
Ano 2014

Propriedade: Tupomi
Contactos: 91 681 38 19

e-mail: jexercitodeoxala@hotmail.com
site: www.tupomi.com
Distribuição: gratuita

Edição:mensal

MARÇO

Morada: Rua João Maia nº394-A, Código Postal: 4475-643
Contactos: 91 681 38 19

E-mail: jexercitodeoxala@hotmail.com
Site: www.tupomi.com

JornalJornal

EE
xx
éé
rr
cc
ii
tt
oo

dd
ee

OO
xx
aa
ll
áá

Editorial:Editorial:

Propriedade:Tupomi
Distribuição: Mensal

Gratuito

Índice:

p.2.......................Orixá do mês - Ogum
P.3.......................Todo o Homem é meu Irmão
p.4.......................Ogum ou S. Jorge
p.5.......................Ogum ou S. Jorge
p.6........................A Lição dos Pretos Velhos
p.7........................nos transmitem
p.8.......................Na presença do Guerreiro

Escola de Curimba Caboclo Tupinambá
- 5 anos -

mailto:jexercitodeoxala@hotmail.com


-Página 2--Página 2--Página 2-

Jornal Exercito de Oxalá O Orixá do MêsO Orixá do Mês

 

    

 

"ERA DE MADRUGADA QUANDO EU 
OUVI O TOQUE DE ALVORADA... 
OGUM IARA COM SUA ESPADA NA 
MÃO... 
SEU SETE ONDAS,  BEIRA MAR, 
OGUM MEGÊ, OGUM ROMPE MATO, 
OGUM IARA, OGUM MATINATA, 
OGUM... 
MEU PAI OGUM COM SUA ESPADA 
NA MÃO, 
PARA NOS DEFENDER DE TODOS OS 

NOSSOS CONFLITOS... 
AO LONGE JÁ SE VIA UM BATALHÃO, 
ERA SEUS FILHOS NA UMBANDA CANTANDO ESTE REFRÃO: 
OGUM! OGUM! VEM ABRIR NOSSOS CAMINHOS... VENHA PRA 
NOS PROTEGER. 
OGUNHÊ  PATACURI". 
 
OGUM: Divindade masculina Iorubá, bastante cultuado, especialmente 
por ser associado à luta,  à conquista. É   guerreiro sempre foi a figura 
mítica do Deus mais invocada, já que é sua função realizar no astral as 
guerras que os seres humanos não conseguem travar ou vencer  na sua 
luta quotidiana. Ogum, Orixá da guerra, do ferro e do metal. ferreiro 
por profissão , pois sempre fez as ferramentas para as lidas com a 
terra; é  também o orixá que venceu muitas batalhas por amor. ogum 
será sempre nosso defensor e está sempre disposto a nos ajudar e a 
defender uma justa causa. 
 
Assim. Ogum não é apenas o que abre as picadas nas matas e derrota 
os exércitos inimigos; é tambem aquele que abre os caminhos para a 
implantação de uma estrada de ferro, instala uma fábrica numa àrea 
não industrilalizada, promove o desenvolvimento de um novo meio de 
transporte, luta não só contra o Homem, mas tambem contra o 
desconecido. 
É pois o simbolo do trabalho, da actividade criadora do Homem sobre 
a natureza, da produção e da expansão, da busca de novas fronteiras, 
de esmagamento de qualquer força que se oponha á sua prória 
expansão 
É o Orixá das contendas, seu nome traduzido significa luta, batalha, 
briga. É filho de Iemanjá e irmão mais velho de Exu e Oxossi. Por este 
ultimo nutre um enorme sentimento, um amor de irmão verdadeiro 
porque foi Ogum quem deu as armas de caça a Oxossi. O sangue que 
corre no nosso corpo é regido por Ogum. Considerado um Orixá 
impepiedoso e cruel, temivel guerreiro que brigava sem cessar contra 
os reinos vizinhos, pode passar esta imagem, mas tambem sabe ser 
dócil e amável. é a vida na sua plenitude. é muito mais paixão do que 
razão: aos amigos, tudo, inclusive o doloroso perdão: aos inimigos, a 
cólera mais implacável. Digamos que Ogum é, em si mesmo, os olhos 

