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A Parapsicologia

O avanço da tecnologia na nossa época não passa despercebido a ninguém. é 
evidente o progresso que alcançamos em quase todas as áreas, o que, 
consequentemente, traz ao homem mais conforto e satisfação. Porém, essa 
satisfação não é sinónimo de felicidade, pois de acordo com a psicologia social a 
sociedade do nosso tempo está doente. Sofre de um mal criado pelo próprio 
homem: o aumento das frustrações, gerando pelas necessidades que tiveram 
origem no próprio progresso, levando assim o homem, cada vez mais, a se sentir 
desalojado e com anseios de se realizar.

A máquina “robotizou” o homem, afastando-o de sua essência. Ele se tornou 
carente de afecto e de amor, transformando-se em apenas mais um número da 
máquina que ele próprio criou. Como consequência disso e de acordo com a lei na 
qual “toda acção provoca uma reacção igual e “contrária”, esse homem correu 
para as áreas espiritualistas mais diversas tentando, com isso, suprir suas 
necessidades elementares. Alguns se encontraram nas religiões cristãs, ou nas 
orientais, como o Budismo, Zen e Yoga. Outros, nas escolas místicas e no 
espiritismo. Ele tenta com isso preencher a lacuna aberta no nosso século pela 
bomba H, pela bomba atómica.

Mas, não só o homem comum sentiu necessidade de se voltar para o espiritual. Os 
próprios cientistas, diante dos fenómenos observados principalmente os extra-
sensoriais, criaram uma ciência que se dedica à pesquisa a parapsicologia. Ela á a 
ciência pura, que procura por métodos científicos provar algo que transcende o 
conhecimento actual, chegando, por vezes, até a contrariar as leis físico-químicas. 
Para isso, contribuíram muitas personalidades, valendo-se citar, entre elas, Richet, 
o criador da Metapsiquica.

Deve-se a J. B. Rhine, um arrojado americano, a criação da parapsicologia. Uma 
ciência que não ataca ou defende esta ou aquela religião, mas simplesmente 
pesquisa os fenómenos, estuda o paranormal, o sensitivo (em nossa linguagem, o 
médium) e também outros fenómenos como a telepatia, a xenoglossia, 
precognição, levitação.
Enfim, esse potencial que existe no ser humano e que transcende o inconsciente, 
já estudado por Freud.

O homem e o universo

Exército de Oxalá
- 4 anos de história-

mailto:jexercitodeoxala@hotmail.com


-Página 2--Página 2--Página 2-

Jornal Exercito de Oxalá O Orixá do MêsO Orixá do Mês

OXUM: Nome de um rio na Nigéria, em Ijexá e Ijebú. Segunda mulher 
de Xangô, deusa do ouro, riqueza e do amor. A Oxum pertence o ventre 
da mulher e ao mesmo tempo controla a fecundidade, por isso as 
crianças lhe pertencem. Dona dos rios e cachoeiras gosta de usar 
colares, jóias, tudo relacionado à vaidade, perfumes, etc

Conta-nos uma lenda, que Oxum queria muito aprender os segredos e 
mistérios da arte da adivinhação, para tanto, foi procurar Exú.
 
Exú, muito matreiro, falou à Oxum que lhe ensinaria os segredos da 
adivinhação, mas para tanto, ficaria Oxum sobre os domínios de Exú 
durante sete anos, passando, lavando e arrumando a casa do mesmo, em 
troca ele a ensinaria.

E, assim foi feito, durante sete anos Oxum foi aprendendo a arte da 
adivinhação que Exú lhe ensinará e consequentemente, cumprindo seu 
acordo de ajudar nos afazeres domésticos na casa de Exú. Findando os sete 
anos, Oxum e Exú, tinham se apegado bastante pela convivência em 
comum, e Oxum resolveu ficar em companhia desse Orixá.

Em um belo dia, Xangô que passava pelas propriedades de Exú, avistou 
aquela linda donzela que penteava seus lindos cabelos a margem de um rio 
e de pronto agrado, foi declarar sua grande admiração para com Oxum.

Foi-se a tal ponto que Xangô, viu-se completamente apaixonado por aquela 
linda mulher, e perguntou se não gostaria de morar em sua companhia em 
seu lindo castelo na cidade de Oyó. Oxum rejeitou o convite, pois lhe fazia 
muito bem a companhia de Exú.
 

Xangô então irritado e contrariado, sequestrou Oxum e levou-a em sua 
companhia, aprisionando-a na masmorra de seu castelo. Exú, logo de 
imediato sentiu a falta de sua companheira e saiu a procurar, por todas as 
regiões, pelos quatro cantos do mundo sua doce pupila de anos de 
convivência.
 
Chegando nas terras de Xangô, Exú foi surpreendido por um canto triste e 
melancólico que vinha da direcção do palácio do Rei de Oyó, da mais alta 
torre. Lá estava Oxum, triste e a chorar por sua prisão e permanência na 
cidade do Rei.
 
Exú, esperto e matreiro, procurou a ajuda de Òrùnmílá, que de pronto 
agrado lhe cedeu uma poção de transformação para Oxum desvencilhar-se 
dos domínios de Xangô. Exú, através da magia pode fazer chegar as mãos 
de sua companheira a tal poção. Oxum tomou de um só gole a poção 
mágica e transformou-se em uma linda pomba dourada, que voou e pode 
então retornar em companhia de Exú para sua morada.

O ARQUÉTIPO DE OXUM

As pessoas de Oxum são vaidosas, elegantes, sensuais, adoram perfumes, 
jóias caras, roupas bonitas, tudo que se relaciona com a beleza. Gostam de 
chamar a atenção do sexo oposto. São boas donas de casa e companheiras, 
despertam ciúmes nas mulheres e se envolvem em intrigas.

Oxum é destemida diante das dificuldades enfrentadas pelos seus. Ela usa 
sua sensualidade para salvar sua comunidade da morte. Dança com seus 
lenços e o mel, seduzindo Ogum até que ele volte a produzir os 
instrumentos para a agricultura.
 
Assim a cidade fica livre da fome e miséria. Oxum enfrenta o perigo 
quando Olodumare, Deus supremo, ofendido pela rebeldia dos orixás, 
prende a chuva no orum (Céu), deixando que a seca e a fome se abatam 
sobre o aiê (a Terra). Transformada em pavão, Oxum voa até o deus maior, 
para suplicar ajuda.

