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O homem e o universo
Força do pensamento

Assunto muito importante é a influência de nossa mente em todas as manifestações da vida. O 
pensamento, força poderosa, gerador das boas e das más correntes vibratórias, precisa ser reeducado. O 
sucesso e a derrota são originados em nossa mente.

Infelizmente, o que mais se observa actualmente, são criaturas insatisfeitas, encontrando defeitos em 
tudo e em todos, quando, o defeito realmente, está com o insatisfeito.

A preocupação principal e diária de todo o umbandista, deve ser o domínio de seus próprios 
pensamentos, porque são eles a origem de tudo o que fazemos quer nesta, quer em uma vida futura. 
Plantar e colher, tal é a lei suprema das nossas forças mentais. 

Os princípios espiritualistas nãos são meras divagações que se apliquem nos bons tempos da vida e da 
experiencia de cada individuo. Todos os princípios são bons, quando as coisas correm bem, porem o 
essencial na vida do verdadeiro umbandista é conservar sua fé, quando as adversidades tentam 
obscurecer a luz de sua razão. A Umbanda apresenta a sua mensagem de fé e confiança inabalável aos 
que são sitiados pela adversidade. É o grande caminho que oferece uma saída das condições 
desagradáveis, precisamente porque torna claro ao indivíduo que as suas tristezas e aborrecimentos são 
resultados de uma lei criada em seu benefício. Muitos poderão repelir esta afirmação, recusando admitir 
que o sofrimento seja para seu bem. Todavia, se observarmos cuidadosamente o “modus operandi” dessa 
lei, reconhecemos que todos os acontecimentos desagradáveis que ocorreram em nossa vida, agiram em 
nosso benefício.

Se lançarmos um olhar para o passado, e mesmo para o presente, veremos que os maiores homens foram 
justamente os que passaram pelas maiores adversidades, sofreram os maiores infortúnios. Alguém já 
disse que as grandes cruzes pertencem as grandes almas.

O ser humano, como mais perfeita manifestação de vida, o único ser que possui a consciência da sua 
individualidade é uma resultante directa das dificuldades, das adversidades, das reacções do ambiente. 
Não fossem essas circunstâncias, verdadeiros incentivos, a evolução humana teria estacionado no 
homem das cavernas.
Ao reconhecermos este facto, admitimos desde logo que a adversidade é um benefício porque estimula o 
desenvolvimento das nossas capacidades pessoais. A felicidade consiste em aceitar o facto, e vencer as 
dificuldades. A ausência de empecilhos e dificuldades é que causa a estagnação mental.

O reino dos céus pertence àqueles que venceram a si próprios e ao mundo. Jesus já havia vencido a si 
próprio, quando disse: “Eu venci o mundo”.

Cada qual deve compreender que é uma alma em evolução, e deve compenetrar-se de que é possuidor de 
um poder mental, devendo buscar cada dia uma transformação no seu modo de pensar.

Liberte-se irmão querido, da vaidade, da inveja, do egoísmo, e deixa brilhar esse teu sol interno, esse 
amor que em ti vive, fazendo-te triunfar das trevas. Medite nas mensagens da nossa querida Umbanda: 
“é hora de praticares grandes benefícios; concentra-te e faz a caridade de enviar a todos os irmãos que 
sofrem, as benditas irradiações do teu sol interno, esse pensamento positivo de filho de fé; alegra-te por 
poderes praticar esses benefícios, descobrindo quem em ti reside uma fonte de dons maravilhosos, que é 
a força da tua mente”.

Escola de Curimba Caboclo Tupinambá
- 3 anos -
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Figura extremamente sensual, apaixona-se com frequência, é a 
multiplicidade de parceiros, é uma constante na sua acção, 
raramente ao mesmo tempo, já que é íntegra nas suas paixões. 
Assim nada nela é medíocre, regular discreto, suas zangas são 
terríveis, seus arrependimentos dramáticos, seus triunfos são 
decisivos em qualquer tema e, não quer saber de mais nada, 
não sendo dadas a picuinhas, pequenas traições. É o Orixá do 
arrebatamento da paixão.