atentos da Lei, sempre vigilante e pronto para agir onde lhe for 
ordenado. 
Ogum foi casado com Iansã que o abandonou para seguir Xangô, Oxum, 
mas vive só, batalhando pelas estradas e abrindo caminhos. 
Uma frase muito dita no Candonblé e, que agrada muito a Ogum é a 
seguinte: Bi omodê bá da ilé, Ki o má se da Ògúm. (uma pessoa pode trair 
tudo na Terra Só não deve trair Ogum) 
 
Guia – vermelha leitosa…azul rei e em agumas circuinstancias verde 
Simbolo – Espada (pode ser tambem ferramentas, ferraduras, lança e 
escudo) 
Dia da semana – terça feira 
Saudação – Ogun Iê 
Bebida – cerveja branca 
Comida _ Cará, feijão mulatinho com camarão e dendê, manga espada 
Dia comemorativo – 23 de Abril 
Sincretismo – S. Jorge 
Qualidades – Tisalê, Xoroquê, Ogunjá, Oniré, Alagbede, Omini, erotondo, 
Akoro Onigbe 
 
LENDA DE OGUM XOROQUÊ 

uma vez ao voltar de uma caçada não 
encontrou vinho de palma (ele devia 
estar com muita sede) e, zangou-se de 
tal maneira irado que subiu a um monte 
ou montanha e Xoroquê (gritou 
ferozmente ou cortou cruelmente do 
alto da montanha ou monte) cobrindo-se 
de sangue e fogo e vestiu-se somente 
com o mariwô, esse Ogum furioso 
chamado agora de Xoroquê, foi para 
longe para outros reinos, para as terras 

dos Ibos, para o Daomé, até para os lados dos Ashantis, sempre furioso, 
guerreando, lutando, invadindo e conquistando. Com um comportamento 
raivoso que muitos chegaram a pensar tratar-se de Exu zangado por não 
ter recebido suas oferendas ou que ele se tivesse transformado num 
Exu (talvez seja por isso que chegue a ser tratado como sendo metade 
Exu por muitos do candomblé). Antes que ele chegasse a Iré, um Oluwo 
que vivia lá recomendou aos habitantes que oferecessem a Xoroquê um 
Aja (cachorro), Exu (inhame) e muito vinho de palma, tambem 
recomendou que, com o corpo prostado ao chão, em sinal de respeito 
recitassem o seu Orikis, e tocadores tocassem em seu louvor. Sendo 
assim todos fizeram o que lhes havido sido dito só que o Rei não seguiu 
os conselhos e, quando Xoroquê chegou foi logo matando o Rei e, antes 
que ele matasse a população, eles fizeram o recomendado e acalmaram 
Xoroquê, que se acalmou e se proclamou Rei de Iré sendo assim toda a 
vez que Xoroquê se zanga ele sai para o Mundo para guerrear e 
descontar sua ira até ser considerado um Exu e quando retorna a Iré 
volta a sua caracteristica de Ogum guerreiro e vitorioso Rei de Iré 

Ogum (em Yorubá: ògúm) é uma Orixá importantissimo na Àfrica e no 
Brasil. Sua origem de acordo com a história, data de eras remotas. 
Ogum é o último imolé. 

Arquétipo – Impetuoso, autoritário, cauteloso, trabalhador, desconfiado 
e um pouco egoista. 

