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Desenvolvimento Mediúnico
Aula 01

Uma Religião Brasileira.
Não basta dizer que a Umbanda foi fundada dia 15 de novembro de 1908, em solo
brasileiro.
É preciso fundamentar essa afirmação, em que, historicamente, se apresentam os fatos
que comprovam data e local; sociologicamente; demonstra-se um novo grupo religioso que
se movimenta; e, antropologicamente, há a produção de uma nova cultura.
O que caracteriza a Umbanda é o encontro de diferentes fatores, criando algo único, um
amálgama religioso. .(Significado de Amálgama: Mistura; fusão de coisas ou pessoas
distintas que formam um todo: projeto inclusivo, amálgama de múltiplas raças)
Para uns, Umbanda era kardecismo-africanizado; para outros, africanismo embranquecido;
no entanto, nem uma nem outra definição de Umbanda é algo novo que nasce neste solo
brasileiro.
Não é a religião de uma etnia (do negro, branco ou vermelho), mas o fruto do encontro
delas produzindo um sentido, que já não se explica mais pela raça e sim pelo apelo que há
na sua identificação com este povo brasileiro.
Costumava-se caracterizar Umbanda como um sincretismo religioso, no entanto, novos
estudos mostram que ela é a síntese do povo brasileiro; não é religião de matriz africana
nem um conjunto de matrizes produzindo algo, e sim religião de “matriz religiosa
brasileira”.

História da Umbanda.
No final de 1908, Zélio Fernandino de Moraes, um jovem rapaz com 17 anos de idade, que
preparava-se para ingressar na carreira militar na Marinha, começou a sofrer estranhos
"ataques". Sua família, conhecida e tradicional na cidade de Neves, estado do Rio de
Janeiro, foi pega de surpresa pelos acontecimentos.
Esses "ataques" do rapaz, eram caracterizados por posturas de um velho, falando coisas
sem sentido e desconexas, como se fosse outra pessoa que havia vivido em outra época.
Muitas vezes assumia uma forma que parecia a de um felino lépido e desembaraçado que
mostrava conhecer muitas coisas da natureza.
Após examiná-lo durante vários dias, o médico da família recomendou que seria melhor
encaminhá-lo a um padre, pois o médico (que era tio do paciente), dizia que a loucura do
rapaz não se enquadrava em nada que ele havia conhecido. Acreditava mais, era que o
menino estava endemoniado.
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Alguém da família sugeriu que "isso era coisa de espiritismo" e que era melhor levá-lo à
Federação Espírita de Niterói, presidida na época por José de Souza. No dia 15 de
novembro, o jovem Zélio foi convidado a participar da sessão, tomando um lugar à mesa.
Tomado por uma força estranha e alheia a sua vontade, e contrariando as normas que
impediam o afastamento de qualquer dos componentes da mesa, Zélio levantou-se e
disse: "Aqui está faltando uma flor". Saiu da sala indo ao jardim e voltando após com uma
flor, que colocou no centro da mesa. Essa atitude causou um enorme tumulto entre os
presentes. Restabelecidos os trabalhos, manifestaram-se nos médiuns kardecistas
espíritos que se diziam pretos escravos e índios.
O diretor dos trabalhos achou tudo aquilo um absurdo e advertiu-os com aspereza, citando
o "seu atraso espiritual" e convidando-os a se retirarem.
Após esse incidente, novamente uma força estranha tomou o jovem Zélio e através dele
falou: _"Porque repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a
ouvir suas mensagens. Será por causa de suas origens sociais e da cor ?"
Seguiu-se um diálogo acalorado, e os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e
afastar o espírito desconhecido, que desenvolvia uma argumentação segura.
Um médium vidente perguntou: _"Por quê o irmão fala nestes termos, pretendendo que a
direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram, quando
encarnados, são claramente atrasados? Por quê fala deste modo, se estou vendo que me
dirijo neste momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma aura de luz? E qual o
seu nome irmão?
_"Se querem um nome, que seja este: sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas,
porque para mim, não haverá caminhos fechados."
_"O que você vê em mim, são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu
nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria fui sacrificado na fogueira da
Inquisição em Lisboa, no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus
concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro."
Anunciou também o tipo de missão que trazia do Astral:
_"Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã (16 de
novembro) estarei na casa de meu aparelho, às 20 horas, para dar início a um culto
em que estes irmãos poderão dar suas mensagens e, assim, cumprir missão que o
Plano Espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes,
simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e
desencarnados.”
O vidente retrucou: _"Julga o irmão que alguém irá assistir a seu culto" ? perguntou com
ironia. E o espírito já identificado disse:

