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Desenvolvimento Mediúnico
Aulas 37.
Flores para os Orixás
(por Mônica Berezutchi)

Os Pais e Mães Orixás são administradores dessas essências vivas e Divinas do Criador
que existem nas flores.
E quando dizemos “essa flor é deste Orixá”, é por que ela está “cheia” deste magnetismo
que beneficia não só as pessoas, mas os ambientes também.
Vejamos algumas flores associadas às essências dos Pais e Mães Orixás.
OXALÁ: rosa branca, lírio branco, margarida branca, copo de leite, girassol, jasmim,
lágrima de Cristo, lírio da paz;
OYÁ: rosa amarela, rosa champanhe, crisântemo amarelo, liziantro;
OXUM: rosa cor-de-rosa, flores do campo, flor da fortuna, lírio amarelo e rosa, rosa
amarela, calêndula, camomila;
OXUMARÉ: flores do campo coloridas, flor de laranjeira, hortênsia;
OXÓSSI: flores do campo coloridas, crisântemos coloridos, flores silvestres;
OBÁ: gérbera magenta, azaleia cores vivas;
XANGÔ: palma vermelha, bico de papagaio, cravo vermelho, margaridas vermelhas,
gérbera vermelha;
EGUNITÁ: rosa laranja, gérbera laranja, begônia, tulipa;
OGUM: Antúrio vermelho, cravo vermelho.
IANSÃ: palma amarela, rosa amarela, tango amarelo, boca de leão amarela, gérbera
amarela, girassol, crisântemo amarelo;
OBALUAYÊ: crisântemo branco, margarida branca;
NANÃ: palma lilás, crisântemo lilás, violeta, azaleia lilás;
IEMANJÁ: palma branca, rosa branca, azaleia, hortênsia;
OMULU: crisântemo branco, cravo branco, crisântemo roxo.
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As flores depositadas no Congá são parte integrante dos elementos que compõem as
firmezas, e elas têm a função não só de “enfeitar” o Congá, mas também de irradiar essas
essências bem como absorver energias negativas.
Cada espécie tem seu magnetismo individual, que são fontes vivas, com poderes que
restabelecem e desbloqueiam nossos chacras. Por isso também as flores, associadas às
ervas ou não, fazem parte dos banhos ritualísticos que nós umbandistas praticamos.
Não tem fundamento algum colocar flores de plástico, papel ou de tecido no terreiro; e
flores já colhidas colocadas em vasos já não possuem 100% de energia vital, então o ideal
seria elas estarem vivas, ou seja, plantadas em vasos.
As flores são utilizadas também nos amacis e lavagem de coroa, e as pétalas secas
aplicadas no ritual da defumação. Além disso, seria muito bom meu irmão você ter em sua
casa e no seu Congá pelo menos uma flor.
E ao invés de você levar flores “mortas” aos pontos de força, leve-as em vasos e plante-as
ao redor do ponto de forças, este procedimento sim é a nossa conscientização de que
cultuamos a Natureza, não sujamos, estragamos ou poluímos fontes naturais, que o
Criador generosamente nos deixou para preservarmos; pois cultuar também quer dizer
cuidar. Que a essência das flores esteja com você irmão.
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Desenvolvimento Mediúnico
Aulas 38.
As Guias ou Colares na Umbanda
(por Rubens Saraceni)

O uso de colares, pulseiras e talismãs é tão antigo quanto a própria humanidade.
Todos os povos antigos pesquisados adotavam o uso de colares confeccionados com
pedras roladas, seixos, dentes de animais, pérolas, penas, sementes, pedaços de ossos
ou de madeira esculpida, conchas, unhas de certos animais, cabelos humanos ou crinas
de animais trançados etc.
São tantas as coisas usadas na confecção de colares que não nos é possível listar todas.
O uso com respeito de colares confeccionados de forma rudimentar se perde no tempo,
tendo começado em eras remotas, quando ainda vivíamos em cavernas ou éramos
nômades, mas precisávamos de protetores contra o mundo sobrenatural inferior ou contra
o perigo de animais e insetos venenosos ou os malefícios feitos por outras pessoas etc.
Então, que fique claro aos umbandistas que o uso de colares ou "guias de proteção" não é
uma coisa só da Umbanda ou dos cultos afros aqui estabelecidos. Inclusive, os índios
americanos também usavam e ainda usam colares, braceletes, pulseiras e talismãs, tal
como fazia e faz o resto da humanidade.
Os padres da Igreja Católica usam rosários, crucifixos pendurados no pescoço (um colar,
certo?), escapulários etc., assim como todos os sacerdotes da maioria das religiões atuais
o fazem com seus colares consagrados.
Enfim, não há nada de excepcional, incomum ou fetichista no fato de os médiuns
umbandistas usarem colares de proteção ou de trabalhos espirituais quando incorporados
pelos seus guias.
O uso de colares era tão comum na Antiguidade que originou a ourivesaria e a joalheria
como indústrias manufaturadoras de colares, pulseiras, braceletes, talismãs, tiaras etc.,
para atender aos sacerdotes e aos fiéis mais abastados que preferiam ter objetos de
proteção confeccionados com pedras e metais preciosos e de difícil aquisição pelo resto
dos membros dos clãs ou tribos do passado.
Reis, rainhas, príncipes, imperadores, ministros etc., que formavam a elite dos povos
antigos, não usavam colares comuns ou de fácil confecção, mas recorriam a artesãos
especializados para confeccioná-los, tomando a precaução de terem colares exclusivos.
Cadáveres eram enterrados com colares, talismãs etc., pois precisavam proteger seus
espíritos no mundo dos "mortos", assim como haviam precisado deles aqui no mundo dos
"vivos", e isso acontece até os dias de hoje na cultura ocidental cristã, na qual o uso antigo
de colares mágicos e protetores perdeu seus fundamentos, sendo substituído por
gravatas, lenços, cachecóis, fitas etc. que envolvem o pescoço dos vivos e dos cadáveres,
certo?

