Joana…

Durante muito tempo a Joana ausentava-se sem explicação, fazia comentários que 
não faziam sentido e começou a desenhar-se na minha mente a hipótese de ela ter encontrado 
algo ou alguém que por razões que desconheço não quis partilhar comigo. Ao partilhar as 
minhas suspeitas com a prof.ela falou-me da umbanda, pesquisei na Net e deparei-me com o 
hino umbandista e tive a certeza que estava certa! Enviei-lho por SMS e ela confirmou.

Não entendi o porquê de não ter partilhado comigo algo tão importante para ela. 
Imagino que tenha sido o receio das minhas criticas, sou de natureza critica…mas 
conhecendo-me devia saber que ia respeita-la e ficar feliz por ela. Eu sou feliz com a 
felicidade dos outros!

Desde que me entendo por gente que o meu caminho é constantemente cruzado por 
pessoas sem rumo a quem tento ajudar e orientar dentro das minhas limitações. Não é tarefa 
fácil pois tenho muita dificuldade em lidar com pessoas que “se queixam por não ter sapatos 
sem serem capazes de se lembrar dos que não têm pés” mas tento dar o meu melhor no sentido 
de lhes mostrar pelo menos isso…

Há muito que solicitam a minha presença para consultarem pessoas que acreditam 
terem poderes mágicos para lhes transformar a vida no que elas acham ser o melhor para 
elas…sempre as acompanhei convicta de que tudo aquilo era em vão, afinal não ouviam nada 
que eu já não tivesse dito.

Há um ano atrás, andava eu em mais uma missão de socorro a uma conhecida e 
resolvi levá-la ao centro que a Joana frequenta. Confesso que não a levei lá por achar que a 
salvariam mas sim movida pela curiosidade de ver o que tanto fascinava a Joana.

Quando lá entrei (a conselho da prof.Teresa) pedi perdão aos irmãos presentes na 
sala por qualquer atitude que os pudesse ofender e declarei-lhes o meu respeito.

A professora Teresa tranquilizou-me e disse que os irmãos me conheciam melhor 
que eu própria e me perdoariam.

O que senti vou guardar para mim e para aqueles a quem nada se esconde…
Já lá voltei com outras pessoas que queriam ajuda e já a saber o que encontraria…

sinto sempre o mesmo, elas vão á procura de milagres eu vou á minha procura…
Muitas vezes sinto que sou” extraterrestre” não percebo a dificuldade de muitos em 

aceitar que nada tenho a pedir, tenho sim muito a agradecer…eu tenho tanto, que pedir mais 
seria um desrespeito por todos que do outro lado se esforçam para fazer da minha vida o 
paraíso que ela é!

As pessoas vêm Deus de muitas formas, acreditam que ela existe por várias razões, 
eu sei que ele existe olhando para os meus …o meu lar é um paraíso construído com amor e a 
ajuda dos anjos que algures velam por nós…

“A ti porque choras e podia ser eu
Gostava de dar-te daquilo que é meu

Mas eu vou crescer
E no mundo doente

Em que hoje vivemos
Eu prometo lutar

A favor da vida, da paz,
Da justiça, de todos

Os perdidos na escuridão
Sem nunca esquecer 
Que é meu irmão!”

Escrevi isto aos 10 anos em jeito de promessa que muitas vezes sinto não ter 
cumprido…cresci e o mundo continua na escuridão, mas ainda cá ando e vou continuar a 
lutar, agora consciente de que não posso iluminar o mundo inteiro, mas posso iluminar uma 
pequena parte e levar os que me rodeiam a iluminar outra pequena parte e assim 
sucessivamente o mundo algum dia será totalmente iluminado…

Tenho a certeza que a mãe Elsa será a responsável pela Luz de uma boa parte desse 
mundo que um dia vamos ter.

Força e nunca desista da sua missão…
Já percebeu que sou realmente “extraterrestre”, começo por divagar e acabo a 

dirigir-me a si num desabafo, pouco coerente, mas que a si, vai fazer sentido.   Obrigada por 
existir.