OYÁ (Iansã) percorreu vários reinos. Foi paixão de Ogum, 
Oxaguian, Exu, Oxossi e Logun-Edé. Em Ifé, terra de Ogum, 
foi a grande paixão do guerreiro. Aprendeu com ele e ganhou 
o direito do manuseamento da espada. Em Oxogbô, terra de 
Oxaguian, aprendeu e recebeu o direito de usar o escudo. 
Deparou com Exu nas estradas, com ele se relacionou e 
aprendeu os mistérios do fogo e da magia. No reino de Oxossi, 
seduziu o Deus da caça, aprendendo a caçar, tirar a pele de 
búfalo e se transformar naquele animal (com a ajuda da magia 
aprendida com Exu). Seduziu o jovem Logun-Edé e com ele 
aprendeu a pescar. Iansã partiu para o reino de Obaluaiê, pois 
queria descobrir seus mistérios e conhecer o seu rosto, mas 
nada conseguiu pela sedução. Porém, Obaluaiê resolveu 
ensinar-lhe a tratar dos mortos. Como o seu desejo de aprender 
era forte e relutante aprendeu a conviver com os Eguns e 
controlá-los. Partiu então para Oyó, reino de Xangô, e lá 
acreditava que teria o mais vaidoso dos reis, e aprenderia a 
viver ricamente. Mas ao chegar ao reino do Deus do Trovão, 
Iansã aprendeu muito mais, aprendeu a amar verdadeiramente 
e com uma paixão violenta, pois Xangô dividiu com ela os 
poderes do raio e deu-lhe o seu coração.
É a Senhora dos Eguns (espíritos dos mortos) que os controla 
com um rabo-de-cavalo chamado ERUEXIM – seu 
instrumento litúrgico durante as festas, uma chibata feita de 
rabo-de-cavalo atado a um cabo de osso, madeira ou metal.
Quando um espírito se desprende do corpo ela o guia, ao lado 
de Obaluaiê. É ela que indica o caminho a ser percorrido por 
esse espírito. Comanda também a falange dos Boiadeiros.
Deusa da espada do fogo, dona da paixão, da provocação e do 
ciúme. Paixão violenta, que corrói, que cria sentimentos de 
loucura, que queria o desejo de possuir, o desejo sexual. Ele é 
o desejo incontido, o sentimento mais forte que a razão. Iansã 
rege o amor forte, violento.
Nas cerimónias de Umbanda, Iansã surge quando incorporada 
em seus filhos, como autentica guerreira, brandindo a sua 
espada, mas ao mesmo tempo feliz. Ela sabe amar e, gosta de 
mostrar o seu amor e a sua alegria contagiantes na mesma 
medida com que exterioriza a sua cólera.

Iansã é um dos Orixás femininos mais populares entre os 
mitos de Umbanda e Candomblé e em África é conhecida por 
Oyá, sendo um dos Orixás do candomblé que mais penetrou 
no sincretismo da Umbanda. Como a maior parte dos Orixás 
femininos, cultuados pelos Iorubás, é a divindade de um rio 
conhecido internacionalmente como rio Níger, ou Oiá, pelos 

Africanos, porém não pode ser confundido como um domínio 
sobre a água.

LENDA
Como os chifres do búfalo vieram a ser utilizados no ritual 

do culto de Oià
 Ogum foi caçar na floresta. Colocando-se à espreita, percebeu 
um búfalo que vinha em sua direcção, Preparava-se para matá-
lo, quando o animal, parando subitamente, retirou a sua pele e 
uma linda mulher apareceu diante de seus olhos, era Iansã. 

Iemanjá (Yemanjá), a Rainha do Mar, mãe de quase todos 
os Orixás, é exaltada por negros e brancos. Iemanjá, 
possui vários nomes: Sereia do Mar, Princesa do Mar, 
Rainha do Mar, Inaé, Mucunã, Dandalunda, Janaína, 
Marabô, Princesa de Aiocá, Sereia, Maria, Dona Iemanjá; 
dependendo de cada região, mas sua origem vem da 
África. "A Iemanjá brasileira é resultado da miscigenação 
de elementos Europeus, ameríndios e africanos".

"Afrodite brasileira", Iemanjá é a padroeira dos amores e 
muito solicitada em casos de desafectos, paixões 
conflituosas, desejos de vinganças, tudo pode ser 
conseguido caso ela consinta. Iemanjá exerce fascínio 
nos homens, sua beleza é o estereótipo da beleza 
feminina: Longos cabelos negros, feições delicadas, 
corpo escultural e muito vaidosa.

Têm poderes sobre todos aqueles que entram em seu 
domínio, o mar. Venerada e respeitada por pescadores e 
todos aqueles que vivem do mar, pois a vida dessas 
pessoas estão em suas mãos, segunda a lenda é ela quem 
decide o destino das pessoas que adentram seu império: 
enseadas, golfos e baías. Dona de poderes, a 
tranquilidade do mar ou as tempestades estão sob o seu 
domínio.

No sincretismo religioso, Iemanjá tem identidade 
correspondente a outros santos, como na igreja católica é 
Nossa Senhora de Candeias, Nossa Senhora dos 
Navegantes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa 
Senhora da Piedade e a Virgem Maria.

Em cada lugar do Brasil Iemanjá é festejada, mas as datas 
diferem de um lugar para outro. No Rio de Janeiro seu 
culto é festejado no dia 31 de Dezembro, junto à 
passagem de ano, ondes os devotos fazem oferendas: 
Velas, espelhos, pentes, flores, sabonetes e perfumes... na 
esperança de que ela leve todas as tristezas, problemas e 
aflições para o fundo do mar e traga dias melhores. Na 
Bahia sua data é comemorada no dia de Nossa Senhora 
das Candeias, 2 de Fevereiro.

Na nossa casa o dia 31 de Dezembro é pontuado com a 
ida à praia, cerimónia aberta a todos que desejam e 
renovam seus votos para um ano novo com esperanças 
novas.
Iemanjá também é conhecida como deusa lunar, rege os 
ciclos da natureza que estão ligados à água e caracteriza a 
"Mudança", na qual toda mulher é submetida devido a 
influência dos ciclos da lua.
Mãe de quase todos os Orixás, é a deusa da compaixão, 
do perdão e do amor incondicional.
Casada com Oxalá, Iemanjá é o arquétipo da 
maternidade. Outras vezes Iemanjá continua bela, mas 
pode apresentar-se como a Iara, metade mulher, metade 
peixe, as sereias dos candomblés do caboclo.