3

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

Portanto, irmãos(ãs) umbandistas, não se sintam constrangidos(as) por usar em público
colares ou "guias", pois não é em nada diferente do que todo mundo faz.
Bem, até aqui só comentamos o que é história e fato comprovável observando os
sacerdotes e fiéis de todas as religiões que, sem se aperceberem disso, usam esse
recurso mágico para se proteger do mundo sobrenatural.
Logo, o uso de guias ou colares, braceletes, pulseiras, tiaras (proteção à cabeça ou coroa)
etc. tem fundamento mágico e deve ser entendido e aceito por todos os umbandistas como
um dos fundamentos mágicos da nossa religião. Desde o seu início, fomos instruídos a
usá-los pelos nossos guias espirituais, que os consagram e os usam durante os passes
mágico-energéticos dados nos consulentes em dias de trabalho.
Só que a maioria dos umbandistas compra colares, braceletes, pulseiras, talismãs etc. sem
saber ao certo quais são seus poderes ou usos mágicos. E vemos muitos médiuns com
muitos colares belíssimos no pescoço, mas que, se perguntados sobre o porquê de
usarem tantos de uma só vez, responderão que seus guias espirituais lhes pediram.
E, se perguntados sobre os fundamentos de cada um deles, infelizmente não saberão
dizer quais são, porque isso não é ensinado regularmente na Umbanda e o pouco que
sabem foi ensinado por seus guias espirituais.
Na Umbanda não existem muitas pessoas preocupadas com os seus fundamentos divinos,
espirituais, mágicos, litúrgicos etc., e todos querem "resultados" e ponto final.
Só que isso, essa falta de preocupação com os fundamentos, está deixando de lado
importantes conhecimentos e fazendo com que objetos mágicos sagrados sejam utilizados
de forma profana e objetos profanos sejam usados como se fossem sagrados, pois já não
há informações correntes e de fácil acesso aos médiuns umbandistas, ensinando-os
corretamente e esclarecendo sobre quando e como usar colares, braceletes, pulseiras,
talismãs etc.
E não adianta os mais "antigos" ficarem contrariados por essa nossa afirmação, pois ou
não sabiam quais eram esses fundamentos, e por isso não ensinaram aos seus filhos-defé, ou então, se sabiam e não ensinaram, são os responsáveis pelo que está acontecendo
com os novos umbandistas, que não têm quem ensine nada a respeito, certo?
Bem, vamos aos fundamentos ocultos dos mistérios dos colares, dos braceletes, das
pulseiras, dos anéis, das tiaras e dos talismãs, e como consagrá-los corretamente,
beneficiando-se do poder de realização que adquirem quando isso é feito por eles.
1º–Um colar, anel, bracelete, pulseira e tiara ou "coroa" é em si um "círculo".
2º–Por círculo estável entenda aquele que tem forma imutável (anéis e coroas).
3º–Por círculo maleável entendam aquele que é flexível e movimenta-se, abre-se ou fechase segundo os movimentos do seu possuidor (colares, braceletes e pulseiras).
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4º–O círculo é um espaço mágico, então pode ser consagrado e usado para uma ou mais
funções pelo seu possuidor, porque se torna em si um espaço mágico ativo e funcional
muito prático e fácil de ser usado.
5º–É certo que esse fundamento só era conhecido dos grandes magos da era cristalina e
perdeu-se quando ela entrou em colapso, restando o conhecimento aberto ou popular de
que eram poderosos protetores contra inveja, mau-olhado, fluidos e vibrações negativas,
encostos espirituais e magias negativas.
6º–O conhecimento popular perdurou e acompanhou a evolução da humanidade, e várias
fórmulas consagratórias foram desenvolvidas no decorrer dos tempos por magos,
inspirados pelos seus mentores espirituais.
7º–Essas fórmulas consagratórias "exteriores" ou exotéricas puderam ser ensinadas e
perpetuadas, auxiliando a humanidade no decorrer dos tempos.
8º–Mas, lembrem-se disto: são, todas elas, apenas fórmulas consagratórias exteriores ou
exotéricas cujos fundamentos ocultos não foram revelados.
9º–Assim, porque os fundamentos ocultos não foram revelados, o poder dos colares,
braceletes, pulseiras, anéis, tiaras e coroas só tem sido usado como protetor... e nada
mais.
10º–A Umbanda, derivada dos cultos religiosos indígenas, afros e europeus, adotou o uso
de colares, braceletes, pulseiras, anéis, tiaras, coroas etc. ainda que seus adeptos nada
soubessem sobre os fundamentos mágicos secretos existentes por trás de cada um
desses objetos. Índios brasileiros, negros africanos, brancos europeus ou mesmo hindus
cheios de colares no pescoço, pouco ou nada ensinaram sobre a consagração interna ou
esotérica que dariam a esses objetos (e outros, às imagens inclusive) um poder de
realização tão grande que não seriam vistos apenas como adereços ou fetichismo, e sim
com respeito e admiração por quem olhasse para eles ou os visse de relance.
11º–Que alguém, umbandista ou não, diga-nos se algum dia leu ou ouviu de outrem algo
sobre os fundamentos ocultos e esotéricos dos colares, braceletes, pulseiras, anéis, tiaras,
coroas, imagens, símbolos e demais objetos mágicos. Com certeza só ouviu dizer que são
fortes protetores contra isso ou aquilo... e nada mais. Já os sábios hindus ou os velhos
babalaôs sempre disseram e ensinaram seus seguidores que esses adereços consagrados
por eles ou segundo suas fórmulas consagratórias (todas externas e exotéricas) tornam-se
poderosos talismãs ou patuás que dão proteção contra isso ou aquilo.
12º–Nós (e você) sabemos que nunca lhe ensinaram que aqueles colares, braceletes,
pulseiras, anéis, tiaras, coroas e demais objetos mágicos usados nos seus trabalhos
espirituais ou assentados no seu terreiro têm outras finalidades além das de protegê-los ou
aos seus trabalhos, certo?
13º–Até os seus guias espirituais (Caboclos, Pretos-Velhos, Crianças, Boiadeiros,
Marinheiros, Baianos, Encantados, Exus, Pombas-gira, Exus-Mirins, Ciganos etc.) pouco
lhes disseram sobre os mistérios de seus objetos mágicos consagrados por eles
externamente ("cruzados" por eles é o termo mais adequado), não é mesmo?
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14º–Você usa os colares, pulseiras, braceletes, anéis, tiaras, coroas etc. que eles cruzam
e sente-se protegido contra inveja, mau-olhado, maus fluidos etc. e não dá maior valor que
o de simples protetores, pois eles foram cruzados e ativados segundo rituais ou processos
externos, praticados por guias espirituais impossibilitados de fazê-los segundo o ritual ou
processo interno, que só pode ser feito a partir do lado material da vida, por uma pessoa
conhecedora desse mistério.
15º–Se isso tudo está sendo revelado agora, um século após a fundação da Umbanda, é
para que os umbandistas deixem de procurar em outras religiões ou nos cultos afros aqui
estabelecidos os fundamentos sagrados, ocultos e esotéricos (iniciatórios) de sua religião,
pois eles (todos, sem exceção) só revelam os fundamentos externos e exotéricos abertos
por eles e desconhecem os fundamentos sagrados da Umbanda, que não sejam os deles.
16º–Então, como um umbandista irá obter com eles o que desconhecem da Umbanda e só
conhecem de suas próprias religiões e de suas práticas mágico-religiosas, que fazem
porque funcionam?
17º–Está na hora, pois ela chegou, de os umbandistas e suas práticas começarem a ser
copiados pelos adeptos das outras religiões.
18º–Também chegou a hora de eles (os praticantes das outras religiões afros) respeitarem
o poder mágico da Umbanda e pararem de dizer, com a "boca cheia" de orgulho, que a
Umbanda não tem fundamentos e que a religião deles é que os têm.
19º–Está na hora de os umbandistas descartarem as fórmulas "secretas", antiquadas e
com fundamentos internos alheios e só recorrerem a fórmulas consagratórias suas, muito
bem fundamentadas no lado divino de seus cultos, fórmulas estas muito mais poderosas
que as deles, pois as nossas são internas, iniciatórias, consagratórias e sagradas.
20º–A Umbanda é uma religião mágica que tem seus próprios fundamentos e não precisa
recorrer aos outros, que podem servir para os seus adeptos, mas não servem para os
umbandistas.
21º–Chega de buscar fora, e com quem não tem nada a ver com a Umbanda, o que não
têm para dar aos umbandistas, mas que não perdem a oportunidade de se mostrar
"poderosos" e de explorar a boa-fé de pessoas mal orientadas dentro de nosso culto.
