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Escola de Curimba Caboclo Tupinambá
- 4 anos -

Dia de Iemanjá – no TUPOMI 
 

Todos os anos, a Família do TUPOMI vai junto do Mar 
fazer a sua Homenagem a Iemanjá. 
 
Este ano, o tempo não estava propício para se estar junto 
ao mar, dado o temporal que se fazia sentir em Portugal na 
orla costeira. Já de tarde o pude constatar pessoalmente 
junto no mar, porque tive que lá estar junto á praia, ritual 
que fazemos todos os anos para despachar as energias 
negativas de nossa casa. 
 
De qualquer das formas, foi com alguma desilusão que 
recebemos a notícia da anulação da ida ao mar fazer aquela 
homenagem á senhora do Mar. 
 
Mas de qualquer maneira, já o esperávamos, até porque 
confiamos no “profissionalismo” da nossa Mãe Elsa que tudo 
faz para preservar e proteger a integridade física dos seus 
filhos e, de toda a Comunidade do TUPOMI. 
 
Ao entrar-mos na nossa Casa, todos vestidos de branco, 
tornou-se um orgulho para todos e, não era Sexta-feira, 
dia em que vestimos o branco em respeito a nosso Pai 
Oxalá. 
 
Foi lindo e a sensação que se sentiu, se transformou numa 
leveza que transcende e nos eleva cada vez mais, 
orgulhando-nos de sermos filhos da nossa Mãe Elsa e 
fazermos parte da missão do TUPOMI. 
 
E isso já devia ser importante para cada um de nós meditar 
nesta missão, porque por muito que se queira esconder, 
viver no fascínio e na ilusão, não nos leva a lado nenhum, 
até porque, eles sabem bem quem está no Barco desta 
missão. O importante é o geral e não o particular. 
 
Missão sofrida no Amor e no sentimento daqueles que 
carregamos, somos todos um pouco das energias que eles 
transbordam para nós, somos filhos da Água, do Ar, da 
Terra e do Fogo, todos transportamos em nós um pouco 
destes elementos da natureza, há que saber dosear estes 
elementos para que possamos estar em equilíbrio, para 
podermos estar de corpo inteiro nesta Missão. 
 
Mas o Mar traz, o Mar leva, por isso, eu tenho a convicção 
que nossa Mãe Iemanjá nos dá tudo o que necessitamos, 
com a certeza de cada banho de mar na leva tudo o que de 
negativo transportamos. 
 
O ritual teve início com o acender das velas, simbolizando a 
nossa ligação com o outro lado e ao mesmo tempo pedindo a 
Ogum Beira-mar a sua autorização para entrar nos seus 

domínios. O Barquinho ficou iluminado com um brilho 
que não se explica, tinha descido, sido trazida nas 
ondas do Mar nossa Mãe Iemanjá que junto do nosso 
Barquinho se prostrou para proteger todos os seus 
filhos de Fé. 
 
As pétalas das flores brancas que cada um ofereceu, 
foram postas em redor do barquinho, transformando o 
areal (simbólico) num areal de pétalas perfumado com 
o perfume das flores e ao mesmo tempo agradando e 
agradecendo a permissão do Senhor Ogum Beira-mar, 
que sem ela, os trabalhos da praia não teria o seu 
sucesso. 
 
Todos nos envolvemos profundamente no ritual, que 
nem demos pelo passar do ano, entramos em 2013 com 
nossa Mãe Iemanjá e na nossa praia simbolizada no 
nosso chão Sagrado. 
 
Eu pedi para que haja harmonia no lar, entre casais, 
entre amigos e enamorados; para fertilidade, riqueza, 
êxito nos negócios, e  harmonia. Saúde física, mental e 
espiritual 
 
Foi novo, eu diria inovador, mas igual aos rituais 
realizados pelo TUPOMI, força, alegria, amor, 
dedicação e exigência, apanágio do nosso Terreiro e de 
nossa mãe Iemanjá. Um ritual que terminou cm um 
abraço e na exigência que esse abraço envolve, porque 
um abraço, só é sentido quando ele faz com que dois 
corações se toquem. Só assim tem e faz sentido... 
 
Terminamos, brindando com Champanhe, uvas passas e 
um Charuto e, assim cada um mergulhou nas águas 
desse dia. Os meus votos serão para que a Senhora do 
Mar, a nossa Grande Mãe Iemanjá, abençoe e proteja 
a nossa Yalorixá, todo o corpo sacerdotal, filhos do 
TUPOMI, os presentes e os ausentes, porque a vida é 
feita de Amor, e o Amor quebra barreiras. 

"Odoyá! Odoyá Iemanjá!" 
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HOJE HOUVE FESTA NO MEU TERREIRO… 

OXOSSI ESTEVE PRESENTE 

 

Em Janeiro no dia 20 foi dia de celebrarmos a presença 
no nosso Terreiro do Senhor da Caça, do Senhor da 
fartura – É dia de nosso Pai Oxossi. 