Mesmo tornando-se abutre pelo calor do sol, que queima-lhe, enegrecendo 
as penas, ela alcança a casa de Olodumare. Indignada por se perceber 
excluída da reunião de orixás masculinos, Oxum torna estéreis todas as 
mulheres até que ela seja convidada para o encontro.

 

oxumoxum

Assim ela o faz quando Oxalá tem seu cajado jogado ao mar e a perna ferida por 
Iansã. Oxum vem para ajudar o velho, curando-o e recuperando seu pertence. Ela 
é adorada por Oxalá. A deusa do amor parte com um ebó até Olodumare, para que 
não haja mais seca na Terra. No caminho ela não hesita em repartir os 
ingredientes da oferenda com o velho Obatalá e as crianças que encontra, e 
mesmo assim alcança seu objetivo pela comoção de Olodumare. 

Com grande compaixão, Oxum intercede junto a Olodumare para que ele 
ressuscite Obaluaiê, em troca do doce mel da bela orixá. E ela garante a vida 
alheia também ao acolher a princesa Ala, grávida, jogada ao rio por seu pai. Oxum 
cuida da recém-nascida, a querida Oiá.

Com suas jóias, espelhos e roupas finas, Oxum satisfaz seu gosto pelo luxo. 
Ambiciosa, ela é capaz de geniais estratagemas para conseguir êxito na vida. Vai à 
frente da casa de Oxalá e lá começa a fazer escândalo, caluniando-o aos berros, 
até receber dele a fortuna desejada para então calar-se. E assim Oxum torna-se 
"senhora de tanta riqueza como nenhuma outra Yabá (Orixá femino) jamais o 
fora".

A vontade de conhecer os segredos do destino faz com que Oxum, esperta que é, 
coloque seu poder de atração sexual em acordos para esse fim. Ela é especialista 
no toma-lá-dá-cá. É desse modo que aprende a arte da adivinhação com Exu, e as 
roupas de Obatalá, e as vestes do "Senhor do Pano Branco" pelo segredo do Ifá.
 
Assim Oxum se torna senhora do jogo de búzios. Beleza, agilidade e astúcia são 
ingredientes do sucesso deste orixá. No amor Oxum é ardorosa, de tão formosa e 
quente que é. Oxum luta para conquistar o amor de Xangô e quando o consegue é 
capaz de gastar toda sua riqueza para manter seu amado.
 
Ela livra seu querido Oxóssi do perigo e entrega-lhe riqueza e poder para que se 
torne Alaketu, o rei da cidade de Ketu. Oxum provoca disputa acirrada entre dois 
irmãos por seu amor: Xangô e Ogum, ambos guerreiros famosos e poderosos, o 
tipo preferido por ela. Xangô é seu marido, mas independente disso, se um dos 
dois irmãos não a trata bem, o outro se sente no direito de intervir e conquistá-la.
 
Afinal Oxum quer ser amada e todos sabem que ela deve ser tratada como uma 
rainha, ou seja, com roupas finas, jóias e boa comida, tudo a seu gosto. A beleza é 
o maior trunfo do orixá do amor. Como esposa de Xangô, ao lado de Obá e Oiá, 
Oxum é a preferida e está sempre atenta para manter-se a mais amada.
 
Ela adora enganar Obá. Oxum induz Obá a cortar a própria orelha para cozinhar e 
servir para Xangô, dizendo ser o prato preferido do marido, que na verdade fica 
enojado e enfurecido. Ela também engana Eleguá que, a serviço de Obá para fazer 
um sacrifício, corta erradamente o rabo do cavalo de Xangô. Outra vez Obá 
queria agradar seu marido, mas acaba odiada por ele.

LENDA DE OXUM

Logo que todos os Orixás chegaram à terra, organizavam reuniões das quais 
mulheres não podiam participar. Oxum, revoltada por não poder participar das 
reuniões e das deliberações, resolve mostrar seu poder e sua importância tornando 
estéreis todas as mulheres, secando as fontes, tornando assim a terra improdutiva.

Olodumaré foi procurado pelos Orixás que lhe explicaram que tudo ia mal na 
terra, apesar de tudo que faziam e deliberavam nas reuniões. Olodumaré 
perguntou a eles se Oxum participava das reuniões, foi quando os Orixás lhe 
disseram que não. Explicou-lhes então, que sem a presença de Oxum e do seu 
poder sobre a fecundidade, nada iria dar certo.
 
Os Orixás convidaram Oxum para participar de seus trabalhos e reuniões, e 
depois de muita insistência, Oxum resolve aceitar. Imediatamente as mulheres 
tornaram-se fecundas e todos os empreendimentos e projectos obtiveram 
resultados positivos. Oxum é chamada Iyalodê (Iyáláòde), título conferido à 
pessoa que ocupa o lugar mais importante entre as mulheres da cidade.

Uma demonstração de que 
com ela é assim: bateu, 
levou. Não tolera o que 
considera injusto e adora 
uma pirraça. Da beleza à 
destreza, da fragilidade à 
força, com toque feminino 
de bondade, é assim o jeito 
dessa deusa-heroína. 
Sensível à condição de 
fraqueza, Oxum se dispõe a 
aliviar o sofrimento alheio.

José Diogo conde
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Pai Diogo de Oxossi
(in axiologia afro-brasileira)
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4 anos ao serviço da caridade4 anos ao serviço da caridade

Mais do que ajudar, uma forma de vida...

Em tempestades somos abrigos de calor e esperança de um dia melhor...

Onde evoluimos e levamos o nosso espirito mais longe...

“Dando Água a quem tem sede, dando Pão a quem 
tem fome...”