_"Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã
iniciarei".
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Para finalizar o caboclo completou:
"Deus, em sua infinita Bondade, estabeleceu na morte, o grande nivelador universal,
rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte, mas vocês,
homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos,
procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte.
Porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar
de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem
importantes mensagens do além?"
No dia seguinte, na casa da família Moraes, na rua Floriano Peixoto, número 30, ao se
aproximar a hora marcada, 20:00 h, lá já estavam reunidos os membros da Federação
Espírita para comprovarem a veracidade do que fora declarado na véspera; estavam os
parentes mais próximos, amigos, vizinhos e, do lado de fora, uma multidão de
desconhecidos.
Às 20:00 h, manifestou-se o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Declarou que naquele
momento se iniciava um novo culto, em que os espíritos de velhos africanos que haviam
servido como escravos e que, desencarnados, não encontravam campo de atuação nos
remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas em sua totalidade para os
trabalhos de feitiçaria; e os índios nativos de nossa terra, poderiam trabalhar em benefício
de seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social.
A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal deste
culto, que teria por base o Evangelho de Jesus.
O Caboclo estabeleceu as normas em que se processaria o culto. Sessões, assim seriam
chamados os períodos de trabalho espiritual, diárias, das 20:00 às 22:00 h; os
participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento seria gratuito. Deu,
também, o nome do Movimento Religioso que se iniciava: UMBANDA – Manifestação do
Espírito para a Caridade.
A Casa de trabalhos espirituais que ora se fundava, recebeu o nome de Nossa Senhora da
Piedade, porque assim como Maria acolheu o filho nos braços, também seriam acolhidos
como filhos todos os que necessitassem de ajuda ou de conforto.
Ditadas as bases do culto, após responder em latim e alemão às perguntas dos sacerdotes
ali presentes, o Caboclo das Sete Encruzilhadas passou a parte prática dos trabalhos.
O caboclo foi atender um paralítico, fazendo este ficar curado. Passou a atender outras
pessoas que haviam neste local, praticando suas curas.
Nesse mesmo dia incorporou um preto velho chamado Pai Antônio, aquele que, com fala
mansa, foi confundido como loucura de seu aparelho e com palavras de muita sabedoria e
humildade e com timidez aparente, recusava-se a sentar-se junto com os presentes à
mesa dizendo as seguintes palavras:
"_ Nêgo num senta não meu sinhô, nêgo fica aqui mesmo. Isso é coisa de sinhô
branco e nêgo deve arrespeitá."
Após insistência dos presentes fala:
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"_Num carece preocupá não. Nêgo fica no toco que é lugá di nego."
Assim, continuou dizendo outras palavras representando a sua humildade. Uma pessoa na
reunião pergunta se ele sentia falta de alguma coisa que tinha deixado na terra e ele
responde:
"_Minha caximba. Nêgo qué o pito que deixou no toco. Manda mureque busca."
Tal afirmativa deixou os presentes perplexos, os quais estavam presenciando a solicitação
do primeiro elemento de trabalho para esta religião. Foi Pai Antonio também a primeira
entidade a solicitar uma guia, até hoje usadas pelos membros da Tenda e carinhosamente
chamada de "Guia de Pai Antonio".
No dia seguinte, verdadeira romaria formou-se na rua Floriano Peixoto. Enfermos, cegos
etc. vinham em busca de cura e ali a encontravam, em nome de Jesus. Médiuns, cuja
manifestação mediúnica fora considerada loucura, deixaram os sanatórios e deram provas
de suas qualidades excepcionais.
A partir daí, o Caboclo das Sete Encruzilhadas começou a trabalhar incessantemente para
o esclarecimento, difusão e sedimentação da religião de Umbanda. Além de Pai Antônio,
tinha como auxiliar o Caboclo orixá Malé, entidade com grande experiência no desmanche
de trabalhos de baixa magia.
Em 1918, o Caboclo das Sete Encruzilhadas recebeu ordens do Astral Superior para
fundar sete tendas para a propagação da Umbanda. As agremiações ganharam os
seguintes nomes: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia; Tenda Espírita Nossa Senhora
da Conceição; Tenda Espírita Santa Bárbara; Tenda Espírita São Pedro; Tenda Espírita
Oxalá, Tenda Espírita São Jorge; e Tenda Espírita São Gerônimo. Enquanto Zélio estava
encarnado, foram fundadas mais de 10.000 tendas a partir das mencionadas.
Embora não seguindo a carreira militar para a qual se preparava, pois sua missão
mediúnica não o permitiu, Zélio Fernandino de Moraes nunca fez da religião sua profissão.
Trabalhava para o sustento de sua família e diversas vezes contribuiu financeiramente
para manter os templos que o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou, além das pessoas
que se hospedavam em sua casa para os tratamentos espirituais, que segundo o que
dizem parecia um albergue. Nunca aceitara ajuda monetária de ninguém era ordem do seu
guia chefe, apesar de inúmeras vezes isto ser oferecido a ele.Ministros, industriais, e
militares que recorriam ao poder mediúnico de Zélio para a cura de parentes enfermos e os
vendo recuperados, procuravam retribuir o benefício através de presentes, ou
preenchendo cheques vultosos. "_Não os aceite. Devolva-os!", ordenava sempre o
Caboclo.
A respeito do uso do termo espírita e de nomes de santos católicos nas tendas fundadas, o
mesmo teve como causa o fato de naquela época não se poder registrar o nome
Umbanda, e quanto aos nomes de santos, era uma maneira de estabelecer um ponto de
referência para fiéis da religião católica que procuravam os préstimos da Umbanda. O ritual
estabelecido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas era bem simples, com cânticos baixos e
harmoniosos, vestimenta branca, proibição de sacrifícios de animais. Dispensou os
atabaques e as palmas. Capacetes, espadas, cocares, vestimentas de cor, rendas e lamês
não seriam aceitos. As guias usadas são apenas as que determinam a entidade que se
manifesta. Os banhos de ervas, os amacis, a concentração nos ambientes vibratórios da
natureza, a par do ensinamento doutrinário, na base do Evangelho, constituiriam os
principais elementos de preparação do médium.
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O ritual sempre foi simples. Nunca foi permitido sacrifícios de animais. Não utilizavam
atabaques ou qualquer outros objetos e adereços. Os atabaques começaram a ser usados
com o passar do tempo por algumas das Tendas fundadas pelo Caboclo das Sete
Encruzilhadas, mas a Tenda Nossa Senhora da Piedade não utiliza em seu ritual até hoje.
Após 55 anos de atividades à frente da Tenda Nossa Senhora da Piedade (1º templo de
Umbanda), Zélio entregou a direção dos trabalhos as suas filhas Zélia e Zilméa,
continuando, ao lado de sua esposa Isabel, médium do Caboclo Roxo, a trabalhar na
Cabana de Pai Antônio, em Boca do Mato, distrito de Cachoeiras de Macacu – RJ,
dedicando a maior parte das horas de seu dia ao atendimento de portadores de
enfermidades psíquicas e de todos os que o procuravam.
Em 1971, a senhora Lilia Ribeiro, diretora da TULEF (Tenda de Umbanda Luz, Esperança,
Fraternidade – RJ) gravou uma mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e que bem
espelha a humildade e o alto grau de evolução desta entidade de muita luz. Ei-la:
"A Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade,
honestidade e eu previno sempre aos companheiros de muitos anos: a vil moeda vai
prejudicar a Umbanda; médiuns que irão se vender e que serão, mais tarde,
expulsos, como Jesus expulsou os vendilhões do templo.
O perigo do médium homem é a consulente mulher; do médium mulher é o
consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios
obsessores que procuram atacar as nossas casas fazem com que toque alguma
coisa no coração da mulher que fala ao pai de terreiro, como no coração do homem
que fala à mãe de terreiro.
É preciso haver muita moral para que a Umbanda progrida, seja forte. Umbanda é
humildade, amor e caridade – esta a nossa bandeira. Neste momento, meus irmãos,
me rodeiam diversos espíritos que trabalham na Umbanda do Brasil: Caboclos de
Oxossi, de Ogum, de Xangô. Eu, porém, sou da falange de Oxossi, meu pai, e não
vim por acaso, trouxe uma ordem, uma missão.
Meus irmãos: sejam humildes, tenham amor no coração, amor de irmão para irmão,
porque vossas mediunidades ficarão mais puras, servindo aos espíritos superiores
que venham a baixar entre vós; é preciso que os aparelhos estejam sempre limpos,
os instrumentos afinados com as virtudes que Jesus pregou aqui na Terra, para que
tenhamos boas comunicações e proteção para aqueles que vêm em busca de
socorro nas casas de Umbanda. Meus irmãos: meu aparelho já está velho, com 80
anos a fazer, mas começou antes dos 18. Posso dizer que o ajudei a casar, para que
não estivesse a dar cabeçadas, para que fosse um médium aproveitável e que, pela
sua mediunidade, eu pudesse implantar a nossa Umbanda.
A maior parte dos que trabalham na Umbanda, se não passaram por esta Tenda,
passaram pelas que saíram desta Casa. Tenho uma coisa a vos pedir: se Jesus veio
ao planeta Terra na humildade de uma manjedoura, não foi por acaso. Assim o Pai
determinou.
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Podia ter procurado a casa de um potentado da época, mas foi escolher aquela que
havia de ser sua mãe, este espírito que viria traçar à humanidade os passos para
obter paz, saúde e felicidade.
Que o nascimento de Jesus, a humildade que Ele baixou à Terra, sirvam de
exemplos, iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros de maldade por
pensamento ou práticas; que Deus perdoe as maldades que possam ter sido
pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e nos vossos lares.
Fechai os olhos para a casa do vizinho; fechai a boca para não murmurar contra
quem quer que seja; não julgueis para não serdes julgados; acreditai em Deus e a
paz entrará em vosso lar. É dos Evangelhos.
Eu, meus irmãos, como o menor espírito que baixou à Terra, mas amigo de todos,
numa concentração perfeita dos companheiros que me rodeiam neste momento,
peço que eles sintam a necessidade de cada um de vós e que, ao sairdes deste
templo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos melhorados e
curados, e a saúde para sempre em vossa matéria. Com um voto de paz, saúde e
felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e sempre serei o humilde Caboclo
das Sete Encruzilhadas".
Zélio Fernandino de Moraes dedicou 66 anos de sua vida à Umbanda, tendo retornado ao
plano espiritual em 03 de outubro de 1975, com a certeza de missão cumprida. Seu
trabalho e as diretrizes traçadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas continuam em ação
através de suas filhas Zélia e Zilméa de Moraes, que têm em seus corações um grande
amor pela Umbanda, árvore frondosa que está sempre a dar frutos a quem souber e
merecer colhê-los.
Neste imóvel, localizado na rua Floriano Peixoto, nº 30, em Neves, Niterói – RJ iniciou-se a
religião de Umbanda, anunciada no dia 16 de novembro de 1908, pelo Caboclo das Sete
Encruzilhadas.
Cabana do Pai Antônio - Neste espaço Umbandista, Zélio Fernandino de Moraes dava
segmento aos trabalhos caritativos, através do iluminado e querido Preto Velho Pai
Antônio. Localizava-se em Boca do Mato, Distrito de Cachoeiras de Macacu – RJ.
Página 7 Zélia e Zilméa de Moraes Filhas do saudoso Zélio Fernandino de Moraes, na
Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, localizada na Rua Teodoro da Silva, nº 997
– RJ
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Desenvolvimento Mediúnico
Aula 02

A Umbanda e uma Religião?
A Umbanda é uma religião nova, com cerca de um século de existência.
Ela é sincrética e absorveu conceitos, posturas e preceitos cristãos, indígenas e afros, pois
estas três culturas religiosas estão na sua base teológica e são visíveis ao bom
observador.
Uma data é o marco inicial da Umbanda: a manifestação do Senhor Caboclo das Sete
Encruzilhadas no médium Zélio Fernandino de Morais ocorrida no ano de 1908,
diferenciando-a do espiritismo e dos cultos de nação Candomblé de então.
A Umbanda tem suas raízes nas religiões indígenas, africanas e cristã, mas incorporou
conhecimentos religiosos universais pertencentes a muitas outras religiões.
Umbanda é o sinônimo de prática religiosa e magística caritativa e não tem a cobrança
pecuniária como uma de suas práticas usuais. Porém, é licito o chamamento dos médiuns
e das pessoas que freqüentam seus templos no sentido de contribuírem para a
manutenção deles ou para a realização de eventos de cunho religioso ou assistencial aos
mais necessitados.
A Umbanda não recorre aos sacrifícios de animais para assentamento de Orixás e não tem
nessa prática legitima e tradicional do Candomblé um dos seus recursos ofertatórios às
divindades, pois recorre às oferendas de flores, frutos, alimentos e velas quando as
reverências.
A Umbanda não aceita a tese defendida por alguns adeptos dos cultos de nação que diz
que só com a catulagem de cabeça e só com o sacrifício de animais é possível as feituras
de cabeça (coroação do médium) e o assentamento dos orixás, pois, para a Umbanda, a
fé é o mecanismo íntimo que ativa Deus, suas divindades e os guias espirituais em
beneficio dos médiuns e dos freqüentadores dos seus templos.
A fé é o principal fundamento religioso da Umbanda e suas práticas ofertatórias isentas de
sacrifícios de animais são uma reverencia aos orixás e aos guias espirituais,
recomendando-as aos seus fiéis, pois são mecanismos estimuladores do respeito e da
união religiosa com as divindades e os espíritos da natureza ou que se servem dela para
auxiliarem os encarnados.
A Umbanda não é uma seita, e sim um religião, ainda meio difusa devido à aceitação
maciça de médiuns cujas formações religiosas se processaram em outras religiões e cujo
usos e costumes vão sendo diluídos muito lentamente para não melindrar os conceitos e
as posturas religiosas dos seus novos adeptos, adquiridos fora da Umbanda, mas
respeitados por ela.
A Umbanda não apressa o desenvolvimento doutrinário dos seus fiéis, pois tem no tempo
e na espiritualidade dois ótimos recursos para conquistar o coração e a mente dos seus
fiéis.

