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Adquira previamente os seus convites através do e-mail 
geral@tupomi.com Os convites só podem ser levantados mediante a 
apresentação do comprovativo de pagamento. O levantamento dos 
convites é na Rua João Maia, nº394 A em Santa Maria de Avioso, todos 
os Sábados das 15h às 20h 

Siga o nosso blog -> tupomi.blogspot.com e ouça a Rádio TUPOMI 

No dia 11 de Setembro, no Teatro Sá da Bandeira, numa 
das salas de espectáculos mais queridas e emblemáticas da 
cidade do Porto, o TUPOMI e a Escola de Curimba 
Caboclo Tupinambá, vai dar mostras do seu trabalho e 
divulgar a Umbanda como religião de Amor com a 
presença do Babalorixá Pai Jamil Rachid, representante da 
Umbanda no Mundo. 

mailto:jexercitodeoxala@hotmail.com
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“ Obaluaê está presente em todas as enfermidades e 
a sua invocação, nessas horas, pode significar a 
cura, a recuperação da saúde” 

Filho de Nanã – que abandonou por ser doente – foi criado por 
Iemanjá. É o irmão mais velho de Ossaain, Oxumaré e Ewá. Uma vez 
esquecido por Nanã, foi criado por Iemanjá, que o curou das moléstias. 
Cresceu forte, desenvolveu a arte da caça, tornou-se guerreiro e 
viajante. 

Obaluaê está presente no nosso dia a dia, quando sentimos dores, 
agonia, aflição, ansiedade, está presente quando sentimos coçeira e 
comichão na pele, rege o suor, a transpiração e seus efeitos, rege 
todas as doenças. Está presente nos hospitais, casas de saúde, postos 
de saúde, clinicas, sempre muito perto dos leitos. Ele proporciona a 
doença mas, principalmente a cura, a saúde. É o Orixã da Misericórdia. 

O Sol, tambem tem a sua regencia. É tambem o calor provocado pelo 
Sol quente. Há quem diga que não se deve sair á rua quando o Sol está 
quente sem a protecção de um Patuã, a fim de não correr riscos e não 
sofrer a ira de Obaluaê. 

Divide com Iansã a regencia dos cemitérios, pois ele é o Orixá que 
vem como emissário de Oxalá (principio activo da morte), para buscar 
o espirito desencarnado. É Obaluaê que vai mostrar o caminho, servir 
de guia para aquele espirito. Tambem é o Senhor da Terra e das suas 
camadas, para onde vamos todos,. Daí a sua ligação com os mortos, 
pois é ele quem vai cuidar do corpo sem vida, e guiar o espirito que 
deixou aquele corpo 

Existe uma variedade de tipos de Omulu-Obaluaê, como acontece com 
todos os Orixás. Existem formas guerreiras e não guerreiras, de 
idades diferentes, etc mas em termos mais restritos, Obaluaê é a 
forma jovem do Orixâ (cujo nome não se pode dizer), enquanto Omolu 
é a sua forma velha. A visão de Omolu-Obaluaê é a do castigo. Se 
alguem falta com ele ou um Filho de Santo seu é ameaçado, o Orixá 
castiga com violencia e determinação. 

Os designios de Obaluaê nos faz reflectir sobre o valor da vida 
Humana e o quanto ela é fragil. Infelizmente, o ser Humano só dá 
valor ao que tem quando está perdendo, como a saúde, por 
exemplo. 

Dia da semana: Segunda-feira; Cores – preto, branco e vermelho; 
Dominios – Terra, árvores, cemitérios, estradas abandonadas, universo 

das doenças; Saudação – “Atotô” (significa - silencio – respeito);Data 
comemorativa – 16 Agosto; Simbolo – Xaxará ou ìleo (com que limpa as 
doenças e os males); Sincretismo – S. Roque (S. Lázaro); sua imantação 
compõe-se de DEBURU (pipocas feitas na areia). 

