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ENSINO A DISTÂNCIA 

 

O Instituto Mata Verde disponibiliza desde 2006 um módulo 

de ensino a distância voltado a todos os umbandistas. 

Neste site você poderá fazer cursos específicos sobre a reli-

gião de Umbanda. Você inicia os cursos quando quiser e 

assiste as aulas nos dias e horários que achar mais conveni-

ente. 

Visite o módulo de ensino a distância e comece a estudar 

agora mesmo. 

http://www.ead.mataverde.org 

 

 

WEB TV 

 

Durante o ano realizamos aqui no Instituto Mata Verde mui-

tas palestras e eventos interessantes. 

Todas as palestras são filmadas e disponibilizadas na TV 

Mata Verde e na TV Saravá Umbanda. 

Acompanhe pelos sites: 

www.tv.mataverde.org - TV Mata Verde 

 

 

RÁDIO UMBANDISTA 

 

Ouça os mais belos pontos e músicas da umbanda. 

Acesse:  

http://www.radio.mataverde.org 

EDITORIAL 

 

Estamos vivendo tempos difíceis, isolamento social, qua-

rentena, medos, ansiedades e dificuldades, os quais se 

estenderão a toda economia mundial. 

Em função desta pandemia, tivemos que interromper os 

atendimentos espirituais no Núcleo Mata Verde. 

As portas estão fechadas e não sabemos até quando. 

Para minimizar a ansiedade e nos mantermos unidos, abri-

mos uma sala virtual para nossos encontros, onde conver-

samos, oramos, cantamos, pedimos pelo planeta e tam-

bém debatemos sobre espiritualidade e umbanda. 

Esta revista é especial, e marca o momento que vivemos, 

mas temos fé que Olorum nunca se esquece de seus fi-

lhos e com certeza este período de trevas trará conse-

quências positivas para todo o planeta. Como diz o ditado: 

“Deus escreve certo por linhas tortas”. 

Talvez uma correção de rumos para a humanidade. 

Nesta revista, contamos com um número grande de cola-

boradores e muitas temáticas foram abordadas na edição 

deste mês. 

Esperamos que os assuntos abordados pelos colaborado-

res, possam aliviar um pouco da tensão existente sobre o 

planeta. 

Tenham todos uma boa leitura! 

 

Saravá Umbanda! 

INSTITUTO MATA VERDE 

Rua Júlio de Mesquita, 209 

Vila Mathias - Santos/SP 

CEP: 11075-221 

FALE CONOSCO: 

E-mail: contato@mataverde.org 

Facebook: nucleo.mataverde 

Twitter: @mata_verde 

http://www.institutomataverde.org.br 

 
(13) 99113-6464 

http://www.ead.mataverde.org
http://www.tv.mataverde.org
http://www.radio.mataverde.org
mailto:contato@mataverde.org?subject=Contato%20Revista%2001-2020
http://www.institutomataverde.org.br


 

 

UMBANDA NO PALTALK 
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Manoel Lopes 

Desde o dia vinte de março estamos fechados, e todos os atendimentos espirituais suspensos, em 

virtude da pandemia da covide-19. 

Estamos em quarentena. 

Infelizmente ainda não sabemos quando poderemos voltar a atender e de que forma voltaremos a 

atender. 

O momento é de muita preocupação e cuidados. 

Esta epidemia traz muitas incertezas e neste momento a única opção que temos é o isolamento so-

cial, principalmente daquelas pessoas que se encontram na faixa de risco. 

Sabemos que esta infecção atinge a todos nós, independente da idade, mas que traz maiores pre-

juízos aquelas pessoas que estão com baixa imunidade, principalmente os idosos. 

Embora o isolamento social, neste momento, seja a única solução, ele traz consequências emocio-

nais muito desagradáveis a todos nós. 

Muitas pessoas vivem sozinhas e com certeza estão sofrendo bastante neste momento, pois o en-

contro com os amigos, nas reuniões sociais, nos encontros religiosos dentro dos Terreiros acaba 

fazendo parte importante do dia a dia da vida deles. 

No Núcleo chamamos está energia trocada entre as pessoas de força Abá Pyatã, a energia do sex-

to reino, do reino da humanidade. 

Ela é indispensável a saúde humana, o ser humano não pode em hipótese alguma viver isolado, 

pois a falta desta força primordial, faz parte da nossa vida, da nossa saúde mental, emocional e físi-

ca. 



 

 

Como estamos impedidos momentaneamente de nos reunirmos presencialmente, optamos por 

abrir reuniões online pelo programa Paltalk. 

O Paltalk é um programa de teleconferência, com vídeo, áudio e texto onde todos podem se 

manifestar, emitir suas opiniões, bem diferente de lives do Facebook, onde uma pessoa faz a 

palestra e todos passivamente assistem e quando muito podem escrever uma pergunta ou um 

comentário. 

O Paltalk já permite que todos façam uso do microfone e participem ativamente da reunião, a 

participação é bem maior. 

Embora tenha recebido convites para fazer cursos e palestras, pelo Facebook  e pelo Youtube, 

acabei optando pelo uso do Paltalk, pois acho importante que todos neste momento possam se 

expressar livremente. 

É muito importante fazer parte do grupo e se expressar livremente. 

Vale ressaltar também que existe uma certa nostalgia no uso do Paltalk, pois no início dos 

anos dois mil, fomos os pioneiros no uso desta ferramenta para divulgar a umbanda;  mantí-

nhamos uma sala no Paltalk chamada “Estudando a Umbanda”, as reuniões eram feitas aos 

sábados. 

Foi um período muito interessante e produtivo, onde fizemos muitas amizades. 

Hoje, passados quase vinte anos e por outros motivos, voltamos novamente ao Paltalk. 

Queremos convidar todos os amigos e interessados na umbanda para participarem, juntamente 

com os filhos do Núcleo Mata Verde, de nossas reuniões on-line. 

O nome da sala é Umbanda Os Sete Reinos Sagrados, basta  pesquisar  no Paltalk que você 

encontra rapidinho. 