Mais do que um Parabéns pelos seus quatro anos de história, um muito obrigado por tudo o que 
nos deu e nos evolui.                                                   Obrigado por tudo Meu Pai Oxalá

"Acho que esta comunidade que ajuda 
os sem abrigo é a mais linda do 
mundo, com muito carinho para toda a 
gente" - Manuel Salvador de Jesus 
Oliveira

"Bem haja a quem tem pena dos pobres" - Toni

"Faz bem sem olhar a quem. Mais vale dar do que receber para nossa própria felicidade" - Sr.Lima

"É muito bonito viver assim todos 
juntos." - Sr.Joaquim Aguiar

"A vossa colaboração para com as pessoas necessitadas tal com eu, não há nada neste mundo que vos compense. 
Que Deus vos ilumine!" - Martinha  

"Gosto muito de gatinhas, gosto dos caes, das pombas,dos patos e de vós todos. Muita ajuda porque sao 
novos." - Avo Adélia Santos
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As entidades na Umbanda têm a função de trazer mensagens, a vontade e a força dos Orixás e, assim de Deus, são espíritos que chamamos de Guias e Protectores.
Do vasto panteão umbandista retiro 3 tipos de entidades que são bastante comuns nos Terreiros de Umbanda:

Caboclos
Preto-velho
Crianças

A infância “simbolizado nas Crianças”, e representam o desenvolvimento de vida, a pureza e a simplicidade.
O adulto “simbolizado no Caboclo” e representa o amadurecimento, a virilidade, a vontade, o arrojo e a força.
A velhice “simbolizada nos Pretos-velhos” e representa a sabedoria da vivencia, a humildade de quem já viveu e sofreu muito, a experiencia e o conhecer das outras fases.
Por razões próprias e evolutivas da nossa religião, com o passar dos Tempos, outras formas de apresentação foram-se formando no Astral e, que pela sua evolução própria como 
espíritos a caminho da Luz, se manifestam na Umbanda e que são o Povo do Oriente, os Baianos, os Boiadeiros, os Ciganos e os Marinheiros.
Cada um tem a sua forma de apresentação, funções e missões diferentes, mas sempre em subordinação ao triângulo acima referido e, consequentemente aos Orixás.
A Umbanda conseguiu reconstruir o Exu Africano num novo tipo de entidade espiritual (Não fazer confusão com o Orixá Exu). Exu são espíritos de seres humanos com práticas 
(anti-sociais???) de moralidade questionável, como prostitutas e marginais, que pelo cumprimento do seu Karma, são chamados a procurar a sua evolução, na Luz e trabalhando na 
Caridade, transformando-os em executores da Lei.
Já termos falado de todas as entidades? Mas será que espírito tem língua ou dialecto próprio?? Terá Nação??
A influência Afro-brasileira é notória, evidente e clarificadora, eu sou daqueles que defendem que a Umbanda está no início de tudo e do todo, quando Deus criou.
Portanto, há situações que com o decorrer do próprio caminho da Humanidade, elas se foram alterando, até pelo equilíbrio entre os que optam pelo Mal e os que optam pelo Bem. È 
a eterna luta – Luz versus Escuridão.
Num País como o nosso, grande em cultura e história, que está a receber de braços abertos a nossa religião e que aos poucos se vai implementando, temos a certeza que Portugal, ou 
seja, espíritos de eminentes portugueses, escritores, médicos, políticos, cavaleiros, marinheiros, pescadores, benzedeiras, etc. estão-se preparando para intervir, até porque, a forma 
como a Umbanda se tem vindo a implementar no terreno, nos conduz a este pensamento.
Eu, penso, mas sou eu a pensar, que tem havido uma preparação no Mundo Espiritual para que sejam chamados ao trabalho espíritos de Luz e influenciar as suas comunidades 
onde estiveram inseridos em processos reencarnatórios por missão.
Quem leu Chico Xavier “Nosso Lar” ditado pelo espírito André Luís, essa comunidade de ajuda espiritual no Astral, foi fundado por portugueses. A comunidade portuguesa esteve 
activa no Astral na formação e preparação de espíritos que viveram e aí executaram ou esgotaram o seu Karma em terras lusas.
Até porque em Portugal, pela influência da igreja, seria difícil, que uma religião com o caria, a verdade e a beleza da espiritualidade, pudesse singrar num Portugal em 
transformação.
Já houveram exemplos de criança e Marinheiros nascidos, vividos em Portugal e que foram chamados para a sua missão exploratória inicial de formação de uma falange de trabalho 
Lusa.
Não nos admiremos que um dia, quando o Tempo achar que é Tempo, a tia Micas benzedeira, incorpore num templo de Umbanda e venha trabalhar tal qual a missão de uma Preta-
velha, na linha das Almas, para ajudar em trabalho de caridade o seu semelhante.
Na nossa estirpe não temos caboclos, mas tivemos Guerreiros e Chefes Guerreiros com muita força e Luz. O Zé de Braga, boémio e mulherengo famoso, quem sabe se irá cumprir o 
seu Karma num Terreiro de Umbanda em Portugal.
Se alguns espíritos vêm aos Centros espíritas comunicar, também virão, por ordem dos mentores espirituais, vir operar a sua missão karmica nos Terreiros de Umbanda em Portugal, 
está próximo esse tempo, se já não está a acontecer.
Por isso, concerteza na China o plano espiritual superior arranja uma fórmula de espíritos de Luz empreenderem e cumprirem a sua missão, tal como no antigo Egipto, na Grécia, 
em Roma e noutras civilizações cumpriram sua missão.
A Umbanda é brasileira, dizem muitos, mas a religião “Umbanda” é Universal, porque antes do Brasil ela já o era, mas tenho a certeza que pela sua situação, pela sua história e pela 
miscelânea de culturas, civilizações e povos, o Brasil é o portal escolhido pelo plano espiritual para combater as trevas, e ao Brasil foi dado por missão expandir a Umbanda, tal 
como os portugueses navegaram por mares nunca dantes navegados e deram a conhecer novas civilizações.
Por isso e rematando, eu acredito que o Panteão das Entidades da Umbanda se está a transformar e que Portugal vai ser um meio de transformação e o caminho passa por nós, pela 
nossa Casa, sob a égide de nossa Mãe Espiritual e os Mentores do nosso Terreiro.

IInfluencia Afro-nfluencia Afro-
brasileira e o brasileira e o 

surgimento de novo surgimento de novo 
panteão de entidadespanteão de entidades

Depois de um tempo sem escrever para o Exercito de Oxala, volto novamente com muita mais inspiraçao para escrever mais um artigo sobre os nossos Grandes Amigos.
Antes de iniciar o artigo era importante dizer bem alto, OBRIGADO a todos aqueles que ajudam o Exerctio de Oxala !!
As noites frias ja se fazem sentir e as ajudas que recebemos como cobertores, alimentos e roupas mais quentes sao sempre bem vindas.
Iniciando agora o nosso artigo do mes eu escolhi para tema falar sobre duas pessoas que conheci recentemente em mais uma das nossas jornadas de Quinta-Feira.
Esses dois sem abrigo que observei atentamente me tocaram de uma maneira muito especial e eu vou dizer o porque...
Vou falar sobre um senhor que se encontra junto do Hospital de Santo Antonio na cidade do Porto e que tem como seu grande amigo ... um cao.
O kiko de seu nome, justifica bem a famosa frase " O cao é o melhor amigo do homem ". Sempre que chegamos na Rua do Hospital para ajudarmos os nossos amigos
esse senhor e o kiko la estao juntos e de cabeça levantada. O seu dono vai em busca de alimento e o kiko junto dele sempre com um olhar de soldado como se  em missao de 
proteçao estivesse. Penso claramente que o senhor reparte o alimento com o kiko depois da ronda concluida e é esta a moral desta pequena mas grande historia que gostaria de 
salientar. Repartir uns com os outros crescemos ainda mais!            