Arquétipo – Sóbrios, reservados, generosidade destacada, geniosos, 
independentes, teimosos, tendencia ao masoquismo 

Conta-se que certo dia, numa das suas jornadas, chegou a uma 
aldeia, coberto de palha, como sempre viveu e, como todos 
conheciam a sua fama, sua ligação com as doenças e as 
moléstias, foi barrado antes de entrar na aldeia. - Não o 
queremos aqui – disse o dirigente da Aldeia.  - Mas quero apenas 
água e um pouco de comida, para prosseguir minha viagem. 
Apenas isso! Repondeu Obaluaê. – Vá se embora, não precisamos 
de doenças, nem de mazelas na nossa aldeia. Vá procurar àgua e 
comida noutro lugar! Então Obaluaê foi se sentar no alto do 
morro próximo. A manhã mal começara e ele ficou, sentado, 
envolto em palha, observando a subida do sol. O tempo foi 
passando e, ao meio dia o Sol estava escaldante, tornou-se 
insuportável. A água ficara quente, os alimentos estragaram-se 
e toda a Aldeia se contorcia de dores, aflição e agonia. Obaluaê 
observava tudo, imóvel como um totem. Como um simbolo de 
palha. Na aldeia fez-se um alvoroço. Uns tinham dores de 
barriga, outros fortes dores de cabeça… Aos poucos a morte foi 
chegando…Parecia que o tempo havia parado ao meio dia, mas na 
realidade foram 3 dias de sol quente, pois a noite não chegava. E 
meste tempo a aldeia viu-se ás voltas com doenças, loucura, 
sede, fome, morte!...Obaluaê, inerte, via tudo imóvel… Não 
aguentando mais, e vendo que o Orixá continuava do alto do 
pequeno morro, o Chefe da aldeia foi até ele suplicar perdão, 
atirando-se a seus pés… - Em nome de Olorum, perdoe-nos, já 
não suportamos tanto sofrimento. Perdoe-nos por favor Senhor. 

De subito Obaluaê levantou-se, desceu até à aldeia e pisou a 
terra, tornou-a fria. Tocou a água, tornando-a fria, tocou os 
alimentos e tornou-os comestiveis; tocou a cabeça de cada um 
dos aldeões e curou-hes a doença; tocou os mortos e os fez 
voltar à vida em seus corpos. Restaurada a normalidade, pediu 
mais uma vez – Quero um pouco de água e alguma comida para 
prosseguir viagem… Num repente foi-lhe servido o que de 
melhor havia, deram-lhe vinho de palmeira, frutas, carnes, 
legumes cereais. 

Voltando-se para os aldeões, Obaluaê, deu-lhes uma lição de 
vida – [Vivemos num só Mundo. Sobre a mesma 
Terra, debaixo do mesmo Sol. Somos todos  
irmãos e devemos ajudar-nos uns aos outros, 
para que a vida seja mantida. Dar água a quem 
tem sede, comida a quem tem fome é ajudar a 
manter a vida]. 

OBALUAÊ QUE A SUA BENÇÃO E PROTECÇÃO NOS SEJA 
DADA SEMPRE.  
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Pai Diogo de Oxossi
(in axiologia afro-brasileira)

EDITORIAL:Escola de Curimba Caboclo TupinambáEscola de Curimba Caboclo Tupinambá

O HOMEM E O UNIVERSO 
 
HARMONIA 
 
“ A palavra que exprime o estado evolutivo é – HARMONIA.” 
 