A sala é aberta e as reuniões são realizadas nas sextas e quartas-feiras, nos mesmos dias e 

horários que atendíamos no Núcleo Mata Verde. 

Começamos exatamente às 20:00 horas, com a prece de abertura, hino da Umbanda  e depois 

abrimos a reunião com um determinado assunto para ser debatido entre os participantes. 

O encerramento da reunião é exatamente às 22:00 horas com a prece de encerramento. 

A energia que flui no momento das preces é muito intensa e como estamos todos conectados 

no mesmo momento ela tem uma força especial. 

Venha ouvir os pontos cantados e orar junto com todos nós. 

Segue abaixo o link da sala e do programa Paltalk, venha participar!! 

 

VISITE A SALA DO PALTALK 

 

Saravá Umbanda! 

 

Pai Manoel Lopes 
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https://www.paltalk.com/g2/group/1645453204/DisplayGroupDetails.wmt?refc=107564&fbclid=IwAR2cxLJAyx9no4W7xlyABs8Vz4JbAoYv8K_JvI1ZizNYIi_pPaFrIsxj_8s


 

 

MILAGRES ACONTECEM 
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Monica Duran 

Os milagres acontecem. 

Nesse exato momento, nas águas da nossa Grande Mãe, vibrando sua mais pura força no ano 

2020, se faz um grande milagre! 

Não há banhistas, nem  esportistas, não há sequer um riso ou um choro a sua margem. 

É momento de limpeza, é momento de renovação, de purificação... 

Ah sim...os milagres acontecem... 

Quem não soube da sua poluição dos habitantes do mar sendo mortos pela nossa falta de cuidado 

com o lixo sem reciclagem apropriada??? Pois então... 

Grande Mãe é essa... 

Não estaria descuidada em nenhum momento... 

...é a hora... 

Meus queridos, que grande alegria... 

Veneza já mostra que decanta ao fundo das águas a grosseira camada da nossa ignorância... 

Nosso Planeta Azul, beirando um caos...de um caos se faz ainda mais azul... 

Salve Oxalá! 

Salve Nossa Mãe Iemanjá! 

Salve Todos Orixás! 



 

 

CAMPO ESTRUTURAL Mariana Pereira 

Podemos plasmar campos através de nossos pensamentos, sejam eles positivos ou não.  

Tudo o que pensamos e/ou idealizamos é plasmado no ORUM (Plano espiritual), e quando materia-

lizado, trazido ao AYÊ (Plano material). Um exemplo de campo estrutural é o “Umbral”, que ao con-

trário do que muitos pensam, não foi criado por Deus.  

O Umbral é um campo estrutural criado por várias consciências que ao vibrarem na mesma sintonia 

plasmaram tal zona que continua sendo mantida e alimentada pelas consciências que lá habitam.  

O mesmo se dá as várias zonas e colônias espirituais existentes no Orum.  

Tendo em mente que nós temos o poder de criar e plasmar tais campos, temos a partir daí total li-

vre arbítrio e responsabilidade de utilizarmos este conceito ao nosso favor, ou até mesmo entrar-

mos no mais profundo abismo mantido por mentes em total desequilíbrio e desordem espiritual.  

Trazendo isto para a realidade que estamos enfrentando no momento, busquemos usar o conceito 

do Campo Estrutural ao nosso favor, estando sempre vigilantes quanto aos nossos pensamentos, 

sentimentos e tudo aquilo que buscarmos ver e viver em nosso cotidiano.  

Por isso, seja luz, busque pela luz e verás que mesmo em meio ao caos não há escuridão qualquer 

que tenha poder sobre você e seus pensamentos.  

Esse é o poder da mente, use-o em seu favor.  

Plasme o bem!  
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A FORÇA QUE NOS DÁ VIDA Walkyria Ribeiro 

As doenças da mente podem permanecer mu-

das por muito tempo, até serem descobertas e 

tratadas, sem que vejam suas “chagas”.  

Eu sei, pois sou aquele que domina o controle 

da doença que vaga pela mente, e, inclusive, 

a sua cura. Existem doenças também na al-

ma, que são mais antigas do que você imagi-

ne ou do que pode acreditar, mas sim, estão 

lá. São inúmeras, sabe? 

- É a maldade que foi feita sem 

precedentes ao teu irmão, ou 

àquele que era teu pai, ou aceitou 

ser tua mãe, na vida passada que 

assumiram; 

- É o egoísmo, que fez com que 

noutra vida, você deixasse seus 

filhos para trás, em algum momen-

to, em troca de poder e bens ma-

teriais, talvez; 

- A inveja, que perseguiu teus 

pensamentos e que te fez cometer 

injúrias contra teu semelhante, de-

sejando não o que a ele pertencia, 

mas o que você não queria que a ele perten-

cesse... 

- Aquela ganancia antiga, que fez com fossem 

arruinadas as terras das raças mais fracas, 

para que você e outras pessoas, construíssem 

arquiteturas suntuosas e ganhassem muito 

pataco para satisfazer desejos materiais; 

- Os desvios de caráter que gritam na mente, 

os quais, intuíram atitudes humanas que con-

tribuíram para extinção de animais, crimes 

ambientais dos mais diversos, inúmeras pes-

soas sem moradia. 

O homem, destruiu, todos os dias, por muito 

tempo, algo da natureza. Até que um dia, a 

grande mãe ficou aos prantos por longo tempo 

e lamentou todas as suas perdas. Eu (como 

seu filho acolhido) resolvi intervir. Eu sou 

aquele que busca nas doenças e nas dificul-

dades, a força para renascer e curar corpo e 

alma.  Eu também sou o senhor da cura, da 

vida e da morte, o que domina, o mental no 

humano. Mas, saiba, eu não sou bom, nem 

mau, eu sou aquele que significa o recomeço, 

através da morte, renascimento e evolução. 

Eis a verdadeira vida que buscas!  

Sou eu, quem agora, calmamente te pede:  

- Atotô!. (Silêncio!).    

Você nasceu somente com dois 

medos: queda e ruído. Os demais, 

foram criados, liberte-se deles. 