  - Foto do Kiko com o seu Dono -

Como referi no inicio do presente artigo vou agora escrever umas palavras sobre um outro sem abrigo. Uma Mulher...
Uma mulher que apenas conheci nesta ultima ronda de quinta-feira mas que me comoveu imenso.
Refiro-me a uma mulher que se encontrava na Sé do Porto e que é toxicodependente.Logo que chegou, a sua presença foi forte! Senti um misto de respeito com uma sensaçao de 
estar " no fundo " da vida. Duas sensaçoes distintas mas ao mesmo tempo, foi isso que me marcou.
Essa mulher pelo que observei, possui grandes capacidades de comunicaçao escrita, de criatividade e tem acima de tudo mais uma grande historia de vida.
Deu facilmente para perceber que se encontra com grandes dificuldades a nivel físico e psicologico no presente pois, como ela própria nos transmitiu os dias correntes nao estao 
sendo dias bons já que o vício esta devorando ela novamente...
Me chocaram essas palavras e me chocou ainda mais o seu olhar.
Com toda a delicadeza e respeito, questionamos se estaria ela disponivel para escrever um pouco para o nosso jornal e logo ela concordou.
Sendo assim e sem nada mais a acrescentar da minha parte ficam as palavras sábias ...

A Estrada da PazA Estrada da Paz

André santos

Teoper
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Tendo em vista o grande numero de escravos que, 
foram barbaramente arrancados de sua terra de 
origem, isto é a África, e dominados pelos chamados 
colonizadores, muitos desses escravos eram mestres, 
tanto da magia branca como da negra.

Como conhecedores profundos das duas magias em 
questão, e caminhando sempre ao nosso lado até aos 
dias presentes no planeta terra, eles trouxeram todos 
os conhecimentos espirituais da África, o seu ritual 
próprio, suas mirongas, suas mandingas e seus 
feitiços. Primitivamente, foram iniciadas sessões 
totalmente ocultas, isto é, praticadas apenas entre os 
pretos africanos e nas matas, onde através da magia 
passaram a tirar alguns santos da religião católica 
para serem patronos de duas linhas, eles procederam 
de varias localidades da África, como de Angola do 
Congo, da Costa, da Guiné, etc.

Todo o conhecimento espiritual lhes havia de servir 
nos dias atormentados de cativeiro, das perseguições 
e dos castigos dos seus senhores, como meio de 
defesa, que os dominavam como mestres de 
escravos, pois estes senhores ignoravam por 
completo os grandes poderes extra-terrenos que 
possuíam esses escravos.

Não podemos ter a menor duvida sobre a influencia 
na religião de Umbanda dos Pretos Velhos que na 
sua grande maioria, são espíritos africanos que entre 
sofrimentos e perseguições, que esses pobres 
escravos puderam assim, aperfeiçoar ainda mais as 
suas mentes, tendo em vista a evolução espiritual se 
processa, mais pela dor e pelo sofrimentos do que 
por qualquer outro factor. Oriundos de maus-tratos 
os Pretos Velhos foram apurando as suas 
reencarnações terrestres, por isso mesmo é que 
possuem muita luz e adiantamento, são os nossos 
irmãos do espaço, que apenas são a sua protecção, a 
mais pura caridade e pratica do bem, a todos aos que 
a eles recorrem, através dos seus médiuns escolhidos 
nas tendas.

Esses irmãos foram recompensados porque atingiram 
alto grau de merecimento e foram compensados pelo 
pais, que lhe permitiu não mais reencarnarem, 
dando-lhes a graça de fazerem parte das linhas 
africanas dentro da Umbanda.

Embora, muito humildes, sabem desculpar as 
fraquezas humanas, estando sempre prontos a fazer a 
caridade a quantos dela necessitam, quer nos 
conselhos, quer na cura de enfermos. Enfim, os 
nossos queridos e humildes Pretos Velhos, tão 
sofredores no passado, tanto iluminados no presente 
e ainda mais no futuro, fazem toda a sorte de 
caridade.

Após a libertação dos escravos, muitos africanos de 
várias tribos, voltaram para a sua terra natal, onde se 
vê na Nigéria. Lagos capital, a formação da Vila 
Brasileira construído por aqueles que retornaram do 
Brasil.

Vários sobrados, casas, igrejas, foram construídas 
por eles, tipo colonial Português, que aprenderam na 
Terra de Santa Cruz. Na Vila Brasileira encontra-se, 
com muita dificuldade, alguns africanos que falam o 
Português. A Casa da Água, muito conhecida, foi 
construída pelos escravos que ali estiveram.

Os pretos velhos e Os pretos velhos e 
a prática do bema prática do bem Como devo me comportar?

O que posso fazer?

Será que me comporto mal?

Qual a conduta mais correcta?

São dúvidas que assolam muitos iniciados, principalmente aqueles que caem de pára quedas na religião, que entram por 
amor ao Orixá, mas que nunca se deram ao trabalho de analisar e avaliar o local de culto, as pessoas nesse local e 
principalmente aqueles que não sabem como funcionam as coisas naquele ambiente.

A ausência de uma orientação acerca da conduta nas casas de santo pode gerar diversos problemas, primeiro entre as 
pessoas e fatalmente a casa sofre com isso. Outro dia o Baba Fernando comentou “candomblé (no sentido de terreiro) é 
lugar de função, todo bom zelador deve ter uma equipe preparada para detectar problemas de relacionamento entre as 
pessoas”. Não foram exactamente essas as palavras, mas era essa a ideia, e então quando paramos para analisar a frase, a 
orientação de um zelador bem preparado, reflecte numa casa bem administrada. Não é que não se possam fazer amizades, 
mas aquele local e aquele momento que você dedica para estar naquele local são sagrados. Não devemos nos desviar do 
objectivo.