Ògún yè, pàtàkì orí`Orisà 
TEOPER 
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Pai Diogo de Oxossi
(in axiologia afro-brasileira)

EDITORIAL:Escola de Curimba Caboclo TupinambáEscola de Curimba Caboclo Tupinambá

   

 TODO O HOMEM É MEU IRMAO 

Tu, a quem a vida pouco deu, que deste o nada que foi teu em gestos 
desmedidos… 

Tu, a quem ninguém estendeu a mão e mendigas o pão dos teus 
sentidos… 

Homem só, meu irmão! 

Tu, que andas em busca da verdade e só encontras a falsidade em 
cada sentimento… 

Inventa, inventa amigo uma canção, que dure para além deste 
momento… 

Homem só, meu irmão! 

Tu, que nesta vida te perdeste e nunca a mitos te vendeste, dura 
solidão… 

Faz dessa solidão o teu chão sagrado, agarra bem teu leme ou teu 
arado… 

Homem só, meu irmão! 

(Dr. Luiz Goes) 

Neste poema, estão todos e faltam alguns, pela sua diversidade, dos 
homens que são todos nossos irmãos. Vejamos o significado da palavra 
fraternidade: 

Fraternidade é um termo oriundo do latim frater, que significa "irmão". 
Por esse motivo, fraternidade significa parentesco entre irmãos. A 
fraternidade universal designa a boa relação entre os homens, em que 
se desenvolvem sentimentos de afecto próprios dos irmãos de sangue. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem refere “Todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 
razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito 
de fraternidade.” 

Penso por isso, que respeitar e praticar a Fraternidade Universal, não só 
é Direito como Obrigação de todos e de cada um em particular. 

Um dia, um Preto-Velho deixou-me a seguinte mensagem: “ Filho, há 
três coisas que você não pode perder e se não tem, deve ganhar… 
Humildade, Caridade e Fraternidade, sem isto, você não tem nada…” 

Muitas vezes, tantas vezes, olhamos para os outros e os definimos 
como inimigos, ou não amigos, muitas vezes por uma palavra menos 
correcta, impensada, uma atitude que nos desagradou, mesmo 
desconhecendo a razão das mesmas. Outras vezes, infelizmente 
recorrentes, por relatos que nos foram transmitidos. Alguém me 
ensinou: “ Não viste? Não ouviste? Não estavas lá? Então não sabes!” 
Outras vezes, nem sabemos a razão, (ou acreditamos saber?!) mas 
basta um olhar. Isto é suficiente, para que determinada pessoa, passe a 
fazer da nossa lista de “Persona non grata”.   

Todas as pessoas cometem erros, e todos os erros podem ser perdoados… 
basta querer. "O perdão é superior à vingança, por ser esta, filha de uma 
natureza feroz e por revelar aquele, a condição humana e meiga."  (Epiteto) 

“ Todas as coisas da Criação, são filhas do Pai e irmãs do Homem. Deus quer 
que ajudemos aos animais se necessitarem de ajuda. Toda a criatura em 
desgraça tem o direito a ser protegida.” (Francisco de Assis). Porque não tentar, 
daqui para frente, perdoar?! Porque não aceitar que talvez exista uma razão 
para tal… cada um de nós, sozinho não é nada. Eu não sou nada sozinha! Xico 
Xavier, diz "Mas quem sou eu senão uma formiga, das menores, que anda pela 
Terra cumprindo sua obrigação.” Devemos ser tolerantes com os outros. 
Muitos, estão perdidos no caminho. A Ignorância, a avareza, o ciúme, a 
desconfiança, a falta de humildade, a ausência de fraternidade e de caridade, 
são tão vulgares em pessoas que se encontram perdidas ou confusas no seu 
caminho. A Caridade a Humildade e a Fraternidade, servem para ajudar Estes e 
Todos. Não devemos contudo esquecer, que só vamos conseguir resultados 
positivos, se praticarmos connosco. Somos o nosso Maior Amigo, mas também 
o nosso Pior Inimigo. Nada, podemos fazer pelos outros que não comece por 
nós mesmos. Como vamos pedir a alguém, que haja connosco da forma que 
nós mesmos, não agimos connosco e com os outros! 