Este ano foi um dia especial, porque esse dia foi alvo de 
uma atitude colectiva de todos os filhos da Casa, que 
participaram de uma forma ou de outra na sua 
realização. 

Além de agradar Oxossi, foi feita uma oferenda a todos 
os Orixás protectores da nossa casa e que fazem parte 
do Panteão dos Orixás da Umbanda de Omolocô. 
Agrado esse que foi feito com muito amor e devoção por 
todos nós. 

Esta ano tivemos o prazer de assistir na véspera a uma 
presença forte e guerreira dos nossos caboclos que 
vieram da sua aldeia espiritual para abrir caminho e se 
posicionarem na nossa casa, protegendo-a para a 
presença do Rei do Kétu, que viria para proteger, 
distribuir amor e fartura para todos os presentes e 
ausentes. 

No Domingo de manhã, já se sentia a presença e 
vibração de um Senhor que sendo o dono das Matas, 
nos envia setas de mudança de atitudes para com os 
outros, na tolerância para com os outros e na protecção 
à nossa vida, no trabalho, na saúde e da família. 

A beleza com que os “três” Oxossi que nos visitou, ficou 
marcada pela atitude nas suas danças guerreiras, na 
procura da sua caça a na protecção do ambiente 
energético. 

Embora eu diga três (3), Ele é só um. Dado que a sua 
vibração se dilui pelos seus filhos de forma diferente, 
mas ao mesmo tempo igual, majestosa e eloquente. 
Todos estiveram maravilhosos e potentes, porque ele é 
assim Belo e Majestoso, não fosse ele Rei e Senhor. 

Muitas vezes procuramos o contacto directo, o sentir o 
abraço, a sua vibração energética a nos tocar e 
envolver. Mas também por vezes tenho que entender 
que a sua energia é nos enviada, na sua passagem, na 
sua dança que envolve o Terreiro, simbolizando o seu 
habitat, ou seja a Mata, na sua própria forma de dançar 
que cada um deles teve e na liberdade com que se 
movimentaram por tudo e por todos, sem querer somos 
envolvidos por uma força que nos emociona e nos 
transcende tal o vigor com que esse Orixá nos dá 
quando nos visita, embora ele esteja sempre presente 
em nós, na Fé que temos na Luz Divina que ele irradia. 

Hoje perfilho a ideia que a energia que nos envolve, sem 
o tocarmos, porque o importante é sentir a sua presença 
no nosso coração para que possa contribuir para a 

nossa mudança de atitude do que devemos enveredar 
para ser mos melhor para nós e essencialmente para os 
Outros. 

Foi esta mensagem que me ficou da presença de Oxossi 
nesse dia “ O Amor tal como a Fé não se vê, sente-se.” 

E só um caçador nato, que já nasceu antes de o ser, 
porque já o era, é que nos poda deixar esta mensagem 
simples, porque ele ama a vida, tal como ela é, 
protegendo e amando a sua presa, porque só ama quem 
preserva e protege os outros, contribuindo para que nada 
nos falte, que a fartura esteja sempre presente em todos 
os factores da nossa vida, nunca usando e abusando do 
que temos no presente, mas sempre olhando o futuro nos 
olhos de um Guerreiro, porque a vida é vivida todos os 
dias e hoje é hoje, amanhã será amanhã…esperemos que 
seja sempre assim. 

Por isso a minha gratidão e apreço aos 3 filhos de Oxossi 
que nos brindaram com a sua atitude protectora, porque 
sendo filhos do mesmo Orixá, se exibem de maneira 
diferente, mas vibrando na mesma faixa vibratória do 
Grande Rei. Obrigado aos 3 pela devoção, trabalho e 
sensibilidade demonstrada. 

Foi Lindo belo e transcendente…fico à espera do próximo 
ano 

Okê Arô OXOSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS AS SEGUNDAS – QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS 
A PARTIR DAS 21 HORAS, A RÁDIO TUPOMI ESTÁ NO 
AR, COM PONTOS, LENDAS E OUTRAS NOTICIAS DA 
NOSSA UMBANDA E DO TUPOMI 
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DIA DE AMACI NA NOSSA CASA 
 
Mais um dia mágico... Chego ao terreiro e um sol magnífico invade a porta de entrada, alguns dos meus irmãos já 
estão á espera e com um sorriso vincado nos rostos, estão preparados para mais um ritual na nossa casa. 
 
 Vou pousar as minhas coisas e vou tomar bênção com minha Mãe, meu Pai e restante hierarquia do terreiro. 
 