22º–Chega de umbandistas entregarem suas "coroas" a meros "fazedores de cabeça" que
só querem sua escravidão e subserviência, pois, após "fazerem a cabeça" do mal
informado umbandista acham-se donos dele e de suas forças espirituais.
23º–Está na hora, pois ela chegou, de os umbandistas sentirem mais orgulho, de terem
mais confiança em suas práticas mágico-religiosas e de olharem com indiferença ou como
estranhas as práticas mágico-religiosas alheias, que tanto não lhes pertencem como lhes
são dispensáveis mesmo!
As Cores de Colares, Braceletes, Pulseiras, Anéis, Tiaras etc.
Os Colares ou ―Guias"
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Consagrar uma guia, como são chamados os colares dentro da Umbanda, é um
procedimento correto, pois somente ela estando consagrada poderá ser usada como
protetora ou instrumento mágico nas mãos dos guias espirituais.
O procedimento regular tem sido o de lavá-los (purificação), de iluminá-los com velas
(energização) e de entregá-los nas mãos dos guias espirituais para que sejam cruzados
(consagração).
Eventualmente são deixados nos altares por determinado número de dias para receber
uma imantação divina que aumenta o poder energético deles.
Os guias espirituais sabem como consagrá-los espiritualmente, imantando-os de tal forma
que, após cruzá-los, estão prontos para ser usados pelos médiuns como filtros protetores
ou pelos seus guias como instrumentos mágicos, ainda que só uma minoria dos guias os
utilize efetivamente com essa finalidade e a maioria os prefira como para-raios protetores
ou descarregadores das cargas energéticas negativas trazidas para dentro dos locais de
trabalhos espirituais pelos seus consulentes.
Os procedimentos consagratórios dos colares usados pelos umbandistas têm sido estes e
poucos têm mais alguns outros.
Eles têm ajudado os médiuns durante seus trabalhos e auxiliado os consulentes a se
proteger das pesadas projeções fluídicas que recebem de pessoas ou espíritos no dia a
dia.
Mas esses cruzamentos ou consagrações, com finalidades específicas e com imantação
espiritual, são apenas o lado aberto ou exotérico e, numa escala de 0 a 100, só obtêm
10% do poder dos mesmos objetos que, se forem consagrados internamente ou
receberem uma consagração completa, terão 100% de poder.
Normalmente, consagram-se ou cruzam-se colares a pedido dos guias espirituais, e cada
linha tem suas cores específicas, iguais às dos seus orixás regentes.
Como algumas cores mudam conforme a região, então eventuais alterações de cores
impedem a uniformização da identificação dos orixás simbolizados nos colares usados
pelos médiuns.
Na confecção dos colares, algumas regras devem ser seguidas:
1ª — Os colares dos orixás costumam ser de uma só cor.
2ª — Há algumas exceções (Obaluayê = preto-branco), (Omulu = preto-branco-vermelho),
(Nanã
É branco-lilás-azul-claro), (Exu = preto-vermelho; preto; vermelho), (Pomba-gira =
vermelho; preto e vermelho; dourado).
Enfim, há certa flexibilidade no uso das cores dos colares consagrados aos orixás na
Umbanda. E isso se deve ao fato de que eles, na verdade, irradiam-se em padrões
vibracionais diferentes e em cada um mudam as cores das energias irradiadas.
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Então, não podemos dizer que estão erradas as cores usadas na Umbanda. Apenas
cremos que deveríamos padronizá-las e não recorrer ao uso individual delas. Também não
deveríamos adotar as cores usadas em outros cultos afros.
O uso de "aquelê" também não deve ser adotado pelos umbandistas, pois é privativo do
Candomblé.
"Quelê" é um colar curto, feito de pedras trabalhadas; é mais grosso que o normal e usado
ao redor do pescoço, indicando que a pessoa é uma iniciada no seu orixá em ritual
tradicional e só dele. Portanto, o seu uso não deve ser copiado, pois não é um colar
umbandista.
Para a Umbanda, vamos dar as cores mais usadas ou aceitas pela maioria:
Oxalá = branca • Nanã = lilás
Iemanjá = azul-leitoso • Omulu = branco-preto-vermelho
Ogum = vermelho • Obaluayê = branco-preto
Xangô = marrom • Exu = preto e vermelho
Iansã = amarelo • Pomba-gira = vermelho
Oxum = azul-vivo • Oxóssi = verde
Obá, Oxumaré, Oyá-Tempo e Egunitá não são
cultuados Regularmente
Como na Umbanda não são cultuados regularmente, alguns orixás foram incorporados por
nós, pois ocupam polos energo-magnéticos nas Sete Linhas de Umbanda. Então vamos
dar as suas cores:
Egunitá = laranja
Oyá-Tempo = fumê
Obá = magenta
Oxumaré = azul-turquesa
Só que há um problema porque não são fabricadas regulamente contas de cristais ou de
porcelanas nessas cores.
Por isso, recomendamos que os umbandistas passem a usar colares de pedras naturais
sempre que possível, porque só eles (e todos os elementos naturais) conseguem absorver
e segurar as imantações divinas condensadas nas suas consagrações "internas".
Contas e outros objetos artificiais ou sintéticos, produzidos industrialmente, não são
capazes de reter as imantações poderosas dessas consagrações internas. Então, aqui há
uma relação das pedras dos orixás:
8
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Oxalá = quartzo transparente
Oyá-Tempo = quartzo fumê
Oxum = ametista
Oxumaré = quartzo azul
Oxóssi = quartzo verde
Obá = madeira petrificada
Xangô = jaspe marrom
Egunitá = ágata de fogo
Ogum = granada
Iansã = citrino
Obaluayê = quartzo branco e turmalina negra
Nanã = ametrino
Iemanjá = água-marinha
Omulu = ônix preto — ônix verde
Exu = ônix preto — hematita — turmalina negra
Pomba-gira = ônix — ágata
Obs.: Outras pedras podem ser usadas, pois a variedade de espécies é grande, assim
como é a de cores em cada espécie, certo?
Agora, com as linhas de trabalhos formadas por guias espirituais, a coisa complica porque
tudo depende das energias manipuladas por eles e pelos mistérios nos quais foram
"iniciados" e que ativam durante seus atendimentos aos consulentes.
Para a linha dos Baianos, recomendamos o uso de colares feitos de coquinhos.
Para a linha das Sereias, recomendamos os colares feitos de conchinhas recolhidas à
beira-mar.
Para a linha dos Boiadeiros, recomendamos colares feitos de "jaspe leopardo".
Para a linha das Crianças, recomendamos colares de quartzo rosa, de ametista, de águamarinha e quartzo branco.
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Quanto aos colares para descarga, recomendamos que tenham grande variedade de
espécies de pedras naturais, de porcelana de cristais industriais, de sementes etc.
No capítulo seguinte, comentaremos com detalhes fundamentais os colares de descarga.
Um colar é em si um círculo e é um espaço mágico poderoso, se for consagrado
corretamente.
Então, supondo que os seus colares tenham sido consagrados corretamente, vamos aos
comentários necessários para que você comece a usá-los com mais respeito e trate-os
como objetos sacros de sua religião: a Umbanda.
Nós sabemos que não existem comentários sobre os muitos tipos de espaços mágicos
usados pelos praticantes de magia.
Sabemos que usam o triângulo; o duplo triângulo entrelaçado, o pentagrama etc., mas
também que seus fundamentos ocultos ou esotéricos não foram revelados ou comentados
por nenhum autor umbandista até a publicação do nosso livro A Magia Divina das Velas
(Madras Editora), no qual comentamos superficialmente os espaços mágicos formados por
velas.
Bem, o fato é que o círculo é um espaço mágico, e um colar é um círculo, ainda que
maleável, pois se movimenta ao redor do pescoço da pessoa que o está usando. Por isso,
chamamos os colares de círculos maleáveis.
E, por ser um espaço mágico fechado, se devidamente consagrado, é um espaço mágico
permanente e que "trabalha" o tempo todo recolhendo e enviando para outras dimensões
ou faixas vibratórias as cargas energéticas projetadas contra o seu usuário.
Como ele é um círculo, então o espaço mágico formado dentro dele é multidimensional e
interage com todas as dimensões, planos e faixas vibratórias, enviando para eles as
cargas energéticas projetadas contra o seu usuário.
Ele interage com as dimensões elementais.
Ele interage com as dimensões puras.
Ele interage com as dimensões bielementais.
Ele interage com as dimensões trielementais.
Ele interage com as dimensões tetraelementais.
Ele interage com as dimensões pentaelementais.
Ele interage com as dimensões hexaelementais.
Ele interage com as dimensões heptaelementais.