Você, que aprende constantemen-

te, sobre a liturgia dos sete reinos 

sagrados e que sabe que tudo es-

tá interligado sequencialmente 

(fogo, terra, ar, água, matas, hu-

manidade e almas), o que enxer-

gas no silêncio, ao mirar a nature-

za ao seu redor?  

Percebes que a natureza conse-

gue se curar quando está em abs-

tinência humana? O seu restauro 

é fundamental!  

Não pense que teus guias não escutam suas 

orações. Eles atuam em todos os cantos do 

Cosmos, dos mais altos, aos mais inferiores, a 

fim de ofertar todo o auxílio necessário. 

Mas é preciso que você faça sua parte, aquela 

do “orai e vigiai” nesta bonita época de reno-

vação. É preciso que você umbandista, se ele-

ve com bons pensamentos, para perto dos 

teus guias, e que assim, você ajude a alimen-

tar a força da egrégora a qual faz parte. 

Seja brandura, força, fé e alegria, saiba que 

“Deus é paz, Deus é guia, Deus é luz de todo 

dia.” Mantenha a fé nos guias e em Deus, en-

quanto caminha, e lembre daquela oração que 

diz: 

“A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio 

de Luz. É força que nos dá vida...” 
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REVENDO CONCEITOS 

 

NÃO!!! 

Não devemos acusar esse ou aquele povo (nação) e sim aproveitar esse momento de recolhimento 

COMPULSÓRIO que nos encontramos, para refletir... Olhar profundamente no espelho e se questio-

nar ... O que tenho feito pelo meu crescimento moral? Pela minha reforma íntima? Pelo meu próxi-

mo?  

Será que eu reencarnei para crescer, estudar,  trabalhar , constituir família , envelhecer e morrer? 

NÃO!! 

Nós temos ao reencarnar, uma grande batalha pela frente, que constitui em nos lapidar.  Somos pe-

dras brutas que em cada passagem pela carne aprendemos, ou seja, nos lapidamos. De acordo com 

o nosso grau de evolução vamos aprendendo a respeitar e estender a mão ao próximo, vamos nos 

desapegando das coisas materiais e fortalecendo nossa ligação com a espiritualidade maior. Essa 

força espiritual é que nos traz o consolo para nossas mazelas morais .  

E quando nos descuidamos dando vazão as nossas fraquezas e escancarando  o instinto animal 

trazendo a tona a mesquinhez, a soberba, a avareza, começamos a fortalecer o lado negativo do 

mundo espiritual (sim, porque existe o positivo e o negativo), e dessa maneira nossos valores morais 

vão se esvaindo , vamos perdendo a noção do certo e errado destorcendo esses conceitos, criando 

novos conceitos em nome de uma modernidade ou renovação que simplesmente não possui lastro 

para se sustentar. E assim como ocorre com nosso corpo que sucumbe a doença criada na espiritua-

lidade, o planeta também recebe essa negatividade gerada por nós que vivemos a postar negativida-

des na internet, entrando em conflito com amigos por política, discutindo se uma religião é melhor 

que a outra, preconceito de todas as maneiras imagináveis, intolerância a todo momento. 

E é essa a maneira que o mundo espiritual tem de nos alertar, que nos desviamos do caminho da 

luz! 

Então aproveitemos a oportunidade para rever nossas atitudes! 

Podemos escolher ser a VACINA ou o VÍRUS da TERRA!" 
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Kiko Lopes 



 

 

INCORPOREI, E AGORA?! 

Caros irmãos, como falar da minha introdução 

na Umbanda sendo mais específica no Núcleo 

Mata Verde? 

Conheci o Núcleo no dia 14/03/2014, sem en-

tender muita coisa, sem entender o que o ca-

boclo dizia, mas, sai de lá feliz. Ficamos assí-

duos, afinal de contas, o que me levou até lá, 

foram as necessidades espirituais do meu es-

poso (filho da casa também). O tempo foi pas-

sando, meu esposo passou a ser membro da 

corrente e eu, continuei na assistência, sem-

pre passando nos guias recebendo os passes, 

a energia e sempre ouvindo: 

"- Eles estão cada vez mais próximos!"  

E eu: "- Quem? Onde? Porque?".  

Às vezes, o medo e a insegurança tomavam 

conta de mim, afinal de contas nunca pensei 

que EU logo, EU, seria médium!! 

Fui convencida por uma amiga a fazer um cur-

so, que já havia começado (e eu teimosa, não 

queria mas fui), o curso de Mediunidade na 

Umbanda.  Peguei o curso na metade, mas 

como nosso palestrante é muito bom, você 

não fica perdido e logo comecei a aprender.  

Todos somos médiuns, todos temos guias e 

protetores que estão sempre conosco, enfim, 

um curso no qual, a doutrina da casa me foi 

apresentada e eu gostei muito.  Ai, na penúlti-

ma aula fomos avisados de que, a última seria 

uma aula prática.  Ops! Fiquei gelada, nervo-

sa, ansiosa, e pensei comigo: "- não tem pro-

blema, não sou médium de incorporação!!". 

Me enganei. É irmãos, me enganei. Incorpo-

rei, e agora??  

Nossa! Que sensação estranha e maravilhosa 

ao mesmo tempo. Nunca tinha sentido aquilo 

na vida. Fiquei feliz e confusa ao mesmo tem-

po sai de lá com mil perguntas e não sabia o 

que fazer. Como desde a entrada do meu es-

poso na corrente espiritual da casa, eu partici-

pava das reuniões reservadas das quartas-

feiras, então muitas das minhas dúvidas eram 

tiradas ali sem ao menos eu fazer uma per-

gunta sequer.  

Ainda passei mais um tempo na assistência, 

não me sentindo preparada para aquilo tudo, 

ouvindo, sentindo, absorvendo todas as ener-

gias que os guias e a casa me passavam.  
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Patrícia Silva 



 

 

Até que um dia, tomada de muita coragem (é 

gente, precisa de muita coragem para assumir 

um compromisso como esse, pois a mediuni-

dade é coisa séria!), fui falar para o dirigente 

sr. Manoel que tinha vontade de fazer parte da 

corrente e, como eu já sabia como funcionava, 

fui falar com o Caboclo Mata Verde e depois 

com o Vovô Tião. E assim começou minha tra-

jetória. 