Este trabalho foi possível realizado com base numa 
pesquisa realizada por Beth Cruz, publicado no seu blog.

Ela escondeu a pele num formigueiro e foi ao mercado da cidade. Ogum apossou-se da pele, escondendo-a 
no fundo de um depósito de milho, ao lado de sua casa, indo em seguida, ao mercado fazer a corte à 
mulher-búfalo. Pediu-a em casamento, mas Oiá recusou inicialmente. Entretanto, ela acabou aceitando. 
Regressando á floresta, não encontrou a sua pele. Oiá recomendou ao caçador a não contar a ninguém que, 
na realidade, era um animal. Viveram bem durante muitos anos. Ela teve nove filhos, o que provocou o 
ciúme das outras esposas de Ogum. Estas, porém, conseguiram descobrir o segredo de Oiá. Logo que 
Ogum se ausentou, elas começaram a cantar: “Má je. Máa um, àwo re nbe nínú àká” (Você pode beber e 
comer (e exibir sua beleza), mas a sua pele está no depósito (você é um animal)”. Oià entendeu a  alusão, 
encontrando a sua pele, vestiu-a e, voltando à forma de búfalo, matou as mulheres ciumentas. Em seguida 
deixou seus chifres com os filhos dizendo “Em caso de necessidade, batam um no outro e eu virei 
imediatamente em vosso socorro”. É por essa razão que chifres de búfalo são sempre colocados nos locais 
consagrados a Iansã.

iansãiansã iemanjáiemanjá

Alexandre Gonçalves

teoper
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Pai Diogo de Oxossi
(in axiologia afro-brasileira)

Jornal Exercito de OxaláEscola de Curimba Caboclo TupinambáEscola de Curimba Caboclo Tupinambá

Oi Tava na beira
De um Rio

Sem poder 
atravessar

Chamei pelo 
Caboclo
Caboclo 

Tupinambá

Tupinambá 
chamei

Chamei, tornei a 
chamar

Ê â

E.C.C.T - 3 anos de História
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“ Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno 
que não possa ensinar."

A verdade é um sentimento tão evolutivo como o simples gesto de amar.
Amor sem verdade não é amor, é explorar um sentimento que não existe, 
nem nunca existirá.
A verdade é a semente do Amor.
Amor, nunca crescerá num campo cuja semente não assente na 
Verdade, todas as relações têm de assentar nesse sintoma, sem essa 
relação, a verdade não foi um sentimento puro. Essa relação um dia vai 
desaparecer naturalmente, porque a máscara cai e só fica outro 
sentimento que se alimenta na falta da verdade, a hipocrisia.
Eu amo-te – só terá força se for dito com verdade e só assim a Luz 
radiará numa relação que se irá defender de todos os ataques que lhe 
forem movidos.
Como ser humano que sou, como tal, tenho a tendência por o ser, de 
errar na vida, nos actos e nos julgamentos. Às vezes são formas de 
crescer e de procurar entender o nosso caminho, nessa estrada que nos 
leva ao conhecimento de nós próprios.
Houve um Tempo em que a realidade não tocava a verdade, vivia-se um 
Tempo em que o conceito de verdade era absoluto, era imposto, mas 
como tudo na vida, o que não é livre, cai sempre nas mãos dos fiéis.
A Verdade tem de ser entendida como a coisa mais sublime que tem de 
ser entendida, porque assim ajudamos a que todos entendam a 
manifestação da verdade.
No meu entendimento, não há um livro onde possamos entender a 
verdade, apenas a integração entre todos que se amam e, por isso 
aprendem e ensinam uns aos outros, ajudam e são ajudados, sem 
orgulho, sem egoísmo.
Mas então, o que não é verdade? Ou seja, o que é realmente mentira. A 
mentira é a falsa verdade, é uma verdade fabricada em que nem a 
pessoa que a criou crê na realidade dela. Coisa terrível. É inadmissível 
praticar a mentira com intenção de prejudicar alguém ou de beneficiar de 
algo.
Por isso, trocar e discutir, com serenidade, tolerância, compreensão a 
manifestação de verdade, para aprender e ensinar uns aos outros. Este é 
o objectivo fundamental.

A verdade tem sido muitas vezes alvo de tratados filosóficos por parte de 
grandes pensadores, como Nietzsche, Platão Sócrates, etc., mas a 
melhor forma de entender esses pensamentos é conjugá-lo com o nosso 
conhecimento, porque a verdade do vencedor, não é a verdade do 
vencido!  Mas como não pretendo discutir filosofia, sempre estou de 
acordo com aqueles que anonimamente nos dizem que”Tudo o que 
precisamos na nossa vida é a Verdade, porque, sem ela não 
conseguíamos superar algumas fases da vida”.
O meu Eu não é filósofo, mas tenho um filósofo que me ajuda a 
encontrar os conceitos para a minha vida.
Não sou um grande pensador, mas tenho um Pensador que me ajuda na 
procura de soluções para a minha caminhada
Por isso, estou num Tempo que me está destinado, mas que pretendo 
modelar à minha forma de estar na vida, assente em preceitos, 
ensinamentos e obrigações ditadas pelos Guias que me ajudam no 
entendimento da vida … Ontem, Hoje e Amanhã.