10

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

E, quando o seu usuário o coloca no pescoço, ele começa a puxar para dentro do espaço
mágico (que é em si) as irradiações projetadas desde outras faixas vibratórias negativas,
dimensões ou planos da vida, recolhendo-as e enviando-as de volta às suas origens.
Os guias espirituais, quando consagram colares para os seus médiuns ou para os
consulentes, para serem usados como protetores, imantam esses colares com uma
vibração específica que os tornam repulsores ou anuladores de projeções energéticas
negativas, mas não os tornam espaços mágicos em si porque, para fazerem isso, teriam
de ir a locais específicos da natureza e, ali, abrir campos consagratórios também
específicos e imantá-los com as vibrações divinas dos seus orixás correspondentes,
dotando-os de poderes mágicos multidimensionais.
Mas, como os fundamentos consagratórios internos estavam fechados ao plano material
até agora, então eles faziam isso de forma velada quando seus médiuns iam oferendá-los,
ou aos orixás, nos campos vibratórios na natureza.
Os guias espirituais sempre respeitaram o silêncio sobre a consagração interna e sempre
fizeram o que tinham de fazer de forma que os seus médiuns não percebiam que, ao
tirarem os colares do pescoço, trabalhando-os, na verdade estavam imantando-os com as
vibrações elementais e divinas existentes nos pontos de forças da natureza.
Então, agora você já sabe que o seu colar de cristais, porcelana, sementes, dentes etc.
não é só um adereço ou identificador dos seus orixás ou de seus guias espirituais, mas
que, se corretamente consagrado, é um espaço mágico circular, certo?
E também sabe que, se for confeccionado com elementos colhidos na natureza, é mais
poderoso que os feitos com elementos artificiais ou industrializados.
Texto extraído do Livro ―Formulário de Consagrações Umbandistas". Editora Madras /
Rubens Saraceni
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Desenvolvimento Mediúnico
Aulas 39.
Bebidas e Fumo na Umbanda.
O fumo, Tabaco, é considerado uma "Erva de Poder", usada há milênios pelos povos
indígenas, considerado sagrado com larga utilização em seus trabalhos de cura, pagelança
e xamanismo.
"Tudo que é sagrado traz o divino e as virtudes para nossas vidas, sempre que
profanamos algo sagrado atraímos a dor e o vicio."
Assim o mesmo tabaco que cura em seu aspecto sagrado também vicia e traz a dor
quando utilizado de forma profana. Industrializado no formato de cigarro o fumo traz além
da nicotina mais de 4.250 outros agentes tóxicos, prejudicial a saúde, sendo causador de
várias doenças e o câncer entre elas. Resultado do uso profano...
Algo muito parecido acontece com o Alcool que como "Bebida de Poder" atrai forças e
poderes das divindades, também utilizado para curas.
Dentro do conceito elemental, o fumo é o vegetal que traz o elemento terra e água, quando
utilizado no fumo e defumação traz elemento ar e fogo. Resumindo, o fumo é uma
defumação direcionada, que traz além do vegetal, os quatro elementos básicos (terra,
agua, ar e fogo) para trabalhos de magia prática.
O Sopro por si só traz efeitos terapêuticos e espirituais muito valorosos e eficazes nos
trabalhos de cura e limpeza, que somado ao poder das ervas é potencializado muitas
vezes em resultados largamente vistaos durante os trabalhos de Umbanda.
O Alcool é do elemento água, provindo de um vegetal (a cana), que se sustenta na terra,
altamente volátil no ar e considerado o "Fogo líquido", de fácil combustão.
Tanto o Fumo quanto o Álcool são utilizados para desagregar energia negativa, queimar
larvas e miasmas astrais, e no caso do Álcool para desinfetar e limpar no externo e no
interno já que pode ser ingerido. Logo, as entidades de Umbanda não têm vício e nem
apego a estes elementos, não bebem além de alguns poucos goles e nem tragam a
fumaça que é manipulada apenas.
Alguns guias chegam a cuspir em recipientes adequados, a famosa "caixinha", que fica ao
seu lado para neste ato evitar ao máximo a ingestão da nicotina e de outros elementos que
não interessam para o trabalho e muito do que vêm pela química industrial.
O Astral têm nos ensinado muitos recursos para evitarmos o uso de cigarros
industrializados no Templo. No reino vegetal, temos ervas de várias propriedades, que
quando combinadas e ativadas (queimadas) tornam-se grandes condutores energéticos,
descarregadores, energizadores e equilibradores.
Então, seguem algumas receitinhas:
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Façam charutos para caboclos com as seguintes ervas piladas: sálvia, alfazema e
calêndula, pode ser enrolada na palha, o caboclo aceita esta receita que é muito boa e
funciona tanto quanto um charuto bom e natural, sem a química.
Para preto velho faça o fumo de cachimbo com sálvia, alecrim, folha de café e urucum.
Para Exú troque o cigarro comum por charutos ou cigarrilhas. Para Pomba Gira troque o
cigarro por cigarrilha. Temos a opção para Exu, de pilar sálvia, cravo vermelho seco e
levante, e para Pomba Gira, podemos usar sálvia, hibisco e rosa vermelha. Cabe a nós
facilitarmos o trabalho das entidades.
Erroneamente, algumas pessoas acreditam que Exu tem que beber garrafas de "marafo"
(alcool, água-ardente, pinga), assim como baianos e outras linhas, pensam que marinheiro
"enche a cara" e vêm embriagado, quando sua "embriaguês" é a energia e a vibração do
mar que ele traz.
Os Guias manipulam estas bebidas onde temos para elas o nome de "curiador" (a bebida
correta para cada linha de trabalhos), sendo assim:
Caboclos bebem cerveja ou agua de côco;
Preto-velho bebe café e em alguns casos já presenciamos utilizarem vinho;
Crianças bebem guaraná e suco de frutas, mas também presenciamos algumas que
tomam outros tipos de refrigerante;
Baianos bebem agua de côco ou batida de coco;
Boiadeiros bebem cerveja escura;
Marinheiros bebem rum, e alguns bebem cerveja clara;
Exu bebe a "marafa" (pinga). Alguns bebem whisky ou vinho, embora não seja comum já
vimos alguns que bebem cerveja;
Pomba-Gira bebe champagne ou sidra.
Imprescindível o "marafo" no trabalho de Exu, mas não para beber em demasia. A bebida
é usada para manipulação magística, é colocada no ponto, na tronqueira, lavam os
instrumentos, etc. No caso de Exu, sua vibração é mais densa, por isso, pode-se antes da
incorporação, passar um pouco de pinga nas mãos, pés, testa e nuca, assim o médium
sentirá sua vibração baixar, facilitando a conexão da incorporação.
Se numa determinada situação é preciso derrubar mais a vibração orgânica é onde
possivelmente a entidade toma um golinho de "marafo". Dependendo do trabalho, pode ser
preciso ingerir mais, com a intenção de manipular e canalizar esta energia, nada além
disso.
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Uma outra função da bebida, muito usado pelas linhas da direita é usá-los como o
"Contraste", usado pela medicina tradicional.
Quando algum problema de ordem física está ocorrendo, eles magnetizam a bebida, tal
como, vinho, água de côco, água pura, batida, etc., e pedem para o consulente ingerir uma
pequena quantidade, aí eles conseguem visualizar outras coisas no organismo, é como um
check-up mais apurado.
Mas atenção:
Se tiver preto velho virando garrafas de vinho, baianos matando litros de batida, então algo
está fora da doutrina e da educação mediúnica.
Umbanda é Luz, e onde não houver bom senso e ética, não tem Umbanda.
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Desenvolvimento Mediúnico
Aulas 40.
Atabaques na Umbanda.
Curimba é o nome que damos para o grupo responsável pelos toques e cantos sagrados
dentro de um terreiro de Umbanda. São eles que percutem os atabaques (instrumentos
sagrados de percussão), assim como conhecem cantos para as muitas “partes” de todo o
ritual umbandista. Esses pontos cantados, junto dos toques de atabaque, são de suma
importância no decorrer da gira e por isso devem ser bem fundamentados, esclarecidos e
entendidos por todos nós.
Muitas são as funções que os pontos cantados têm. Primeiramente uma função ritualística,
onde os pontos “marcam” todas as partes do ritual da casa. Assim temos pontos para a
defumação, abertura das giras, bater cabeça, etc.
Temos também a função de ajudar na concentração dos médiuns. Os toques assim como
os cantos envolvem a mente do médium, não a deixando desviar – se do propósito do
trabalho espiritual. Além disso, a batida do atabaque induz o cérebro a emitir ondas
cerebrais diferentes do padrão comum, facilitando o transe mediúnico. Esse processo
também é muito utilizado nas culturas xamânicas do mundo afora.
Entrando na parte espiritual, os cantos, quando vibrados de coração, atuam diretamente
nos chacras superiores, notavelmente o cardíaco, laríngeo e frontal, ativando – os
naturalmente e melhorando a sintonia com a espiritualidade superior, assim como, os
toques dos atabaques atuam nos chacras inferiores, criando condições ideais para a
prática da mediunidade de incorporação.
As ondas energéticas – sonoras emitidas pela curimba, vão tomando todo o centro de
Umbanda e vão dissolvendo formas – pensamento negativas, energias pesadas agregadas
nas auras das pessoas, diluindo miasmas, larvas astrais, limpando e criando toda uma
atmosfera psíquica com condições ideais para a realização das práticas espirituais. A
curimba tranforma – se em um verdadeiro “pólo” irradiador de energia dentro do terreiro,
potencializando ainda mais as vibrações dos Orixás.
Os pontos transformam – se em “orações cantadas”, ou melhor, verdadeiras
determinações de magia, com um altíssimo poder de realização, pois é um fundamento
sagrado e divino. Poderíamos chamar tudo isso de “magia do som” dentro da Umbanda.
A Curimba também é de suma importância para a manutenção da ordem nos trabalhos
espirituais, com os seus pontos de “chamada” das linhas, “subida”, “firmeza”, “saudação”,
etc.
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Entendam bem, os guias não são chamados pelos atabaques como muitos dizem. Todos
já encontram – se no espaço físico - espiritual do terreiro antes mesmo do começo dos
trabalhos. Portanto a curimba não funciona como um “telefone”, mas sim como uma
sustentadora da manifestação dos guias. O que realmente invoca os guias e os Orixás são
os nossos pensamentos e sentimentos positivos vibrados em vossas direções. Muitas
vezes ao cantar expressamos esse sentimentos, mas é o amor aos Orixás a verdadeira
invocação de Umbanda.
Falando agora da função de atabaqueiro e curimbeiro, ou simplesmente da função de
“ogã” como popularmente as pessoas chamam na Umbanda, enfatizamos a importância
deles serem bem preparados para exercerem tal função em um terreiro. Infelizmente ainda
hoje a mentalidade de que o ogã é “qualquer um que não incorpore” persiste. Mas
afirmamos, o ogã como peça fundamental dentro do ritual é também um médium intuitivo
que tem como função comandar todo o “sector” da curimba. Por isso faz - se necessário
que seja escolhido uma pessoa séria, estudada, conhecedora dos fundamentos da
religião.
Além disso, o ideal é que o “neófito” que busca ser um novo ogã procure uma escola de
curimba, onde aprenderá os fundamentos, os toques de nação e “como”, “o quê” e
“quando” cantar.
Mulheres também podem ser atabaqueiras e curimbeiras, SIM! O “cargo” de ogã vem do
candomblé e apenas é dado a pessoas do sexo masculino. A mulher no Candomblé não
toca atabaque, por alguns dogmas da religião, principalmente em relação à menstruação.
Na Umbanda não importamos dogmas e conceitos do candomblé, mas sim seguimos os
nossos, passados diretamente pelos nossos guias e mentores. Nuca vimos um caboclo ou
preto – velho proibindo mulher de tocar atabaque, por isso afirmamos, na Umbanda mulher
toca e canta sim e, diga – se de passagem, muitas vezes melhor do que os próprios
homens.
Por fim, queremos fazer alguns comentários a cerca da espiritualidade que guia os
trabalhos da curimba. Muitas linhas de Umbanda existem no astral e trabalham ativamente
nele, apesar de não incorporarem. Existem muitas linhas de caboclos, exus, pomba –
giras, etc, que por motivos próprios trabalham nos “bastidores”, sem incorporarem ou
tomarem a “linha de frente” dos trabalhos espirituais. Também existe uma corrente de
espíritos que auxiliam nos toques e cantos da curimba. São mestres na música de
Umbanda, verdadeiros guardiões dos mistérios do “som”. Normalmente apresentam – se
com a aparência de homens e mulheres negras, com forte complexão física para os
homens, e bela mas igualmente forte para as mulheres. Seus trajes variam muito, indo
desde a roupagem mais simples como um “escravo” da época colonial, como até mesmo o
terno e o vestido branco.
São espíritos bondosos, muito alegres e divertidos, que com o cantar encantam a muitos
no astral. Alguns fazem – se presente auxiliando o toque, outros o canto e outros ainda
auxiliam a manutenção da energia e sua dissipação dentro do terreiro. Muitas vezes chega
a acontecer uma espécie de “incorporação” desses guias com os ogãs, os inspirando a
determinados toques e cantos.
Qualquer pessoa com experiência em curimba pode relatar casos aonde um ponto vem na
hora que ele é necessário e depois você simplesmente o esquece. Isso acontece sobre
inspiração desses mentores.
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Algumas vezes também, em festas de Umbanda e dos Orixás, onde muitos se reúnem,
percebemos que diversos espíritos chegam trazendo seus “tambores astrais”, percutindo –
os a partir do astral, ajudando na sustentação e na energia das festividades,
potencializando ainda mais os toques dos atabaques e as energias movimentadas.
Quando os Guias, incorporados fazem sua saudação à frente dos atabaques, estão
saudando as pessoas que tocam, estão pedindo para que as forças movimentadas pela
curimba sejam benéficas a todos, mas estão principalmente, saudando e agradecendo a
toda essa corrente de trabalhadores “anônimos” do astral. Estão percebendo como muita
coisa foge aos nossos sentidos em uma “simples” e humilde gira de Umbanda?
Sabemos que esse universo da curimba muitas vezes é pouco explicado, e muitos chegam
a defender a abolição dos atabaques dos centros de Umbanda.
A isso, os próprios guias e mentores de Umbanda respondem, tanto incentivando os
toques e trazendo mentores nesse “campo” , como também, abrindo turmas de estudo de
Umbanda e desenvolvimento mediúnico, onde percebemos claramente que o “animismo”
acontece por despreparo do médium, falta de estudo ou orientação e não pelo uso de
atabaques.
Colocar a culpa nos atabaques é como “tampar o sol com a peneira”. Afinal, como
explicado parágrafos acima, o atabaque quando bem utilizado é ótima ferramenta para o
desenvolvimento mediúnico.
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Material de Apoio – Leitura Necessária e Obrigatória.
Desenvolvimento Mediúnico.
FIOS DE CONTAS
Conhecidas também como "Cordão de Santo", "Colar de Santo" ou "Guias", são
ritualisticamente preparadas, ou seja, imantadas, de acordo com a tônica vibracional de
quem as irá utilizar (médium e entidade), e conforme o objetivo a que se destinam.
São compostas de certo número de elementos (contas de cristal ou louça, búzios,
Lágrimas de Nossa Senhora, dentes, palha da costa, etc.), distribuídos em um fio (de Aço,
Náilon ou fibra vegetal), obedecendo a uma numerologia e uma cromologia adequada; ou
ainda, de acordo com as determinações de uma entidade em particular.
As contas de louça lembram, por sua composição, a mistura de água e barro,
material usado para criar o mundo e os homens, por isso são as mais usadas.
Para que servem:
Têm poder de elevação mental. Se utilizadas durante um trabalho espiritual, tem função de
servir como ponto de atração e identificação da vibração principal e/ou falange em
particular, atuante naquele trabalho, servindo assim como elemento facilitador da sintonia
para o médium incorporado. Elas nos auxiliam em nossas incorporações, pois estas
atraem a "energia" particular de cada entidade, captando e emitindo bons fluidos,
formando assim, um círculo de vibrações benéficas ao redor do médium que as usa.
Servem como pára-raios. Se há uma carga grande, ao invés desta carga chegar
diretamente no médium, ela é descarregada nas guias, e se estas não agüentarem,
rebentam.