Tudo que existe na Natureza está em vibração , desde o mais insignificante átomo até à maior da Estrelas. 
Tudo vibra com maior ou menor grau de Harmonia. 
No homem espiritualizado reina uma Harmonia perfeita. Sua alma vibra em perfeito acordo com a 
Harmonia Universal. Pode ele perceber a sinfonia Universal, a música das esferas. Os maiores 
compositores confessam ter ouvido trechos de suas peças. 
Existe no grande Universo harmonia perfeita, os planetas giram em torno de seus Sois, sem jamais se 
chocarem, obedecendo assim à Lei Geral da Harmonia. 
O Universo não está sujeito a emoções. Tudo é sereno, não se altera com ou sem a ajuda dos homens. 
Diante deste grandioso espectáculo , é necessário que se desenvolva em cada um de nós essa Harmonia 
Perfeita. É necessário um pequeno esforço consciente para exercitar-mos 30 minutos por dia, a fim de 
conseguir a Harmonia com o todo e daí polarizar-se com a mente Universal, permitindo que o Amor 
Divino que há em nosso interior se expresse exteriormente. O que o homem chama de benevolência, 
paciência, sinceridade, verdade, humildade, bondade, simpatia, compreensão, apreciação, reconhecimento 
e perdão, são fases de uma mesma coisa chamada “AMOR DIVINO”. 
Nenhum desenvolvimento, quer seja intelectual ou espiritual será possível, se não tiver Harmonia e 
método de vida. É necessário unicamente fazer um esforço consciente e continuar a fazê-lo a despeito das 
primeiras dificuldades. É bem conhecido dos filhos de fé que DEUS deu ao homem toda a força e poder 
par auxiliar-se a fim de alcançar as coisas mais elevadas. 
Colocando-nos em Harmonia com o nosso ser interno, compreenderemos os mistérios da Natureza. 
Sentiremos a acção directa do Criador sobre nossa alma. Desgarramo-nos das teias da ilusão material e 
caminharemos para a Iluminação. Trabalharemos, então para que a Harmonia reine entre todos os 
habitantes de nosso Planeta. 
A verdade é que quando as forças Divinas e Cósmicas no interior do corpo de cada um de nós estão 
funcionando na devida intensidade, poderemos cooperar para a Harmonia entre os homens, conseguindo 
assim a compreensão do Mistério, mais profundo da vida e solidariedade Universais. 
 
 

 
Muito Axé 
Pai Artur de Xangô 

OGÃ AXOGUN 

Axogun é um sacerdote, um 
dos cargos mais importantes 
e de muita responsabilidade, 
ele é um especialista no que 
faz, é o Ogan encarregado 
do sacrifício dos animais 
votivos nas cerimónias. 
Atôaxogun é o seu ajudante 
e substituto. O cargo de 
Tata Kivanda no Nação 
Angola é semelhante ao do 
Axogun. 

Deve ser pessoa de absoluta 
confiança do líder religioso, 
precisa ter boa memória, 
saber as técnicas complexas 
para a execução de suas 
tarefas, não pode cometer 
nenhum erro. 

Dependendo do prestígio do 
Axogun, poderá ser 
convidado por outros 
sacerdotes de outras casas 
para exercer suas funções 
em caso de grandes 
obrigações [esta é a 
definição que se pode 
encontrar na Wikipédia] 

O Ogan é um cargo 
importante dentro de uma 
Casa de Santo, é ele que 
toca os atabaques e outros 
instrumentos de percussão, 
para chamar as Entidades 
em Terra. 

Dentro das várias qualidades 
de Ogan temos um que foi 
suspenso e agora vai ter a 
responsabilidade de dentro 

do ritual, por exemplo na 
matança, ou seja no 
sacrifício de animais, tarefa 
que lhe pertence, pois ele é o 
sacerdote da faca, é o 
homem que tem mão de faca, 
estando apto a realizar 
corte para qualquer Orixá ou 
Entidade. 

O Axogun não pode errar, 
ele trabalha (na nossa casa) 
em conjunto com a nossa 
Ialorixá, auxiliando-a em 
todos os instantes da sua 
função, somente uma pessoa 
de muita confiança da 
Hierarquia da casa, pode 
exercer essa função, afinal 
ele tem a capacidade, a 
autoridade para imolar os 
animais, alimentando assim o 
santo de uma pessoa. 

 

Quando um Orixá escolhe 
uma pessoa como seu Ogâ, 
está a entregar-lhe mais do 
que um cargo. O Orixá na 
verdade consagra-o como 
seu Sacerdote. 

Foi isso que aconteceu numa 
cerimónia realizada no nosso 
terreiro, o nosso Axogun foi 
levantado e fez o seu 
juramento perante a 
hierarquia da casa e dos seus 
irmãos, mas acima de tudo 
comprometeu-se com o 
Orixá que o vem preparando 
ao longo dos tempos para que 
possa exercer essa função. 

Sim, porque tem de se ter 
nascido e sido preparado 
para exercer tal função de 
extrema importância na 
nossa Nação. Por isso o 
compromisso assumido, tem 
de ser responsável e com 
cabeça entregue, por amor e 
devoção a uma tarefa que vai 
exigir isso mesmo. 