É assim, que não sou nada, mas serei o que eu quiser ser. Não preciso 
de palmadinhas nas costas, mas sim de auxilio quando preciso…critica 
quando desatino…amor quando estou carente…ensino quando não sei…
tolerância quando sou diferente…compreensão para os meus erros e 
serenidade quando da exaltação sem motivos.

E depois de receber, o que é que eu dou?

Ante de tudo, dou-me… a quem me quiser aceitar como eu sou e, não 
como ele queria que eu fosse. Amigo em todas as horas, e não só 
presente nas boas horas. Amar incondicionalmente, mesmo quando o 
amor não seja aceite.
A razão mesmo vencida, não deixa de ser razão. Verdade mesmo onde a 
mentira estiver. Sofrer!

Mas será que eu serei um modelo?

Eu, não sei, mas que houve uma mudança, uma transformação na 
minha maneira de entender o Mundo tal como ele é.
Reaprendi a Amar!
Reaprendi a Sofrer!
Reaprendi a chorar!
Reaprendi a Verdade!
Reaprendi a Tolerar!
Reaprendi a Compreender!
Reaprendi a Brincar.

Reaprendi muita coisa, mas ainda falta muito para aprender, nada 
sei. Todos os dias estou a aprender-me, a conhecer-me, a tolerar-
me, a amar-me, porque no dia em que todos estes sentimentos eu 
dominar, eu estou Livre! Mas ainda falta muito…

É assim que eu te convido a ajudar-me a entender-te, porque se te 
entender melhor, eu estarei entendendo essa liberdade e, assim 
assumirei em toda a plenitude esse sentimento grande, que só os 
grandes alcançam – A Verdade como sentimento puro.

Quando escrevi estes pensamentos, pensei nuns poucos, mas 
acima de tudo em duas mulheres que têm ajudado a preencher a 
minha vida, e me fazem entender que a caminhada é árdua mas 
que no fim está a recompensa.

A primeira – a Mulher que me tem acompanhado na minha vida, 
que sem ela eu não estaria onde estou, porque entre nós o 
sentimento Verdade impera na nossa relação. E como dizem, que 
há sempre uma grande Mulher por traz de um Homem e, Ela tem 
sido Grande em Tudo…a Verdade é que eu te Amo.

A outra Mulher…alguém que não conheço há muito tempo, mas 
cujo sentimento é o de que já a conheço há muito… muito tempo. 
Uma mulher, desculpem “ uma Senhora” que tem influenciado a 
minha vida no sentido na procura do meu EU…Na Umbanda tenho 
encontrado esse caminho…e nesses momentos de desencanto…de 
desencontros…procuro sempre refugiar-me na imagem da minha 
Mãe de Santo e, encontro consolo, serenidade, amor e a certeza de 
que não estou sozinho, nunca estarei.

Por isso a minha verdade, nunca é a tua verdade…mas eu só quero 
entender a minha e a tua verdade em tolerância e compreensão, na 
verdade dos actos e na divulgação de sentimentos assentes nesse 
princípio.

Eu vislumbro o Paraíso...
Eu o crio.

Ele não me será dado, mas sim gerado.
Sairá através de mim...

A beleza é o reflexo, não o alvo.
Ela não existe para ser atingida e sim m a n i f e s t a d a.

Nós, somos o alvo... O Amor, a flexa.

É preciso Amor para poder Pulsar...
Coragem para ser o que se é.

Proteção nunca é demais.
Medo, é fé de menos...

A vida é uma espiral de evolução...
Cada nova volta, cada curva... é um salto quântico!

Não existe evolução sem desafios...
Desafios são desafios...

Salte-os!
Não fique preso entre os espaços da Espiral

Agarrado a velhas e pequenas emoções...
Percorra-os... seguindo o fluxo!

Liberte-se.

A semente rompe-se para gerar vida e beleza.

Floresça...

Espiralize…

Cresça …

verdadeverdade

teoper Sandra Queirós
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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:

CAPUCHINHA

Expressão chave para esta planta: 
carência afectiva. Para dar 
consciência desse assunto, 
promove a união energética das 
energias do corpo físico, trazendo 
à lembrança a importância da 
liberação do tocar e ser tocado.  

CARQUEJA

Forte depuradora de emoções 
envelhecidas, por teimosia em 
manter “verdades” internas, 
essa flor limpa esses 
meridianos, criando condições 
de aceitação a novos valores e 
sentimentos

CATINGA-DA-MULATA

Promove em toda a áurea uma 
verdadeira “faxina” energética, 
conservando o bom fluxo do platana 
(energia vital da alma), nos chacras 
(canais de fluxo energético entre a 
áurea e o corpo físico), 
principalmente no plexo solar. 

COENTRO

Promove força e coragem quando 
nos sentimos aquados e sem 
reacção diante de situações que 
necessitamos enfrentar sem 
medo. Principalmente, quando o 
assunto é “mudança” ou 
“novidade”.  

CONFREI

Para os momentos de tomada 
de consciência do nosso 
estado interno, gerando a força 
vitalizadora, colocando-nos de 
pé e nos dando ciência das 
ferramentas que devemos 
utilizar. 