Podem ser utilizadas pelo médium, para "puxar" uma determinada vibração, de
forma a lhe proporcionar alivio em seus momentos de aflição.
Que Fios de Conta Utilizar:
Ao ser batizado na Umbanda, o filho de santo recebe a guia de Oxalá e a de Iansã (Orixá
que rege nossa casa). Ao fazer as demais iniciações, vai recebendo as guias
correspondentes.
A seguir, conforme o desenvolvimento do médium, as entidades do médium poderão pedir
que se confeccionem suas guias de trabalho.
Existem também as guias "especiais", como por exemplo, a "guia de sete linhas", a “guia
de aço”, etc., cuja necessidade e cores, serão determinadas pelo guia chefe da casa.
Devemos entender que a proteção maior, encontra-se na guia de Oxalá; guia esta,
normalmente a primeira a ser consagrada ao médium, feita basicamente p/ nossa
proteção.
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As guias devem ser tratadas pelos médiuns com todo carinho e o máximo de
respeito, pois elas representam o Orixá e a segurança do médium.
Confecção:
Dependendo o ritual de cada terreiro deve ser feita uma firmeza (acendendo uma vela,
por exemplo) antes de montar a guia.
Para montar uma guia, deve-se estar em silêncio, com respeito. As contas, miçangas,
etc. são enfiadas uma a uma no fio.
Toda guia deve ser fechada e cruzada pelo chefe de terreiro, seja pela Mãe/Pai de Santo
ou pelos Guias Espirituais Chefes de seu terreiro. As guias podem ser cruzadas com
pemba, ou com um amaci com as ervas do Orixá, ficando de molho por 3 dias e depois
estão prontas.
Ter uma guia no pescoço, sem esta estar consagrada e imantada não representa nada,
energeticamente falando, seria apenas mais um colar.
Abaixo, os materiais, contas e cores principais dos Orixás e entidades:
OXALÁ
Contas brancas (leitosa).
OXOSSI
Contas verdes.
XANGÔ
Contas marrons.
OGUM
Contas vermelhas.
YEMANJÁ
Contas transparentes.
OXUM
Contas de cristal azul claras.
YANSÃ
Contas amarelas.
NANÃ
Contas roxas.
OBALUAYÊ
Contas pretas com contas brancas.
MALANDROS Contas vermelhas com contas brancas; além de instrumentos de ferro, aço, etc.
PRETOS
Contas pretas com contas brancas, lágrimas de Nossa Senhora Sementes,
VELHOS
cruzes, figas (arruda, guiné,etc.)
CRIANÇAS
Contas rosa e contas azuis, (podem incluir diversas cores), chupetas, etc.
CABOCLOS
Contas verdes (podem incluir outras cores), sementes, dentes, penas, etc...
BOIADEIROS Contas verdes (podem incluir outras cores), olho de boi, sementes, dentes,
pedaços de couro, etc.
MARINHEIRO Contas de cristal transparente ou leitosas, azuis, brancas.
BAIANOS
Idem aos boiadeiros.
EXU/POMBO Contas pretas com contas vermelhas; ou contas pretas com contas
GIRA
brancas; além de instrumentos de ferro, aço, etc.
Normalmente as guias são confeccionadas seguindo um "padrão da Casa”.
Na nossa casa as contas para os Orixás, são feitas nas cores descritas na tabela
anterior, podendo ser de louça ou de cristal (de acordo com o Orixá e da posição que o
mesmo ocupa na coroa do médium).
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Segue-se o seguinte padrão: Firma, conta, miçangas em número correspondente ao orixá,
conta, firma. Depois seguimos com: conta, miçangas em número correspondente ao orixá,
conta, miçangas em número correspondente ao orixá, conta, etc. Terminando com uma
conta antes da firma inicial.
Por Exemplo:
Iansã (cujo número é 9):
[___]OoooooooooO[___]OoooooooooOoooooooooOoooooooooOooooo
ooooO o = Miçangas. (o número correspondente ao orixá, entre uma e
outra conta) O = Conta
[___] = Firma.
Depois de colocada no pescoço a Guia deve alcançar até abaixo do umbigo.
O Fio de Contas de Exu é colocado no pulso, nunca passando pela cabeça do umbandista.
O Fio de Contas da Iansã da Casa (que é recebido no batismo) possui as firmas brancas, e
as firmas e contas em cor coral, diferentemente da guia que é confeccionada para o Orixá
Iansã em uma iniciação do médium.
Cuidados no Manuseio e Uso:
São elementos ritualísticos pessoais, individuais e intransferíveis,
manipuladas e utilizadas somente pelo médium a quem se destinam.

devendo

ser

Deve-se observar que cada indivíduo e cada ambiente, possuem um campo magnético e
uma tônica vibracional própria e individual. A manipulação das guias por outras pessoas,
ou ainda, seu uso, em ambientes ou situações negativas ou discordantes com o trabalho
espiritual, fatalmente acarretará uma "contaminação" ou interferência vibracional.
Pelos motivos expostos, o uso de guias pertencentes ou recebidas de outras pessoas, é
uma pratica normalmente desaconselhável a um médium.
O Pai/Mãe de Santo, Pai/Mãe Pequenos ou Ogâs podem eventualmente ceder sua guia
para uso de algum médium durante uma sessão específica, caso o mesmo encontre-se
sem sua própria guia.
Enquanto estamos usando as guias devemos observar algumas recomendações:
Não se alimentar (exceto em ritual).
Não ingerir bebidas alcoólicas (exceto em ritual).
Não manter relação sexual.
Não ir ao banheiro
Não tomar banho.
Em qualquer destes casos, deve-se retirar a guia e guardar, ou entrega-la para o Pai/Mãe
de Santo, Pai/Mãe Pequenos ou Ogâs para que tomem conta das mesmas.
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Como vimos as guias são elementos ritualísticos muito sérios e como tal que devem ser
respeitados e cuidados. Seu uso deve se restringir ao trabalho espiritual, ao ambiente
cerimonial (terreiro) e aos momentos de extrema necessidade por parte do médium.
Utilizar a guia em ambientes ou situações dissonantes com o trabalho espiritual, ou por
mera vaidade e exibicionismo, é no mínimo um desrespeito para com a vibração a qual
representam.
Devem ser sempre limpas e guardadas no terreiro ou em algum lugar longe do alcance e
visão dos curiosos. Lembre-se que as guias são objetos sagrados e como tal devem ser
tratadas.
Um detalhe importante é de tempos em tempos, descarregarmos nossas guias com água
do mar ou da chuva, e depois energizá-las com amaci, buscando sempre o
aconselhamento de um dos dirigentes sobre como proceder.
Você Aprendeu:
O que são os Fios de Conta. Para que servem e quando utilizá-los. Como são montados,
limpos e imantados. Os cuidados na sua manutenção e uso.
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Material de Apoio – Leitura Necessária e Obrigatória.
Desenvolvimento Mediúnico.
.