Estamos numa casa de axé para cuidar de nosso Orixá/Vodum /Inkisse, estamos para aprender mais sobre essa cultura 
fascinante e na qual a maior parte das pessoas não nasceu, mas como foi iniciado (a) deve passar a adoptar medidas e 
comportamentos coerentes com aquela cultura. Estamos para aprender e quem sabe um dia ensinar aos mais novos. 
Existem tantas coisas a serem exploradas numa casa de axé, tanta coisa para aprender com o zelador, com os mais velhos 
dispostos a ensinar, porque tanta gente perde tempo se desviando daqueles que podem realmente nos acrescentar?

Porque nos falta o hábito de observar, de calar e apenas ouvir, porque muitas vezes temos o hábito do barulho, da conversa 
em excesso, e não conseguimos fazer algo simples: silêncio. Se fizermos mais silêncio nas casas, poderemos ter a 
oportunidade de ouvir melhor nossas rezas, poderemos observar como se comporta aquele egbomin que é o xodó e o braço 
direito da casa, ou aquele ogã, aquela ekedi que está sempre auxiliando junto ao nosso zelador, e que sabe como se portar 
diante de cada situação. Li num texto de Rubem Alves sobre a necessidade do silêncio, ele conta nesse texto a rotina de um 
mosteiro onde todos se reúnem uma vez no dia, ouvem uma frase e passam o dia a refletir sobre aquela frase.

Na nossa sociedade quando você diz algo, o outro imediatamente responde, arremata com outra frase, emenda para outra 
conversa, talvez esse seja um factor limitante ao nosso crescimento pessoal. A cultura de pouco uso da audição: temos dois 
ouvidos, uma boca e usamos mais boca que os ouvidos… Será que é por acaso que temos dois ouvidos? Não se enganem, 
somente quem sabe fazer silêncio é que merece e recebe confiança no candomblé, e que consegue absorver mais 
conhecimento.

Não estou pregando que todo mundo fique mudo, mas que aprenda a fazer silêncio nos momentos necessários e que saiba 
que candomblé não é lugar para fazer grandes amizades, nem se relacionar com ninguém do sexo oposto. Candomblé é 
família, ali todos somos irmãos, pais, mães e filhos e essa deve ser a visão. Temos já tanto contra nossa religião, as 
exigências de não-relacionamento são justamente para proteger não apenas uma casa, mas toda a religião.

Não sou contra o casamento de pessoas que frequentam a mesma casa, acho até interessante que a família seja unida na 
questão religiosa, mas é preciso saber como conduzir as coisas. Existe uma ética por trás de cada exigência que nos é feita. 
A falta dessa orientação de como conduzir-se na casa, na maior parte das vezes é reinante. E talvez tenhamos esse grande 
problema de desorientação dentro da casa por causa dos malfadados dekás e por causa da pressa de iniciar-se e de iniciar 
alguém.

Como cansamos de dizer, a maior parte das pessoas não devia receber autorização ao sacerdócio, devia ficar em sua casa e 
auxiliar os mais novos, e com a entrega desenfreada de dekás temos casas carentes de egbomins. Eles têm uma importância 
dentro de uma casa e esse papel de difundir um “código de conduta” com certeza seria deles. Além disso, temos pessoas 
inexperientes na religião que se iniciam sem nunca terem participado de uma roda, que não param para pensar que antes de 
se iniciar, é necessário aprender, observar.

Nesse ínterim percebemos a importância da fase de abiã, nessa fase aprendemos como nos portar, onde sentar, com quem 
esclarecer dúvidas, como abordar o zelador, qual comportamento diante de uma ekedi, de um ogã, de uma egbomin? Como 
as yawós se comportam? Você passa a observar como será seu comportamento após a iniciação. A irresponsabilidade de 
iniciações prematuras também é dos zeladores que não avaliam o que aquele abiã aprendeu até ali, não seria necessário ser 
abiã por mais tempo? O que ele sabe, e o orixá dele? Muitas vezes se fecha os olhos para vários aspectos que devem ser 
analisados antes de enfiar alguém no roncó para uma iniciação.

Essa falta de análise pode trazer mais problemas que soluções para o recém iniciado, por isso não se pode iniciar quem 
quer ser iniciado, não basta querer é preciso iniciar quem está à altura desse passo. Quem está preparado, e tem certeza e 
convicção de que este é o caminho, mas uma certeza devido a uma experiência na casa, uma experiência que deve ser de 
algum tempo de convívio com aquela comunidade.

Vemos pessoas que não aprovam o sacrifício (doação) do animal, que são iniciadas e querem mudar os fundamentos para 
continuar na religião, outros que acham que o zelador tem que estar à disposição para resolver problemas de todos os yaôs, 
outros que acham que podem se sentar em cadeiras dentro do axé, outros que acham um absurdo não poderem conversar 
com alguém do sexo oposto na casa de axé. Esses exemplos, e muitos outros que poderíamos citar, surgem devido a uma 
coisa: pessoas que não viveram a fase de abiã, e não foram orientadas como todo abiã deve se portar.

Por isso meus irmãos que dizemos sempre: não tenham pressa de se iniciar, vivam cada momento de abiã, de yaô, de 
apontado e de confirmado e principalmente, aprendam observando. Evitem receber um coió em público, que seja outro a 
receber que não você.

A conduta do médiumA conduta do médium

Miguel Espirito Santo



-Página 6-

Jornal Exercito de Oxalá Aconteceu na nossa casaAconteceu na nossa casa

Gira na praiaGira na praia
Desde o começo do Céu e da Terra, o dia foi dividido em: 
Madrugada...Dia...e Noite.

Mas...não posso contar !

Mas... nada há que exceda a nuvem do desejo que me esmaga, mas 
se medito no gozo que promete, no horizonte surge-me um louco 
Pensamento.

Tinha sido anunciada uma promessa e a promessa cumpriu-se:

Era inicio de tarde e as gaivotas voaram para o Céu, comunicando 
ao Senhor dos Céus os desejos e até a actividade de Gente, vultos 
e eram muitos, que demarcavam ali, entre a praia de aquém e de 
além.

Abanaram as asas para se refrescar e atiravam a cabeça para trás 
para fazer ver que o trabalho fora árduo, afinal aquele Senhor, 
dormitava. Elas tinham-se sobreposto á força do vento e 
persistiam em falar. Exausto e mal humorado, mesmo antes de se 
pronunciar, entre uma nuvem e outra que lentamente passeavam, 
arrastada, porém com uma doçura, efeito da inocência em que 
anda envolta, surge uma onda, aspirando o frescor do seu vestido, 
sobre um fundo esvaecido e sob o azul de um forte olhar, dizer-lhe 
para dormir, para repousar o resto do dia que tudo aquilo não 
passava de um delírio das aves.
Aproximei-me...
Primeiro suavemente...
Miragem que resvala no horizonte, miragem inconstante.