Devemos escutar mais e falar menos." Há tanta suavidade em nada dizer/ E 
tudo se entender." (Fernando Pessoa). 

Quando por exemplo um sem-abrigo nos aborda na rua, tentando balbuciar 
qualquer coisa… pedir talvez… nem sabemos! Não queremos saber! Está sujo, 
tem cheiro, temos receio, por isso não deixamos sequer que se aproxime, 
quanto mais ouvir o que ele tem a dizer! É Caridade e Respeito. 

 É básico, mas é real. Esquecemos tantas vezes o respeito e caridade… 

É um ser humano, como nós, com um caminho de vida diferente do nosso, 
certo. Mas quem somos nós, para “Achar” que o caminho dele está errado e o 
nosso está certo?! Não temos conhecimento do que lhe surgiu no caminho, ou 
que já vem com ele desde a reencarnação, que o atirou para a estrada que 
segue agora! Não fomos enviados para cá, para Julgar ninguém. Não é essa a 
nossa função. Esse poder, não é nosso. É de DEUS! Só DEUS conhece as 
razões. A ninguém interessa as razões que não são nossas. Só a DEUS! Ele 
está em permanente vigilância. Ele sabe como agir e quando! Devemos ter 
consciência permanente, que todos nós somos eternos aprendizes, nesta vida. 
Estamos em permanente “acabamento”. Somos seres espirituais, sim, mas 
inacabados! Fomos enviados para esta Terra, para nos aperfeiçoarmos. Para 
dar a nossa humilde ajuda, a quem dela necessitar e sobretudo, a quem a 
aceitar! Ninguém pode ajudar Alguém, se Alguém não aceitar a nossa ajuda, é 
certo. Mas entendo também, que não é porque alguém recusou uma vez ajuda, 
que devamos desistir de tentar ajudar.  

É difícil, sim muito difícil. Já aconteceu, quase a toda a gente, ajudar alguém e 
receber no final ingratidão. E de novo, se necessário, pedem ajuda. E 
pensamos “ para quê, não sabe o que é gratidão!” Aqui reside a Humildade, 
voltar a ajudar. Entendo que a Humildade, o Respeito, a Fraternidade, são isso 
mesmo. Não desistir e insistir em mostrar o que Humildade, Caridade e 
Respeito querem dizer. Mostrar, não é sinónimo de Ensinar. Isto, nem todos o 
podem fazer, pois é necessário que se tenham obtido conhecimentos, sejam 
eles de vida ou académicos e que estes estejam consolidados! Eu, não 
pretendo ensinar nada, mas partilhar e mostrar, o que me for possível da 
minha vivência. Tenho apenas a minha vivência, muita ou pouca, boa ou má, é 
a minha! 

Oferecer ajuda, só de coração. Sem querer receber nada em troca, sem querer 
que nos agradeçam, sem querer ser reconhecido. Dar por dar. Para mim, isto é 
Caridade, Fraternidade e Humildade ! 

Axé! 

 

LUISA CARVALHO 
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PS. Esta é a minha singela Homenagem a um 
Orixá que me rege, do fundo do coração lhe 
devo muito…sou Filho de Ogum e devoto de 
Jorge 

 
 

OGUN OU S. JORGE 
 

Nem uma coisa nem outra, 
e as duas coisas ao mesmo 
tempo, parece irónico mas 
é verdade! 
 
Ogum é uma vibração 

emanada de Deus que em determinado 
momento de vida da humanidade se tornou 
carne e viveu junto dos Homens a 
experiencia de ser humano e como tal mortal. 
 