Por isso em Agosto, o 
TUPOMI estará em festa 
porque vai ter o seu Ogan 
Axogun, e nós estaremos lá 
para testemunhar esse acto. 

Não é mais uma cerimónia, 
mas sim um momento único 
que precederá um ritual 
próprio que nada tem de 
secreto mas que tem o seu 
próprio ritual que só quem o 
vive poderá sentir e vibrar 
com a força dos Orixás 
Regentes da nossa Casa… 

O TUPOMI está de 
parabéns, porque se deu 
mais um passo na evolução da 
nossa casa, porque Deus a 
abençoou 
 
 
 
 
 
 
    
 TEOPER 
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“
Lições de um Índio 
(Ayrton Freire - Julho 2011) 
 
João Anésio encontrava-se num total desalento. A sua vida não 
avançava como previra. Assuntos do trabalho, do coração e alguns 
problemas de saúde na sua família ocupavam os seus pensamentos. 
Queria soluções mas não as encontrava, mesmo com muita reflexão.  
 
Um certo dia, João encontrou um amigo de longa data e resolveram 
tomar um café para porem os assuntos em dia. João começou de 
imediato a contar como a sua vida esteve e como actualmente se 
encontrava. O seu amigo ouviu pacientemente e espiritualizado que 
era, achou por bem recomendar ao João que ele visitasse uma casa 
de Umbanda que ele conhecia já há algum tempo.   
 
João não entendeu o objectivo do amigo, até porque este sabia que 
era católico e mesmo assim, não frequentava as missas e só ia à 
Igreja quando havia casamentos, baptizados, comunhões e em 
outras poucas ocasiões. Dizia que acreditava em Deus sim, mas à 
maneira dele e sem comprometimentos.  
 
O amigo do João Anésio insistiu e se dispôs a acompanhá-lo nesta 
visita. Por acaso a próxima gira seria uma Gira de Caboclos e, pela 
sua experiência pessoal, isto poderia ser bastante positivo para o 
João pois o seu desânimo estava demasiado evidente, e um passe 
dado por um Caboclo poderia ser-lhe muito útil.  
 
João acabou por ceder à insistência sincera do seu amigo de longa 
data e marcaram para o próximo sábado, quando, então, poderia 
conhecer o “tal” índio que lhe resolveria os seus problemas.  
 
O sábado chegou e o João chegou à Casa de Umbanda com o seu 
amigo. Assim que entrou, deparou-se com pessoas muito diferentes. 
Observava não propriamente o aspecto delas, mas tentava ali 
identificar o estado de espírito daquelas pessoas, procurava 
identificar aquilo que lhes levara até àquela Casa. Reparou em cada 
uma das pessoas e viu que umas estavam risonhas, outras tensas, 
umas preocupadas, outras bem falantes. Mas uma pessoa em 
particular chamou-lhe a atenção. Na extremidade de um dos bancos 
onde as pessoas se sentavam estava um jovem de seus 27 anos, com 
um ar bastante cabisbaixo. Curioso com todo aquele ambiente, 
dirigiu-se ao seu amigo e disse que ia falar com aquele jovem. E 
assim o fez. Sentou-se ao lado do jovem e puxou conversa. Deu-lhe 
um simpático boa tarde, que lhe foi retribuído, e comentou como era 
interessante aquele lugar. O jovem perguntou-lhe se era a primeira 
vez que visitava o Centro, o que respondeu afirmativamente. De 
seguida ouviu palavras muito elogiosas ao trabalho realizado naquela 
Casa de aspecto tão humilde. João Anésio quis saber que problemas 
ele tinha resolvido depois que começou a frequentar aquele lugar, 
pois um amigo seu afirmara-lhe que naquele dia quem trabalharia ali 
seriam espíritos de antigos Índios e que eles poderiam alterar o rumo 
da sua vida, e que neste momento, era o que mais necessitava. O 
jovem disse-lhe que o amigo do João estava certo, pois isto poderia 
ocorrer de facto. Mais uma vez, João não resistiu e interrogou o 
jovem dizendo que estava surpreso com aquelas palavras, pois viu 
que ele estava bastante triste, com cara de quem precisava de muita 
ajuda. Ao que o jovem concordou e disse-lhe: “Todos nós aqui 
precisamos de ajuda, até mesmo aqueles que pensam não 
necessitar”.  