DENTE DE LEÃO

Excelente para aqueles que, 
conscientemente, sabem que 
terão uma batalha pela frente, da 
qual não podem e devem fugir. E, 
para enfrentá-la necessitam de 
dois ingredientes que essa flor 
dinamiza: força e coragem. 

Teoper e Manuela
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André santos

Uma vez mais o Tupomi e toda a sua familia tiveram uma 
tarde cheia de alegria e amizade na festa anual do “Amigo 
Secreto” que se realizou dia 19 de Dezembro de 2010. A 
referida festa tem como objectivo principal proporcionar um 
dia cheio de amor entre todos os irmãos e no decorrer da 
mesma dar a conhecer a cada um de nós o seu amigo oculto.

Previamente cada um dos participantes já conhecia o seu 
“amigo/a” pois tinha retirado em género de sorteio um papel 
com o nome da pessoa em concreto e sendo assim , esse seria 
o seu amigo  a quem teria de dar um presente á sua escolha.

O dia foi marcado como já referido, com grande alegria e 
com a presença da Família Tupomi em grande número e 
grandes momentos fizeram parte dessa enorme tarde.

Momentos com lagrimas de alegria marcaram uma vez mais 
este ano que terminou e esperamos que no próximo ano, 
possamos novamente estar reunidos com a mesma sintonia e 
com a mesma fé.

Referir em conclusão que uma prenda especial  foi oferecida 
ao Tupomi. Esse presente vai ficar visível para sempre, para 
que assim possamos ainda mais transmitir o nosso muito 
obrigado á nossa mãe Yemanjá.

No dia 5 de Dezembro a nossa casa esteve em festa e aperaltou-se para receber a Dona 

do Ilê – Oyã (Iansã).

Como sempre o TUPOMI encheu-se de Luz e os seus filhos irradiavam alegria, porque 

a Dona do Ilé estava no Aié (Terra).

Todos os anos, neste dia, os Orixás femininos descem e mostram a sua presença, para 

que a nossa casa se encha de Luz e de Amor (Oxum, Obá, Iemanjá, Iansã) vieram trazer 

paz, equilíbrio, paz e esperança, porque está nas nossas frentes um ano árduo na seara 

da Umbanda.

Estamos felizes, porque este dia é o culminar de um trabalho de ajuda, caridade e da 

procura de soluções para a resolução dos problemas de todos os que nos procuram.

Este ano a calma, a tranquilidade esteve connosco, porque Oxalá (Oxaguian) esteve 

presente dando-nos a sua bênção e mostrando que a sua presença em nós está na nossa 

Fé.

transmitia  o seu poder com a sua presença. Iemanjá assegurou-nos o seu carinho e a 

sua Luz, dando-nos a imagem protectora que como grande Mãe que ela é nos dá 

sempre. Iansã Guerreira, vêem abençoar as nossas vidas, agitar com os seus ventos de 

mudança a nossa caminhada na procura da nossa Luz, elas trouxeram os ventos que 

envolvem o sentimento mas também ventos que nos trazem o apelo á razão.

A Rainha da casa está em Terra, a sua presença é sempre divinal, tal como ela é, um 

Deusa. A sua dança ritual nos quis mostrar que a sua presença está sempre em nós, que 

a sua espada estará sempre a cortar o caminho da esperança, do amor, da razão, do 

encanto, da magia e acima de tudo no encontro com o nosso “EU”.

Apesar da humidade que se fazia sentir, Iansã dançou nos ventos do Amor e, para mim 

foi esta mensagem que me transmitiu a sua presença – AMOR!

Muitos foram consagrados por ela, novas responsabilidades para consigo próprio e para 

com a nossa religião a Umbanda. São tempos novos os que se seguem, são tempo de 

HUMILDADE…são tempos de trabalho árduo…cuja recompensa nunca será material.

Iansã escolheu e trouxe ventos de mudança, que esse vento seja calmo e tranquilo para 

aqueles que cumprirão a sua promessa, mas que poderão ser tumultuosos para os que 

olvidem a sua escolha.

Por fim, porque não me esqueci da presença sublime de meu pai Xangô, que com a sua 

presença forte simbolizou algo muito importante para nós todos – Justiça.

Porque se Iansã faz apelo ao sentimento, Xangô apela á razão.

Por isso foi muito importante a sua presença para que movimente ideias e traga a 

pureza dos sentimentos para com os outros.

Que Iansã nos abençoe e proteja a todos no novo ano que se advém com dificuldades 

materiais, com precariedade nas vidas, mas que certamente os seus ventos nos 

abençoarão e as nossas vidas passarão ao largo dos problemas deste mundo material.

POR isso o TUPOMI está de parabéns pela cerimonia bela rodeada pela simplicidade 

nos actos de nossa Ialorixá - Mãe Elsa, coadjuvada sempre por todos os que a rodeiam, 

nomeadamente  pela hierarquia da casa e por todos nós .