Ser humano é uma das formas que deus 
vivenciou a todos os espíritos que criou 
desde o primeiro bafo…”Quando Olorum, o 
Senhor do infinito, fez o Universo com o seu 
hálito sagrado, criou junto um punhado de 
seres imateriais, com a finalidade de povoar 
esse universo. Estes seres, os Orixás foram 
dotados de poderes fantásticos, como o 
domínio sobre o fogo, água, terra, ar, animais 
e plantas e também o masculino e feminino.” 
 
A natureza é divina, assim como o homem e a 
mulher que foram criados para usufruírem 
desse espaço maravilhoso onde as pessoas 
recebem influências no sentido de favorecer 
uma vida em comum. 
 
Ogum é um Orixá, capaz de salvar muitas 
vidas, mas também destruir reinos inteiros. 
Há quem diga que um belo dia Ogum chegou á 
sua aldeia onde ninguém falava com Ele, 
sempre que se dirigia a um conterrâneo, 
recebia sempre um grande vazio como 
resposta. Pensando que todos estavam 
zangados com Ele e, não se lembrando que a 

sua Palavra era Lei e que os seus conterrâneos, 
só estavam cumprindo o que ele  
decretou. Ogum ficou furioso e destruiu tudo. 
Mas logo em seguida descobriu que eles 
permaneciam calados porque faziam voto de 
silêncio, porque Ele assim o ordenara, 
arrependeu-se da destruição que tinha 
causado sem causa aparente. Desde então, 
jurou ser mais cauteloso e proteger os mais 
fracos, sobretudo aqueles que tiverem 
sofrendo perseguições arbitrárias, tanto no 
Orum, o Universo, como no Ayê, a Terra. 
Exemplo disso foi a luta dos negros contra as 
injustiças e foi sempre encarado por guerreiro 
corajoso quer no campo espiritual, quer no 
campo humano. 
 
Ogum é a força de quem quer a mudança, o 
guerreiro que no seu campo de batalha está 
sempre lutando contra os desequilíbrios da 
vida, Aquele que está sempre na nossa frente 
abrindo as estradas que nos levam ao sucesso, 
mas encarando sempre esse sucesso como uma 
dádiva e nunca como um meio para obter 
proveitos á custa de outros. 
É o Senhor do Ferro que transformou a terra 
no avanço que ela teria de sofrer com a 
revolução do ferro que tudo transformou 
desde a agricultura á guerra. É o Senhor da 
vida porque o ferro veio transformar tudo o 
que envolvia o Homem, até lhe proporcionar 
uma melhoria no seu estado de criação que 
levou a que a vida fosse mais sublime e menos 
precária. É o Senhor dos encontros porque a 
vida é um encontro com o êxtase do sonho que 
cada um ambiciona, porque Ele é o Senhor dos 
Caminhos, quem os quiser abertos que se 
mantenha na atitude de um Guerreiro mas com 
sabedoria e inteligência, porque só a sabedoria 
e a inteligência consegue ganhar guerras e 
quem mais do que Ogum para receber a nossa 
devoção porque ele nos proporciona uma vida 
livre. 
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S. Jorge 
 
Quando Diocleciano era 
imperador de Roma, havia nos 
domínios do seu vasto império 
um jovem soldado chamado 
Jorge, cujos pais se 
converteram ao cristianismo 
 

Nascido na antiga Capadócia, região actualmente 
pertencente á Turquia, após a morte de seu pai 
Jorge mudou-se para a Palestina com sua mãe. 
Onde seguiu a carreira militar e lá foi promovido 
a capitão do exército romano e a sua mestria 
era de tal maneira que aos 23 anos o Imperador 
o nomeou de Conde. Mas nessa época o plano de 
Diocleciano era matar todos os cristãos e no dia 
marcado para assinatura desse decreto pelo 
senado Jorge levantou-se no meio da multidão e 
opôs-se a tal decreto, o que o levou á prisão e 
como se mantinha fiel a Jesus, o Imperador 
tentou fazê-lo desistir da sua fé torturando-o 
de vários modos. E após cada tortura era levado 
perante o imperador que lhe perguntava se 
renegava a Jesus, mas nunca Jorge quebrou a 
sua Fé e, por causa disso, muitos começaram a 
sentir a Fé em Deus e em Jesus tal era a 
vontade férrea de Jorge que contaminava os 

outros. Finalmente Diocleciano, não 
conseguindo quebrar Jorge o mandou degolar 
no dia 23 de Abril de 303 está sepultado na 
Lídia, cidade de S. Jorge, perto de Jerusalém 
na Palestina. 
 