DivagaçãoDivagação

Carla Melo

…Mar …Misterioso Mar, que vem lá do Horizonte…
Há dias em que nos sentomos a navegar no mar da 
tranquilidade na Nau que deambula por esse misterioso mar.
Por vezes as águas se movimentam para juntar o principio da 
vida e o inicio de uma nova realidade.
Do mar vem a saudade daqueles que longe, estão perto, porque 
essa viagem nos leva para mares nunca dantes navegados…
O mistério da vida começa sempre com  uma viagem, desta 
vez navegando pelas águas de uma mar calmo, tranquilo, mas 
que de repente nos traz a tormenta, para nos ensinar que a 
nossa vida nada mais é do que uma viagem pelo mar.
Tal como qualquer Capitão de uma nau que atravessa um mar 
desconhecido, só o fará se tiver do seu lado, os Homens que 
comanda e lhes tiver angariado o seu respeito.
Toda a viagem é uma procura incessante de emoções já 
sentidas e emoções novas, mas que tal qual aquele vento 
sereno e calmo que bate nas nossas faces numa tarde de 
acalmia na nossa viagem.
Encetar esta viagem, foi um prazer, termos sido escolhidos 
para estar presentes, hoje e amanhã na vida do Filipe e da 
Manuela é algo que, da minha parte, que nunca esquecerei.
Como é da praxe a noiva estava linda, como todas as noivas, o 
noivo estava igualmente embuido na beleza do espirito da 
ocasião.
Como qualquer viagem, o inicio tem sintomas de nervosismo, 
mas depois de se cortarem a amarras, o barco deslizou 
suavemente pelo porto fora.
A cerimónia do casamento na Umbanda é um momento 
mágico mas com muita responsdabilidade, e esse momento só 
se vive estando presente e estando com o coração virado para a 
consagração por Olorum que sempre está presente.
Nesta cerimónia estão presentes todos os rituais da Umbanda 
que são belos, simples e singelos, onde a nossa Mãe Espiritual 
abençoa a união do casal, lembrando a ambos os valores e 
significado dessa união.

A união do Homem com a Mulher faz aflorar uma parte 
fundamental do ciclo humano. O casamento é um dos elos 
mais fortes da sociedade, para a constituição de uma familia.
A familia tem de funcionar como o berço dos valores que 
formam o caracter e a personalidade do ser.
O casamento não é apenas uma instituição humana, mas 
tambem é divina. Para isso Olorum está presente, como 
sacramento na vida dos casais, sem isso o casamento pode-se 
tornar num fardo pesado de se carregar. O bom relacionamento 
tem de ser dinâmico e a sua harmonia só pode ser alcançada 
com amor, respeito, dedicação, crescimento e maturidade.

NO TUPOMI realizou-se sob a benção de Nosso Pai Oxalá e 
de Nossa Mãe Iansã o casamento do Filipe e da Manuela, dois 
irmãos que estão na Umbanda como qualquer marinheiro que 
segue o seu rumo e vai levar o seu barco a bom porto…

Nesta cerimónia, mais uma vez, a forma como a Mãe Elsa se 
empenhou fez sentir aos noivos a benção e protecção de nossa 
Mãe e, tambem porque todos nos empenhamos em dar beleza, 
sentido e amor para que esta cerimónia fosse bela e eles se 
sentissem bem. A alegria e a forma como todos se 
empenharam, foi estonteante, para que esta festa fosse 
colorida.

Quem participou, quem brincou, quem se entregou neste dia, 
participou mais uma vez num momento alto e mágico na nossa 
casa.

Ao escrever este artigo lembrei-me de Jurema, por isso fico 
com este ponto:

“Jurema deu um estrondo… E toda a Terra 
estremeceu…

Filha de Tupinanmbá vos proteja hoje e sempre…
 SEJAM MUITO FELIZES

teoper

Casamento na nossa casaCasamento na nossa casa
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Ás vezes torna-se difícil escrever algo sobre uma coisa em que 
participamos, porque podemos muitas vezes ter tendência para 
inflacionar as nossas emoções.

Mas como sempre o faço, por aqueles que respeito e amo e, 
acima de tudo, na procura de conhecimento e de minha procura 
eterna de estar na Umbanda, servindo.