 
Os atabaques começam a soar e o jovem disse ao João que os 
trabalhos iam começar e que ele se concentrasse, de forma a 
permitir que ele ficasse em sintonia com a atmosfera que se 
viveria naquele local a partir daquele momento.  
 
João agradeceu ao jovem e voltou para perto do seu amigo 
 
O ritual começa e João observa tudo com muita atenção. Os 
gestos, as pessoas vestidas de branco que dançavam ao ritmo 
dos atabaques, as palmas e também o espaço em si, que para 
si, e muito de repente, pareceu ter outro significado. Havia uma 
espécie de altar onde a imagem de Jesus Cristo era central, e 
onde estavam presentes outras imagens que conhecia e muitas 
mais que não conhecia. Viu São Jorge, São Sebastião, Santa 
Bárbara entre outros e lembrou-se de explicação que seu amigo 
já lhe havia dado sobre a Umbanda e sobre o sincretismo que 
foi feito com os santos católicos.  
 
João estava a achar tudo muito bonito, mas estava um bocado 
ansioso para assistir a incorporação dos tais Índios. Afinal, ele 
estava ali para que um deles o ajudasse a resolver os seus 
problemas pessoais.   
Todos cantavam e batiam palmas, fizeram orações até que 
ouve uma pausa. Algumas das pessoas de branco, os médiuns, 
posicionaram-se de uma forma diferente e criou-se ali um 
ambiente de alguma expectativa. João perguntou ao seu amigo 
o que se passava e este diz-lhe que a partir daquele momento 
dar-se-ia a incorporação dos Caboclos.  
 
João Anésio sentiu arrepios por todo o corpo. Não sabia o que 
ia acontecer. Todas as imagens que ele tinha visto até então, 
seja na televisão, seja no cinema, com manifestações de 
espíritos, não tinham sido muito bonitas. E os resultados não 
eram muito bons.  
 
A vibração do toque dos atabaques torna-se mais intensa, mais forte e 
ainda mais ritmada. E no centro do espaço onde estavam os médiuns, 
um deles solta um urro forte, bate com a mão no peito e logo de 
seguida outros médiuns começam a agir da mesma forma. Mas 
diferentes entre si. Homens e mulheres manifestavam os seus Índios. 
João reparou que aquele era um momento que à primeira vista parecia 
ser de uma grande confusão, mas não o era. Foi como se houvesse 
uma fila invísivel e cada um dos Índios “aparecia” na sua vez, na sua 
hora. Na sua mente conseguiu ver a organização daquele momento, e 
deu conta que não duvidava de nada. 
 
Os espíritos dos tais Índios estavam ali de verdade. Estavam no 
rosto dos médiuns, estavam nos gestos dos médiuns, estavam 
no ar que se respirava. O chão tremia com as pisadas dos 
Caboclos. Alguns médiuns quando incorporados passaram a 
usar adereços como penas e braçadeiras, outros não. Fumavam 
charutos, acendiam velas, arrumavam folhas no chão como se 
fosse uma base, um tapete. Frutas! Muitas frutas coloridas. 
 

  (Continua no próximo número) 
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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: 
 

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

dinamiza: Força e Coragem. 
 

ESPINHEIRA SANTA 
Muito importante para 
aqueles que confundem 
emoções e sentimentos e, 
diante de situações 
sentimentais, agem com a 

emoção, desiquilibrando-se pois trazem para si 
o problema alheio. Acalma as emoções 

 

 GERVÃO 
Quando o acúmulo de raiva e outros 
sentimentos muito grosseiros atinge 
um nível muito grande, não cabendo 
mais a introspecção para 
compreendê-los. Geralmente, para 
aqueles que negam sua face raivosa 

 
GUINÉ 

Essa flor possui caracteristicas 
purificadoras de negatividades 
que, acumuladas, melhora os 
estados de tensão em todo o 
corpo. Activa o elemento fogo 
para dissipá-las, agindo como um 

“anti-gripal” da aura humana. 
 