Verdadeiro guerreiro de Fé, S. Jorge, venceu 
contra os Anjos Negros batalhas, por isso a 
imagem mais conhecida é Ele montado num 
cavalo branco, vencendo um grande dragão. 
 
S. Jorge é a força de Deus na luta dos 
excluídos e marginalizados da sociedade 
 
Por isso, Ogum não é S. Jorge, nem Jorge é 
Ogum mas os dois são tudo isso, entenda quem 
quiser entender…eu sou seu Filho e 
eternamente estarei com as suas armas, na 
luta pelo equilíbrio neste mundo em guerra e 
seres ávidos de espezinharem o seu próximo… 
 
OGUNHÊ MEU 
PAI………………………………………………………………. AVÊ 
JORGE 
 
Sempre em aflição a sua oração nos protege 
sempre! 
 
Nos campos de batalha…estarei lá 
sempre…porque a vitória é certa e os caminhos 
estão abertos 

 
 

Oração a São Jorge 

Eu andarei vestido e armado com as armas de São 
Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me 
alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos 
não me vejam, e nem em pensamentos eles possam 
me fazer mal. 

Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e 
lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e 
correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. 

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de 
sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra 
com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em 

todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua 
divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor 
contra as maldades e perseguições dos meu inimigos. 

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o 
seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me 
com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo 
das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem 
humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder 
de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito 
Santo. 

São Jorge Rogai por Nós. 
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A LIÇÃO QUE OS PRETOS (AS) – VELHOS (AS) 
NOS TRANSMITEM PARA O NOSSO DIA A 

DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:ª - FÉ 
2.ª - HUMILDADE 
3.ª - CARIDADE 

4.º - AMOR 
 

 1.ª A FÉ  
A Fé é a força que transformou 
a energia de revolta dos negros 
escravizados em força 
regeneradora, que vivendo no 
sofrimento, deu alento, alegria 
e sentimento de vida aos que na 

Sanzala, trabalhavam de sol a sol, para hoje 
cumprirem a sua missão junto de nós. 
A Fé é a única coisa que eles nunca questionaram, 
porque a Fé é força viva, que nos impulsiona no 
caminho da vida. 
Eles questionaram tudo, menos a sua Fé em 
Olorum e nos Orixás trazidos consigo nos barcos 
negreiros que atravessaram Oceanos. 
Questionaram: 

•  Porque outro ser Humano, criado 
(também) pelo mesmo Deus, 
escravizava outro ser Humano, 
também ele, Filho de Deus? 

•  Porque me bates, quando eu só rezei 
ao nosso Deus? 

•  Porque me prendes, quando eu só 
quero trabalhar com Amor? 

•  Porque me açoitas no tronco, quando 
eu já não posso mais? 

•  Porque me maltratas, quando eu 
também sou filho de Deus? 

•  Porque me calas, quando eu só quero 
ser livre, como tu? 

•  Porque me odeias, quando eu te amo? 
 
 
 

Ma a Fé eles nunca questionaram, mesmo nos 
momentos mais difíceis, aqueles espíritos que 
estavam a ser preparados, no sofrimento da 
carne, poderiam testar a sua fé, mas não, muitas 
das vezes não havia gritos de dor…havia 
silencio…no amor que eles davam, no perdão ao 
seu opressor… 
Porque eles sabiam, que aquela provação na 
carne, lhes ia fortalecer o espírito que estava a 
ser moldado no campos Astral para o trabalho 
que hoje desenvolvem aqui, junto a nós, nos 
auxiliando na nossa vida, para que nós também 

sintamos na carne, o 
fortalecimento do 
espírito. 
 