Quero admirá-la, então tranquilamente, em feliz apatia, de olhos 
fitos , como admiro a sua Graça imensa, o seu cabelo comprido, o 
seu cabelo castanho que em vez de feito Serpente, ia enroscar-se-
lhe ao colo.

Desejo, num transporte de gigante, estreitá-la de rijo entre os meus 
braços. No meu cabelo torvelinhava um vento de oração... O meu 
peito era um vulcão.

Estrela do Sol porque me escudas?

Quanto mais a afastas de mim, mais eu a vejo e num instante senti 
aquele beijo e o aroma de um sorriso terno.

Agradeci, Chorei e supliquei:

Senhora, vós cujo o Santuário vos foi erguido, vós que entrais e 
tocais no meu corpo e vós cujos os corpos sofrerão a prova e o 
julgamento do Mar ou de qualquer outro fim.

Eu vos agradeço!

Por todos nós eu vos agradeço!

Tudo é incerto como o teu corpo

Tudo é disperso, nada é inteiro

Mas... Eu te agradeço.

O que me consola é o teu cântico que me diz: Tudo tende a uma 
unidade comum e no meu canto, sinto que as minhas emoções, os 
meus sentimentos não passam de Miudezas, mas... Eu te agradeço.

O fim de tarde surge, o vento fustiga-me a cara e o corpo.

A roupa que então estava fria torna-se gelo, os meus pés não sei se 
eram de barro ou se na fundura da areia gritavam.
Mas... Eu estou aqui!

Ou ali, ou em qualquer outra parte. 

No meu principio.

No artigo que escrevo vou falar um pouco sobre a minha experiencia na Gira da Praia que 
o Tupomi organizou no mes passado e tambem relatar
um pouco sobre as Entidades Sagradas...
Sobre o tema da Gira na Praia as primeiras palavras que transmito sao de grande respeito, 
de agradecimento e de um Amor incondicional para com 
o Superior e tudo o que o rodeia!
O Dia estava belo, a praia serena, as ondas do mar dançavam e o Sol nos iluminava. Tudo 
estava perfeito e foi um dia que nunca mais irei esquecer certamente.
Durante o ritual em si me questionei sobre que entidades iriam descer naquele local 
magnifico... Essas minhas perguntas depressa passaram a respostas pois
grandes entidades de Luz desciam e dançavam alegremente na areia que mais pareciam 
nuvens brancas.
Tive um pensamento... Nao importa ser caboclos,marinheiros,pretos-velhos,exus... 
Importa sim é a Luz estar presente!
Toda a vibraçao positiva facilmente se podia sentir e mesmo os nossos queridos visitantes 
o afirmaram.
Fica no meu pensamento esse brilho do sol, o azul do mar e o branco das nossas roupas 
que deram um presente uma vez mais ao nosso Grande Pai e a todos os 
nossos amigos Superiores.  
Um Muito obrigado!

Já em relaçao ás nossas giras semanais na nossa casa Tupomi apenas irei escrever umas 
breves palavras que penso que tenho que dizer...
Nossa Corrente já tem as bases plantadas. Nossa Corrente já é protegida faz muito tempo. 
Nossa Corrente começa quando entramos e saimos do Tupomi. Nossa Corrente
é feita por seres em evolucao e sendo assim vamos evoluir em harmonia com os nossos 
Amigos de Aruanda !!

Salve o Criador! Salve todos os Filhos de Fé meu Pai!

Eu vi Iemanjá baloiçar e
Iansã a voar

Senti também Oxalá 
abençoar

Senti Xangô erguendo seus 
rochedos

Ogum beirando o mar
Senti Oxossi assobiar

E seus caboclos e filhos 
confirmar

Vislumbrei Oxumaré no céu
Morei com Oxum na terra
Ouvi o grito de Aruanda

Companheiro Marinheiro e 
sua banda

Não vi praia alguma á vista
Mas estive sentado nas 

nuvens…
Onde a minha corrente 

chegou

André santosAna T.

Silvio Neves
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Incorporação Mediunica – II ParteIncorporação Mediunica – II Parte

Médiuns Conscientes:
Pode-se dizer que um médium consciente é aquele que durante o transcurso 
do fenómeno tem consciência plena do que está ocorrendo. O Espírito 
comunicante entra em contacto com as irradiações perispirituais do 
médium, e, emitindo também suas irradiações perispirituais, forma a 
atmosfera fluídica capaz de permitir a transmissão de seu pensamento ao 
médium, que, ao captá-lo, transmitirá com as suas possibilidades, em 
termos de capacidade intelectual, vocabulário, gestos, etc.
O médium age como se fosse um intérprete da ideia sugerida pelo Espírito, 
exprimindo-a conforme sua capacidade própria de entendimento.
Esta forma de mediunidade será tanto mais proveitosa quanto maior for à 
cultura do médium e suas qualidades morais, a influência de espíritos bons 
e sábios, a facilidade e a fidelidade na filtração das ideias transmitidas. Seu 
desenvolvimento exige estudo constante, bom senso e análise contínua por 
parte do médium.
No Cap. XIX do "Livro dos Médiuns", especificamente o item 225 descreve 
a dissertação dada espontaneamente por um Espírito superior, sobre a 
questão do papel do médium, como segue:
"Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou 
semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os 
nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos 
com os Espíritos encarnados dos médiuns, da mesma forma que com os 
Espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento".
"Os nossos pensamentos não precisam da vestidura  da palavra, para serem 
compreendidos pelos Espíritos e todos os Espíritos percebem os 
pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes 
dirijamos esses pensamentos e isto em razão de suas faculdades 
intelectuais."
"Quer dizer que tal pensamento tais ou quais Espíritos o podem 
compreender, em virtude do adiantamento deles, ao passo que, para tais 
outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento 
que lhes dormitem no fundo do coração, ou do cérebro, esses mesmos 
pensamentos não lhes são perceptíveis. Neste caso, o Espírito encarnado, 
que nos serve de médium, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a 
outros encarnados, se bem não o compreenda, do que um Espírito 
desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçado a servir-nos dele, 
porquanto o ser terreno põe seu corpo, como instrumento, à nossa 
disposição, o que o Espírito errante não pode fazer."
"Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de 
conhecimentos adquiridos na sua vida actual e o seu Espírito rico de 
conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos 
facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com 
ele o fenómeno da comunicação se nos toma muito mais fácil do que com 
um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos 
anteriormente adquiridos. Vamos fazer-nos compreensíveis por meio de 
algumas explicações claras e precisas."
"Com um médium, cuja inteligência actual, ou anterior, se ache 
desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de 
Espírito a Espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do 
Espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos 
próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe 
corresponda e isto quer o médium seja intuitivo, quer semimecânico, ou 
inteiramente mecânico. Essa a razão por que, seja qual for a diversidade dos 
Espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que este obtém, 
embora procedendo de Espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao 
colorido, o cunho que lhe é pessoal.
Com efeito, se bem o pensamento lhe seja de todo estranho, se bem o 
assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem o 
que nós queremos dizer não provenha dele, nem por isso deixa o médium 
de exercer influência, no tocante à forma, pelas qualidades e propriedades 
inerentes à sua individualidade. É exactamente como quando observais 
panoramas diversos, com lentes matizadas, verdes, brancas, ou azuis; 
embora os panoramas, ou objectos observados, sejam inteiramente opostos 
e independentes, em absoluto, uns dos outros, não deixam por isso de 
afectar uma tonalidade que provém das cores das lentes."
"Ou, melhor: comparemos os médiuns a esses bocais cheios de líquidos 
coloridos e transparentes, que se vêem nos mostruários dos laboratórios 
farmacêuticos. 