7

Colégio Tenda de Umbanda – Apostila: Desenvolvimento Mediúnico – Ensino Religioso

A Umbanda tem na mediunidade de incorporação a sua maior fonte de adeptos, pois a
mediunidade independe da crença religiosa das pessoas, e como a maioria das religiões,
condena os médiuns ou segrega-os, taxando-os de pessoas possessas ou
desequilibradas, então a Umbanda não tem que se preocupar, pois sempre será procurada
pelas pessoas possuidoras de faculdades mediúnicas, principalmente a de incorporação.
A Umbanda tem de preparar muito bem os seus sacerdotes para que estes acolham em
seus templos todas as pessoas possuidoras de faculdades mediúnicas e as auxiliem no
desenvolvimento delas, preparando-as para que futuramente se tornem, também elas os
seus futuros sacerdotes.
A Umbanda tem na mediunidade de incorporação o seu principal mecanismo de prática
religiosa, pois, com seus médiuns bem preparados, assiste seus fiéis, auxilia na resolução
de problemas graves ou corriqueiros, todos tratados com a mesma preocupação e
dedicação espiritual e sacerdotal.
A Umbanda é uma religião espírita e espiritualista. Espírita porque está, em parte,
fundamentada na manifestação dos espíritos guias. E espiritualista porque incorporou
conceitos e práticas espiritualistas (referentes ao mundo espiritual), tais como magias
espirituais e religiosas, culto aos ancestrais Divinos, culto religioso aos espíritos superiores
da natureza, culto aos espíritos elevados ou ascencionados e que retornam como guiaschefes, para auxiliar a evolução das pessoas que freqüentam os templos de Umbanda.
A Umbanda, por ser sincrética, não alimenta em seu seio segregacionismo religioso de
nenhuma espécie e vê as outras religiões como legitimas representantes de Deus. E vê
todas como ótimas vias evolutivas criadas por Ele para acelerarem a evolução da
humanidade.
A Umbanda não adota práticas agressivas de conversão religiosa, pois acha estes
procedimentos uma violência consciencial contra as pessoas, preferindo somente auxiliar
quem adentrar em seus templos. O tempo e o auxílio espiritual desinteressado ou livre de
segundas intenções tem sido os maiores atrativos dos fiéis umbandistas.
A Umbanda crê que sacerdotes que exigem a conversão ou batismo obrigatório de quem
os procuram (pois só assim poderão ser auxiliados por eles e por Deus) com certeza são
movidos por segundas intenções e, mais dia menos dia, as colocarão para quem se
converteu para serem auxiliados por eles. (Veja famosos pastores mercantilistas
eletrônicos ou alguns supostos sacerdotes de cultos que vivem dos boris e dos ebós que
recomendam incisivamente aos seus fiéis, tornando-os totalmente dependentes dessas
práticas caso queiram algum auxílio espiritual ou religioso).
A Umbanda prega que os espíritos elevados (os seus espíritos guias) são dotados de
faculdades e poderes superiores ao senso comum dos encarnados e tem neles um dos
seus recursos religiosos e magísticos, recorrendo a eles em suas sessões de trabalho e
tendo neles um dos seus fundamentos religiosos.
A Umbanda prega que as divindades de Deus (os orixás) são seres Divinos dotados de
faculdades e poderes superiores aos dos espíritos e tem nelas um dos seus fundamentos
religiosos, recomendando o culto a elas e a prática de oferendas como uma das formas de
reverenciá-las, já que são associadas a natureza terrestre ou Divina de tudo o que Deus
criou.
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A Umbanda prega a existência de um Deus único e tem nessa sua crença o seu maior
fundamento religioso, ao qual não dispensa em nenhum momento nos seus cultos
religiosos e, mesmo que reverencie as divindades, os espíritos da natureza e os espíritos
ascencionados (os guias-chefes), não os dissocia D'Ele, o nosso Pai Maior e nosso Divino
Criador..
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Desenvolvimento Mediúnico
Aula 03

As quatro corretes de Umbanda.
Se a Umbanda é uma religião nova, seus valores religiosos fundamentais são ancestrais e
foram herdados de culturas religiosas anteriores ao Cristianismo.
A Umbanda tem na sua base de formação os cultos afros, os cultos nativos, a doutrina
espírita kardecista, a religião católica e um pouco da religião oriental (budismo e
hinduísmo) e também da magia, pois é uma religião magística por excelência o que a
distingue e a honra, porque dentro dos seus templos a magia é combatida e anulada pelos
espíritos que neles se manifestam incorporando nos seus médiuns. Dos elementos
formadores das bases da Umbanda surgiram as sua principais correntes religiosas, as
quais interpretamos assim:
1ª Corrente: Formada pelos espíritos nativos que aqui viviam antes da chegada dos
estrangeiros conquistadores.
Esses espíritos já conheciam o fenômeno da mediunidade de incorporação, pois o
xamanismo multimilenar já era praticado pelos seus pajés em suas cerimônias.
Eles já acreditavam na imortalidade do espírito, na existência do mundo sobrenatural e na
capacidade de “os mortos” interferirem na vida dos encarnados. Também acreditavam na
existência de divindades associadas a aspectos da natureza e da Criação Divina.
Tinham um panteão ao qual temiam, respeitavam e recorriam sempre que se sentiam
ameaçados pela natureza, pelos inimigos ou pelo mundo sobrenatural. Também
acreditavam na existência de espíritos malignos e de demônios infernais, mas sem a
elaboração da religião cristã que aqui se estabeleceu.
2ª Corrente: Os cultos de nação africana, sem contato com os nativos brasileiros, tinham
essas mesmas crenças, só que mais elaboradas e muito bem definidas.
Seus sacerdotes praticavam rituais e magias para equilibrar as influências do mundo
sobrenatural sobre o mundo terreno e também para equilibrar as pessoas.
Acreditavam na imortalidade dos espíritos e no poder deles sobre os encarnados,
chegando mesmo a criar um culto para eles (o culto de egungum dos povos
nigerianos).Também cultuavam os ancestrais por meios de ritos elaboradíssimos e que
perduram até hoje, pois são um dos pilares de suas crenças religiosas.Sua cultura era
transmitida oralmente de pai para filho, na forma de lendas, preservando conhecimentos
muito antigos, como a criação do mundo, dos homens e até eventos análogos ao dilúvio
bíblico.
A Umbanda herdou dos cultos de nação afro o seu vasto panteão Divino e tem no culto às
divindades de Deus um dos seus fundamentos religiosos, tendo desenvolvido rituais
próprios do religamento do encarnado com sua divindade.
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O panteão Divino dos cultos afros era pontificado por um Ser Supremo e povoado por
divindades quês são os executores e manifestadores Dele junto aos seres humanos, assim
como são seus auxiliares Divinos que o ajudaram na concretização do mundo material,
demonstrando-nos que, de forma simples, tinham uma noção exata, ainda que limitada por
fatores culturais, da forma como se nos mostra Deus e seu universo Divino.
3ª Corrente: Formada pelos kardecistas de mesa, que incorporavam espíritos de índios,
de ex-escravos negros, de orientais, etc.
Criaram a corrente denominada “Umbanda Branca”, nos moldes espíritas, mas na qual
aceitavam a manifestação de caboclos, preto-velhos e crianças.
Esta corrente pode ser descrita como um meio termo entre o espiritismo, os cultos nativos
e os afros, pois se fundamenta na doutrina cristã, mas cultua valores religiosos herdados
dos índios e negros. Não abre seus cultos com cantos e atabaques, mas sim com orações
a Jesus Cristo.
As suas sessões são mais próximas dos kardecistas que das umbandistas genuínas, que
usam cantos, palmas e atabaques. Seus membros se identificam como Espíritas de
Umbanda.
4ª Corrente: A magia é comum a toda a humanidade e as pessoas recorrem a ela sempre
que se sentem ameaçadas por fatores desconhecidos ou pelo mundo sobrenatural,
principalmente pela atuação de espíritos malignos e por processos de magia negra ou
negativa.
Dentro da Umbanda, o uso da magia branca ou magia positiva se disseminou de forma tão
abrangente que se tornou parte da religião, sendo impossível separar os trabalhos
religiosos espirituais puros dos trabalhos espirituais mágicos.
Muitas pessoas desconhecem a magia classificada como magia religiosa.
Mas esta nada mais é que a fusão da religião com a magia. Estas são as principais
correntes religiosas e doutrinarias que formam as bases da Umbanda.
E isso sem falarmos do sincretismo religioso, pela qual a religião católica nos forneceu as
suas imagens que, colocadas em nossos altares, facilitaram o processo de transição de
católicos para a Umbanda.
A estrutura religiosa espiritual da Umbanda já está pronta e só falta ser estruturada aqui,
no plano material, para dar-lhe uma feição uniforme, quando seus valores religiosos e seus
fundamentos Divinos serão definitivos, deixando de mudar ao sabor das suas correntes
mais expressivas.
Os mensageiros espirituais nos alertam que esta estruturação deve ser feita de forma lenta
e muito bem pensada. Nós temos certeza de que no futuro a Umbanda terá uma feição
religiosa muito bem definida, pois suas correntes formadoras se unificarão e se
uniformizarão, fortalecendo a Umbanda como religião.
Texto extraído do livro do autor “ Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada - A Religião
dos mistérios - Um hino de amor à vida”
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Desenvolvimento Mediúnico
Aula 04

O que a Umbanda tem a oferecer?