2.ª – HUMILDADE 
Quem melhor para nos 
dar lições de humildade 
e força do que aqueles 
que mesmo sendo 

Grandes, se mostram pequenos nas grandes 
coisas. 
A Humildade é um sentimento de força. Que só 
grandes seres, têm a capacidade de o 
demonstrar. 
Preto-velho é o exemplo mais simples e singelo 
de definir a Humildade, porque quem sofreu e 
perdoou domo eles, pode ser Senhor de uma 
energia tão pura, e que muitas vezes essa 
energia nos passa, sem se identificar. Eles estão 
presentes sempre nas nossas vidas, mesmo nos 
momentos mais difíceis, com os seus conselhos. 
A maior prova de Humildade é a cura pelo passe 
que eles nos dão…é a limpeza que a fumaça do 
cachimbo nos dá…é o conselho que só um 
entendido da vida (como eles) nos dão… Por isso 
a postura e o respeito que devemos demonstrar 
na presença de tão sublime Espírito de Luz, 
emanado do próprio Deus. 
 

3.ª CARIDADE 
 
Caridade, acto tão nobre, 
mas muitas vezes 
desvirtuado e despido do 
seu sentido, por isso os 
Pretos-Velhos nos dão a 
lição de que a Caridade é 

um passo para o nosso equilíbrio espiritual. 
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A Caridade não é um acto de demonstração e de 
vaidade, por isso eles nos ensinam que “quando 
dermos algo com a mão direita, o escondamos 
da mão esquerda, para ela não ver…”. A 
Caridade é um acto que só pode vir do coração e 
que eles bem entendiam quando nas sanzalas, 
junto dos seus, a vida tinha que ser um acto de 
solidariedade e ao mesmo tempo de caridade. 
Que acto tão lindo…belo…solidário…e de 
caridade…quando as Pretas-Velhas, tratavam, 
cuidavam, amamentavam e amavam…os filhos dos 
Senhores, como se fossem os seus próprios 
filhos. Este é o maior acto de caridade, porque 
sem ressentimentos, sem julgamentos, ofereciam 
o seu papel de “MÃE”, com a dignidade que esse 
papel tem na criação e, como ele é um acto de 
reconhecimento de um valor máximo – Liberdade 
– porque, este acto, por vezes omitido nos anais 
da história, ou, muitas vezes, relegando-o para 
segundo plano, foi o acto que levou um dia a eles 
libertarem as amarras que os prendiam – Este 
grito de Liberdade em silencio…no Amor, foi alem 
de um acto de coragem, um valor sentido de 
CARIDADE. 
 

4 – AMOR 
 
O Amor…teve, e terá 
sempre… interpretações 
diferentes, mas o sentido do 
Amor é só um. O despegar 
de emoções negativas e, 
estar só com a chama viva 

do Amor, envolvendo o seu espírito, mesmo na 
ligação do nosso perispirito ao corpo carnal. 
O Amor é um acto e um percurso que todos 
temos de efectuar, porque somos uma criação de 
Deus e, que como tudo o que Deus cria, só pode 
caminhar para o Bem. E o Bem simboliza o Amor 
puro, que só na presença e protecção dos nossos 
Orixás ele será atingido. Até lá somos uns meros 
aprendizes do Amor. 
O Amor está vivo na presença dos nosso Pretos-
Velhos que trazem consigo essa centelha, que só 
seres especiais, têm e dominam, porque deriva da 
essência Divina. 
 