Sou feliz onde estou? "Sim.".  

Sempre foi assim?? "Não”. Como tudo na vi-

da, existe o lado bom e o lado ruim.  

Entrar em um lugar onde, por mais que você 

conheça a todos, é diferente, estranho. Fazer 

parte de uma egrégora, eu acho desafiador.  

Aprendi a respeitar uma coisa totalmente nova 

para mim, aprendi a amar tudo o que isso re-

presenta.   

Gosto da onde estou, sou feliz por ter encon-

trado um lugar onde posso deixar as minhas 

tristezas, alegrias, frustrações, medos, vitórias 

e sair de lá com o coração calmo, acreditando 

em dias melhores. 

Eu não conhecia a Umbanda e hoje, devo a 

ela muito do que me tornei.  Sou diferente de-

pois de cinco anos fazendo parte dessa famí-

lia.   

Eu amo a Umbanda e o que ela significa para 

mim! 
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CRÔNICA TEMPLÁRIA 

 

Já observaram as capas da nossa revista? 

Está escrito, ESCOLA INICIÁTICA DO CA-

BOCLO MATA VERDE. 

Era julho/2013 quando ouvi isso pela primeira 

vez, meu marido, filho e eu fomos conhecer o 

Núcleo Mata Verde, e o dirigente como sem-

pre faz antes de começar a gira, falou sobre 

isso com a assistência, explicou que era uma 

Escola de Umbanda Iniciática. Claro que fui 

pesquisar, e achei o seguinte: 

ESCOLA DE MISTÉRIO OU ESCOLA INICI-

ÁTICA – lugares onde ocorre a transmis-

são da sabedoria dos séculos, prática da 

sabedoria universal ou ciência superior. 

Pensei, nasci pra isso! Continuando minha 

pesquisa: 

Os estudantes são orientados a buscar 

compreender os mistérios da existência, 

os segredos das leis do universo, da natu-

reza e principalmente do ser humano. Gré-

cia, Índia, Pérsia e Egito se dedicaram à 

busca da sabedoria, se conhecer a si mes-

mo – antiga chama da sabedoria. Na histó-

ria da humanidade sempre existiu lugares 

onde eram estudados os princípios sagra-

dos ou transcendentais do conhecimento, 

frequentados por Professores ou Venerá-

veis Mestres, estudantes e múltiplos bus-

cadores. 

Guardem bem essa parte “Professores ou Ve-

neráveis Mestres”. 

Era setembro/2013 e toda família ( marido, 

filho e eu) teve permissão para entrar para a 

Escola Iniciática do Caboclo Mata Verde, co-

meçamos pra valer, sem freio, sem medo, 

buscando toda forma de conhecimento, atra-

vés de: palestras, cursos presenciais, à dis-

tância, contato com a espiritualidade no de-

senvolvimento e atendimento ao público, etc... 

Para quem gosta de aprender, aquilo era um 

deleite, ouvíamos o dirigente por várias vezes 

falando “...muitos são chamados, porém, pou-

cos escolhidos...”, também explicava entre 

outras coisas que na Umbanda Iniciática pro-

movida pelo Núcleo Mata Verde, tinha 7 

Graus, que exige dedicação, perseverança e 

superação por parte do iniciado. 

Gente, quando falava a palavra “iniciado”, eu 

já me imaginava entrando nas catacumbas 

secretamente, com uma tocha na mão, perga-

minhos enrolados em baixo do braço.... es-

quece, era só minha imaginação. 
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Luciana Lopes 



 

 

O tempo foi passando, e nós passando de grau 

em grau, cada cerimônia de passagem vinha 

carregada de emoção, energia e conhecimento, 

era o máximo ver meus irmãos em graus mais 

avançados estarem ali também, nos dando co-

ragem e exemplo. 

Eu disse coragem porque não é fácil, é coloca-

do em nossos caminhos provas necessárias, 

como oportunidade de viver na prática os co-

nhecimentos teóricos adquiridos durante cada 

grau. 

Chegamos em 2020, mais precisamente março, 

mês muito especial para aquela família de 

2013, que mesmo levando muita chibata no 

lombo chegaram os três ao 7° e ultimo grau, 

lembram que eu pedi para guardarem a parte 

de “Professores ou Veneráveis Mestres”?   

Eu quero explicar que a diferença das escolas 

que pesquisei, com a que SOU INICIADA (sem 

catacumbas), é que nossas orientações vem 

dos mestres de Aruanda, com paciência e ge-

nerosidade estão sempre a nos estender as 

mãos, professores ou veneráveis mestres espi-

rituais de altíssima envergadura espiritual que 

humildemente se colocam a nossa disposição. 

E agora o que vai acontecer? Vocês vão me 

perguntar, acabou? 

Sim, acabou de começar, tenho a certeza abso-

luta que até agora foi só treino, que o que me 

foi ensinado ao longo desses sete anos, pas-

sando por 7 iniciações, terei que demonstrar 

em atos e palavras. Olhar para cada irmão de 

fé com carinho e acompanha-lo na sua trajetó-

ria, fazendo o máximo para errar o menos pos-

sível, porque quanto mais sabemos, mais so-

mos cobrados. 

Salve sua banda! 
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PARA UMA CRÍTICA DA FÉ 

Posso partir do pressuposto que todo conhecimen-

to é gerado pela movimentação das ideias, movi-

mento que depende da crítica para seu avanço. 

Assim como tudo que nos rodeia, é permitido ao 

nosso intelecto a investigação da fé, substância 

abstrata que permite avançar teoricamente no que 

a ciência material ainda não chegou. 

Sendo assim exposto, a fé, como todo conheci-

mento de qualquer vertente, deve passar pelo mo-

mento de crítica para se consolidar e evoluir no 

progresso do pensamento. 