 Vou vestir-me e preparar-me também, vou falando com alguns dos meus irmãos e ainda com tempo para umas 
gargalhadas, de seguida vamos entrando para o terreiro, pois está prestes a iniciar o primeiro ritual do ano. 
 
 É lindo poder estar na roda e olhar em redor, sentir toda aquela energia e paz, sentir o frio que se fazia sentir naquele 
momento e ao mesmo tempo nem do frio me lembrar, pois quando a entrega é grande, não existe  
 obstáculos que nos parem ou nos impeçam de seguir nosso caminho. 
 
 Barracão é assim mesmo, coisa simples, humilde e com muita paz, onde todos somos iguais, pé no chão, de branco 
e onde as diferenças não existem, ninguém é mais que ninguém, mas sim juntos e unidos lutamos  
 por uma só causa, a bandeira branca de Oxalá. 
 
 Entra nossa mãe e com um sorriso meio escondido, observa e dá inicio ao ritual, começando por alterar a ordem dos 
lugares, lugares esses que firmamos durante todo o ano. 
 
 De seguida o ritual se inicia no Peji, pois antes já nossa mãe tinha preparado o banho de ervas para estar pronto e 
com todos os fundamentos para o Amaci. 
 
 Começando pela ordem hierárquica, teve inicio então o Amaci. 
 
 Momento mágico e único, poder observar cada um, com sua fé e seus pedidos á medida que se dirigiam para a mãe 
para fazer seu banho e depois a lavagem dos fios de contas e purificarmo-nos também com a  
 toma do banho. 
 
 Chegou a minha vez e vou em direcção á mãe, dou-lhe meus fios de contas e por momentos, parece que viajo para 
um sítio mágico e cheio de luz, onde sou tomado por uma sensação única e que me deixa repleto  
 de paz. Minha mãe faz as orações e coloca-me os fios de contas, sinto ainda mais paz, pois confesso que estava com 
toda a entrega e sentia-me cheio de força, pois estou preparado para mais um ano, Adorei mais um Amaci e estarei 
pronto para muitos outros, este ano tivemos a experiência de podermos pegar na penca de Iansã e de Oxalá e  
 entregar nossa fé, nossos pedidos e nossos agradecimentos. 
 
 É chegada a hora de terminar e se alguns de nós estão sem posição para estar, imagino nossa mãe, pois os filhos 
ascendem mais de 60 e sempre com sorriso no rosto, empregando postura e positividade. Obrigado minha mãe por 
ser seu filho e tenho a honra de lhe tomar a sua bênção. 
 
 
 
  
 Axé 
  
Cláudio Santos 

O AMOR NÃO JULGA. 

Ele aparece sem quaisquer limites ou condição. 

Por vezes deixamos que os outros nos julguem, aceitando as suas projecções e distorções e ao 
fazê-lo perdemos um pouco da nossa confiança e auto estima. 

Devíamos recordar a nossa verdadeira natureza de seres espirituais, mortais, almas eternas 
que são sempre amadas e nunca estão sós. 

Um dia um monge escreveu “A onda não precisa de morrer para se tornar água”. 

Nós também não precisamos de morrer para mantermos os seres espirituais que já somos. 

As nossas vidas guardam um profundo significado e propósito. 

Um filho de Xangô 
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FESTA DAS IÁBÁS 
 
 

A Festa das Iàbàs está ligada ao ritual das águas.  
A água é muito utilizada no Candomblé e na Umbanda e, 
tem um significado muito importante, desde o ritual do 
Padê, até ao ritual das águas de Oxalá. 
 
Colocar água na terra significa fecundá-la, mas também 
retribuir-lhe o seu sangue branco, porque ela alimenta e 
propicia a tudo o que nasce e cresce derivado dos pedidos 
e rituais a desenvolver. Sempre que se lança água tem 
inicio um ciclo, tomemos como exemplo o ritual das águas 
de Oxalá no qual o ano litúrgico Iorubá começa. 
 
Entre os Orixás femininos, destacamos Naná que está 
associada à lama e também às águas. Naná Burukú ou 
Naná Bukú como é chamada no antigo Dahomé, é 
considerada como a Ancestre feminina dos Povos Fons. 
 
Orixá Osùn – Oxun, tem toda a sua história ligada à água, 
pois na Nigéria, Osùn é a Divindade do rio que recebe o 
seu nome. 
 
Oyá Ou Yansá – Senhora Dos ventos e das tempestades, 
também está ligada às águas, pois na Nigéria é dona do 
rio Niger, também chamado pelos Yorubás de Odò Oyá ou 
“rio de Oyá”. 
 
Yemanjá também está ligada às águas, na terra dos 
Yurobás é patrona de dois rios: o rio Yemonjá e o rio Ogun 
(não confundir com o Orixá Ogum), por isso ela está ligada 
à expressão Odò Iyá, ou seja, “Mãe dos Rios”. 
 