 
 
 

Muitas vezes amar é dizer não! É dizer que 
aquele caminho não vai dar certo, é sentir que o 
sofrimento é por amor. 
A história nos ensina que o amor atravessa 
idades e, que muitas vezes um acto sensato…um 
acto de afastamento…é também um acto de 
amor… 
Porque Amor é sempre algo que não tem 
tradução…não tem explicação…porque não se 
explica nem se traduz o que não é explicável…só 
é sentido…e cada um sente…de maneira 
diferente… 
Mas o Amor cresce e se enraíza no coração de 
quem ama, e isso quando se procura entender o 
“outro” sem complexos… sem querer ganhar 
nada, mas simplesmente Dar e receber Amor! 
Como diz Preto-velho “ O Amor é um sentimento 
que não se explica, dá-se e não esperes receber. 
Mas se houver retorno…Meu Filho…conseguis-te 
Amar, porque o outro recebeu, entendeu e 
percebeu que tu estás aí…” 
Por isso, aos poucos e poucos, os negros, 
escravos, foram-se libertando das amarras que 
os prendiam à escravidão, mas só o foram 
conseguindo, porque espíritos com alta energia e 
com essa missão, foram reencarnando e 
alterando esse estado “negro” da vida. 
E foi, naturalmente, que com a promulgação da 
“Lei Áurea” no dia 13 de Maio de 1888, assinado 
pela Princesa Isabel, se deu um passo 
importante, mas que ainda não terminou. 
Tudo faz sentido, porque como disse Fernando 
Pessoa “Deus quer, o Homem sonha, a Obra 
nasce…” 
 
Esta é a minha Humilde Homenagem a todos os 
Pretos-Velhos que descendo de Aruanda nos vêm 
ajudar para que a nossa vida seja uma vida com 
Amor, Humildade, Caridade e Fé. 
 
 
ADOREI AS ALMAS 
 
AXÉ 
 
TEOPER 
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Na presença do Guerreiro, 
De joelhos com fé e de coração com muita alegria em receber sua vibração, 
sua protecção, sua força, se gritou OGUNHÊ MEU PAI. 
Dificuldades, barreiras, pedras, pedregulhos, lutas e batalhas naquele 
momento deixaram de ter o significado que tinham, que teve na minha vida, 
a magia da sua presença preenche todo o coração, e de joelhos o 
pensamento navega para OBRIGADO POR TUDO MEU PAI, continua a olhar 
por mim e meus caminhos, e quando levanto a cabeça e vejo os meus irmão 
de corrente em sua companhia, paramentados na sua luz e força, ai então a 
força se apodera da vontade de o saudar e saudar e saudar, é impossível não 
sentir vibração de força e luz, numa única sintonia, que se fez presente no 
barracão. 
Caramba... nervos, dificuldades e incertezas que na vida por vezes me 
conduzem, naquele momento foram substituídos por … levanta essa cabeça 
manda essa tristeza embora, eu acredito em ti o que te falta? Eu estou aqui 
e avançamos juntos vamos apenas na fé. 
Velos ali, com semblantes de alegria de confiança para que seus filhos não 
sofram e tudo se transforma alturas, corpos, dança isso mesmo é caminhar 
no incerto, certo do que nos acompanham, de coração aberto e na fé, na sua 
força assim como de todos os Orixás, essas são as forças de motivação por 
um dia melhor, na nossa capacidade de renovação, correcção, luta, bravura, 
humildade, caridade, liberdade, fraternidade, carinho e amor, de acreditar 
que em nós reside essas mesmas qualidades e que somos capazes. 
As palavras faltam para lhe dizer mais do que Obrigado Mãe, mais uma vez, 
Obrigado por estes momentos, pela sua presença em minha caminhada. Não 
faltam por não existir, mas por serem também inferiores a grandeza do que 
vivemos a seu trabalho. 
Parabéns a meus irmãos, que estes momentos sejam em vossas vidas a força 
de continuar cada vez mais confiantes nesta vossa caminhada, e que sintam 
a transformação assim como ele se transformou. 

 
Alexandre Gonçalves, 
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