Por isso Carla Sónia, foi um pouco difícil escrever sobre a 
feitura, mas como faço com todos, aqui vai o meu estado de 
alma.

“Fazer o Santo” é possibilitar através de rituais próprios que o 
lado divino de cada um sobressaia, possibilitando desta maneira 
uma perfeita comunhão com o Universo, a Natureza e o Criador 
e, acima de tudo com a vida!

Nestes rituais, o corpo físico, mente e alma são preparados para 
possibilitar o renascimento do indivíduo em toda a sua plenitude. 
Renascer mais forte, mais completo para que se possa integrar 
por inteiro na busca da sua realização pessoal.

Conhecer-se a si próprio é um dos pressupostos para a 
realização pessoal do indivíduo em todos os níveis. A incansável 
procura de cada ser na busca de respostas aos enigmas da 
vida… Quem sou eu?... De onde venho?... Para onde vou? ou 
seja, desde a sua origem o ser Humano anseia pelo encontro 
com o  infinito. E por isso já há milhares de anos, o Nativo 
Africano já tinha estes mesmos anseios:

Conhecer Deus
Os mistérios do Universo
A origem da vida

Olodumaré permitiu-lhes conhecer a sabedoria do IFA (a 
revelação); a Criação do Universo e dos seres Humanos, os 
princípios que regulam as relações entre o Aiê (a Terra), o Orum 
(Mundo Espiritual) e o conhecimento dos Orixás que 
participaram na Criação e intermediários entre Deus 
(Olodumaré) e os Homens.

Foi neste sentido que foram desenvolvidos rituais iniciáticos para 
os mistérios dos Orixás, como forma de permitir que o Deus 
Interior, na figura de um Ancestral Divino, desperte em cada 
individuo e estabeleça a ponte com o Universo, permitindo que 
seja capaz de fazer escolhas mais acertadas em relação à vida e 
aos semelhantes, na construção da própria felicidade.

A feitura inicia-se num período de reclusão. Esse recolhimento é 
comparável à gestação na barriga da Mãe, o aposento sagrado 
(Ronkó) representa o ventre da própria Mãe Natureza, onde o 
Médium aprende os mistérios dos seus Orixás, a maneira 
adequada de o cultuar, as suas proibições, as virtudes a serem 
cultivadas, os vícios que deverão ser evitados, para atrair 
influencias benéficas e uma relação harmoniosa com os seus 
Orixás.

Este ano, ao caminhar na estrada que é a nossa vida, pude 
assistir a um renascimento (mais um) no TUPOMI, Participar 
como Irmão nesta Feitura, foi para mim uma forma evolutiva de 
entender e compreender a religião que abracei.

Sentir o abraço forte de Minha Mãe Oxun, é algo que jamais esquecerei…
Algo que um dia eu ireiu recordar com muito amor…Minha Mãe eu senti um 
abraço de Mãe, todo o carinho e amor que só uma Mãe sabe dar.

A força e o sentido da vibração de Oxumaré foi também uma experiencia 
única, daquelas que não têm explicação, só vivendo e sentindo estes 
momentos mágicos que só a Umbanda nos proporciona. Arrobobô Meu Pai.

Nada é por acaso e, sempre que aparece um obstáculo, logo alguém 
suprime essa dificuldade. Tenho a certeza, não que tenha vivido esta emoção 
de muito perto, mas porque participei de Alma e Coração no apoio, para que 
esta Feitura fosse algo inesquecível no TUPOMI.

Como sempre as dificuldades foram supridas, o stress da preparação de um 
acto destes foi ultrapassado, porque mais uma vez a presença serena, sábia 
e mágica da nossa Mãe Espiritual…tudo superou…Mais uma vez Mãe Elsa, a 
Senhora está de parabéns, bem como a nossa grande família…O TUPOMI…

Orgulho muito grande Minha Mãe em sermos seus Filhos e Orgulho Grande 
também, em ser teu irmão Carla…tudo de bom…

Feitura de santoFeitura de santo

teoper

Uma visita de luzUma visita de luz

No último mês de Agosto foi com grande orgulho que o Tupomi recebeu em sua 
casa a Mãe Sandra de Iansã, mãe de santo da Mãe Elsa.