Pois bem, nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, 
filosóficos e internos, através dos médiuns, azuis, verdes, ou vermelhos, de tal 
sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou 
menos bem facetados, mais ou menos transparentes, isto é, de médiuns mais ou 
menos inteligentes, só chegam aos objectos que desejamos iluminar, tomando a 
coloração, ou, melhor, a forma de dizer própria e particular desses médiuns. 
Enfim, para terminar com uma última comparação: nós os Espíritos somos quais 
compositores de música, que hão composto, ou querem improvisar uma ária e 
que só têm à mão ou um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita 
de dez centavos. É incontestável que, com o piano, o violino, ou a flauta, 
executaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os 
ouvintes. Se bem sejam muito diferentes uns dos outros os sons produzidos pelo 
piano, pelo fagote ou pela clarinete, nem por isso ela deixará de ser idêntica em 
qualquer desses instrumentos, abstracção feita dos matizes do som. Mas, se só 
tivermos à nossa disposição uma gaita de dez centavos, ai está para nós a 
dificuldade."
"Efectivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco 
adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos 
vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma 
complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a 
ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo-se isso numa fadiga e num 
aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das 
nossas manifestações."
"..."Quando queremos transmitir ditados espontâneos, actuamos sobre o cérebro, 
sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos 
que ele nos fornece e isto à sua revelia). E como se lhe tomássemos à bolsa as 
somas que ele aí possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem que 
mais conveniente nos parecesse."
"...Sem dúvida, podemos falar de matemáticas, servindo-nos de um médium a 
quem estas sejam absolutamente estranhas; porém, quase sempre, o Espírito desse 
médium possui, em estado latente, conhecimento do assunto, isto é, 
conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, por ser o seu corpo 
actual um instrumento rebelde, ou contrário, a esse conhecimento. O mesmo se 
dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, 
assim como com todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana."
"Finalmente, ainda temos como meio penoso de elaboração, para ser usado com 
médiuns completamente estranhos ao assunto de que se trate, o da reunião das 
letras e das palavras, uma a uma, como em tipografia."
"Conforme acima dissemos, os Espíritos não precisam vestir seus pensamentos; 
eles os percebem e transmitem, reciprocamente, pelo só fato de os pensamentos 
existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os 
pensamentos, quando revestidos. Enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o 
verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes, mesmo 
mentalmente, as idéias, nenhuma forma visível ou tangível é necessária a nós." 
Erasto e Timóteo.
Complementa Kardec:
"NOTA. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os 
Espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre, como princípio, 
que o Espírito haure, não as suas ideias, porém, os materiais de que necessita 
para exprimi-las, no cérebro do médium e que, quanto mais rico em materiais for 
esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o Espírito se exprime 
num idioma familiar ao médium, encontra neste, inteiramente formadas, as 
palavras necessárias ao revestimento da ideia; se o faz numa língua estranha ao 
médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. Por isso é que o 
Espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, tal qual como quem 
quisesse fazer que escrevesse alemão uma pessoa que desse idioma não 
conhecesse uma só palavra. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras 
fornece ao Espírito. Preciso se torna a este conduzir-lhe a mão, como se faz a 
uma criança que começa a aprender. Ainda maior dificuldade a vencer encontra 
aí, o Espírito. Estes fenómenos, pois, são possíveis e há deles numerosos 
exemplos; compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder 
pouco apropriada se mostra para comunicações extensas e rápidas e que os 
Espíritos hão de preferir os instrumentos de manejo mais fácil, ou, como eles 
dizem, os médiuns bem aparelhados do ponto de vista deles.
Se os que reclamam esses fenómenos, como meio de se convencerem, estudassem 
previamente a teoria, haviam de saber em que condições excepcionais eles se 
produzem.