A água é um elemento natural aos Orixás femininos, não 
só no culto da Umbanda, mas como em toda a vida, é de 
tal importância, porque, como se diz “Ela é o princípio da 
vida”.  
 
Também são consideradas como Iabás Obá e Yewá 
 
Yemanjá é representada como uma mulher branca vestida 
de azul, com longos cabelos negros, muito distante da Mãe 
Africana de seios chorosos. Oxum representada na 
Umbanda como uma Mulher negra e elegante, ela é a 
rainha das Iabás, vive no Palácio de Cristal. Iansã é outra 
Iabá, Senhora da Força, companheira de Xangô, Negra na 
África porém branca e loira no Brasil. A última Iába 
lembrada na Umbanda é Náná, Senhora velha cuja 
sabedoria é inabalável. 
 
Por isso, Iabás são todos os Orixás femininos ligados à 
água, numa clara referência à concepção, à gestação, à 
vida. Representam a feminilidade, porque elas guardam 
em seu ventre um poder que ninguém senão elas mesmas 
possuem. 
 
O estado como Elas se apresentam na natureza 
caracteriza o temperamento de cada um delas. A água 
fertiliza a Terra, a faz produtiva, penetra nas plantas e 
corre nas suas veias como sangue. Não apenas lhe dá 

vida, mas preserva-a, uma vez que o Homem foi gerado na 
água do ventre da Mãe. Assim como a água, o amor em 
suas diferentes manifestações, alimenta a alma, preserva-
a e transforma-a. Neste sentido as Iabás trazem uma 
reflexão sobre como viver e experimentar sentimentos nos 
diferentes momentos da vida que, tal como a água, 
apresentam vários estados. 
 
Nas Iabás um pouco de todas as mulheres e muito de 
várias mulheres que habitam uma mulher. 
 
E na nossa Casa quem quiser aproveitar esta energia forte 
e positiva, consegue com Fé, devoção e amor modificar-
se, porque para Elas não existe a palavra “impossível”. E, 
então com a energia que elas nos deixaram, tenho a 
certeza que se quisermos, tudo conseguiremos é só 
acreditar que é possível. 
 
Na Festa das Iabás no nosso Terreiro, cresceu a forma 
como todas elas se apresentaram, com forte sentido de 
entrega e distribuição de muito amor e empenho para que 
possamos entender aqueles Orixás, forças divinas, 
Guerreiras de Olorum e Mãe para todos nós. 
 
Não vale a pena destacar as que se deram para que Elas 
pudessem estar connosco, todas dançaram de maneira 
diferente, porque embora sendo uma, todas são diferentes, 
no estado, no local e na forma de se dar, mas com a 
certeza de que Yemanjá, Oxum, Iansã e Obá desceram e 
nos deixaram a energia para a vida porque cada um deve 
aproveitar esses ensinamentos que elas nos deixaram com 
as suas danças e poses majestosas…Valeu o sonho! 
 
Omi Odò iYá! – Mãe da água que corre! 
Omi Odò Iyà! Sirìre! Mãe da água que corre! 
Abra-me seu caminho! 
Ora Yèyé ô! Vossa benevolência mãezinha! 
Eparrey Lo Oya ! Tua é a vida Oyá 
Epayèyô, Iansã! Mãe da vida, Iansã! 
Exó! Obá Sire! Gentileza! Obá, prepare o 
caminho! 
Riró! Encontro a doçura! 
Salubá! Encontrei-te, velha rabujenta! 
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António Arruda ( Júnior ) 
 
  ENTRANDO NO TEMPLO 
 
... Quando chegamos ao terreiro, o primeiro ato é colocar a mão no 
chão e em seguida em nossa cabeça: contato com o axé da terra; 
conexão da terra com o nosso Ori; pedido de licença para entrar na 
casa santa; 
 
Subimos os degraus: a cada passo, a possibilidade de irmos 
esvaziando a mente, respirando, deixando os problemas pra trás;  
 
Saudamos a bandeira de Oxalá, logo na entrada, Orixá da coroa de 
nosso Pai António; é um grande ponto de firmeza. 
 
Mais degraus… 

 
Saudamos Exú; os Exús da porteira; os castiços; os que guardam a 
entrada e protegem na saída; aqui, a comunicação se estabelece: 
nossa mente automaticamente se conecta à forma comunicativa de 
Exú; solte os pensamentos, liberte-se dos negativos... 
 

Mais degraus... 
 
Na porta do terreiro, novamente mão no chão e na cabeça; à 
esquerda, assentamento de Ogum Xoroquê - Ogum que come 
com Exú, que vibra com Exú, que se transforma em Exú... 
Protecção, força, energia activa, realizadora da acção. 
 