Fundamentos de cantar, bater palmas e tocar Atabaques na Umbanda
(por Newton Carlos Marcellino)

Para tentar explicar como se dá a comunicação entre os planos espiritual e material,
grosseiramente, podemos imaginar essa comunicação através de freqüências.
O rádio, a TV, o celular são exemplos. Estes aparelhos emitem freqüências de um ponto, o
transmissor, até outro ponto, o receptor. As freqüências não se cruzam porque uma é mais
forte do que a outra. O receptor recebe apenas a freqüência na qual está programado.
Analogamente, se imaginarmos que nossos pensamentos são como freqüências e as
vibrações emitidas pelos espíritos também são freqüências, podemos dizer que são essas
freqüências que ligam espíritos e matéria, onde conseguimos nos conectar com os
espíritos de acordo com nossos pensamentos e atitudes, logo, pensamentos baixos atraem
espíritos de camadas mais inferiores do plano espiritual, e pensamentos mais elevados,
atraem espíritos mais elevados.
Quando nos dirigimos ao terreiro, dependendo de como foi nosso dia, nossa semana, nós
estamos vibrando numa freqüência tal que pode interferir nos trabalhos, ajudando ou
atrapalhando. Um dia vivido em torno de brigas e discussões, alimentação pesada,
pensamentos voltados para o ódio, má conduta, etc, deixam a freqüência muito baixa,
atraindo espíritos que vibram numa esfera mais baixa, e isso faz com que o trabalho seja
prejudicado. Um dia bem vivido, trabalhado e participativo nas coisas particulares, uma
boa alimentação, bons pensamentos, preparação mental para a gira, faz com que nossa
freqüência fique mais elevada, atraindo espíritos de esferas mais elevadas.
Para que os trabalhos não sofram variações excessivas de freqüências, para que se
evitem a atração de espíritos de esferas inferiores e para o bom andamento da gira, é
usado um artifício que acelera o processo para que todos, ou pelo menos a maioria, se
concentrem no trabalho e eliminem pensamentos mais baixos, que é de cantar e bater
palmas.
Como funciona?
Ao final de um espetáculo, um show, um discurso, normalmente as pessoas batem palmas
para demonstrar àquele que se apresentou o agradecimento, por compartilhar aqueles
minutos de entretenimento ou aprendizado. Se as palmas se estenderem por vários
segundos, aos poucos elas vão entrando num ritmo e muito rapidamente todas as pessoas
batem palmas no mesmo ritmo e, junto com essa sonorização, algo começa a acontecer:
as pessoas começam a se sentir mais alegres, com vontade de rir, ou seja, as pessoas ali
envolvidas começam a vibrar numa mesma freqüência, e inconscientemente, todas estão
fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas estão fazendo.
Já com o canto, logo de início, todos começam a cantar juntos, e isso faz com que a
vibração das pessoas se equalize mais rapidamente.
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Quanto mais cantamos, mais batemos palmas, mais rapidamente elevamos o nível de
freqüência das pessoas, fazendo com que, momentaneamente, os problemas, a baixa
auto-estima, as preocupações, sejam esquecidos, pois todos começam a prestar atenção
no trabalho que está sendo realizado e isso ainda ajuda a absorver as informações que
estão sendo passadas.
Com a freqüência estabilizada, os espíritos conseguem se aproximar mais facilmente de
nós, permitindo assim que o trabalho transcorra com mais facilidade e de acordo com o
pretendido pelos planos espiritual e material.
Para acelerar mais ainda o processo, usa-se o atabaque, pois o som emitido pelo
atabaque ajuda a igualar o ritmo cardíaco de todas as pessoas no terreiro, fazendo com
que, por exemplo, para quem chega muito afobado, o ritmo cardíaco é normalizado,
diminuindo a afobação, ou para quem chega muito para baixo, com o aumento do ritmo
cardíaco, ajuda na elevação da auto-estima. Com base nisso, por estarmos cantando e
batendo palmas, além de estarmos mudando nossa freqüência, também estamos
praticando caridade, por já estar ajudando outras pessoas.
Com todos participando, batendo palmas e cantando, o clima do terreiro já fica muito
melhor, pois todos estão ajudando, focados num mesmo objetivo.
No plano espiritual, os guias preparados para o trabalho, aguardam nossa vibração
equilibrar-se com a vibração deles, e assim que nossas freqüências começam a se igualar,
eles se aproximam e iniciam o processo de incorporação.
Quando começamos a cantar os pontos dos guias que trabalharão na gira, estamos
dizendo para os guias que já estamos prontos e podemos começar a incorporar.
Normalmente, no processo de incorporação, os guias cantam, muitas vezes para si, para
que seja mais fácil ainda, e no caso de um guia estar trabalhando no desenvolvimento de
um cambono, o guia canta para o cambono ouvir o ponto e elevar sua freqüência para
facilitar a incorporação.
Cantamos pontos para ajudar a desincorporação, facilitando assim a “subida” dos guias
que levam com eles todo e qualquer tipo de fluído ou influência que possa atrapalhar o
médium.
Os pontos cantados trazem mais energia do que podemos imaginar. Quando feitos pelos
guias, são conhecidos como “pontos de raiz” e as palavras não podem ser mudadas, pois
toda a mironga feita pelo guia está nas disposições das palavras. Quando feita pelo
homem, as palavras podem ser mudadas e adaptadas para que fiquem bem arranjadas.
Se prestarmos atenção, alguns pontos parecem não fazer sentido, mas quando cantados,
no ritmo certo, acabamos fazendo as mirongas que estão escondidas nos pontos. É por
isso que alguns pontos possuem palavras conjugadas de maneira errada ou em tom bem
caipira, pois essas palavras foram inseridas nos pontos propositalmente, para poder servir
como “palavras mágicas” a serem proferidas por todos, ou seja, os sons que essas
palavras produzem é que produzem os efeitos requeridos.
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Alguns pontos, quando entoados, podem afastar diversos males, como espíritos
obsessores ou pessoas que tentam derrubar o terreiro.
Há pontos de saudação, para defumação, para firmeza, para afastar quiumbas, para
descarrego, para despedida, para provocação, para cruzamento de linhas, para
cruzamento de falanges, etc. Cada um deve ser cantado de acordo com sua finalidade
para o bom andamento do trabalho.
Alguns pontos devem ser evitados cantar tanto dentro do terreiro quanto em nossas casas,
pois eles podem atrair maus espíritos. Pontos que falam muito de cemitério, morte, ou
qualquer tipo de bestialidade devem ser evitados.
Os atabaques não são simplesmente caixas de madeira com um couro para se batucar,
eles são preparados e energizados para o trabalho logo que são trazidos para o terreiro.
Ao ser entregue no terreiro, primeiro é trocado o couro que vem com o atabaque, para
eliminar os fluídos de “comércio” que foram depositados sobre ele na loja que o
comercializa; depois, são feitos os primeiros preparos de limpeza do atabaque; em
seguida, o guia chefe da casa cruza o atabaque iniciando o processo de mironga que será
depositada sobre o atabaque. São colocados patuás de acordo com o guia que será o
“dono” do atabaque e são feitas rezas sobre ele para fortalecer a energização.
O ogan chefe, ou atabaqueiro chefe, pede forças e energia para o guia, dono do atabaque,
para que sejam depositados os fluídos necessários no couro, e toca o atabaque pela
primeira vez para que sejam abertas as forças que regerão o atabaque. Em seguida o
atabaque é entregue ao ogan que tocará o atabaque nos trabalhos.
Normalmente em um terreiro, os atabaques são múltiplos de três, mas são os guias que
definem o número correto a ser utilizado nos trabalhos. O maior dos atabaques é o Rum,
destinado ao guia que rege a casa; o segundo, é o Rumpi, destinado ao segundo guia que
rege a casa ou ao guia que rege a coroa do pai ou mãe-de-santo fundadores do terreiro; o
terceiro, e o menor deles, é o Lé, muitas vezes destinado à Exu ou a um guia
homenageado pela casa. As ordens dos donos de cada atabaque são definidas pelos
guias que regem o terreiro, podendo eles alterar essa disposição.
O Rum é sempre tocado pelo ogan chefe e só poderá ser tocado por outro ogan desde que
o ogan chefe permita. Ele, o Rum, serve para dar os primeiros toques nos pontos, repicar e
conduzir os trabalhos. O Rumpi é tocado pelo segundo ogan, dando o ritmo do toque e
mantendo a harmonia. O Lé é tocado pelo ogan iniciante, que ainda está em processo de
aprendizado, seguindo sempre os toques do Rumpi.
Se um ogan de outro terreiro visitar a casa, este deve pedir autorização ao guia chefe para
poder tocar o atabaque, e deverá ter permissão do ogan chefe para tocar o atabaque, que
lhe direcionará ao atabaque próprio para receber um convidado (normalmente não é
permitido ao convidado tocar no Rum).
Em terreiros tradicionais e candomblés, o ogan chefe sempre é considerado o detentor do
conhecimento sobre as giras, assumindo sempre sete anos a mais de experiência sobre o
pai ou mãe-de-santo. Isso se deve ao fato de que o ogan conhece todos os preparos para
as giras, e é quem conduz a energia de sustentação dos trabalhos.
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Os guias normalmente indicam os futuros iniciantes ao ofício de ogan, mas cabe ao ogan
chefe permitir a entrada e designar o atabaque para o iniciante.
Um ogan mal intencionado pode derrubar uma gira apenas tocando o atabaque, e muitas
vezes, consegue derrubar todo o terreiro. Para que se evitem problemas, há pontos
chamados de provocação, onde o ogan do terreiro tenta quebrar as forças do ogan mal
intencionado entoando pontos de quebra de forças e demanda.
Cada ogan tem sua função nas giras, além de tocar os atabaques e facilitar a corrente de
energias. Um dos ogans, sempre volta sua atenção ao que acontece dentro do congá,
mantendo o trabalho em equilíbrio e de acordo com as orientações do guia chefe; outro
ogan tem sua atenção voltada à assistência, onde fica atento sobre possíveis problemas
ou olhares de pessoas mal intencionadas; o terceiro ogan presta atenção de uma maneira