Todas as grandes religiões em seus momentos 

iniciais, passaram inevitavelmente pelas provações 

da crítica, seja ela travestida de descrença ou de 

injúria. Exemplos mais conhecidos como o Cristia-

nismo primitivo e até mesmo o Kardecismo tiveram 

sua consolidação após a crítica constante de suas 

ideias e práticas. 

Assim sendo, a exposição de ideias que proponho 

nessa coluna, é uma reflexão sobre a fé, um mo-

mento de exercício mental para fortalecimento da 

crença individual e coletiva, visando o bem estar 

através do autoconhecimento. 

 

SOMOS TODOS IRMÃOS, COMO CAIM E ABEL 

 

Diversos cultos e religiões se consagraram sob a 

base da fraternidade entre os homens e mulheres 

que habitam o planeta. Seja na mitologia Judaico-

Cristã, na gênese africana ou mesmo nos contos 

indígenas. Somos uma manifestação da mesma 

prole. Como viemos do mesmo ponto de criação, 

logo, podemos nos considerar irmãos segundo a 

ordem familiar, mas até que ponto colocamos essa 

razão como base de nossas ações? Posso respon-

der sem dúvida, que nossa postura como irmãos 

está refletida em diversos mitos, histórias e contos 

das religiões. Poderíamos falar das brigas intermi-

náveis de Hades e Poseidon, de Oxóssi e Exu, 

mas principalmente Caim e Abel.  

Assim como os filhos de Adão e Eva, somos ir-

mãos próximos, mas apenas dentro do ambiente 

fraterno, onde trocamos elogios e praticamos a ge-

nerosidade baseada no afeto, supostamente, fami-

liar. Fora do ninho é onde buscamos, incessante-

mente, as bençãos por nossos sacrifícios da carne, 

entramos no círculo da competição, da sobrevivên-

cia animalesca, do instinto selvagem e atrasado. 

Assim, somos nós, irmãos, que congregamos o 

mesmo templo, fazemos parte da mesma família e 

nos desfazemos desse laço assim que fecham as 

portas de casa. Fora do ambiente dito "fraterno", 

comparamos nossas ofertas como inimigos, assim 

como Abel, além do desfecho de Caim que está 

como ordem do dia para ascensão de quem per-

deu. 

A união de homens e mulheres dentro do mesmo 

ambiente é um meio pedagógico para compreen-

são e adesão da verdadeira fraternidade na esfera 

social. No início da formação do ser humano, for-

maram-se hordas para proteção e reprodução, fa-

tor determinante para a propagação da espécie. 

Dentro da família, ainda há a substância que deve 

ser desenvolvida para nossa ascensão, logo, é um 

ponto de interesse para todos a ideia que somos 

irmãos de caminhada. Porém, devemos encerrar 

essa contradição que o ambiente externo conduz 

com maestria, devemos retomar a sabedoria dos 

ancestrais que se uniram e superaram a lei da evo-

lução nos primórdios da civilização. Somente as-

sim, a maldição de Caim e Abel será cortada das 

veias da humanidade. 
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MENTES EDIFICANTES,  

PRINCIPAL MATÉRIA PRIMA DE UM SOLO SAGRADO 

 

Trago paz, venho em paz! 

Laços fortes não significam nós apertados, ce-

gos. 

Fortalecer a confiança, sem enrijecer a mente, 

sentir o que não se pode ver, chegando a tre-

mer os ossos, derramar-se no chão e sentir-se 

parte deste solo...esse é um forte sinal de per-

tencimento. 

Tenho a tarefa de informar a vocês, sobre a 

responsabilidade e o dever de, em horas de 

conflito e desordem de pensamentos, onde 

tudo parece ruir...agigantem-se e sustentem 

as paredes num braço e as criaturas mais frá-

geis no outro.  

Se juntarão a vocês os que impulsionados pe-

lo mesmo desejo de se manterem em pé, fir-

mes e dignos, suportando as demandas e tor-

mentas que chegarão, por que são alvos cons-

tantes, os archotes de luz na terra. 

Grandes e majestosas construções, erguidas 

em cima de soberbos, porém frágeis solos se 

declinam, enquanto que, paredes de barro ba-

tido são invioláveis quando erguidos sobre mo-

destas, mas valorosas áreas de solo fértil. 

Ao pesarem o julgamento com o dedo em ris-

te, aponte-o primeiro para o próprio peito, seja 

juiz e réu somente dos SEUS momentos. Na-

queles idos tempos, quem atirou a primeira 

pedra? 

Construa, reconstrua, conserte, seja abrigo pra 

quem ama, pra quem não conhece, pra quem 

precisa, pra quem pensa que não precisa e 

pra si mesmo. 

Regras devem ser feitas, mudadas ou quebra-

das de acordo com o melhor viver, conviver, 

porque o movimento também é regra, ou seja, 

flexibilidade, equilíbrio e sensatez são as máxi-

mas. 

Cuidado ao dizer:  minha casa, meu lugar, seu 

lugar, nosso lugar...pertencer a um ideal sim é 

compor o solo sagrado, pois espíritos não ocu-

pam lugares, apenas se unem às mentes para 

a sagrada missão. 

 

Diadema 
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FIM DE MARÇO DE 2020 
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Monica Duran 

No silêncio da minha manhã, como de costume, 

abro minhas mensagens. 

Amigos queridos, posts de conhecidos, notícias de 

alguns tipos de rede, enfim... 

...silencio... 

Meus pensamentos fogem e me encontro no alto 

de uma colina, eu e Eu. 

Observo nas lembranças do que acabo de ler, ou-

vir e ver, nessa nova corrente que nos escraviza 

os pés chamada celular. Não há cor nem raça 

nem poder material ou intelectual que se liberte 

dela. 

Os que ontem me mandavam vídeos com músicas 

leves e voz macia conduzindo palavras confortan-

tes, espiritualizadas e positivas, os mesmos, envi-

am imagens de pessoas espirrando de propósito 

em lugares para que se espalhe essa triste pande-

mia. 