Foram momentos de grande alegria onde as vibrações e as radiações fluíram nos 
corpos de todos com a luz divina de nosso Pai Oxalá. A Mãe Sandra esteve presente 
em dois dos nossos rituais, a festa de Elegbara e uma gira de caboclo, onde a luz de 
Iansã radiou em nossa casa quando a mãe Sandra trouxe-nos a força de seu Orixá.

O TUPOMI revelou-se para a Mãe Sandra como uma verdadeira continuidade de 
princípios aprendidos pelo Pai António do Terreiro Pai Oxalá como a caridade, a 
humildade, a humanidade a alegria e o amor necessários para todo o sucesso da 
nossa caminhada espiritual.

Todo o crescimento que o TUPOMI adquiriu ao longo da sua história deve-se a 
todo o trabalho que se tem vindo a realizar, dado que o crescimento aconteceu de 
uma forma proporcional perante a todo o trabalho espiritual realizado, o nosso 
terreiro, desde a sua fundação, primou sempre por um trabalho de caridade, tanto ao 
nível espiritual através das giras, como mesmo do ponto de vista social com a 
criação do Exercito de Oxalá que realiza o apoio aos sem abrigo da cidade do Porto 
todas as quintas feiras.

Aquando a visita da Mãe Sandra, foi notório o seu orgulho perante a nossa casa 
dado que foi com grande emoção que ela acompanhou-nos em nossa casa, as 
lágrimas correram em instantes de grande amor, dado que para além de toda a 
ligação espiritual, existe uma grande amizade que se espelha em uma grande 
cumplicidade visível a bons olhos, tanto entre a Mãe Sandra e a Mãe Elsa, bem 
como com o próprio TUPOMI.

 Assim, foram dias de grande alegria e cumplicidade onde a amizade e o axé fizeram 
parte da nossa casa. A saudade ficou no peito de todos bem como a Mãe Sandra 
levou no coração dela o grande amor de todos, e com a força de Oxalá o nosso 
reencontro será breve. 

Mãe Sandra é mais um membro do nosso Terreiro, tendo o nosso axé, e nós tendo o 
Axé dela, obrigado pela sua visita de luz. 

José diogo conde
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É a forma de mediunidade que se caracteriza pela transmissão falada das 
mensagens dos Espíritos. É, em nossos dias, a faculdade mais encontrada 
na prática mediúnica. Pode-se dizer que é uma das mais úteis, pois, além de 
oferecer a oportunidade de diálogo com os Espíritos comunicantes, ainda 
permite a doutrinação e consolação dos Espíritos pouco esclarecidos sobre 
as verdades espirituais.

O papel do médium seja ele consciente ou não, é sempre passivo, visto que 
servindo de intérprete neste intercâmbio, deve compreender o pensamento 
do Espírito comunicante e transmiti-lo sem alteração, o que é mais difícil 
quanto menos treinado estiver.

A incorporação é também denominada psicofonia, sendo esta denominação 
preferida por alguns porque acham que incorporação poderia dar a idéia do 
Espírito comunicante penetrando o corpo do médium, fato que sabemos não 
ocorrer.

Martins Peralva, na sua obra "Estudando a Mediunidade, que por sua vez, 
baseou-se na obra "Nos Domínios da Mediunidade", ditada pelo Espírito 
André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier, esclarece que:

"É através dela (a incorporação), que os desencarnados narram, quando 
desejam (ou quando lhes é facultado), os seus aflitivos problemas, 
recebendo dos doutrinadores, em nome da fraternidade cristã, a palavra do 
esclarecimento e da consolação."

"Referindo-se aos benefícios recebidos pelo Espíritos nas sessões 
mediúnicas, é oportuno lembrarmos o que afirmam mentores balizados .

Léon Denis, por exemplo, acentua que, no Espaço, sem a benção da 
incorporação, os seus fluidos, ainda grosseiros, "não lhe permitem entrar 
em relação com Espíritos mais adiantados".

O Assistente Aulus, focalizando o assunto, esclarece que eles "trazem ainda 
a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne, respirando na 
mesma faixa de impressões".