O Congá, ou Peji, bem à nossa frente; momento de silenciar; de 
respirar; de colocar a cabeça no altar e mentalizar luz, 
humildade, harmonia, amor, tranquilidade... Esse processo deve 
acontecer em todos os altares da casa e também nos atabaques e 
no ponto de firmeza no centro do terreiro. Não se trata apenas de 
colocar a mão, num gesto automático e repetitivo; trata-se, antes, 
de se conectar com o objecto sagrado, com o espaço sagrado - a 
concentração e a meditação são nossas companheiras nesses 
momentos. Isso vale para o ato de colocar os fios de conta no 
pescoço; de pedir bênção ao pai/à mãe/aos irmãos etc. 
 
Entrar no terreiro já é estar em trabalho. Já é parte do processo 
de conexão com o espaço sagrado, com o astral e com a energia 
interna que pulsa em cada um de nós. 
 
Axé! 

 
 

 
 

Li…reli e reflecti 
 
Entrar no Terreiro já é estar em trabalho, eu direi mais, já em 
nossa casa, no dia anterior, com os resguardos e a concentração a 
que devemos estar obrigados, já essa conexão deverá estar em 
consonância com o outro lado da vida. A reverencia que temos de 
ter com todos os locais sagrados da casa, tem de partir do 
coração e, nunca ser um gesto automático, porque a Umbanda não 
tem mecanismos automáticos, cada acção praticada no momento 
reflecte uma ligação e uma vibração energética que só nesse 
momento e nesses estado ela se estabeleceu, porque a mesma 
vibração noutro momento fica gravada noutro estado e noutro 
tempo. Todos os gestos na Umbanda terão de partir do Coração 
envolvidos na nossa Fé no acto praticado, todos os actos são 
medidos, sentidos porque eles fazem parte de uma ligação pessoal 
ao colectivo da Casa, para que a corrente seja forte e vibrante 
em energia pura. 
 
Ao ler essa postagem, fechei os olhos e senti-me na postura com 
a minha Casa, na obediência a todos os actos sagrados que pratico 
na liberdade que possuo e no respeito para com a nossa Yalorixá, 
para com a hierarquia da casa e com todos os membros da 
corrente do TUPOMI. Muitas vezes estes actos são tão pessoais, 
que não devem ser exibidos para outros olhos verem, somos nós e 
só nós a praticá-lo, porque sendo feito com Fé e de coração 
aberto, Eles bem o sentem. 
 
Cada um tem a sua maneira de o demonstrar e, quando colocamos 
os fios de conta, acendemos a vela aos n/ Orixás e tomamos o 
banho de Caboclo (preparado para a corrente) já estamos ligados 
aos Portais de Aruanda e estamos prontos para a nossa missão na 
caridade e no amor. 

Li, reli a aprendi, porque estou sempre aprendendo, 
tentando ser melhor todos os dias e com a vossa 
intervenção desse lado, criamos uma forma de comunicar 
aprendendo e ao mesmo tempo fazer uma ponte que ligue o 
Pai António e todos os seus filhos daí à nossa Mãe Elsa e a 
todos seus filhos.   
Espero que todos leiam esse artigo, embora com menos 
degraus, os caminhos de entrada na nossa casa é o mesmo, a 
ligação energética à casa do Pai António está sempre 
presente nos actos praticados na nossa Casa o TUPOMI. Por 
isso, eu faço com que todos os meus gestos, sejam sentidos, 
saiam do coração e não sejam gestos movidos de uma forma 
automática, porque pôr a mão no Chão Sagrado é uma acto 
de humildade… reverenciar na cabeça é um acto de devoção 
perante os Orixás que servimos e acima de tudo no respeito 
que a nossa Mãe Elsa merece de todos nós, caso contrário 
estaremos só nos enganando, porque a Eles ninguém engana. 
 
Gostei, e por isso, comentei e dei a minha opinião, 
contribuindo para que todos nós nos sentamos em Casa, e ao 
mesmo tempo espalhando o conhecimento e os saberes que 
fazem falta a todos para evoluirmos na nossa Religião. Não 
postei gosto, porque é muito fácil…mas mais fácil será dar a 
nossa opinião. Eu, mais uma vez repito, li, reli e 
aprendi…espero que outros façam o mesmo…aprendam. 
 
(desculpem se isto é presunção minha… mas o conhecimento 
faz de nós melhores Médiuns – Esta é a minha opinião até 
prova em contrário. 
 
Teófilo Pereira 



-Página 6-

Jornal Exercito de Oxalá Filhos da UmbandaFilhos da Umbanda

MIGUEL PINA 
 
 
É com alguma emoção que inicio este discurso, que é sobre 
algo que considero essencial na vida de cada ser humano: a 
amizade. Ao pensar no que escrever sobre este tema, 
deparei-me com algumas dificuldades que não esperava ter. 
 