Hoje em dia, quando falamos em religião, os questionamentos são diversos. A principal
questão levantada refere-se à função da mesma nesse início de milênio.
Tentaremos nesse texto, de forma panorâmica, levantar e propor algumas reflexões a esse
respeito, tendo como foco do nosso estudo a Umbanda.
O que a religião e, mais especificamente, a religião de Umbanda, pode oferecer a uma
sociedade pós-moderna como a nossa? Como ela pode contribuir junto ao ser humano em
sua busca por paz interior, desenvolvimento pessoal e auto-realização?
Quais são suas contribuições ou posições nos aspectos sociais, em relação aos grandes
problemas, paradoxos e dúvidas, que surgem na humanidade contemporânea?
Existe uma ponte entre Umbanda e ciência (?) _ algo indispensável e extremamente útil,
nos dias de hoje, a estruturação de uma espiritualidade sadia.
O principal ponto de atuação de uma religião está nos aspectos subjetivos do “eu”.
Antigamente, a religião estava diretamente ligada à lei, aos controles morais e definição de
padrões étnicos de uma sociedade _ vide os dez mandamentos e seu caráter legislativo,
por exemplo. Hoje, mais que um padrão de comportamento, a religião deve procurar
proporcionar “ferramentas reflexivas” ou“direções” para as questões existenciais que
afligem o ser humano.
Em relação a isso, acreditamos ser riquíssimo o potencial de contribuição do universo
umbandista, mas, para tanto, necessitamos que muitas questões, aspectos e interfaces
entre espiritualidade umbandista e outras religiões e ciência sejam desenvolvidos,
contribuindo de forma efetiva para que a religião concretize um pensamento profundo e
integral em relação ao ser humano, assumindo de vez uma postura atual e vanguardista
dentro do pensamento religioso.
Entre essas questões, podemos citar:
Um estudo aprofundado dos rituais umbandistas, não apenas em seus aspectos
“magísticos”, mas também em seus sentidos culturais, psíquicos e sociais. Como uma gira
de Umbanda, através de seus ritos, cantos e danças, envolve-se com o inconsciente das
pessoas? Como podem colaborar para trabalhar aspectos “primitivos” tão reprimidos em
uma sociedade pós-moderna como a nossa? Como os ritos ganham um significado
coletivo, e quais são esses significados? Grandes contribuições a sociologia e a
antropologia podem dar à Umbanda.
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Uma ponte entre as ciências da mente – como a psicanálise, psicologia – e a mediunidade,
utilizando-se da última também como uma forma de explorar e conhecer o inconsciente
humano. Mais do que isso, os aspectos psicoterápicos de uma gira de Umbanda e suas
manifestações tão míticas-arquetípicas.
Ou será que nunca perceberemos como uma gira de “erê”, por exemplo, além do trabalho
espiritual realizado, muitas vezes funciona como uma sessão de psicoterapia em grupo?
A mediunidade como prática de autoconhecimento e porta para momentâneos estados
alterados de consciência que contribuem para o vislumbre e o alcance permanente de
estágios de consciência superiores. Além disso, por que não a prática meditativa dentro da
Umbanda (?) _ prática essa tão difundida pelas religiões orientais e que pesquisas
recentes dentro da neurociência demonstram de forma inequívoca seus benefícios em
relação à saúde física, emocional e mental.
Uma proposta bem fundamentada de integração de corpo-mente-espírito.
Contribuição muito importante tanto em relação ao bem estar do indivíduo, como também
dentro da medicina, visto que a OMS (Organização Mundial da Saúde) hoje admite que as
doenças tenham como causas uma série de fatores dentro de um paradigma bio-psíquicosocial caminhando para uma visão ainda mais holística, uma visão bio-psíquico-sócioespiritual.
O estudo comparativo entre religiões, com uma proposta de tolerância e respeito as mais
diversas tradições. Por seu caráter sincrético, heterodoxo e anti-fundamentalista, a
Umbanda tem um exemplo prático de paz as inúmeras questões de conflitos étnicoreligiosos que existem ao redor do mundo.
A liberdade de pensamento e de vida que a Umbanda dá as pessoas também deveria ser
mais difundido, visto que isso se adapta muito bem ao modelo de espiritualidade que surge
como tendência nesse começo de século XXI.
Parece-nos que a Umbanda há muito tempo deixou de lado a velha ortodoxia religiosa de
“um único pastor e único rebanho”, para uma visão heterodoxa de se pensar
espiritualidade, onde ela assume diversas formas de acordo com o estágio de
desenvolvimento consciencial de cada pessoa, o que vem de encontro – por exemplo com
as idéias universalistas de Swami Vivekananda e seu discurso de “uma Verdade/Religião
própria para cada pessoa na Terra”. E a Umbanda, assim como muitas outras religiões,
pode sim desenvolver essa multiplicidade na unidade.
O resgate do sagrado na natureza e o respeito ao planeta como um grande organismo
vivo. Na antiga tradição yorubana tínhamos um Orixá chamado Onilé, que representava a
Terra planeta, a mãe Terra.
Mesmo que seu culto não tenha se preservado, tanto nos candomblés atuais como na
Umbanda, através de seus outros “irmãos” Orixás, o culto a natureza é preservado e, em
uma época crítica em termos ecológicos, a visão sagrada do planeta, dos mares, dos rios,
das matas, dos animais, etc - ganha uma importância ideológica muito grande e dota a
espiritualidade umbandista de uma consciência ecológica necessária.
O desenvolvimento de uma mística dentro da Umbanda, onde elementos pré-pessoais
como os mitos e o pensamento mágico-animista, possam ser trabalhados dentro da
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racionalidade, levando até mesmo ao desenvolvimento de aspectos transpessoais,
transracionais e trans-éticos dentro da religião.
A identificação do médium em transe com o Todo através do Orixá, a trans-ética que deve
reger os trabalhos magísticos de Umbanda, os insights e a lucidez verdadeira que levam a
mente para picos além da razão e do alcance da linguagem, o fim da ilusão dualista para
uma real compreensão monista através da iluminação, são exemplos de aspectos
transpessoais que podem ser (e faltam ser) desenvolvidos dentro da religião.
Os aspectos culturais, afinal Orixá é cultura, as entidades de Umbanda são cultura o
sincretismo umbandista é cultura. Umbanda é cultura e é triste perceber o descaso, seja de
pessoas não adeptas, como de umbandistas, que simplesmente não compreendem a
importância cultural da Umbanda e da herança afro-indígena na construção de uma
identidade nacional. A arte em suas mais variadas expressões tem na Umbanda um rico
universo de inspiração.
Cabe a ela apoiar e desenvolver mais aspectos de sua arte sacra.
Essas são, ao nosso entendimento, algumas das “questões-desafios” que a Umbanda tem
pela frente, principalmente por ser uma religião nova, estabelecendo-se em um mundo
extremamente multifacetado como o nosso. Muito mais poderia e com certeza deve ser
discutido e desenvolvido dentro dela.
Apenas por essa introdução já se pode perceber a complexidade da questão e como é
impossível ter uma resposta definitiva a respeito de tudo isso. Muitos podem achar que o
que aqui foi dito esteja muito distante da realidade dos terreiros.
Mas acreditamos que a discussão é pertinente, principalmente devido ao centenário, onde
muito mais que festas, deveríamos aproveitar esse momento para uma maior aproximação
de ideais e pessoas, além de uma sólida estruturação do pensamento umbandista.
Esperamos em outros textos abordar de forma mais profunda e propor algumas idéias a
respeito das questões e relações aqui levantas.
Esperamos também que outros umbandistas desenvolvam esses ou outros aspectos que
acharem relevantes e caminhemos juntos em busca de uma espiritualidade sadia, integral
e lúcida.
Para que estudar a Umbanda.
Para que estudar a Umbanda, porque se preocupar com a tal da Reforma íntima?
Alguns terreiros descartam a intenção e possibilidade de estudo e conhecimento da
Umbanda. Descartam também o estudo da religiosidade e do autoconhecimento assim
como da reforma íntima, sugerem que quem deve ser evoluído é o guia e não o médium,
que a esse cabe apenas emprestar o corpo como “aparelho” de produtividade da
espiritualidade.
Nós respeitamos a opinião e o trabalho de cada casa, de cada terreiro, mas não é nisso
que acreditamos. Há um ditado popular que diz: “É pelos frutos que se conhece a árvore”.
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Quanto mais moralmente evoluído, quanto mais conhecedor e praticante do evangelho de
nosso Mestre Jesus (Oxalá), mais afinado com o plano espiritual superior e mais
assessorado por guias de luz será o médium, fruto de um trabalho sério e árduo de
dedicação e reforma íntima.
Não se trata de conhecer os trabalhos que serão feitos, as ervas e orações que serão
realizadas, mas sim de se conhecer intimamente o seu verdadeiro Eu, seu Eu Divino, o
que nos aproxima com Oxalá.
A tecnologia, e a evolução nos remetem a um futuro de conhecimento, dedicação e
reflexão, a tradição deve ser mantida, junto com a respeitabilidade e o amor, mas de uma
forma nova atualizada focada no “novo homem”, no ser liberto da fé irracional, do
separatismo, do fanatismo e da mistificação.

15

Colégio Tenda de Umbanda – Apostila: Desenvolvimento Mediúnico – Ensino Religioso

Material de Apoio – Leitura Necessária e Obrigatória.
Desenvolvimento Mediúnico.