HORTELÃ-PIMENTA 
Para as pessoas que se privam de 
liberar suas emoções por 
conceitos do tipo: “não sei se fica 
bem…”, “o que os outros vão 
pensar…”, “esta atitude não cabe a 
uma pessoa do meu nível…”, etc. 

Essa flor libera o que ficou retido de forma 
descontraída 
 

JAROBANDI 
Para os movimentos de grandes 
mudanças externas em nossas 
vidas, que exigem coragem para 
enfrentá-las sem nos afastarmos 
do nosso eixo pessoal, físico e 
espiritual 

RECOLHA DE DADOS POR 
TEOPER E MANUELA – Irmãos no Axé 
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A Historia do Hino da Umbanda 
Nascido em 05 de Agosto de 1907 em Monção, Portugal, José Manuel 

Alves,este Leonino, já em sua terra natal era ligado a Música, tendo dos 12 

aos 22 anos tocado clarineta na Banda Tangilense, em sua cidade natal. Com 

pouco mais de 20 anos, em 1929, vai para o Brasil, indo residir no interior do 

estado de São Paulo. No mesmo ano, mudou-se para a capital Paulista, 

ingressando na Banda da Força Pública, onde ocupou vários 

postos, aposentando-se como capitão. 

 

Em paralelo a esta função exerceu a carreira de compositor de 

Músicas Populares e, ao longo da mesma compôs dezenas de músicas as 

quais foram gravadas por famosos intérpretes da época: Irmãs Galvão, Osni 

Silva, Ênio Santos, Grupo Piratininga, Carlos Antunes e Carlos Gonzaga 

entre outros. Suas composições mais famosas foram: Em 1955, Juanita 

Cavalcanti gravou a marcha "Pombinha Branca" de sua autoria em parceria 

Reinaldo Santos; em 1956, Zaccarias e sua Orquestra gravaram o dobrado 

"Quarto Centenário", de sua parceria com Mário Zan. Compôs ainda valsas, 

xotes, dobrados, baiões, maxixes e outros gêneros musicais. 

Em 1957, realizou sua única gravação no antigo disco de vinil, o "LP", 

acompanhado de sua banda, sendo a gravadora a RCA Victor. Mas … e a 

Umbanda? Aonde entra? 

 

Para a Umbanda, e para vários Terreiros compôs diversos pontos gravados 

por diversos intérpretes, como por exemplo, "Saravá Banda" gravado em 

1961 por Otávio de Barros, "Prece a Mamãe Oxum" gravado em 1962 pela 

cantora Maria do Carmo. Além destes temos: "Pombinha branca" (com 

Reinaldo Santos), "Ponto de Abertura" (com Terezinha de Souza e Vera 

Dias), "Ponto dos Caboclos", "Prata da Casa", "Prece a Mamãe 

Oxum", "Xangô Rolou a Pedra", "Xangô, Rei da Pedreira", "São Jorge 

Guerreiro", "Saravá Oxóssi", "Homenagem à Mãe Menininha" (c/ Ariovaldo 

Pires), Saudação aos Orixás, além do Hino da Umbanda. 

 

Mas como foi estabelecida a sua ligação com a Umbanda? Cego de 

nascença, José Manuel Alves foi, no início da década de 60, em busca de sua 

cura. Foi procurar a ajuda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, entidade do 

médium Zélio de Morais, fundadores da Umbanda. Embora não tenha 

conseguido sua cura porque, segundo consta, sua cegueira era de origem 

karmica, José Manuel Alves ficou apaixonado pela religião e, ainda em 1960, 

fez o Hino da Umbanda para mostrar que esta Luz Divina, que vem do Reino 

de Oxalá, não é para ser vista com os olhos físicos, que voltarão ao pó, mas 

sim com olhos do espírito, no encontro da mente com o coração …  

 

O Hino foi apresentado ao Caboclo das Sete Encruzilhadas que gostou tanto 

do mesmo que resolveu apresentá-lo como Hino da Umbanda no 2º 

Congresso de Umbanda em 1961, sendo oficializado na 1ª Convenção do 

CONDU-Conselho Nacional Deliberativo de Umbanda em Março de 1976. 