Na verdade, difícil mesmo é falar sobre todos os momentos 
tão especiais, tendo a presença de pessoas tão importantes 
na vida de cada um de nós... nossos familiares e amigos... a 
presença de todos aqueles que acreditam e impulsionam 
nosso sonho, desde o tempo de criança até o dia de hoje.  
 
 
Nossa família representa nossa base, nosso chão; de onde 
construímos nossa morada. E nossos amigos são os pilares 
que ajudam a manter nossa casa erguida. 
 
Na verdade, é muito difícil falar sobre amizade que, acima 
de tudo, representa a forma mais nobre do amor... É o amor 
que nasce a partir da cumplicidade e cresce sem o menor 
interesse. Representa parceria, união. É lealdade e 
companheirismo. É o que dá formas e cores à nossa vida. E 
mais que isso... Possui o dom de fechar feridas, seja de uma 
forma doce ou até mesmo de uma forma rústica (ou bruta, 
como eu).  
 
 
Ajuda-nos a superar dificuldades, enfrentar grandes 
tristezas, desde uma frustração até ao sentimento de perda, 
sempre nos dando força e coragem para seguir em frente... 
 
Com os amigos unimos mãos, mentes, vontades, ideias, 
ideais, sorrisos, abraços, momentos. Dando um pouco de 
cada um, para um muito de todos.  
 
Sem a força destas pessoas, a maioria de nós não teria 
realizado os seus sonhos. Mas mesmo que os tenhamos 
alcançado sem qualquer ajuda, que adianta o sucesso se não 
temos com quem partilhar? 
 
 
Eu, com todo o sucesso que tenho, sozinho sou um vazio... E 
doeu (e dói) muito estar sozinho, longe da minha família, de 
todos os meus amigos, a ser um homem de sucesso, falhando 
com o que prometi ao meu pai... Só eu, sozinho, num quarto 
de hotel... Mas não me arrependo de nada... Foi o caminho 
que escolhi e que gosto... E sei que regresso... Como um 
marinheiro, eu regresso sempre para junto dos meus... Esse 
é o verdadeiro sucesso! Voltar à origem, com sucesso e 
aprendizagem. 
 
 
E, por isso, levaremos no coração, por toda a vida, os 
momentos inesquecíveis, como prova de uma amizade que 
sempre valeu a pena. Nada se perderá; pelo menos dentro 
de nós... 
 
 

Eis aqui a nossa vitória sendo comemorada... é dia de vibrar 
ao lado dessas pessoas tão especiais em nossas vidas. Fica a 
convicção de que tudo foi feito buscando o melhor, e a única 
preocupação é fazermos desta data algo inesquecível. 
 
 
Aos amigos que encontramos durante a vida, que 
encontramos na escola, na faculdade, no trabalho, nos 
caminhos da vida, que pertencem à nossa família, agradeço 
do fundo do coração o apoio e a compreensão dedicados, 
sobretudo nestes últimos anos tão difíceis de esforço e 
trabalho. 
 
 
E, para finalizar, a famosa frase de Vinicius de Moraes 
sobre a amizade: 
“E eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem 
morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se 
morressem todos os meus amigos!” 
 
 
Os meus amigos são as pessoas a quem dedico nada mais, 
nada menos do que a minha vida. (Façam da vossa família 
os vossos grandes amigos e dos vossos amigos a vossa 
família, pois todos são a vossa vida). 
 
 
Já ouvi pessoas dizerem que me exponho demais e que me 
comparam a um livro demasiadamente aberto. Antes isso do 
que não ter os meus amigos por perto. Só quero agradecer a 
cada um, por estarem em minha vida. É só. 
 
 
“A amizade não se busca, não se sonha, não se deseja: ela 
exerce-se”. 
 
 
Eu exerço com todo o meu mau feitio, pois eu não fico pelo 
meio... Ou consigo ou morro a tentar... Antes partido que 
torcido... SOU EU... Bruto... Cansado de viver, mas vivo 
para ranger os dentes e não largar, porque nada melhor que 
ser teimoso e contrariar. E nada melhor que um teimoso 
com amigos e amizade para dar, pois assim nem o Céu terá 
limites para tamanho teimoso e chato... E não há mal ou 
medo que nos vença com tamanha loucura (boa)! 
 
 
Não me achem melhor, nem pior... Pois vocês são o meu 
melhor exemplo :-) 
 
 
"Sois todos ENTIDADES VIVAS, logo como podem achar 
que sois menos ou mais que os demais?" (do meu baiano) 
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A UMBANDA NA MINHA VIDA 

 

Foi assim que aconteceu comigo, primeiro de forma 
inconsequente mas a seu tempo tornou-se muito sério: é 
apenas a minha história de caminhada até ao TUPOMI 
 
Em 1989 fui ao Brasil, visitar o meu irmão que vivia no Rio de 
Janeiro. Lembro-me que quando entrei em sua casa, chamou-
me a atenção uma imagem de um homem negro de fato e 
chapéu branco, encostado, com ar gingão a um candeeiro de 
rua (Senhor José Pelintra). Apresentaram-mo como da casa e 
tratavam-no como se na realidade o fosse: cumprimentavam, 
falavam com ele e a certa altura eu própria também o fiz. 
 