José Diogo conde
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Quando se  estuda a origem de um povo, sua formação e 
desenvolvimento como estrutura social, religiosa, económica este 
estudo de baseia fundamentalmente em documentos ou registos 
escritos, que ao lado de outros elementos como ruínas da 
arquitectura da época, pinturas, armas , túmulos ,recintos que 
sugerem ter sido usados como sacros, objectos os mais diversos, 
especialmente de uso doméstico, recompõem toda a narrativa 
histórica de um conjunto de indivíduos que habitam a mesma região, 
ficando subordinados às mesmas leis e partilhando os mesmos 
hábitos e costumes. A mais importante fonte de referencia, é a 
narrativa escrita, encontrada em papeis, documentos, livros poemas, 
mapas, inscrições em lugares santos. ou outros lugares de devoção 
considerados sagrados, onde são encontradas marcas de rituais e 
altares de oferendas aos deuses.
Como o Povo Cigano, não tem até aos dias actuais, uma linguagem 
escrita, fica quase impossível definir sua verdadeira origem. 
Portanto, tudo o que se disser sobre a origem do Povo Cigano, será 
baseado em conjecturas, similaridades ou suposições.
A hipótese mais aceita é que o Povo Cigano teve seu berço na 
civilização da Índia antiga, num tempo que também se supõe, como 
muito antigo , talvez dois ou três milênios antes de Cristo .
Compara-se o sânscrito , que era escrito e falado na Índia( um dos 
mais antigos idiomas do mundo),com o idioma falado pelos ciganos 
e encontraram um sem número de palavras com o mesmo 
significado.
Outros pontos também colaboram para que esta hipótese seja 
reforçada, como a tez morena comum aos hindus e ciganos, o gosto 
pelas roupas vistosas e coloridas, e princípios religiosos como a 
crença na reencarnação e na existência de um Deus Pai e Absoluto.
Tanto para os hindus como para os ciganos, a religiosidade é muito 
forte e norteia muito de seu comportamento, impondo normas e 
fundamentos importantes , que devem ser respeitados e obedecidos.
Outro facto que chama a atenção para a provável origem indiana do 
povo cigano, é a santa por quem nutrem o mais devotado amor e 
respeito, chamada Santa Sara Kali.
Kali é venerada pelo povo hindu como uma deusa, que consideram 
como a Mãe Universal, a Alma Mater, a Sombra da Morte. Sua pele é 
negra tal como shiva , uma das pessoas da Trindade Divina para os 
indianos ( Bramam, Vishu e Shiva).
Para os ciganos, Sara, santa venerada ,possui a pele negra, daí ser 
conhecida como Sara Kali, a negra. Ela distribui bênçãos ao povo, 
patrocina a família, os acampamentos , os alimentos e também tem 
força destruidora, aniquilando os poderes negativos e os maleficios 
que possam assolar a nação cigana.

Ainda estudando a história dos povos, vemos com frequência que, 
perseguições religiosas, ambições dos mais diversos tipos e 
baseados em diferentes razões ( ideopolíticas, catequético-
religiosas), busca de fortuna, da descoberta de novas terras ou rotas 
marítimas , ou simplesmente espírito de aventura, motivaram e ainda 
motivam movimentos migratórios.
Baseando-se nas mesmas causas dos movimentos migratórios, 
podemos supor que num passado muito remoto, o povo cigano 
também iniciou uma caminhada em busca de novas terras onde 
pudessem viver com liberdade, mantendo seus hábitos e costumes 
originais , liberdade que lhe permitiria sua perpetuação, a 
sobrevivência de seus valores e a de seus direitos como seres 
humanos livres.
O nômade experimenta o mais amplo sentido de liberdade. Não tem 
apego a nenhum lugar em especial, não deixa raízes que não 
possam ser arrancadas quando o desejo de ganhar estrada 
acontecer. Daí as suas moradias, as tendas de tecidos permeáveis e 
resistentes, e seus pertences em geral, devem ser confortáveis, mas 
essenciais e leves. O nômade não se preocupa com o possuir , mas 
com o viver.
As populações ciganas são nômades por excelência, não tem pátria, 
são universais. Viajam em grupos de famílias, que possuem um 
profundo sentido de união, solidariedade e companheirismo.Formam 
grupos comunitários compactos com normas e regras de convivência 
harmoniosas. Essas regras são levadas a sério, portanto respeitadas 
ao máximo, pois os ciganos sabem que são elas que garantem a 
união e a sobrevivência do próprio grupo e a defesa contra as 
difamações e perseguições oriundas das populações dos diversos 
países por onde passam.

Por outro lado, os ciganos também não se esforçam por quebrar as 
barreiras, que os separam dos demais povos, talvez por saberem que 
se abrirem os limites dos seus acampamentos aos não-ciganos, a 
mescla dos  povos será inevitável, as tradições perderão sua pureza, os 
costumes e hábitos serão modificados , os princípios e valores e tal 
maneira modificados, que paulatinamente acabariam por destruir a 
matar o povo cigano.
Existe uma ideia geral de que as populações do mundo têm 
preconceitos contra os ciganos, porém se observarmos com atenção, 
veremos que é só eles que têm preconceitos, que não querem se 
misturar, desaconcelhando o combatendo severamente os 
relacionamentos entre ciganos e não-ciganos , especialmente as uniões 
pelo casamento.

Uma das maneiras de os ciganos se manterem unidos, vivos, com as 
tradições preservadas é o idioma universalmente falado por eles, o 
romani ou rumanez, que é uma linguagem própria e exclusiva.
O romani é uma língua agrafa, ou seja, uma língua ou idioma sem 
forma escrita. Portanto, para sua perpetuação o romani conta somente 
com a transmissão oral de uma geração para outra, de pai para filho.
Não existem livros ensinando uma linguagem, que não tem sequer uma 
apresentação gráfica definida, pois se os ciganos tivessem se originado 
na Índia teríamos os caracteres sânscritos, mas como encontramos 
ciganos em quase todas as partes do mundo, o romani poderia ter os 
caracteres da escrita russa, ou egipsia, latina, grega, árabe ou outra 
qualquer.
Assim como o idioma, todos os demais ensinamentos e conhecimentos 
da cultura e tradição ciganas dependem exclusivamente da transmissão 
oral.Os mais velhos ensinam aos mais jovens e ás crianças os 
conhecimentos do passado, o pensamento e a maneira de viver 
herdados dos ancestrais.

Junto com a modernidade. O aumento progressivo das cidades, os 
ciganos foram ficando cada vez mais limitados em suas andanças, 
tornando-se mais sedentários ou passando a morar mais tempo no 
mesmo lugar. Assim as profissões mais frequentes são as do comercio 
e as ligadas as artes, principalmente a música.Cantores, compositores, 
músicos, dançarinos, surgem com suas melodias, passos marcantes de 
dança, como a flamenga de Espanha, trazendo alegria e energia 
contagiantes para os recintos onde se apresentam. Ao longo do tempo 
fizeram e ainda fazem parte de trupes circenses ,uma  vez que o mundo 
do circo sempre mudando de lugar, combina perfeitamente com o 
pensamento e sentido ciganos.
A leitura das cartas e das mãos pelas mulheres ciganas também rende 
dinheiro, porém essa atividade não é considerada uma actividade 
profissional, mas um acto de devoção à fé cigana.
O povo cigano é um povo honesto, que vive procurando manter sua 
dignidade e honradez, não sendo precedente de ladrões que lhe é 
imputada.

O povo ciganoO povo cigano

José Diogo conde
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