As Umbandas dentro da Umbanda
Após pouco mais de 100 anos de fundação da Umbanda pelo Caboclo das Sete
Encruzilhadas, essa religião cresceu e se diversificou, dando origem a diferentes vertentes
que têm a mesma essência por base: a manifestação dos espíritos para a caridade.
O surgimento dessas diferentes vertentes é conseqüência do grau com que as
características de outras práticas religiosas e/ou místicas foram absorvidas pela Umbanda
em sua expansão pelo Brasil, reforçando o sincretismo que a originou e que ainda hoje é
sua principal marca.
Embora essa classificação tenha sido elaborada por mim (ela não é fruto de um consenso
entre os umbandistas e nem é adotada por outros estudiosos da religião), a mesma revelase uma forma útil de condensar as diferentes práticas existentes, possibilitando um melhor
estudo das mesmas.
Umbanda Branca e Demanda:
Outros nomes: É também conhecida como: Alabanda; Linha Branca de Umbanda e
Demanda; Umbanda Tradicional; Umbanda de Mesa Branca; Umbanda de Cáritas; e
Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas.
Origem: É a vertente fundamentada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, por Pai Antônio
e Orixá Malê, através do seu médium, Zélio Fernandino de Morais (10/04/1891 –
03/10/1975), surgida em São Gonçalo, RJ, em 16/11/1908, com a fundação da Tenda
Espírita Nossa Senhora da Piedade.
Foco de divulgação: O principal foco de divulgação dessa vertente é a Tenda Espírita
Nossa Senhora da Piedade.
Orixás: Considera que orixá é um título aplicado a espíritos que alcançaram um elevado
patamar na hierarquia espiritual, os quais representam, em missões especiais, de prazo
variável, o alto chefe de sua linha.
É pelos seus encargos comparáveis a um general: ora incumbido da inspeção das
falanges, ora encarregado de auxiliar a atividade de centros necessitados de amparo, e,
nesta hipótese fica subordinado ao guia geral do agrupamento a que pertencem tais
centros.
Acredita que existam 126 orixás, distribuídos em 06 linhas espirituais de trabalho.
Os altos chefes de cada uma dessas seis linhas recebem o nome de um orixá nagô,
embora não sejam entendidos como nas tradições africanas, existindo uma forte
vinculação deles aos santos católicos.
Linhas de trabalho: Considera a existência de sete linhas de trabalho: de Oxalá (onde inclui
os espíritos que se apresentam como Crianças), de Iemanjá, de Ogum, de Oxóssi, de
Xangô, de Iansã e de Santo ou das Almas (onde inclui as almas recém-desencarnadas, os
exus coroados, os exus batizados e as entidades auxiliares).
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Entidades: Os trabalhos são realizados principalmente por Caboclos(as), Pretos(as)
Velhos(as) e Crianças e não há giras para Boiadeiros, Baianos, Ciganos, Malandros, Exus
e Pombagiras.
Ritualística: A roupa branca é a única vestimenta usada pelos médiuns durante as giras e
encontra-se o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas e pontos
riscados nos trabalhos, porém os atabaques não são utilizados nas cerimônias.
Livros doutrinários: Esta vertente usa os seguintes livros como principais fontes
doutrinárias: “O livro dos espíritos”; “O livro dos médiuns”; “O evangelho segundo o
Espiritismo”; e “O Espiritismo, a magia e as sete linhas de Umbanda”.
Umbanda Kardecista:
Outros nomes: É também conhecida como: Umbanda de Mesa Branca; Umbanda Branca;
e Umbanda de Cáritas.
Origem: É a vertente com forte influência do Espiritismo, geralmente praticada em centros
espíritas que passaram a desenvolver giras de Umbanda junto com as sessões espíritas
tradicionais. É uma das mais antigas vertentes, porém não existe registro da data e do
local inicial em que começou a ser praticada.
Foco de divulgação: Não existe um foco principal de divulgação dessa vertente na
atualidade.
Orixás: Nesta vertente não existe o culto aos Orixás nem aos santos católicos.
Linhas de trabalho: Nesta vertente não é utilizada essa forma de agrupar as entidades.
Entidades: Os trabalhos de Umbanda são realizados apenas por Caboclos(as), Pretos(as)
Velhos(as) e, mais raramente, Crianças.
Ritualística: A roupa branca é a única vestimenta usada pelos médiuns durante as giras e
não são encontrados o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas e
atabaques.
Livros doutrinários: Esta vertente usa os seguintes livros como principais fontes
doutrinárias: “O livro dos espíritos”; “O livro dos médiuns”; “O evangelho segundo o
Espiritismo”; “O céu e o inferno”; e “A gênese”.
Umbanda Mirim:
Outros nomes: É também conhecida como: Aumbandã; Escola da Vida; Umbanda Branca;
Umbanda de Mesa Branca; e Umbanda de Cáritas.
Origem: É a vertente fundamentada pelo Caboclo Mirim através do seu médium Benjamin
Gonçalves Figueiredo (26/12/1902 – 03/12/1986), surgida no Rio de Janeiro, RJ, em
13/03/1924, com a fundação da Tenda Espírita Mirim.
Foco de divulgação: Os principais focos de divulgação dessa vertente são: a Tenda
Espírita Mirim (matriz e filiais); e o Primado de Umbanda, fundado em 1952.
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Orixás: Nesta vertente não existe o culto aos santos católicos e os Orixás foram
reinterpretados de maneira totalmente distinta das tradições africanas, não havendo
nenhuma vinculação dos mesmos com elas. Considera a existência de nove Orixás: Oxalá,
Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaiê, Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã.
Linhas de trabalho: Considera a existência de sete linhas de trabalho: de Oxalá, de
Iemanjá (onde inclui Iemanjá, Oxum, Iansã, Nanã), de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, do
Oriente (onde agrupa as entidades orientais) e de Yofá (onde agrupa os Pretos-Velhos e
as Pretas-Velhas).
Entidades: Os trabalhos são realizados principalmente por Caboclos(as), Pretos(as)Velhos(as) e Crianças e não há giras para Exus e Pombagiras, uma vez que estes últimos
não são considerados trabalhadores da Umbanda e sim da Quimbanda.
Ritualística: A roupa branca com pontos riscados bordados é a única vestimenta usada
pelos médiuns durante as giras e encontra-se o uso de fumo, defumadores e a imagem de
Jesus Cristo nos trabalhos, porém as guias, velas, bebidas, atabaques e demais imagens
não são usados nas cerimônias, havendo o uso de termos de origem tupi para designar o
grau dos médiuns nelas.
Livros doutrinários: Esta vertente usa os seguintes livros como principais fontes
doutrinárias: “Okê, Caboclo”; “O livro dos espíritos”; “O livro dos médiuns”; e “O evangelho
segundo o Espiritismo”.
Umbanda Popular:
Outros nomes: É também conhecida como: Umbanda Cruzada; e Umbanda Mística.
Origem: É uma das mais antigas vertentes, fruto da umbandização de antigas casas de
Macumbas, porém não existe registro da data e do local inicial em que começou a ser
praticada.
É a vertente mais aberta a novidades, podendo ser comparada, guardada as devidas
proporções, com o que alguns estudiosos da religião identificam como uma característica
própria da religiosidade das grandes cidades do mundo ocidental na atualidade, onde os
indivíduos escolhem, como se estivessem em um supermercado, e adotam as práticas
místicas e religiosas que mais lhe convêm, podendo, inclusive, associar aquelas de duas
ou mais religiões.
Foco de divulgação: Não existe um foco principal de divulgação dessa vertente na
atualidade, uma vez que não existe uma doutrina comum em seu interior. Entretanto, é a
vertente mais difundida em todo o país.
Orixás: Nesta vertente encontra-se um forte sincretismo dos santos católicos com os
Orixás, associados a um conjunto de práticas místicas e religiosas de diversas origens
adotadas pela população em geral, tais como: rezas, benzimentos, simpatias, uso de
cristais, incensos, patuás e ervas para o preparo de banhos de purificação e chás
medicinais. Considera a existência de dez Orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaiê,
Iemanjá, Oxum, Iansã, Nanã e Ibejis. Em alguns lugares também são cultuados mais dois
Orixás: Ossaim e Oxumaré.
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Linhas de trabalho: Existem três versões para as linhas de trabalho nesta vertente:
Na mais antiga, são consideradas a existência de sete linhas de trabalho: de Oxalá (onde
inclui as Crianças), de Iemanjá (onde inclui Iemanjá, Oxum, Nanã), de Ogum, de Oxóssi,
de Xangô (onde inclui Xangô e Iansã), do Oriente (onde agrupa as entidades orientais) e
das Almas (onde agrupa os Pretos-Velhos e as Pretas-Velhas);Na intermediária, também
são consideradas a existência de sete linhas de trabalho: de Oxalá, de Iemanjá (onde
inclui Iemanjá, Oxum, Nanã), de Ogum, de Oxóssi, de Xangô (onde inclui Xangô e Iansã),
das Crianças e das Almas (onde agrupa os Pretos-Velhos e as Pretas-Velhas);Na mais
recente, são consideradas como linha de trabalho cada tipo de entidade: de Caboclos(as),
de Pretos(as)-Velhos(as), de Crianças, de Baianos(as), etc.
Entidades: Os trabalhos são realizados por diversas entidades: Caboclos(as), Pretos(as)Velhos(as), Crianças, Boiadeiros, Baianos(as), Marinheiros, Sereias, Ciganos(as), Exus,
Pombagiras, Exus-Mirins e Malandros(as).
Ritualística: Embora a roupa branca seja a vestimenta principal dos médiuns, essa vertente
aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso de
complementos (tais como capas e cocares) e de instrumentais próprios (espada, machado,
arco, lança, etc.). Nela encontra-se o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas,
bebidas, cristais, incensos, pontos riscados e atabaques nos trabalhos.
Livros doutrinários: Esta vertente não possui um livro específico como fonte doutrinária.
Umbanda Omolocô:
Outros nomes: É também conhecida como Umbanda Traçada.
Origem: É fruto da umbandização de antigas casas de Omolocô, porém não existe registro
da data e do local inicial em que começou a ser praticada. Começou a ser fundamentada
pelo médium Tancredo da Silva Pinto (10/08/1904 – 01/09/1979) em 1950, no Rio de
Janeiro, RJ.
Foco de divulgação: Os principais focos de divulgação dessa vertente são: os noves livros
escritos por Tancredo da Silva Pinto; as tendas criadas por seus iniciados; e o livro
“Umbanda Omolocô”, escrito por Caio de Omulu.
Orixás: Nesta vertente encontra-se um forte sincretismo dos Orixás com os santos
católicos, sendo que aqueles estão vinculados às tradições africanas, principalmente as do
Omolocô. Considera a existência de nove Orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaiê,
Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã.
Linhas de trabalho: Considera como linha de trabalho cada tipo de entidade: de
Caboclos(as), de Pretos(as)-Velhos(as), de Crianças, de Baianos, etc.
Entidades: Os trabalhos são realizados por diversas entidades: Falangeiros de Orixá,
Caboclos(as), Pretos(as)-Velhos(as), Crianças, Boiadeiros, Baianos(as), Marinheiros,
Sereias, Ciganos(as), Exus, Pombagiras e Malandros(as).
Ritualística: Embora a roupa branca seja a vestimenta principal dos médiuns, essa vertente
aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso de
complementos (tais como capas e cocares) e de instrumentais próprios (espada, machado,
arco, lança, etc.). Nela encontra-se o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas,
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bebidas, cristais, incensos, pontos riscados e atabaques nos trabalhos. Nesta vertente
também são utilizadas algumas cerimônias de iniciação e avanço de grau semelhantes à
forma como são realizadas no Omolocô, incluindo o sacrifício de animais.
Livros doutrinários: Esta vertente usa os seguintes livros como principais fontes
doutrinárias: “A origem de Umbanda”; “As mirongas da Umbanda”; “Cabala Umbandista”;
“Camba de Umbanda”; “Doutrina e ritual de Umbanda”; “Fundamentos da Umbanda”;
“Impressionantes cerimônias da Umbanda”; “Tecnologia ocultista de Umbanda no Brasil”; e
“Umbanda: guia e ritual para organização de terreiros”.
Umbanda Almas e Angola:
Outros nomes: É também conhecida como Umbanda Traçada.
Origem: É fruto da umbandização de antigas casas de Almas e Angola, porém não existe
registro da data e do local inicial em que começou a ser praticada.
Foco de divulgação: Não existe um foco principal de divulgação dessa vertente na
atualidade, uma vez que não existe uma doutrina comum em seu interior.
Orixás: Nesta vertente encontra-se um forte sincretismo dos Orixás com os santos
católicos, sendo que aqueles estão vinculados às tradições africanas, principalmente as do
Almas e Angola. Considera a existência de nove Orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô,
Obaluaiê, Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã.
Linhas de trabalho: Considera a existência de sete linhas de trabalho: de Oxalá, do Povo
d’Água (onde inclui Iemanjá, Oxum, Nanã e Iansã), de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, das
Beijadas (onde agrupa as Crianças) e das Almas (onde inclui Obaluaiê e agrupa os PretosVelhos e as Pretas-Velhas).
Entidades: Os trabalhos são realizados por diversas entidades: Falangeiros de Orixá,
Caboclos(as), Pretos(as)-Velhos(as), Crianças, Boiadeiros, Baianos(as), Marinheiros, Exus
e Pombagiras.
Ritualística: Embora a roupa branca seja a vestimenta principal dos médiuns, essa vertente
aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso de
complementos (tais como capas e cocares) e de instrumentais próprios (espada, machado,
arco, lança, etc.). Nela encontra-se o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas,
bebidas, cristais, incensos, pontos riscados e atabaques nos trabalhos. Nesta vertente
também são utilizadas algumas cerimônias de iniciação e avanço de grau semelhantes à
forma como são realizadas no Almas e Angola, incluindo o sacrifício de animais.
Livros doutrinários: Esta vertente não possui um livro específico como fonte doutrinária.
Umbandomblé:
Outros nomes: É também conhecida como Umbanda Traçada.
Origem: É fruto da umbandização de antigas casas de Candomblé, notadamente as de
Candomblé de Caboclo, porém não existe registro da data e do local inicial em que
começou a ser praticada. Em alguns casos, o mesmo pai-de-santo (ou mãe-de-santo)
celebra tanto as giras de Umbanda quanto o culto do Candomblé, porém em sessões
diferenciadas por dias e horários.
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Foco de divulgação: Não existe um foco principal de divulgação dessa vertente na
atualidade.
Orixás: Nesta vertente existe um culto mínimo aos santos católicos e os Orixás são
fortemente vinculados às tradições africanas, principalmente as da nação Ketu, podendo
inclusive ocorrer a presença de outras entidades no panteão que não são encontrados nas
demais vertentes da Umbanda (Oxalufã, Oxaguiã, Ossain, Obá, Ewá, Logun-Edé,
Oxumaré).
Linhas de trabalho: Considera como linha de trabalho cada tipo de entidade: de
Caboclos(as), de Pretos(as)-Velhos(as), de Crianças, de Baianos, etc.
Entidades: Os trabalhos são realizados por diversas entidades: Falangeiros de Orixá,
Caboclos(as), Pretos(as)-Velhos(as), Crianças, Boiadeiros, Baianos(as), Marinheiros,
Sereias, Ciganos(as), Exus, Pombagiras e Malandros(as).
Ritualística: Embora a roupa branca seja a vestimenta principal dos médiuns, essa vertente
aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso de
complementos (tais como capas e cocares) e de instrumentais próprios (espada, machado,
arco, lança, etc.). Nela encontra-se o uso de guias, imagens dos Orixás na representação
africana, fumo, defumadores, velas, bebidas e atabaques nos trabalhos. Nesta vertente
também são utilizadas algumas cerimônias de iniciação e avanço de grau semelhantes à
forma como são realizadas nos Candomblés, incluind o sacrifício de animais, podendo ser
encontrado, também, curimbas cantadas em línguas africanas (banto ou iorubá).
Livros doutrinários: Esta vertente não possui um livro específico como fonte doutrinária.
Umbanda Eclética Maior:
Outros nomes: Não possui.
Origem: É a vertente fundamentada por Oceano de Sá (23/02/1911 – 21/04/1985), mais
conhecido como mestre Yokaanam, surgida no Rio de Janeiro, RJ, em 27/03/1946, com a
fundação da Fraternidade Eclética Espiritualista Universal.
Foco de divulgação: Os principais focos de divulgação dessa vertente são a sede da
fraternidade e suas regionais.
Orixás: Nesta vertente existe uma forte vinculação dos Orixás aos santos católicos, sendo
que aqueles foram reinterpretados de maneira totalmente distinta das tradições africanas,
não havendo nenhuma vinculação dos mesmos com elas. Considera a existência de pelo
menos nove
Orixás: Oxalá, Ogum, Ogum de Lei, Oxóssi, Xangô, Xangô-Kaô, Yemanjá, Ibejês e Yanci,
sendo que um deles não existe nas tradições africanas (Yanci) e alguns deles seriam
considerados manifestações de um Orixá em outras vertentes (Ogum de Lei/Ogum e
Xangô-Kaô/Xangô).
Linhas de trabalho: Considera a existência de sete linhas de trabalho, fortemente
associadas a santos católicos: de São Jorge (Ogum), de São Sebastião (Oxóssi), de São
jerônimo (Xangô), de São João Batista (Xangô-Kaô), de São Custódio (Ibejês), de Santa
Catarina de Alexandria (Yanci) e São Lázaro (Ogum de Lei).
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Entidades: Os trabalhos são realizados principalmente por Caboclos(as), Pretos(as)Velhos(as), e Crianças.
Ritualística: A roupa branca é a vestimenta usada pelos médiuns durante as giras e
encontra-se o uso de uma cruz, um quadro com o rosto de Jesus Cristo, velas, porém os
atabaques, as guias, as bebidas e fumo não são utilizados nas cerimônias.
Livros doutrinários: Esta vertente usa os seguintes livros como principais fontes
doutrinárias: “Evangelho de Umbanda”; “Manual do instrutor eclético universal”; “Yokaanam
fala à posteridade”; e “Princípios fundamentais da doutrina eclética”.
Aumbhandã:
Outros nomes: É também conhecida como: Umbanda Esotérica; Aumbhandan; Conjunto
de Leis Divinas; Senhora da Luz Velada; e Umbanda de Pai Guiné.
Origem: É a vertente fundamentada por Pai Guiné de Angola através do seu médium
Woodrow Wilson da Matta e Silva, também conhecido com mestre Yapacani (28/06/1917 –
17/04/1988), surgida no Rio de Janeiro, RJ, em 1956, com a publicação do livro “Umbanda
de todos nós”. Sua doutrina é fortemente influenciada pela Teosofia, pela Astrologia, pela
Cabala e por outras escolas ocultistas mundiais e baseada no instrumento esotérico
conhecido como Arqueômetro, criado por Saint Yves D’Alveydre e com o qual se acredita
ser possível conhecer uma linguagem oculta universal que relaciona os símbolos
astrológicos, as combinações numerológicas, as relações da cabala e o uso das cores.
Foco de divulgação: Os principais focos de divulgação dessa vertente são: os noves livros
escritos por Matta e Silva; e as tendas e ordens criadas por seus discípulos.
Orixás: Nesta vertente não existe o culto aos santos católicos e os Orixás foram
reinterpretados de maneira totalmente distinta das tradições africanas, não havendo
nenhuma vinculação dos mesmos com elas. Considera a existência de sete Orixás:
Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yemanjá, Yori, Yorimá, sendo que dois deles não existem
nas tradições africanas (Yori e Yorimá).
Linhas de trabalho: Considera a existência de sete linhas de trabalho, que recebem o
nome dos Orixás: de Oxalá, de Yemanjá, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, de Yori (onde
agrupa as Crianças) e de Yorimá (onde agrupa os Pretos-Velhos e as Pretas-Velhas).
Entidades: Os trabalhos são realizados somente por Caboclos(as), Pretos(as)-Velhos(as),
Crianças e Exus, sendo que estes últimos não são considerados trabalhadores da
Umbanda e sim da Quimbanda.
Ritualística: A roupa branca é a vestimenta usada pelos médiuns durante as giras e
encontra-se o uso de guias feitas de elementos naturais, um quadro com o rosto de Jesus
Cristo, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais e tábuas com ponto riscado nos
trabalhos, porém os atabaques não são utilizados nas cerimônias.
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Material de Apoio – Leitura Necessária e Obrigatória.
Desenvolvimento Mediúnico.