Meu sobrinho mais novo – Júnior - (que já partiu) era 
tetraplégico, o que obrigava a cuidados 24 horas por dia. 
Havia então uma senhora negra – D. Antónia – que cuidou 
dele desde sempre com um amor e empenhos tão grandes, 
que achava em seu coração que o menino se curaria a seu 
tempo. Hoje entendo o que eram e para que serviam os 
pratos com comida que ela colocava em casa, as pipocas que 
permaneciam no quarto do meu sobrinho e que por vezes eu, 
por ignorância deitava fora e donde vinha sobretudo a fé e a 
certeza da cura. Explicou-me, à sua maneira o que era cada 
uma das “simpatias” e a “comida de Santo” e eu, 
completamente descrente e crítica, ria imenso. Enfim… dois 
dias após ter chegado, dei por mim a pensar que estava 
rodeada de gente a precisar urgentemente de tratamento, 
entre os quais o meu sobrinho tetraplégico seria o mais 
saudável. 
 
Chegou a hora de voltar. Na noite anterior à vinda, D. Antónia 
procurou-me para me dar uma lembrança: uma imagem 
pequena do Senhor José Pelintra (ou Pilintra), 
recomendando-me que o tivesse sempre em casa, lhe fizesse 
agrados e falasse sempre com ele que garantidamente seria 
protegida. Bem, para mim, falar com a imagem era já de tudo 
o que vi, o mais normal: já dava comigo muitas vezes a fazê-lo 
inconscientemente e com sinceridade, até gostava. 
 
Cheguei a Portugal e assim fiz: religiosamente cuidava e 
falava. Mais, o meu primeiro “bom-dia” era para ele, assim 
como o meu primeiro “até amanhã”. Durante o dia, mantinha 
conversas em voz alta (a minha mãe dizia em tom crítico, que 
depois de adulta, descobri um amigo imaginário). Assim foi, 
até mudar de casa.  
 
Em 2005 o meu marido foi vítima de ataque cardíaco. Nessa 
altura decidimos vender a nossa casa e alterar drasticamente 
a nossa forma de vida. Nas mudanças perdi o Senhor José 
Pelintra. Procurei por todo o lado, sem sucesso algum.  
 
O tempo passou, a vida alterou-se e as rotinas também. 
Continuava a pensar no Senhor José, mas não com a mesma 
regularidade. Já não cuidava dele e embora sabendo que ele 

me protegia, achava que ele poderia estar “aborrecido” 
com a minha mudança de atitude. 
 
O tempo passou e em Agosto de 2010, uma amiga 
Brasileira fala-me num Terreiro de Umbanda que 
funcionava na Maia. Fiquei curiosa e pedi para ir com ela 
um sábado. Lembro-me como se o estivesse a viver hoje: 
saímos de casa e todo o caminho eu fui pedindo para ter 
uma prova que o Senhor José me perdoava a indiferença e 
voltaria tudo de novo a ser como dantes. 
 
Chegamos ao TUPOMI e à entrada, a primeira imagem que 
vi foi a do Senhor José. Não posso descrever a emoção que 
senti, mas bateu muito forte! Era uma festa de legbara. 
Linda! Comecei a gira de olhos mareados e acabei a chorar, 
contudo, ainda durante, continuava a pedir uma prova de 
perdão. Aconteceu então algo que nunca poderei 
esquecer: a entidade do Pai Artur – Seu Exu – veio em 
direcção a mim, até ao fundo da sala da assistência e disse: 
“-Pega moça, isto é prá tu!” ao mesmo tempo que me 
atirava um cravo vermelho. Para mim chegou. Era aquilo. 
Já bastava. Em meu entender e no meu íntimo eu estava 
“perdoada”, isto é, eu “perdoei-me”. 
 
E foi assim, que passado algum tempo, estando a remexer 
numas caixas em casa da minha mãe, me apareceu 
embrulhado num pano branco, o Senhor José Pelintra – a 
imagem que eu tinha perdido e que me encontrou - . Está 
em minha casa, à porta. Cuido, falo e apresento a todos os 
meus amigos como alguém da minha família, que 
efectivamente é. Assisto às mais variadas atitudes: uns 
riem, outros não, uns cumprimentam e outros criticam: 
nada que eu já não tivesse feito e que ele não conheça. 
 