Crítica política, de destaques da Saúde, Econo-

mia, Jornalistas, Pensadores... todos com ideias 

próprias... expondo suas opiniões, e trilhões de 

habitantes do Planeta Terra, vivendo essa incrível 

e bombástica Pandemia... essa mesma, que tem 

um vírus ainda diferente para nossa imunidade 

combater, ainda tão mais preocupante, por mais 

uma vez na nossa história, sofrermos as divergên-

cias próprias causadas pelo excesso de informa-

ções, que nem se sabe a fonte*. 

 * aquela que colocam um título “Dr. Formado em 

Harvard”, “Dr. da USP”, “Pesquisador X Y Z”... 

Não objetivo desmerecer ou criticar ninguém, em 

hipótese alguma. 

...mas se realmente tivessem algo útil nessa difi-

culdade que vivemos, obviamente estariam em 

laboratórios, ou em frente a números, para real-

mente se fazerem dignos de destaque para que 

parássemos nossa vida isolada e dar lhes nosso 

tempo** 

 **esse sim deveríamos estar glorificando, que há 

muito se reclamava por faltar. 

Ainda no alto da colina, eu e Eu... 

...lembrava da morte do meu pai, como foi doloro-

so e triste. Ah sim, qualquer morte nos traz um lu-

to, não seria diferente desse desencarne pelo ví-

rus, para seus próximos e familiares. Aliás não di-

fere em nada. E ... esse é o ponto que me fez, ain-

da no alto da colina, eu e Eu continuar.. 

...pra quê criticar os que se isolam, os que não se 

isolam, os que são da direita, da esquerda? 

Onde está a diferença de consciência entre os cui-

dados da proliferação do vírus, da consciência do 

seu Avô, ou Mãe ou filho, ou quem quer que seja 

estarem abusando do açúcar, sabendo se porta-

dor de Diabetes? Ou do vício qualquer que limita o 

tempo de vida? Do convívio desgastante com a 

Depressão, ou outros distúrbios afins? 

Qual a diferença de nos entorpecermos conscien-

tes de que perdemos a alegria espontânea? 

Por que perdermos NOSSO TEMPO, que foi o 

presente mais valioso desse período de quarente-

na em 2020,  com  manifestações  em  redes,   

copiando o que nos cabe apenas como reflexão 

pessoal? 

A cada dia, um novo dia.  

Que bom parar para colocar as coisas no lugar... 

...um carinho em casa...um jogo no tapete da sala 

com os filhos...aquela comidinha que nunca dava 

tempo de fazer...a ligação para um parente distan-

te... aquele ajuste na parede infiltrada que tanto 

incomoda... o livro empoeirado aguardando ser 

lido...o banho do cachorro que só acontecia no 

pet...a vídeo chamada para avó... tantas e tantas 

coisas que realmente estão em nossas mãos para 

colocar em dia. 

Não somos infectologistas, nem presidente, nem 

ministro, nem do tesouro nacional... 

Sempre trabalhamos, e vimos todos eles sem en-

tender o que é que fazem mesmo (risos)... 

Agora que eles mostram, vamos respeitá-los e tor-

cer para que tenham êxito. 

Cada um no seu papel. 

E qual é o seu? 

Eu e Eu estamos felizes, porque há muito não tí-

nhamos tempo de nos encontrar. 

 

 



 

 

MUNDO DAS ERVAS Elisabete Lopes 

A losna, nativa da Europa, tem o nome científico 

de Artemísia absinyhium, é a mais conhecida e a 

mais comum de todas as espécies de artemísias, 

a qual, floresce no verão, sendo uma planta medi-

cinal, também popularmente conhecida como Ab-

sinto, Erva do fel, Alenjo, Erva de Santa Margari-

da, Sintro ou Erva–dos–vermes. 

Suas hastes finamente ramosas, são floríferas e 

atingem alturas que vão dos 40 aos 70 cm. Com 

folhas quase brancas, suaves, sedosas, franjadas, 

e flores que se dispõem em cachos de capítulos 

amarelos, crescem em qualquer parte, preferindo 

os terrenos áridos e pobres em água. Utilizada in-

dustrialmente também por farmácias e fábricas de 

bebidas alcóolicas (licores, vinhos e aperitivos). 

A losna em estado selvagem, possui um alto valor 

terapêutico, tais como: bom digestivo, vermífugo e 

estomáquico, e, cura, também, eficazmente, a 

anorexia e a atonia do estômago. 

As partes da planta a serem utilizadas: as folhas e 

as sumidades floridas, coletadas em plena flora-

ção. Devem ser dessecadas à sombra, em local 

ventilado e longe da poeira. 

As partes superiores das suas flores podem ser 

usadas em forma de chá, tintura, compressa ou 

extrato fluído.  

UTILIZAÇÃO E PREPARO: 

Anorexia:  

Tintura: 40 gr de folhas e flores de losna, 40 gr de 

aguardente puríssima e um litro de vinho branco 

seco. Macerar as folhas e as flores na aguardente 

por cinco dias. Adicionar o vinho e deixar em re-

pouso por outros cinco dias. Depois, filtrar o líqui-

do e conservá-lo em uma garrafa. Um calicezinho 

antes de cada refeição é um remédio seguro con-

tra a inapetência. 

Elixir de losna: 30 gr de sumidades floridas de los-

na ,20 gr de genciana, 20 gr de casca de laranja 

amarga ,20 gr de cascarilha ,2 gr de babosa ,15 gr 

de ruibarbo e 700 gr de álcool a 45. 

Macerar todas as ervas no álcool por dez dias. Fil-

trar e conservar o elixir em uma garrafa.  

Consumir antes das refeições, na dose de uma 

colher de sopa, como estimulante do apetite. Vi-

nho de losna: um quarto de litro de vinho de Mála-

ga ,5 gr de cada um dos seguintes extratos: losna, 

cascarilha, genciana e mirra, 6 gr de flores de ca-

momila ,10 gr de casca de laranja amarga, 15 gr 

de carbonato de potássio. Colocar todos os ingre-

dientes em um recipiente bem fechado, deixando 

macerar por quatro dias. Filtrar e colocar o vinho 

em uma garrafa. Dose: uma colherinha em um cá-

lice de água, dez minutos antes da refeição. 