Conhecendo a História do hino da Umbanda:
Para entender a Música vamos conhecer a história de seu autor, José Manuel Alves.
Nascido em 05 de Agosto de 1907 em Monção, Portugal, cego de nascença, 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, veio para o Brasil, residir no interior do
estado de São Paulo. No mesmo ano, mudou-se para a capital paulista posteriormente.
Ingressou 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 do tempo, 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.
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.
Sua ligação com a Umbanda foi estabelecida, no início da década de 60, quando, em
busca de sua cura foi procurar a ajuda no Centro Espírita de Umbanda do Caboclo das
Sete Encruzilhadas, entidade do médium Zélio de Morais, seu fundador.
Embora não tenha conseguido sua cura porque, segundo consta, sua cegueira era de
origem cármica, 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 os olhos do espírito,
no encontro da mente com o coração …
O Hino foi apresentado ao Caboclo das Sete Encruzilhadas que após a sua aprovação
resolveu apresentá-lo através de seu médium, 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.
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Podemos entender que através de suas entre linhas o Hino da Umbanda é fruto de um
Amor muito grande oriundo de uma Fé profunda, daquelas obtidas com a "Humildade" e a
"Resignação" ante ao Conjunto de Leis do Pai Maior.
Vamos prestar então nossa Homenagem, agradecendo a Deus e ao Mestre Oxalá, a
oportunidade de poder cantar este Hino e propagar ao mundo a nossa querida Umbanda e
ao seu autor, José Manuel Alves, que mostrou com este Hino que a Umbanda traz consigo
a Luz Divina, que atravessa todos os obstáculos e é capaz de iluminar a existência de
cada um de nós!
O HINO DA UMBANDA:
Refletiu a luz divina com todo seu esplendor é do reino de Oxalá Onde há paz e amor Luz
que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio, de Aruanda Para todos iluminar
A Umbanda
É paz e amor É um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida e a grandeza nos
conduz. Avante filhos de fé, Como a nossa lei não há, Levando ao mundo inteiro A
Bandeira de Oxalá ! Levando ao mundo inteiro A Bandeira de Oxalá !
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Material de Apoio – Leitura Necessária e Obrigatória.
Desenvolvimento Mediúnico.