SANTA GUERREIRA
QUE AO MEU LADO CAMINHA

COM SUA TAÇA DE OURO
E SUA ESPADA NA MÃO

ELA É PARA MIM
TODA RIQUEZA

ADORO SUA BELEZA
TRAGO-A EM MEU CORAÇÃO

A SUA SAIA QUANDO RODA IRRADIA
É A DEUSA DA VENTANIA, É A RAINHA DO TROVÃO, 

COM PAI XANGÔ, IANSÃ FAZ A MORADA
ELA RODA SUA SAIA QUANDO OGUM TOCA 

ALVORADA,
Ê PARREI, Ê PARREI, OYÁ, SARAVÁ MÃE IANSÃ, ELA É 

A RAINHA É UM ORIXÁ

Festa de IansãFesta de Iansã

Amigo SecretoAmigo Secreto

teoper
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José Diogo conde

Médiuns Semi Conscientes:

É a forma de mediunidade psicofônica em que o médium sofre uma semi-
exteriorização perispirítica, permitindo que esse fenômeno ocorra.
O médium sofre uma semi-exteriorizacão perispirítica em presença do 
Espírito comunicante, com o qual possui a devida afinidade; ou quando 
houve o ajustamento vibratório para que a comunicação se realizasse. Há 
irradiação e assimilação de fluidos emitidos pelo Espírito e pelo médium; 
formando a chamada atmosfera fluídica; e então ocorre a transmissão da 
mensagem do Espírito para o médium.

O médium vai tendo consciência do que o Espírito transmite à medida que os 
pensamentos daquele vão passando pelo seu cérebro, todavia o médium 
deverá identificar o padrão vibratório e a intencionalidade o Espírito 
comunicante, tolhendo-lhe qualquer possibilidade de procedimentos que 
firam as normas da boa disciplina mediúnica.
Ainda na forma semi-consciente, embora em menor grau que na consciente, 
poderá haver interferência do médium na comunicação, como repetição de 
frases e gestos que lhe são próprios, motivo porque necessita aprimorar 
sempre a faculdade, observando bem as suas reações no fenômeno, para 
prevenir que tais fatos sejam tomados como "mistificação". Essa é a forma 
mais disseminada de mediunidade de incorporação.
Geralmente, o médium, precedendo a comunicação, sente uma frase a lhe 
repetir insistentemente no cérebro; e, somente após emitir essa primeira 
frase é que as outras surgirão. Terminada a transmissão da mensagem, 
muitas vezes o médium só lembra, vagamente, do que foi tratado.

Médiuns Inconscientes:

Esta forma de mediunidade de incorporação caracteriza-se pela 
inconsciência do médium quanto a mensagem que por seu intermédio é 
transmitida. Isto se verifica por se dar uma exteriorização perispiritual total do 
médium.
O fenômeno se dá como nas formas anteriores, somente que numa gradação 
mais intensa. Exteriorização perispiritual, afinização com a entidade que se 
comunicará, emissão e assimilação de fluidos, formação da atmosfera 
necessária para que a mensagem se canalize por intermédio dos órgãos do 
médium, são indispensáveis.
Embora inconsciente da mensagem, o médium é consciente do fenômeno 
que está se verificando, permanecendo, muitas vezes, junto da entidade 
comunicante, auxiliando-a na difícil empreitada, ou, quando tem plena 
confiança no Espírito que se comunica, poderá afastar-se em outras 
atividades.
O médium, mesmo na incorporação inconsciente, é o responsável pela boa 
ordem do desempenho mediúnico, porque somente com a sua aquiescência, 
ou com sua conivência, poderá o Espírito realizar algo.

Os Espíritos esclarecem que quando um Espírito se acha desprendido do 
seu corpo, quer pelo sono físico, quer pelo transe espontâneo ou provocado, 
e algo estiver iminente a lhe causar dano ao corpo, ele imediatamente 
despertará. Assim também acontecerá com o médium cuja faculdade se 
acha bem adestrada, mesmo estando em condições de passividade total; se 
o Espírito comunicante quiser lhe causar algum dano ou realizar algo que 
venha contra seus princípios, ele imediatamente tomará o controle do seu 
organismo, despertando.
Geralmente, o médium, ao recobrar sua consciência, nada ou bem pouco 
recordará do ocorrido ou da mensagem transmitida. Fica uma sensação 
vaga, comparável ao despertar de um sonho pouco nítido em que fica uma 
vaga impressão, mas que a pessoa não saberá afirmar com certeza do que 
se tratou.
Nos casos em que é deficiente ou viciosa a educação mediúnica, não há a 
facilidade do intercâmbio, faltando liberdade e segurança; o médium reage à 
exteriorização perispirítica, dificultando o desligamento e quase sempre 
intervém na comunicação, truncando-a.
Algumas vezes se torna necessário, para o prosseguimento da educação 
mediúnica, nos chamados exercícios de incorporação, que os Mentores 
encarregados de tal desenvolvimento auxiliem o médium para que a 
exteriorização se dê. Para evitar o perigo da obsessão, eles cuidarão de 
exercitar o médium com os Espíritos comunicantes que não lhe ofereça 
perigo. Todavia, ainda nesse caso, a responsabilidade pelo desenvolvimento 
mediúnico está entregue ao médium, pois, se algo lhe acontecer, ele poderá 
despertar automaticamente. O mesmo não acontece no fenômeno obsessivo.
A mediunidade de psicofonia inconsciente é uma das mais raras no gênero. 
Para que o médium se entregue plenamente confiante ao fenômeno dessa 
ordem, é necessário que ele tenha confiança na sua faculdade, nos Espíritos 
que o assistem e, principalmente, no ambiente espiritual da reunião que 
freqüenta.
O Espírito Camilo no já citado livro "Desafios da Mediunidade", analisa alguns 
aspectos importantes relacionados com o tema:

Questão 15: "É possível para o médium inconsciente, após o transe, 
lembrar-se das sensações que teve durante a comunicação mediúnica?"