Digestão: Tintura: Um calicezinho de tintura após 

as refeições, ou uma folha de losna mastigada 

após a refeição. 

Vermes: Infusão: 8 gr de sumidades floridas em 

um litro de água fervente. 

Deixar em infusão por uma hora e beber pela ma-

nhã. 
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Neste espaço, eu começo uma conversa sobre as ervas e suas utilidades. 

A cada edição, vou escolher uma para comentar.  

Espero que gostem! 

Abraços!! 

Mãe Bete 
LOSNA  



 

 

MUNDO DAS ERVAS Elisabete Lopes 

OUTRAS APLICAÇÕES DA LOSNA (ABSINTO): 

A losna (absinto) também pode ser utilizada para 

ajudar a baixar a febre e tem outras indicações, 

tais como: favorecer a contração uterina (útil para 

fluir a menstruação, com ação anti-inflamatória); 

melhora a imunidade, limpa e desintoxica o fígado; 

aumentar o apetite; combater a azia, acidez, náu-

sea, vômito ou flatulência; pode ser tomada em 

jejum para combater oxiúros; intoxicação alimen-

tar; por ser anti-inflamatória é útil para artrite ou 

artrose. Como estimula o cérebro, a losna pode 

ser usada para combater a neuralgia, depressão e 

esgotamento nervoso. Também pode ser usada 

para combater pulgas e piolhos e na pele, pode 

ser indicada para tratar micoses, dermatite da fral-

da, pé–de–atleta, furúnculo, queda de cabelo, con-

tusões e entroses. 

Tintura: Colocar uma gota dessa tintura diretamen-

te na língua para estimular a digestão e combater 

a vontade de comer doces, especialmente choco-

late. 

Compressa: Molhar uma gaze com o chá e colocar 

sobre a área da pele que deseja tratar, sendo mui-

to útil em caso de picada de inseto ou arranhão. 

Extrato fluído: Tomar 2 ml (40 gotas) diluída em 

água em jejum para eliminar vermes. Tomar a ca-

da quinze dias, durante alguns meses ou de forma 

habitual. 

Mas atenção, dentre seus principais efeitos colate-

rais, a losna pode causar cólicas abdominais, san-

gramento, aumento da pressão e então, não deve 

ser usada durante a gravidez porque existe a pos-

sibilidade de prejudicar este período, e tampouco 

por pessoas com hipertensão! 

Seu chá também não deve ser usado mais que 

quatro semanas consecutivas, a não ser por indi-

cação médica com prescrição em receita. 

No Núcleo Mata Verde, na Doutrina dos sete rei-

nos sagrados, a losna pertence ao primeiro reino, 

o reino do fogo (sua força é Tatá Pyatã). 

É uma erva de Ogum. 

 

 

 

Fontes desta pesquisa: Plantas Medicinais – François Balmé, 

Apostila de Arapé – Manoel Lopes e Website htttp://

www.tuasaude.com (acessado em 30/03/2020) 
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O ORVALHO DO MAR Walkyria Ribeiro 

Do significado em latim, “orvalho do mar”, o ros-

marinus é originário da Costa do Mar Mediterrâ-

neo, e carrega este nome, justificado pelas suas 

flores azuladas que inundam suas praias, lem-

brando o orvalho. É conhecido também por Ikleel 

al-Jabal, Iklil al-Jabal no qual, significa coroa das 

montanhas (árabe). O rosmarinus era queimado 

nos santuários da Grécia antiga e o seu fumo era 

utilizado na idade média para desinfectar e afastar 

maus espíritos. Em muitas regiões de Portugal 

substitui a palma e a oliveira na festa religiosa do 

Dia de Ramos. Além de ser símbolo de fidelidade 

entre namorados, era usado na Era Medieval para 

purificar os quartos de doentes. Pela reputação de 

estimular a memória, conta-se que estudantes gre-

gos usavam seus ramos nos cabelos, quando sub-

metidos a exames. Para os romanos esta planta 

simbolizava o amor e a morte e por isto, era plan-

tada próximo à soleira das portas das casas. A 

igreja católica também o usava nos seus rituais, 

queimando-o como incenso. A rainha Elizabeth da 

Hungria, que reinou no século XIV, usava diaria-

mente uma tintura de rosmarinus e conhaque para 

tratar a gota e o desconforto nas pernas. Este 

membro aromático da família de hortelã e sálvia 

permanece popular como cozinha e erva medici-

nal, e uma planta de jardim favorita. Tornou-se co-

nhecida como "Água da Hungria" e a erva ganhou 

o apelido de "A Vitalidade da Erva", então eu deci-

di ir com a "Rainha da Vitalidade". O rosmarinus 

está associado à deusa grega Afrodite, associada 

a amor, beleza, prazer, paixão e procriação, que 

se correlaciona com algumas das propriedades 

energéticas de Rosemary. Ele  também tem sido 

usado como um símbolo de lembrança dos antigos 

e, muitas vezes, é usado como uma erva espiritual 

de limpeza, limpeza e proteção. Contém B6, co-

bre, magnésio e potássio, e, uma porcentagem 

mais alta de vitamina A e C do que outras ervas, 

além de folato, manganês, cálcio e ferro. Um in-

grediente chamado ácido carnósico pode comba-

ter os danos causados pelos radicais livres no cé-

rebro, com o benefício adicional de melhorar a me-

mória, prevenir o envelhecimento e a névoa do 

cérebro, além de ajudar na proteção neurológica.  

O rosmarinus, é uma excelente erva para uso aro-

mático nos alimentos. Tem um dos aromas mais 

potentes, como efeitos imediatos e benefícios à 

saúde, apenas com a inalação. Embora os rami-

nhos de rosmarinus seco e fresco sejam frequen-

temente usados na cozinha, o óleo essencial é a 

parte mais potente da planta. Comumente usado 

para elevar e "animar" seu espírito e humor. Esta 

bela erva, externamente, combate as dores articu-

lares, contusões, entorses e dores reumáticas. O 

óleo de rosmarinus, também é bom para o cabelo; 

ou pode-se utilizar o chá da planta como banho 

capilar (em dias alternados). Estimula a circulação 

do couro cabeludo e o crescimento de cabelos, 

sendo usado contra caspa e para prevenir contra a 

queda excessiva dos fios. Fortifica o couro cabelu-

do. Embeleza e rejuvenesce o cabelo e o corpo. 
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Melhora a função cerebral. Aumentar a circulação. 