É para ler, hein! Leia atentamente... Não há o que comentar. Estou ainda refletindo... E
tenho certeza que isso calará em você também... Pela sua sensibilidade...
Você diz eu te amo?
Dois irmãozinhos brincavam em frente de casa, jogando bolinhas de gude.
Quando Júlio, o menino mais novo, disse ao irmão Ricardo: - Meu querido irmão, eu te
amo muito e nunca quero me separar de você! Ricardo, sem dar muita importância ao que
Júlio disse, pergunta: - O que deu em você moleque?
Que conversa besta é essa de amar? Quer calar a boca e continuar jogando?
E os dois continuaram jogando a tarde inteira até anoitecer. À noite, o senhor Jacó, pai
dos garotos, chegou do trabalho.
Estava exausto e muito mal humorado, pois não havia conseguido fechar um negócio
importante. Ao entrar, Jacó olhou para Júlio, que sorriu para o pai e disse: - Olá Papai, eu
te amo muito e não quero nunca me separar do senhor! Jacó, no auge de seu mau humor
e stress, disse: - Júlio, estou exausto e nervoso. Então, por favor, não me venha com
besteiras! Com as palavras ásperas do pai, Júlio ficou magoado e foi chorar no cantinho do
quarto.
Dona Joana, mãe dos garotos, sentindo a falta do filho foi procurá-lo pela casa, até que o
encontrou no cantinho do quarto com os olhinhos cheios de lágrimas.
Dona Joana, espantada, começou a enxugar as lágrimas do filho. E perguntou:
O que foi Júlio? Por que choras? Júlio olhou para a mãe, com uma expressão triste e lhe
disse:
É Mamãe, eu te amo muito e não quero nunca me separar da senhora! Dona Joana sorriu
para o filho e lhe disse: - Meu amado filho, ficaremos sempre juntos! Júlio sorriu, deu um
beijo na mãe e foi deitar-se.
No quarto do casal, ambos se preparando para se deitar, Dona Joana pergunta para seu
marido Jacó: - Jacó, o Júlio está muito estranho hoje, não acha?
Jacó, muito estressado com o trabalho, disse à esposa: - Esse moleque só está querendo
chamar a atenção...
Deita e dorme mulher! Então, todos se recolheram e todos dormiam sossegados. Às duas
horas da manhã, Júlio se levanta e vai ao quarto de seu irmão Ricardo e fica observando-o
dormir...
Ricardo, incomodado com a claridade, acorda e grita com Júlio: - Seu louco, apaga essa
luz e me deixa dormir!
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Júlio, em silêncio, obedeceu ao irmão, apagou a luz e se dirigiu ao quarto dos pais...
Chegando lá, acendeu a luz e ficou observando seu pai e sua mãe dormirem.
O senhor Jacó acordou e perguntou ao filho: - O que aconteceu Júlio?
Júlio, em silêncio, só balançou a cabeça em sinal negativo, respondendo ao pai que nada
havia ocorrido.
Daí o senhor Jacó, irritado, perguntou ao Júlio: - Então, o que foi moleque?
Júlio continuou em silêncio. Jacó, já muito irritado, berrou com Júlio: - Então vai dormir seu
doente! Júlio apagou a luz do quarto, dirigiu-se ao seu quarto e se deitou.
Na manhã seguinte todos se levantaram cedo. O senhor Jacó iria trabalhar, a dona Joana
levaria as crianças à escola.
E Ricardo e Júlio... Mas Júlio não se levantou. Então, o senhor Jacó, que já estava muito
irritado com Júlio, entrou bufando no quarto do garoto e gritou: - Levanta, seu moleque
vagabundo!
Júlio nem se mexeu.
Então, Jacó avança sobre o garoto e puxa com força o cobertor do menino com o braço
direito levantado, pronto para lhe dar uma tapa, quando percebe que Júlio estava com os
olhos fechados, e que estava pálido.
Jacó, assustado, colocou a mão sobre o rosto de Júlio e pôde notar que seu filho estava
gelado. Desesperado, Jacó gritou, chamando a esposa e o filho Ricardo, para verem o que
havia acontecido com Júlio... Infelizmente o pior.
Júlio estava morto e sem qualquer motivo aparente. Dona Joana, desesperada, abraçou o
filho morto e não conseguia nem respirar de tanto chorar.
Ricardo, desconsolado, segurou firme a mão do irmão e só tinha forças para chorar
também.
Jacó, em desespero, soluçando e com os olhos cheios de lágrimas, percebeu que havia
um papelzinho dobrado nas pequenas mãos de Júlio. Jacó, então, pegou o pequeno
pedaço de papel.
E havia algo escrito com a letra de Júlio. –
“Outra noite Deus veio falar comigo através de um sonho”. Disse a mim que, apesar de
amar minha família e de ela me amar, teríamos que nos separar. Eu não queria isso, mas
Deus me explicou que seria necessário. Não sei o que vai acontecer, mas estou com muito
medo. Gostaria que ficasse clara apenas uma coisa: - Ricardo, não se envergonhe de
amar seu irmão. - Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. - Papai, o senhor de tanto
trabalhar se esqueceu de viver. - Eu amo todos vocês!
Quantas vezes não temos tempo para parar e amar, e receber o amor que nos é ofertado?
Talvez quando acordarmos possa ser tarde demais...
Mas ainda há tempo!
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O que é Religião.
(por Alexandre Cumino)