geral, auxiliando os outros ogans.
Alguns terreiros de candomblé não permitem que mulheres sejam ogans alegando,
segundo Mattos “(…) que elas não poderiam usar os instrumentos sagrados por ficarem de
pajé (menstruadas)” (pg. 93). Ainda citando Mattos, “(…) porém, naumbanda, um indivíduo
feminino tem totais condições de ser uma atabaqueira, sem problema algum. Se
considerarmos que os Ogãs tem um poder divino, uma faculdade mediúnica musical, esta
não vem com o gênero, e sim com o espírito e este por ter origem na essência divina, não
tem sexo” (pg. 93).
Há outros instrumentos que são usados nos trabalhos para auxiliar os toques dos
atabaques, como o agogo, chocalho, triângulo, pandeiro, berimbau, etc.
É importante que os filhos da corrente e a assistência participem das giras cantando e
batendo palmas, pois sem essa união de forças dificultam o bom andamento do trabalho.
Se não sabe o ponto, bata palmas, mas principalmente, preste atenção nos pontos, pois
normalmente eles são curtos e repetitivos, fáceis de aprender. Para os pontos mais longos,
que quase não se repetem, ou mesmo para aqueles pontos que são cantados em giras
especiais, como de ciganos, marinheiros ou boiadeiros, os terreiros muitas vezes deixam
disponíveis pastas com os pontos escritos, e em alguns casos, as pessoas se reúnem
antes das giras para cantarem os pontos e aprenderem aqueles que não sabem.
Não é vergonha não saber os pontos, vergonha é não participar, não ajudar a cantar ou
bater palmas, assim como achar que não tem voz boa pra cantar e por isso não cantar.
Cantar ajuda a todos, aos guias, aos médiuns, aos cambonos, a assistência, a afastar
maus espíritos, más influências, miasmas no plano astral, energias negativas, e atrai
sempre bons fluídos, boas energias e boas vibrações.
Bibliografia Consultada
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Material de Apoio – Leitura Necessária e Obrigatória.
Desenvolvimento Mediúnico.
VESTUÁRIO
POR QUE USAMOS O BRANCO
Dentre os princípios da Umbanda, um dos elementos de grande significância e
fundamento, é o uso da vestimenta branca. Em 16 de novembro de 1908, data da
anunciação da Umbanda no plano físico e também ocasião em que foi fundado o primeiro
templo de Umbanda, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, o espírito Caboclo das
Sete Encruzilhadas, entidade anunciadora da nova religião, ao fixar as bases e diretrizes
do segmento religioso, expôs, dentre outras coisas, que todos os sacerdotes (médiuns)
utilizariam roupas brancas. Mas, por quê?.
Teria sido uma orientação aleatória, ou o reflexo de um profundo conhecimento mítico,
místico, científico e religioso da cor branca? No decorrer de toda a história da
Humanidade, a cor branca aparece como um dos maiores símbolos de unidade e
fraternidade já utilizados. Nas antigas ordens religiosas do continente asiático,
encontramos a citada cor como representação de elevada sabedoria e alto grau de
espiritualidade superior. As ordens iniciáticas utilizavam insígnias de cor branca; os
brâmanes tinham como símbolo o Branco, que se exteriorizava em seus vestuário e
estandartes. Os antigos druidas tinham na cor branca um de seus principais elos do
material para o espiritual, do tangível para o intangível. Os Magos Brancos da antiga Índia
eram assim chamados porque utilizavam a magia para fins positivos, e também porque
suas vestes sacerdotais eram constituídas de túnicas e capuzes brancos. O próprio Cristo
Jesus, ao tempo de sua missão terrena, utilizava túnicas de tecido branco nas
peregrinações e pregações que fazia.
Nas guerras, quando os adversários, oprimidos pelo cansaço e perdas humanas, se
despojavam de comportamentos irracionais e manifestavam sincera intenção de
encerrarem a contenda, o que faziam? Desfraldavam bandeiras brancas! O que falar então
do vestuário dos profissionais das diversas áreas de saúde. Médicos, enfermeiros,
dentistas etc., todos se utilizando de roupas brancas para suas atividades. Por quê?
Porque a roupa branca transmite a sensação de assepsia, calma, paz espiritual,
serenidade e outros valores de elevada estirpe. Se não bastasse tudo o que foi dito até
agora, vamos encontrar a razão científica do uso da cor branca na Umbanda através das
pesquisas de Isaac Newton.
Este grande cientista do século XVII provou que a cor branca contém dentro de si todas as
demais cores existentes.
Portanto, a cor branca tem sua razão de ser na Umbanda, pois temos que lembrar que a
religião que abraçamos é capitaneada por Orixás, sendo que Oxalá, que tem a cor branca
como representação, supervisiona os Orixás restantes. Assim como a cor branca contém
dentro de si todas as demais cores, a Irradiação de Oxalá contém dentro de sua estrutura
cósmico-astral todas as demais irradiações (Oxossi, Ogum, Xangô, etc.).
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A implantação desta cor em nossa religião, não foi fruto de opção aleatória, mas sim
pautada em seguro e inequívoco conhecimento de quem teve a missão de anunciar a
Umbanda. Salve o Caboclo das Sete Encruzilhadas!!!!!
VESTUÁRIO UNIFORME, UMA NECESSIDADE
Uma das bases trazidas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, por ocasião da anunciação
da Umbanda no plano físico, evento histórico ocorrido em 15/16 de novembro de 1908, em
Neves, Niterói - RJ, é a que diz respeito a igualdade.
Sabemos que na atual sociedade, com valores deturpados ou invertidos, é comum as
pessoas avaliarem umas as outras, não pelo grau de espiritualidade, moral, caráter e boas
ações, mas sim pelo que se apresenta a nível de posses.
Dentro deste contexto, é corriqueiro, embora extremamente falho, valorizar ou conceituar
os habitantes deste planeta tendo como base a apresentação pessoal externa do
indivíduo, ao invés de se atentar para qualificativos internos. Prioriza-se bens materiais em
detrimento das virtudes.
E é justamente por isto que a Umbanda adotou o vestuário uniforme, para que alguns
assistentes ainda enraizados em equivocados conceitos não tenham como dar vazão a
seus distorcidos juízos de valor.
Assim, quem adentra por um terreiro na esperança de cura ou melhora de seus problemas,
jamais terá a possibilidade de identificar no corpo mediúnico, todos com trajes iguais,
eventuais ou supostas diferenças intelectuais, culturais e sociais. Não terá a oportunidade
de saber se por trás daquela roupa sacerdotal encontra-se um rico empresário, um
camelô, ou uma empregada doméstica.
Porque há quem vincule a eficácia de um socorro espiritual tomando por parâmetro o
próprio médium através do qual a entidade se manifesta. Se o medianeiro atuasse nas
sessões de caridade com trajes civis (comuns), algumas pessoas, que pensam da forma
citada, passariam a tentar analisar o grau de intelectualidade, de situação financeira, social
etc., pela qualidade do vestuário apresentado pelos médiuns. Então, sacerdotes calçando
sapatos de fino couro, camisas e calças de marcas famosas, seriam facilmente
identificados e preferencialmente procurados.
Outros tantos, humildes na sua apresentação, seriam colocados em segundo plano.
Na Umbanda, Sopro Divino que a todos oxigena, o personalismo ou destaque individual é
algo que jamais deverá existir. Somos meros veículos de manifestação da espiritualidade
superior, e por isto, devemos sempre nos mostrar coletivamente, sem identificações
pessoais ou rótulos Somos elos iguais de mesma força e importância neste campo de
amor e caridade denominado Umbanda.
Os chegam aos Centros para darem passes, sem tomarem banho ou trocarem de roupa,
estão ainda impregnados de cargas fluídico-magnéticas negativas, que, por conseguinte
interferem no campo áurico e perispiritual dos médiuns, simplesmente acabam pela
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imposição ou dinamização das mãos passando ao assistente toda ou parte daquela
energia inferior que carregam.
Na Umbanda, o uniforme do médium, ou está no vestiário do terreiro, e portanto dentro do
cinturão de defesa do mesmo, ou está em casa sendo lavado ou passado, longe do
contato direto com as forças deletérias.
AS VESTES
As vestes na Umbanda são geralmente brancas, sempre muito limpas, já que este é um
dos motivos pelo qual se troca de roupa para os trabalhos. Nunca se deve trabalhar com
as roupas do corpo, ou já vir vestido de casa com as roupas brancas. O suor causa uma
sensação de desconforto, o que traz uma má concentração e intranqüilidade do médium
(sem contar, é claro, com a desagradável situação de uma pessoa que vai tomar passes
ou consultar-se, e ficar sentindo o cheiro do suor do médium, que está sempre próximo nos
trabalhos).
O branco é de caráter refletor, já que é a somatória de todas as cores e funciona, aliado a
outras coisas, como uma espécie de escudo contra certos choques menores de energias
negativas que são dirigidas ao médium. Serve, também, para identificar os médiuns dentro
de uma casa de trabalhos muito grande. Alem disso, é uma cor relaxante, que induz o
psiquismo à calma e à tranqüilidade.
A Roupa Branca (Roupa de Santo) é a vestimenta para a qual devemos dispensar muito
carinho e cuidado, idênticos ao que temos para com nossos Orixás e Guias. As roupas
devem ser conservadas limpas, bem cuidadas, assim como as guias (fios de contas), não
se admitindo que um médium, após seus trabalhos, deixe suas roupas e guias no Terreiro,
esquecidas. Quando a roupa fica velha, estragada, jamais o médium deverá dar ou jogar
fora.
Ela deverá ser despachada, pois trata-se de um instrumento de trabalho do médium.
Na nossa casa, nas sessões de Umbanda os homens utilizam calça e jaleco, e as
mulheres utilizam o balandrau. Nas demais sessões, as mulheres podem usar também
jaleco e calça.
O Pano de Cabeça (Torço) - É feito a partir de um pano chamado ojá (a palavra significa
“faixa de pano”), de tamanho variável. Existem vários formatos de torço, que podem ter
significados diferentes. Por exemplo: o torço com duas pontas (orelhas) significa orixá
feminino enquanto o torço com uma ponta só simboliza orixá masculino.