Emmanuel, com a palavra sempre acatada, salienta a necessidade do serviço 
de esclarecimento aos desencarnados, uma vez que se conservam, "por 
algum tempo, incapazes de apreender as vibrações do plano espiritual 
superior"."

No Livro "Desafios da Mediunidade", o Espírito Camilo (mentor do 
médium e conferencista José Raul Teixeira), examina o termo 
"incorporação

"É correto falar-se em "incorporação"?"

Resposta: "Não se trata bem da questão de certo ou errado. Trata-se de uma 
utilização tradicional, uma vez que nenhum estudioso do Espiritismo, hoje 
em dia, irá supor que um desencarnado possa "penetrar" o corpo de um 
médium, como se poderia admitir num passado não muito distante.

O fato de continuar-se a usar o termo incorporação, nos meios espíritas, 
também se deve a sua abrangência. Comumente, é proposto o termo 
psicofonia; contudo, para muitos, a expressão estaria indicando somente 
fenômenos da fala, como na psicografia temos o fenômeno da escrita, tão 
somente. Ocorre que podemos encontrar médiuns psicógrafos cujo 
psiquismo os desencarnados comandam plenamente. Aqui, então, 
tecnicamente, o termo psicofonia, não se aplicaria, enquanto ficaria 
suficientemente compreensível o termo incorporação.

Evocamos, então, o pensamento kardequiano, expresso em O Livro dos 
Esíritos, dando elasticidade ao termo "alma", a fim de fazer o mesmo no 
tocante ao termo incorporação. Como ele aparece com muita freqüência ao 

longo dos  estudos espíritas: "cumpre fixarmos bem o sentido que lhe 
atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano." 

Os médiuns de incorporação são classificados em conscientes, semi-
conscientes e inconscientes.

Incorporação Mediunica – I Incorporação Mediunica – I 
ParteParte

Os donos da terra chegaram há milhares de anos. Vieram a pé, queriam alcançar o lugar 
onde não se morre, acreditando em uma antiga lenda do seu povo, que, tempos depois, se 
revelaria uma grande ironia do destino. Queriam chegar onde, segundo seus antepassados, 
havia fartura de terra e mar, de solo fértil e muitos peixes. Inspirados por seus deuses, um 
dia decidiram se reunir e caminharam pelas matas e caatingas, seguindo sempre o pôr-do-
sol. Relatam os antigos cronistas que desceram de muito além do Rio São Francisco até 
chegar em solo baiano. Mas o caminho não seria nada fácil. Nele haviam de encontrar os 
tapuias e os tupinaês, inimigos mortais. Muitas guerras se travaram, aldeias inteiras foram 
destruídas, até que os tupinambás expulsassem seus contrários e se deparassem com a Baía 
de Todos os Santos, para eles Kirimuré-Paraguaçu. Desde então, se transformariam nos 
senhores daquelas terras e mares, do novo paraíso dos tupinambás.

Extinta, mas geneticamente presente no sangue miscigenado que corre nas artérias da 
Bahia, a nação tupinambá por milhares de anos habitou todo o recôncavo e parte do sertão 
baiano, até as imediações do Rio São Francisco. E ocuparam este território até a chegada 
avassaladora dos invasores europeus. Mas desde antes os tupinambás já tinham inimigos 
por todos os lados. Ao norte, eram os caetés. Em direção ao Rio São Francisco, guerreavam 
com os potiguares. Ao sul, brigavam primeiro com os tupiniquins, depois com os aimorés, 
que subiam a costa vindos do Rio Caravelas. Pelo sertão disputavam espaço com os 
tapuias, que haviam sido expulsos do recôncavo por eles.