 

 

 

Podemos nesta pequena história ver que este hino é fruto de um Amor 

muito grande pela Umbanda, Amor este oriundo de uma Fé profunda, 

daquelas obtidas com a Humildade e a Resignação ante ao Conjunto de Leis 

do Pai Maior. 

 

 
 

 

Texto retirado da internet, não foi alterado nem cortado, reprodizido na sua 

integra. 

Recolha feita por Alexandre Gonçalves 
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Umbanda que religião é esta? 

Muitas pessoas amigas me perguntam que religião é a tua? 

Eu simplesmente respondo, sou Umbandista. 

A reacção é a de espanto, perguntam que religião é essa? Não 
conheço. 

Mas quando digo que é uma religião afro-brasileira, falo de 
Yemanjá, de novelas brasileiras onde aparecem Mães de Santo 
com roupas todas brancas e com fios, guias, ao pescoço, falo de 
baianas, aí toda a gente sabe o que é. 

Mas na verdade será que sabem o que é na realidade esta religião 
maravilhosa. 

Para falar-mos de Umbanda e de religiões afro-brasileiras temos 
de conhecer a cultura dos povos africanos e as tentativas de 
sobrevivência dessa mesma cultura no solo brasileiro. Portanto a 
África não é a personagem central do tema, mas o local de origem 
das populações que vão interagir com os elementos do Novo 
Mundo.  

As populações escravas que chegaram ao Novo Mundo com o 
tráfico negreiro eram na sua maioria bantos e sudaneses, que na 
tentativa de se enquadrarem neste novo processo integraram 
vários elementos de outras religiões, como o catolicismo, o 
espiritismo, a cultura ameríndia, e a sua própria cultura. É assim 
que irá surgir a Umbanda. 

Nas festas das senzalas os negros escravos comemoravam os 
Orixás por meio dos santos católicos. Nessas festas eles 
incorporavam seus Orixás, mas também começaram os espíritos 
ditos ancestrais, como os Pretos-velhos ou Pais Velhos que eram 
antigos “Pais e Mães de Senzala”; escravos mais velhos que 
sobreviveram a senzala e que, em vida, eram conselheiros e 
sabiam as antigas artes da religião da distante África, que 
iniciaram a ajuda espiritual e o alívio do sofrimento material 
daqueles que estavam no cativeiro. 

Com os escravos foragidos, forros e libertados pelas leis do 
Ventre Livre, Sexagenário e posteriormente a Lei Áurea, 
começou-se a montagem das tendas, posteriormente terreiros. 
Mas não existe uma só Umbanda, existem várias tendo cada uma 
delas as suas razões de existirem e de serem cultuadas. 

A Umbanda é estruturada, moralmente, em 3 princípios;  
fraternidade, caridade e respeito ao próximo, 

 ela prega a existência pacífica e o respeito ao ser humano, à 
natureza e a Deus. Respeitando todas as manifestações de fé, 
independentes da religião. Devido as suas raízes, a Umbanda tem 
um carácter eminentemente pluralista, compreende a diversidade 
e valoriza as diferenças. Não há dogmas ou liturgia 
universalmente adoptadas entre os praticantes, o que permite uma 
ampla liberdade de manifestações da crença e diversas formas 
validas de culto. 

A máxima dentro da Umbanda é  

“ Dê de graça, o que de graça recebeste: com amor, 
humildade, caridade e fé”.  
 
Maria João 

PATROCIONADORES DO EVENTO

SE CONHECE ALGUEM
QUE QUEIRA PATROCIONAR

O 1º EVENTO
DE UMBANDA EM PORTUGAL

CONTACTE O TUPOMI
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Dr.ª Clara Saraiva 

 
 
Áreas de Interesse: Etnografia 
Portuguesa, Antropologia da religião e 
Ritual; Antropologia das emoções, 
Migrações e Saúde 
 