Resposta:  "Tendo-se em conta que o médium, em estado de transe 
inconsciente, não se acha desligado do seu corpo físico, mas somente 
desprendido, podem remanescer em seus registros cerebrais certas 
impressões, ou sensações, obtidas durante o transe, podendo mencioná-las 
quando retorne a sua normalidade.

Durante o transe inconsciente, é comum acontecer que o médium fique num 
estado de sono profundo, mas que lhe permite captar sons, presenças variadas, 
luminosidade, ainda que não distinga esses sons, não identifique essas 
presenças ou não perceba donde vem a claridade. Essas sensações difusas 
podem fixar na memória atual e ser lembradas após o transe. Contudo, isso 
varia de um para outro medianeiro, não havendo uniformidade nessa questão."

Questão 14: "O fato da mediunidade manifestar-se consciente ou 
inconscientemente guarda relação com o adiantamento moral do 
médium?"

Resposta:  "De modo nenhum. A manifestação mediúnica, de aspecto 
consciente ou inconsciente, nada tem a ver com o grau evolutivo do médium, 
mas está relacionada com aspectos fisiológicos ou psico-fisiológicos desse 
mesmo sensitivo.

Vale considerar que a consciência ou não durante o transe pode sofrer 
intermitências, isto é, períodos de consciência alternando com períodos de 
inconsciência, mormente quando esses estados são determinados por 
situações psicológicas ou psico-fisiológicas.

Pode ocorrer que, de acordo com os tipos de Espíritos comunicantes ou com o 
interesse dos Guias dos médiuns, apenas certas manifestações sejam 
conscientes e outras não.

Depreendemos daí que pode haver flutuações na questão da consciência ou 
não do médium durante as manifestações. Só não ocorrerão alternâncias no 
caso em que essas características sejam determinadas pela estrutura fisiológica 
do sensitivo que, então, não pode ser alterada. Assim, ele será definitivamente 
consciente ou definitivamente inconsciente.

Por fim, é forçoso admitir que a chamada inconsciência mediúnica não traz 
nenhuma superioridade para o fenômeno, não sendo garantia de qualidade. O 
que dá ao fenômeno superioridade e garantia, num ou noutro estado 
consciencial, é a qualidade moral do médium, seus progressos como um todo, 
que fazem-no respeitado ante o Invisível, em virtude da responsabilidade, da 
seriedade com que encara seus compromissos."

Questão 16: "Qual a diferença entre médiuns sonambúlicos e 
Inconscientes?"

Resposta:  "Muito embora no seio do Movimento Espírita haja o costume de 
chamar-se de sonambulismo àquele que sofre um transe inconsciente, pelo fato 
de o médium "dormir" durante o processamento do fenômeno, é necessário 
lembrar que o Codificador estabelece que médium sonambúlico ou sonâmbulo é 
o indivíduo que, em seu estado de sonambulismo comum, contata os 
desencarnados e transmite as mensagens que receba, podendo vê-los e com 
eles confabular.

O estado de emancipação do sonâmbulo é o que facilita a comunicação (O 
Livro dos Médiuns, cap. XIV, item 172).

No caso do médium inconsciente (Livro dos Médiuns, capítulo XVI, item 188), 
também chamado por Kardec de médium natural, encontramos aqueles em que 
o fenômeno mediúnico apresenta um caráter de espontaneidade, sem que a 
sua vontade consciente interfira, ou seja, nem sempre o médium está desejando 
ou esperando que o fenômeno aconteça.

Aqui podemos ver a importância da boa formação intelecto-moral do médium, 
pois esta é capaz de criar uma aura de proteção para ele, a fim de que não se 
torne joguete de desencarnados irresponsáveis, ou mesmo cruéis, que 
desejarão aproveitar-se da sua espontaneidade.

Vemos assim que, enquanto o médium inconsciente é controlado pelos 
desencarnados que atuam por meio dele nos variados fenômenos, quer os da 
psicografia, da psicofonia, da ectoplasmia e outros, o médium sonambúlico 
encontra-se com os desencarnados; ao desprender-se do corpo, com eles 
dialoga e nesse estado de emancipação relata o que vê e o que ouve. 
Entretanto, também o sonambúlico, ao despertar, pode guardar profunda ou 
parcial inconsciência do que com ele haja transcorrido no Invisível."

Incorporação mediúnica – III Parte
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Quase todos os fins de semanas vejo pessoas que pela proximidade de uma entidade que lhes é querida, ficam tristes por não irem tomar passe 
com aquela entidade que tanto desejavam, porque no passado a mensagem que lhe foi dada foi feita de uma forma que lhe tocou, de uma forma 
diferente, ou o momento era diferente e necessitavam de um carinho especial que lhe foi dado por aquela entidade, e no entanto ali está ela ali, 
novamente, a distancia de um toque e desta vez não me calhou. 