Quando não guerreavam com outros grupos, os tupinambás gladiavam entre si, por 
diversas desavenças. Brigas por espaço, por comida e até para manter o controle 
demográfico. Para o sociólogo Florestan Fernandes, a guerra entre os tupinambás tinha 
mesmo uma função social. Uma confusão que hoje pode parecer tola teria originado uma 
história de ódio entre duas tribos rivais, e acabaria sendo responsável pela povoação de 
Itaparica e outras ilhas ao redor. Conta o cronista Gabriel Soares de Souza, português 
radicado na Ilha, em seu Notícias do Brasil, publicado em 1587, que um índio tomou uma 
jovem tupinambá de seu pai sem o consentimento do velho murubixaba (chefe). 
Indignado, o pai da indiazinha passou para a Ilha de Itaparica com seus parentes e amigos 
de outras aldeias, enfrentando os temíveis upupiaras, monstros marinhos que na lenda 
tupinambá habitavam as águas calmas da Kirimuré-Paraguaçu. E depois de chegar ao 
outro lado fizeram frente aos índios da cidade, em episódios de primitivas batalhas navais. 
"E ainda hoje em dia há memória de uma ilheta, que se chama a do Medo, por se 
esconderem atrás dela; onde faziam ciladas uns aos outros com canoas, em que se 
matavam cada dia muitos deles", relatou o cronista lusitano, se referindo a uma famosa 
ilha da baía. Depois de destruir uma das aldeias da tribo, os inimigos abriam as covas e 
destruíam suas caveiras para que a vingança fosse completa.

E as desavenças entre os belicosos tupinambás não paravam por aí. Aqueles que viviam na 
costa de Salvador não se davam com os do sertão e ambos, por sua vez, lutavam até a 
morte contra os que perambulavam no litoral norte. Terminada uma das batalhas o ritual 
era sempre o mesmo: os vencedores escravizavam os mais fracos, e os corajosos viravam a 
refeição principal da festa de comemoração da vitória. Para os europeus, maior sinal de 
barbárie não havia do que os rituais antropofágicos dos índios tupinambás.

E quando os discípulos de Cabral aportaram nos domínios tupinambás, foram recebidos 
com sua cordial saudação: "Ereiupe?", que significa: "Vieste?". Esta, por sua vez, deveria 
ser respondida com um: "Pá, aju", que quer dizer: "Pois não, vim". Mas apesar da simpatia 
aparente, o fato é que eles não gostavam dos portugueses. Preferiam os franceses, que 
queriam apenas negociar o pau-brasil e não vinham para ficar e ocupar suas terras. Se 
davam com os padres jesuítas, presentes desde a fundação da cidade do Salvador, em 
1549. Os tupinambás enxergavam a boa intenção daqueles que chamavam de abaré - que 
significa homem diferente -, pelo fato de não "gostarem" de mulheres. Com os jesuítas, os 
nativos viveram por muitos anos em aldeamentos destinados à catequese, onde estavam 
protegidos da fúria dos colonos, mas não das doenças por eles trazidas, que dizimou 
milhares de índios indefesos diante das pestes européias. Foi o começo do fim. O final de 
uma história que ainda reservaria episódios de massacres, traições e escravidão, que jamais 
seriam tolerados pelos nativos, que resistiram até onde puderam. Depois, fugiram, mas sem 
nunca se render. Por serem tão belicosos, os tupinambás jamais seriam adaptados ao 
convívio com os forasteiros europeus.

Mas antes mesmo que existisse fim, houve um recomeço. Do ventre da índia Paraguaçu, a 
mãe das mães brasileiras, e depois de outras índias tupinambás, nasceram os primeiros 
brasileiros mestiços que povoariam toda a Baía de Todos os Santos. Hoje, cada baiano 
carrega um pouco de tupinambá em si mesmo. Da semente plantada por Paraguaçu, 
primeira personagem feminina a entrar para a história do novo mundo, grandiosa como seu 
próprio nome sugere, nasceriam os caboclos e caboclas que se transformariam no símbolo 
da Independência da Bahia, da luta pela libertação contra os mesmos invasores de outrora. 
Caboclos que mais tarde se uniriam aos negros. E todos, juntos, escreveriam a história com 
suas próprias mãos. Uma história chamada Brasil.

Lenda de TupinambáLenda de Tupinambá
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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 "

Seu Zé Pelintra onde é que o senhor mora
Seu Zé Pelintra onde é sua morada

Eu não posso lhe dizer
Porque você não vai-me compreender

Eu nasci no Juremá
Minha morada é bem pertinho de Oxalá

Zé do catimbóZé do catimbó


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8