Serve tanto para proteger a coroa do médium conta as
energias mais pesadas, como também representa um sinal de
respeito dentro de um determinado ritual.
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A Toalha Branca (Pano da Costa) - Trata-se de um pano branco em formato de toalha
(retangular), podendo ser contornado ou não com renda, fino ou grosso, de tamanho
aproximado de 0,50 x 0,80 m. Entre outras coisas, é utilizado para cobrir a cabeça dos
médiuns quando estes incorporam Obaluaiê.
Outras Roupas – Em alguns casos, os guias podem solicitar alguma peça de roupa para
que usem durante os trabalhos. Podem ser:
Pretos Velhos: toalhas, batas, saia, calça, etc.
Exus: Roupas, lenços, chapéus, jóias, capas, etc.
Caboclos: Cocares, faixas, penas, tiras de couro, etc.
Crianças: Bonés, roupas, laços, toalhas, etc.
Estas peças de roupa serão autorizadas pela dirigente ou pelos guia chefe da casa.
OS PÉS DESCALÇOS
O solo, chão representa a morada dos ancestrais e quando estamos descalços tocando
com os pés no chão estamos tento um contato com estes antepassados.
Nós costumamos tirar os calçados em respeito ao solo do terreiro, pois seria como se
estivéssemos trazendo sujeira da rua para dentro de nossas casas.
É também uma forma de representar a humildade e simplicidade do Rito Umbandista.
Além disso, nós atuamos como a pára-raios naturais, e ao recebermos qualquer energia
mais forte, automaticamente ela se dissipa no solo. É uma forma de garantir a segurança
do médium para que não acumule e leve determinadas energias consigo.
Em alguns terreiros é permitido usar calçados (mas calçados que são usados APENAS
dentro do terreiro).
Cabe ressaltar, que a origem desse costume, nos cultos de origem afro-brasileira, é outra;
os "pés descalços" eram um símbolo da condição de escravo, de coisa; lembremos que o
escravo não era considerado um cidadão, ele estava na mesma categoria do gado bovino,
por exemplo.
Quando liberto a primeira medida do negro (quando fosse possível) era comprar sapatos,
símbolo de sua liberdade, e de certa forma, inclusão na sociedade formal. O significado da
"conquista" dos sapatos era tão profundo que, muitas vezes, eles eram colocados em lugar
de destaque na casa (para que todos vissem).
Ao chegar ao terreiro, contudo, transformado magicamente em solo africano, os sapatos,
símbolo para o negro de valores da sociedade branca, eram deixados do lado de fora.
Eles estavam (magicamente) em África e não mais no Brasil. No solo africano (dos
terreiros) eles retornavam (magicamente) à sua condição de guerreiros, sacerdotes,
príncipes, caçadores, etc.
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BRINCOS, PULSEIRAS ETC.
Certamente tal tema deixará de "cabelos em pé" parte da coletividade feminina que atua
como médium nos vários Templos de Umbanda.
É cientificamente comprovado que dentre as matérias tangíveis encontradas em nosso
planeta, os metais (ouro, prata, bronze etc.) constituem-se em substâncias de grande
poder magnético atrativo (capacidade de atrair, conduzir e/ou condensar em seu corpo
energias dos mais diferentes níveis e tipos).
O importante é que, com esta informação em mente, é bem fácil deduzir-se o que pode
ocorrer a um médium que se apresenta como um autêntico cabide de bijuterias ambulante.
É fato que nos trabalhos mediúnico-espirituais, estando incorporados ou não, quase
sempre enfrentamos forças de baixo teor vibratório (kiumbas, Formas-Pensamento
negativas etc.) que acompanham e turbam a vida de muitas pessoas. Estas, ao serem
conduzidas ou procurarem o auxílio de um Templo Umbandista, para verem dissipadas as
causas e os efeitos de tais assédios, apresentam seu campo áurico (Aura - Campo
Energético) e perispiritual (Corpo Astral) completa ou parcialmente contaminados pelos
fluidos hostis das forças supracitadas.
Não obstante os obsessores serem doutrinados e/ou detidos e encaminhados a prisões
astrais, e as formas-pensamento serem desintegradas, durante todo o trabalho de
assepsia espiritual, resíduos magnéticos destas individualidades tendem a agregar-se aos
metais mais próximos, inundando-os com fluidos nocivos, neste caso, os metais que o
intermediário utiliza.
Muitos podem estar se perguntando qual o papel das entidades espirituais nesta situação.
Bem, elas fazem a parte que lhes compete, cruzando e defumando as guias dos médiuns,
solicitando somente o uso de vestimenta branca (cor branca – função refletora/repulsora
de eletromagnetismo nocivo), banhos de mar e cachoeira, banhos com ervas, defumações
especiais no templo, e uma série de outras providências salutares ao seu "aparelho".
No entanto, será que há preocupação em se fazer a assepsia de brincos, pulseiras,
cordões e outras bijuterias, como colocá-las em um recipiente de barro com água e sal
grosso? é claro que não!!!. O que acontece então? paulatinamente tais adereços vão
sendo encharcados por cargas densamente negativas, que acabam por jorrar no próprio
médium.
Na Umbanda possuímos recursos não só repressivos, mas também preventivos para
lidarmos com certas circunstâncias. Não custa nada ao médium, principalmente do sexo
feminino, antes de começar o labor caritativo, tirar e guardar os metais que ora utiliza,
evitando com isto eventuais efeitos danosos a sua constituição espírito-física.
Os únicos adereços que podem ser usados nas sessões, são os indicados pelas entidades
e alianças (casamento, noivado ou compromisso).
Você Aprendeu:
Porque usamos branco, porque usar uniforme, porque manter os pés descalços, porque
não usar metais, durante as sessões.
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