A atitude e conduta imposta pela nossa religião é um comportamento diário, não de caminhar para a santidade, mas de luta por regras de vida que 
por nós deveriam ser entendidas como o nosso contributo para o mundo, para os nossos irmãos, quantas vezes rezamos pelos nossos irmãos e por 
nós, todos os sábados. 
A atitude que temos no dia a dia, na forma como nos relacionamos com todos, faz de nos mensageiros diários da nossa fé e da nossa religião, 
quando damos sem ter de dar, quando ajudamos sem ser pedido, quando sorrimos sem vontade para alguém que aquele sorriso vai ajudar o seu 
dia. Isto para vós disser que entendo que muitas vezes vêm ali, aquela hipótese de falar com alguém que no passado já vos ajudou, ou se sentiram 
protegidos pelo seu carinho ou apoio, não devem ficar tristes ou chateados por irem a outra entidade, quem sabe se não assim estava destinado, 
 mas isso é Umbanda, Eles vêm para nos ajudar e nós a Eles, cada uma das Entidades nos ensinam algo novo não é melhor nem pior, diferente, 
temos de conseguir compreender sua mensagem, que muitas das vezes vem completar algo que outra já tinha dito de outra forma, isso é o motor 
para o nosso desenvolvimento e cumprir com aquilo que Eles mais desejam, seremos seus Embaixadores. 

 Sair confiantes que o dia de amanha está aos nossos pés, que temos tudo e todos para com fé em nós próprios e na nossa capacidade de levantar 
a cabeça irmos e espalharmos junto de todos o que eles nos deram, de uma forma tão simples e que temos tendência a complicar. A capacidade 
que têm de amar a todos que se deslocam para vir ao seu encontro e ouvir as suas palavra, ultrapassar as suas próprias barreiras e dogmas, devem 
ser as nossas missivas na vida, está ao nosso alcance dar, como quem nos dá, SERVIR PARA SERMOS SERVIDOS. 

E todos os dias temos uma página nova que nos permite isso mesmo. 

Existe um irmão, um médium, que vêm todos os fim de semanas para estar disponível para que uma entidade possa servir, esse mesmo irmão está 
a ser servido  e no entanto esta a servir a entidade e quem vêm para ser servido, e a nós, todos sem excepção, cabe-nos sair e fazer o mesmo, 
servir, não quero com isto dizer que temos que fazer coisas muito complicadas, mas sorrir a quem precisa de um sorriso, ouvir a quem precisa de 
ser ouvido, ter um momento para alguém que necessita, dentro de nós temos uma arma que ultrapassa tudo e todos, a fé, a fé que se junta a 
capacidade de amar, transforma-nos num ser super que com a humildade suficiente, tem a capacidade de quebrar com todas as barreiras. Assim é 
a minha querida Umbanda. 

É como uma feijoada de Preto Velho, por muitos que sejam os que chegam para comer, da sempre para mais um estômago e ninguém sai com 
fome, mas todos são saciados. Assim são suas palavras. 

O respeito que se impõem pela nossa religião começa em nós mesmo como em primeiro, todos sem exclusões, assim são seus ensinamentos, e 
temos que por reconhecimento dos ensinamentos que nos deram, a obrigação de lutar por tais regras de vida não porque nos são impostas mas 
porque as sentimos como sangue que nos corre, ar que respiramos ou água que bebemos. Todas estas coisas são essenciais a nossa vida, assim 
são os nossos princípios, devíamos vive-los todos os dias, quando acordamos ou quando deitamos a noite, pensando no lindo dia que acabou, só 
porque sou Umbandista, e é verdade que muitas vezes teve fechado, feio mesmo, mas se colocarmos a nossa fé e amor nos seus ensinamentos, 
iremos receber o dobro do que damos, esta caminhada faz-se todos os dias e não quando temos tempo, que acaba por ser o nosso verdadeiro 
problema, hoje não tenho tempo. 

As Entidades tratam, acompanham e não é só no momento do passe, Elas vão carinhosamente nos acompanhando e cuidando de forma a que 
tenhamos sempre a sua força e protecção. Por isso quando por alguma razão é encaminhado para outra entidade com quem no passado não se 
identificou, é também nossa missão ultrapassar esse barreira e tentar compreender a sua mensagem, que por vezes, pela sua simplicidade, é muito 
difícil de entender. Vamos crescendo com os seus ensinamentos, não quero dizer com isto que deixei de errar, infelizmente não é esse o caso, 
uma certeza porém que quando me levanto desses erros, sou uma pessoa diferente e que quem me levanta vai esperar que eu tenha evoluído algo 
com essa queda. Respeitando as suas mensagem, respeitando os nossos irmãos somos um todo constituído de opiniões diferentes, diferentes 
porque não são nem melhores nem piores, mas diferentes e nessa diferença fazemos a união da corrente do amor, onde é esperado cair mas não 
julgar, defender mas não agredir, crescer e não ficar estático e não devemos ter medo mas confiantes, ouvindo o que o outro tem para disser vão-
se ultrapassando as barreiras que nos afastam no dia a dia das nossas diferenças. 

Sermos Embaixadores da nossa Umbanda e levando connosco no dia-a-dia o que as nossas Entidades carinhosamente nos passaram. 
  Respeitando para seremos Respeitados, 

Amando sem esperar de sermos Amados. 

  Sendo Felizes apenas porque SIM. 

CaminharCaminhar

Alexandre gonçalves
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