 
Qualificações Académicas 
1999 Provas de Acesso a Investigador Auxiliar em 
Antropologia Cultural e Social, Instituto de 
Investigação Cientifica Tropical; 
1989 Mestrado em Antropologia Cultural e Social e 
Sociologia da Cultura, Universidade Nova de Lisboa 
1988 Mestrado em Antropologia Cultural e Social, 
State University of New York, USA 
1983 Licenciatura em Antropologia Cultural e Social, 
Universidade Nova Lisboa 

Percurso Profissional: 

1997-2007 
Docente convidado Departamento de Antropologia FCSH. 
2006-2007 
Docente convidado Mestrado em Cuidados Paliativos do Centro de 
Bioética da Faculdade de Medicina de Lisboa ().  
2006 
Docente convidada Atelier Metodológico sobre Métodos 
Qualitativos para as Ciências Sociais, Luanda, CODESRIA 
(Council for the Development of the Social Sciences in Africa-
Dakar). 
2005 
Docente do curso de Pós-Graduação do ICS (Instituto de Ciências 
Sociais-UL) () “Práticas Terapêuticas e Diversidade Cultural” 
2005 
Mestrado em Estudos Africanos FCSH-UNL () 
2005 
Professor Convidado Université d´Aix-en-Provence, França, . 
2001-2002 
Professor Convidado Brown University, Estados Unidos da 
América do Norte.2001-2002 
Investigador visitante Watson Institute for the Social Sciences, 
Brown University 

 
1990-1999 
Professor Adjunto, responsável pela cadeira "Antropologia das 
Regiões (Etnografia Portuguesa)", Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão, Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 
1986-1988 
Assistente (cadeiras de Antropologia Social e Cultura e 
Antropologia Linguística) no Departamento de Antropologia da 
State University of New York, E.U.A. 

 
1984-1985 
Assistente no Departamento de Antropologia da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

 

Investigação:  

Investigadora Auxiliar do Departamento de Ciências Humanas 
do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) desde 
1999; Assistente de Investigação do mesmo Instituto de 1988 a 
1999. Directora do Centro de Antropologia Cultural e Social 
(CACS) do mesmo instituto de 1999 a 2005. 

 

A Dr.ª Clara Saraiva vai ser uma das palestrantes do nosso 
evento que se vai realizar no dia 11 de Setembro no Teatro 
Sá da Bandeira, que conjuntamente com o Babalorixá Pai 
Jamil Rachid, vai dar qualidade e nos vai transmitir o seu 
conhecimento e a sua experiencia que tem do estudo da nossa 
religião. 

 

A Dr.ª Clara Saraiva é antropóloga, Investigadora Auxiliar 
do Instituto de Investigação Científica Tropical e 
investigadora do CRIA. Docente convidada no 
Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
onde lecciona a cadeira de Antropologia da Religião, foi 
também Professora convidada na Brown University (EUA, 
2001-2002 e 2008).  
 
Tem desenvolvido pesquisa na área da Etnografia 
Portuguesa, da Antropologia da Religião e do Simbólico, 
especificamente sobre a temática das concepções e 
rituais de morte, em Portugal e na Guiné-Bissau e com 
populações migrantes em Portugal; faz parte da direcção 
do GIS (Grupo Imigração e Saúde). 
 
Foi responsável pelo Projecto de Assistência Técnica para 
a Constituição do Museu da Luz, tendo acompanhado o 
processo de trasladação da aldeia e do cemitério da Luz. 
Desta pesquisa resultou o livro Luz e água. Etnografia de 
um processo de mudança (2005). Actualmente 
desenvolve pesquisa sobre a expansão das religiões afro-
brasileiras em Portugal. Tem várias publicações em 
revistas nacionais e estrangeiras sobre a temática da 
morte, migrações e religiões e terapias transnacionais. 
 
Fonte: 1 - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa 
 2 – Tupomi.blogspot.com 
 
 

 
 

RÁDIO TUPOMI 
 

 ÁS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS 
A PARTIR DAS 21.00 HORAS 

 
http://tupomi.listen2myradio.com/ 

 
OUÇA OS PONTOS E REZAS DA UMBANDA 

E ACOMPANHE AS NOTICIAS DO  
1.º GRANDE EVENTO DE UMBANDA EM PORTUGAL 

COM A PRESENÇA 
 DO BABALORIXÁ PAI JAMIL RACHID 
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