Uma das formas de definir religião é ir direto ao significado da palavra, do latim, religare,
que tem o sentido de religar-se a DEUS. Logo um entendimento teológico da mesma é
propiciar um encontro ou reencontro com DEUS.
Mas, o que pode parecer simples é, no entanto, complexo, afinal há formas muito variadas
de religião e até algumas, como o budismo e jainismo, em que nada se refere a DEUS, são
praticamente religiões ateístas.
Partindo desse ponto de vista, a definição de religar-se, embora seja muito interessante
não expressa todas as dimensões que as diversas religiões encerram em si mesmas. Por
se tratar de algo indissociável ao ser humano, como produto cultural e social, recorremos
às ciências humanas para melhor compreender o fenômeno em suas múltiplas formas de
expressão.
Desde que o homem habita este mundo há religião, o próprio homo sapiens é considerado
um homo relligiosos, apesar de reconhecermos o quanto a religião faz parte de nossas
vidas, ela já passou por um período de “trevas”; justamente no período em que surge o
iluminismo. É quando surge o mundo moderno, pós-revolução francesa, que o homem se
voltará a um racionalismo cientificista que nega o valor da religião. No séc. XIX, Augusto
Conte torna-se o precursor do positivismo declarando que religião seria substituída pela
ciência, pois no futuro esta teria as repostas para as inquietações humanas buscadas no
mundo teológico. E assim como os períodos mitológicos e mágicos já haviam sido
superados pelo religioso e este também seria ultrapassado, declarando sua inutilidade.
Religião tal qual se conhece seria uma pseudossolução para pseudoproblemas.
Nos passos de Conte viriam Nietzsche declarando a morte de Deus, Freud considerando
religião uma ilusão, algo infantil, e Marx que afirmaria ser o suspiro dos oprimidos, ópio do
povo. Cientistas promoveram uma nova inquisição na qual só tem valor o que pode ser
observado, experimentado e mensurado dentro do método científico.
Em meio a tanto ceticismo, Jung oferece um contraponto às ideias de Freud,
demonstrando a importância das questões religiosas na vida do ser, apresentado o erro da
aplicação do método científico para negar o valor que possui a religião na vida e na psique
humana:
O conflito surgido entre ciência e religião no fundo não passa de um mal-entendido entre
as duas. O materialismo científico introduziu apenas uma nova hipótese, e isto constitui um
pecado intelectual. Ele deu um nome novo ao princípio supremo da realidade, pensando,
com isto, haver
criado algo de novo e destruído algo de antigo. Designar o princípio do ser como Deus,
matéria, energia, ou o quer que seja, nada cria de novo. Troca-se apenas de símbolo.1
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Religião faz parte de uma realidade subjetiva do ser, o que não pode ser mensurado, já
que as ciências naturais se ocupam da realidade objetiva. Buscamos no método científico
respostas de como funciona a realidade física, no entanto, o mesmo é insuficiente para dar
sentido a esta realidade. Para entender melhor esta dinâmica humana do ente que busca
respostas além de si mesmo é que se abriu campo nas ciências humanas, com fim de
entender a experiência religiosa em suas diversas dimensões.O pai da sociologia, Émile
Durkheim, em sua obra clássica, As Formas Elementares de Vida Religiosa, faz
considerações importantes sobre o que vem a ser religião:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Jung. Psicologia e Religião Oriental. 5. ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 1991. p.03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Não há, pois, no fundo, religiões que sejam falsas. Todas são verdadeiras à sua maneira:
todas respondem, ainda que de maneiras diferentes, a determinadas condições da vida
humana
A conclusão geral deste livro é que a religião é coisa eminentemente social
Para aquele que vê na religião apenas manifestação natural da atividade humana, todas as
religiões são instrutivas, sem nenhuma espécie de exceção, pois todas exprimem o
homem à sua maneira e podem assim ajudar a melhor compreender esse aspecto da
nossa natureza Uma noção que geralmente é considerada como característica de tudo
aquilo que é religioso é a de sobrenatural. Com esse termo entende-se toda ordem de
coisas que vai além do alcance no nosso entendimento; o sobrenatural é o mundo do
mistério, do incognoscível, do incompreensível
Max Muller via em toda religião “um esforço para conceber o inconcebível, para exprimir o
inexprimível, uma aspiração ao infinito”
Todas as crenças religiosas conhecidas, sejam elas simples ou complexas, apresentam
um mesmo caráter comum: supõem uma classificação das coisas... pelas palavras
“profano “e “sagrado”. Eis como o budismo é uma religião: na falta de deuses, admite a
existência de coisas sagradas, a saber, das quatro verdades santas e das práticas que
delas derivam
Uma religião é um sistema solidário de crenças seguintes e de práticas relativas a coisas
sagradas, ou seja, separadas, proibidas; crenças e práticas que unem na mesma
comunidade moral, chamada igreja, todos os que a ela aderem
Edênio Valle, em sua obra Psicologia e Experiência Religiosa, afirma que W. H. Clark
reuniu, em 1958, nada menos que 48 definições psicológicas de religião. Entre estas ele
transcreveu algumas, e destas nós destacamos algumas abaixo para concluir o que vem a
ser religião:
Rudolf Otto, “A religião é o empreendimento humano pelo qual se estabelece um cosmo
sagrado. Ou é a cosmificação feita de maneira sagrada. Por sagrado entende-se aqui uma
qualidade de poder misterioso e tremendo, distinto do ser humano e, contudo, com ele
relacionado, pois se acredita em sua presença em certos objetos de experiência... é o que
faz tremer e é o fascinante”.
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B. Grom, “Religioso é tudo o que para os seres humanos encerra uma relação a algo
sobre-humano e sobremundano, prescindindo-se dos modos concretos pelos quais o
religioso pode ser concebido e experimentado”.
W. James, “São os sentimentos, atos e experiências do indivíduo humano, em sua solidão,
enquanto se situa em uma relação com seja o que for por ele considerado divino”.
M. F. Verbit, “A religião é a relação do ser humano com qualquer coisa que ele conceba
como sendo a realidade última dotada de significado”.
M. W. Calkin, “Religião é a relação consciente do self humano como self divino, isto é, com
um self visto como maior que o self humano”.
Tomás de Aquino, “A religião é a virtude pela qual os homens rendem a Deus o devido
culto e reverência”.
Ernest Renan, “A Religião é a mais alta e atraente das manifestações da natureza
humana”.5 Definir o que vem a ser religião não é tarefa fácil, resumir em poucas palavras
pode nos levar a um reducionismo de seu valor, estender-se na explicação pode tornar
vago o conceito e, da mesma forma, um religioso falando sobre religião costuma antes
definir o que é sua religião correndo o risco de excluir as outras.
Antes de mais nada, por ser algo tão universal e ao mesmo tempo diverso, é preciso certa
neutralidade para apreender seu significado. Quando se trata de religião nossa postura
deveria ser antes de entender que explicar, principalmente, a religião do outro.
Acredito que uma das melhores definições de religião ou do ideal religioso encontrei nas
palavras de Vivekananda e de seu Mestre Sri Ramakrishna:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Op. Cit. P.38
3 Op. Cit. P. 68
4 Op. Cit. P. 79
5 Ernest Renan, Études d`Histoire Religieuse. In: Félicien Challaye, As Grandes Religiões. São Paulo: Ed. Ibrasa, 1998.
p.13.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Essa é a mensagem de Sri Ramakrishna para o mundo moderno: “Não se importe com
doutrinas, não se importe com dogmas, seitas, igrejas ou templos. Eles contam muito
pouco quando comparados à essência da existência em cada homem, que é a
espiritualidade, e quanto mais um homem a desenvolve, mais poder ele tem para o bem.
Mereça isso primeiro, adquira isso e não
critique, pois todas as doutrinas e credos têm um bem neles. Mostre com sua vida que a
religião não significa palavras, nomes ou seitas, mas sim percepção espiritual. Apenas
aqueles que sentiram podem entender. Apenas aqueles que alcançaram a espiritualidade
podem comunicá-la aos outros, podem ser professores da humanidade. Apenas eles são
os poderes da luz.
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A religião é realização – e não conversa, doutrinas ou teorias, não importando quão lindas
elas forem. É ser e tornar-se – e não ouvir ou reconhecer. É a alma toda mudando naquilo
que ela acredita. Isso é religião.
A religião não consiste em doutrinas e dogmas. Ela não é o que você lê nem os dogmas
que você acredita ser importantes, mas o que você percebe. “Abençoados os puros de
coração, pois é vosso o Reino dos Céus”, sim, nessa vida. E isso é a salvação. Há aqueles
que ensinam que isso pode ser ganho pelo murmúrio de palavras. Mas nenhum grande
Mestre ensinou que se necessitava de formas externas para a salvação. O poder de
alcançá-la está dentro de nós. Nós vivemos e agimos em Deus. Credos e seitas
desempenham seu papel, mas são para crianças, elas duram apenas temporariamente.
Livros nunca fazem religiões, mas religiões fazem livros. Nós não devemos nos esquecer
disso. Nenhum livro criou Deus, mas Deus inspirou todos os grandes livros. E nenhum
livrou jamais criou uma alma. Nós não devemos nos esquecer disso.
A finalidade de todas as religiões é a percepção de Deus na alma. Essa é a única religião
universal. Se houver uma verdade universal em todas as religiões, eu a coloco aqui – em
perceber Deus. Os ideais e métodos podem mudar, mas esse é o ponto central.
Se for verdade que Deus é o centro de todas as religiões e que cada um de nós está indo
em direção a ele ao longo de um desses raios, então é certo que todos nós devemos
alcançar esse centro e nesse lugar, onde todos os raios se encontram, todas as nossas
diferenças acabarão. Mas até que alcancemos isso, as diferenças devem existir. Todos
esses raios convergem para um mesmo centro. Uma pessoa viaja, de acordo com sua
natureza, ao longo de uma dessas linhas e a outra ao longo de outra linha; e se nós todos
empurrarmos adiante ao longo de nossas linhas, nós chegaremos ao centro, porque “todos
os caminhos levam a Roma”.
Nós vemos que em cada religião há três partes – digo, em toda religião grande e
reconhecida. Primeiro, há a filosofia, que apresenta todo o âmbito daquela religião,
estabelecendo seus princípios básicos, seu objetivo e os meios para atingir esse objetivo.
A segunda parte é a mitologia, que é a filosofia feita concreta. Ela consiste de lendas
relacionadas às vidas dos homens ou seres sobrenaturais. Ela é a filosofia abstrata feita
concreta pelas vidas mais ou menos imaginárias dos homens e seres sobrenaturais. A
terceira parte é o ritual. Essa é ainda mais concreta e feita de formas e cerimônias, várias
atitudes físicas, flores e incenso e muitas outras coisas que agradam aos sentidos.
Você descobrirá que todas as religiões reconhecidas têm esses três elementos. Algumas
dão mais destaque a um, outras a outro.
Deus gostaria que todos os homens fossem assim constituídos; que em suas mentes todos
esses elementos – filosofia, misticismo, emoção e trabalho – estivessem presentes da
mesma maneira. Esse é o ideal, meu ideal de homem perfeito. Todo aquele que tem
apenas um ou dois desses elementos eu considero parcial e unilateral. Esse mundo é
quase repleto desses homens unilaterais, que possuem o conhecimento daquela única
estrada na qual eles se movem e para quem qualquer outra coisa é perigosa e horrível.
Meu ideal de religião é tornar-se equilibrado de forma harmoniosa em todas essas quatro
direções. Esse ideal é atingido pelo que nós na Índia chamamos yoga – união. Para o
trabalhador, é a união entre ele mesmo e toda a humanidade; para o místico, a união entre
seu Self inferior e seu Self superior; para o amante, a união entre ele mesmo e o Deus de
amor; e para o filósofo, a união de toda a existência. Isso é o que queremos dizer por yoga.
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Esse é um termo sânscrito e essas quatro divisões do yoga têm, em sânscrito, nomes
diferentes. O homem que busca esse tipo de união é chamado yogue. O trabalhador é
chamado karma-yogue. Aquele que busca união pelo amor é chamado de bhakti-yogue.
Aquele que busca pelo misticismo é o raja-yogue. E aquele que busca pela filosofia é o
jnana-yogue. Então, essa palavra yogue compreende todos eles.
Se algum dia houver uma religião universal, ela deve ser uma que não tenha local no
tempo ou no espaço; que será infinita, como o Deus que pregará e cujo sol brilhará sobre
os seguidores de
Krishna e de Cristo, sobre santos e pecadores, da mesma maneira; que não será brâmane
ou budista, cristã ou muçulmana, mas a soma total de todas essas e ainda ter espaço
infinito para desenvolvimento; que em sua universalidade abraçará com seus braços
infinitos e encontrará um lugar para todo ser humano, do selvagem rastejante mais baixo,
não muito longe do bruto, ao homem superior, elevando-se pelas virtudes de sua cabeça e
coração quase acima da humanidade, fazendo a sociedade ter temor dele e duvidar de sua
natureza humana. Será uma religião na qual não haverá lugar para perseguição ou
intolerância em seu sistema, que reconhecerá a divindade em todo homem e mulher, e
cujo âmbito todo, cujo esforço toda, estará centrado em ajudar a humanidade e perceber
sua própria natureza divina e verdadeira.
Ofereça essa religião e todas as nações o seguirão. O conselho de Ashoka era um
conselho da fé budista. O de Akbar, embora mais com essa finalidade, foi apenas uma
reunião de gabinete. Foi reservado à América proclamar para todos os cantos do globo
que o Senhor está em toda religião.
Possa Ele, que é o Brahma dos hindus, o Ahura-Mazda dos zoroastras, o Buda dos
budistas, o Jeová dos judeus, o Pai no céu dos cristãos, dar forças para vocês levarem
adiante sua nobre ideia! A estrela nasceu no oriente; ela viajou com calma para o ocidente,
às vezes ofuscada, brilhante, em outras, até que fez um circuito no mundo e agora está
aparecendo de novo no horizonte do oriente, as fronteiras do Sanpo, mil vezes mais
brilhante do que antes.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 Vivekananda: O Professor Mundial. Ed. Madras. 2007.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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