Quanto ao TUPOMI, não há gira alguma que eu não me 
emocione ou não prenda as lágrimas, como da primeira 
vez. Estar é muito bom, pertencer é uma dádiva e a cada 
dia que passa mais pertenço, mais sinto e sobretudo mais 
SOU. 
 
Um profundo agradecimento aos meus PAIS e IRMÃOS que 
me ajudam nesta caminhada. 
 
P.S.: O meu sobrinho Júnior, a quem não davam 1 ano de 
vida, resistiu mais 12 e partiu tranquilamente, 
acompanhado por todo o amor de seus familiares carnais e 
de fé. 
 
Maria Emília 
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H I S T Ó R I A  D O  E X U  M A R A B Ô  

O reino estava desolado pela súbita doença que acometera a Rainha. Dia após dia, a soberana definhava sobre a 
cama e nada mais parecia haver que pudesse ser feito para restituir-
lhe a saúde. O Rei, totalmente apaixonado pela mulher, já tentara de 
tudo, gastara vultosas somas pagando longas viagens para os médicos 
dos recantos mais longínquos e nenhum deles fora capaz sequer de 
descobrir qual era a enfermidade que roubava a vida da jovem. Um dia, 
sentado cabisbaixo na sala do trono, foi informado que havia um negro 
querendo falar com ele sobre a doença fatídica que rondava o palácio. 
Apesar de totalmente incrédulo quanto a novidades sobre o caso pediu 
que o trouxessem à sua presença. Ficou impressionado com o porte do 
homem que se apresentou. Negro, muito alto e forte, vestia trajes nada 
apropriados para uma audiência real, apenas uma espécie de toalha 
negra envolta nos quadris e um colar de ossos de animais ao pescoço. - 
Meu nome é Perostino majestade. E sei qual o mal que atinge nossa 
rainha. Leve-me até ela e a curarei. A dúvida envolveu o monarca em 
pensamentos desordenados. Como um homem que tinha toda a aparência 
de um feiticeiro ou rezador ou fosse lá o que fosse iria conseguir o que 
os mais graduados médicos não conseguiram? Mas o desejo de ver sua 
amada curada foi maior que o preconceito e o negro foi levado ao 

quarto real. Durante três dias e três noites permaneceu no quarto pedindo ervas, pedras, animais e toda espécie 
de materiais naturais. Todos no palácio julgavam isso uma loucura. Como o Rei podia expor sua mulher a um 
tratamento claramente rudimentar como aquele? No entanto, no quarto dia, a Rainha levantou-se e saiu a 
passear pelos gramados como se nada houvesse acontecido. O casal ficou tão feliz pelo milagre acontecido que 
fizeram de Perostino um homem rico e todos os casos de doença no palácio a partir daí eram encaminhados a ele 
que a todos curava. Sua fama correu pelo reino e o negro tornou-se uma espécie de amuleto para os reis. Logo 
surgiram comentários que ele seria um primeiro-ministro que agradaria a todos, apesar de sua cor e origem, que 
ninguém conhecia. Ao tomar conhecimento desse fato o Rei indignou-se, ele tinha muita gratidão pelo homem, 
mas torná-lo autoridade? Isso nunca! Chamou-o à sua presença e pediu que ele se retirasse do palácio, pois já 
não era mais necessário ali. O ódio tomou conta da alma de Perostino e imediatamente começou a arquitectar um 
plano. Disse humildemente que iria embora, mas que gostaria de participar de um último jantar com a família 
real. Contente por haver conseguido se livrar do incómodo, o Rei aceitou o trato e marcou o jantar para aquela 
mesma noite. Sem que ninguém percebesse, Perostino colocou um veneno fortíssimo na comida que seria servida 
e, durante o jantar, os reis caíram mortos sobre a mesa sob o olhar malévolo de seu algoz. Sabendo que seu 
crime seria descoberto fugiu embrenhando-se nas matas. Arrependeu-se muito quando caiu em si, mas seus 
últimos dias foram pesados e duros pela dor da consciência que lhe pesava. Um ano depois dos acontecimentos 
aqui narrados deixou o corpo carnal vitimado por uma doença que o cobriu de feridas. Muitos anos foram 
necessários para que seu espírito encontrasse o caminho o qual se dedica até hoje. Depois de muito aprendizado 
foi encaminhado para uma das linhas de trabalho do Exu Marabô e até hoje, quando em terra, aprecia as bebidas 
finas e o luxo ao qual foi acostumado naquele reino distante. Tornou-se um espírito sério e compenetrado que a 
todos atende com atenção e respeito. Saravá o Sr. Marabô! 

Obs.: A Falange do Exu Marabô é formada por inúmeros falangeiros que levam seu nome e esta é apenas 
uma das muitas histórias que eles têm para nos contar. 

Laroiê meu Amigo FIEL! Seu Marabô das almas  
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