Aumenta a energia. Estimula a glândula tireóide 

para hipotireoidismo (aplicado topicamente). Pode 

reduzir a inflamação, aliviar a dor, aliviar o estres-

se e é popular como repelente de insetos. 

Esses efeitos terapêuticos não se limitam ao óleo 

essencial. Ervas secas em forma de cápsula e chá 

também trazem benefícios à saúde. Também é  

frequentemente recomendado para aqueles que 

sofreram um derrame; melhora a digestão; estimu-

la o apetite.  

Por causa do ácido carnósico, o rosmarinus atua 

como um antioxidante, com habilidades anti-

inflamatórias e tonificantes.  

Na culinária, é recomendado para carnes de por-

co, cabrito carneiro e peixe. É usado também para 

aromatizar vinagres e óleos. 

Também funciona como inseticida natural, planta-

do na horta protege as outras plantas.  

Ramos de rosmarinus frescos, colocados entre as 

roupas defendem-nas de ataque de traças. 

O rosmarinus é considerado seguro e desprovido 

de efeitos colaterais tóxicos, porém, a ingestão de 

grandes quantidades pode potencialmente causar 

dor de estômago e até danos nos rins. 

No Brasil, o rosmarinus é conhecido popularmente 

como alecrim.  

Existe uma lenda popular que conta, que, quando 

Maria fugiu para o Egito, carregando o menino Je-

sus, todas as flores do caminho teriam se aberto, 

à medida em que a família caminhava entre elas, 

porém, o Alecrim, sem pétalas nem beleza, entris-

teceu e se lamentou não poder agradar o menino 

Jesus. Foi então, que, muito cansada, Maria teria 

parado à beira do Rio e, enquanto Jesus dormia, 

ela teria lavado suas pequenas roupas e posterior-

mente, olhou a seu redor, procurando um lugar 

para estendê-las. Notou que, o Lírio quebraria sob 

o peso das vestes e que o Lilás era alto demais 

para isto, então, colocou-as sobre o Alecrim, o 

qual, teria suspirado de alegria, e agradecido a 

oportunidade de poder ajudá-los. Maria, teria men-

cionado: “Obrigada, gentil Alecrim, daqui por dian-

te ostentarás flores azuis para recordarem o man-

to que estou usando. Em agradecimento, além das 

flores, todos os galhos que sustentaram as roupas 

do pequeno Jesus, terão, agora, aroma de santi-

dade. Eu abençoo folha, caule e flor, e digo que a 

partir de hoje emanarão alegria.” 

Ficou conhecida então, como a erva da “alegria”. 

Devido a lenda, muitos terapeutas naturalistas re-

comendam o chá de alecrim, que ingerido, pode 

trazer um alto nível de bem estar e proporcionar 

alegria. 

Na Umbanda que eu conheci, através do Núcleo 

de Estudos Espirituais Mata Verde, percebo que o 

alecrim é recomendado pelos guias, nos banhos 

de erva, na maioria das vezes, podendo ser este, 

utilizado sozinho ou acompanhado de outras er-

vas, e, em alguns casos, enquanto cambonava, já 

ouvi também, o guia recomendar ao consulente o 

chá de alecrim.  

Alecrim é uma erva que ajuda na saúde espiritual 

também. Assim como muitas outras que temos 

que aprender mais profundamente. 
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GRATIDÃO Leandro Perez Freire 

Enquanto muitos de nós seguimos em nossas casas, no refúgio de nossos lares, na impotência de 

fazer algo além de nos mantermos à salvo, vocês entendem e para a nossa proteção, pedem para 

que assim fiquemos.   

Obrigado a todos os heróis anônimos, rostos comuns, que mesmo diante do medo e da incerteza 

levantam-se todas as manhãs e seguem para os seus trabalhos. 

Estão longe de receberem a fortuna dos famosos e nunca terão o reconhecimento que merecem, 

mas ainda assim continuam, porque sabem que todos dependemos de vocês. 

Homens e mulheres, que choram, que riem, que têm medo, que amam. E como amam... Se não é 

essa a maior demonstração do amor. 

Quando vocês estiverem cansados, quando vocês se perguntarem se vale a pena tanto sacrifício, 

saibam que estamos com vocês, estamos sempre com vocês. 

E quando tudo isso acabar, porque um dia vai acabar, será graças a vocês que estaremos todos 

bem. 

Obrigado! 

 

 

Nota: Este texto foi escrito na noite do dia 30 de março de 2020, em minha casa, enquanto assim como outras milhões 

de pessoas em todo o mundo,  aguardo em quarentena, na esperança de que tudo se resolva o mais breve possível. 
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O QUE VEM POR AÍ... 

 

ARAPÉ 

Trata-se de uma técnica desenvolvida no Instituto Mata Verde que serve para equilibrar energicamen-

te as pessoas. Pode ser considerada uma técnica de cura espiritual ou cura vibracional. 

A teoria e fundamentos do Arapé estão na apostila que pode ser baixada gratuitamente no endereço 

eletrônico http://www.mataverde.org/arquivos/apostila_arape.pdf. 

Assim que sairmos do período de quarentena, informaremos a data de início dos trabalhos. 
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CURSO GRATUITO DE INTERLÍNGUA 

Atendendo os ideais de promover a união 

entre os povos, religiões e culturas e a 

paz mundial; o Instituto Mata Verde pro-

move o primeiro curso de Interlíngua na 

cidade de Santos/SP. 

A interlíngua é uma língua auxiliar interna-

cional baseada na existência de um vasto 

vocabulário comum compartilhado por lín-

guas de grande difusão mundial. 

Uma palavra é adotada em interlíngua 

desde que ela seja comum a pelo menos 

3 das 4 línguas nacionais escolhidas co-

mo fonte: português/espanhol (tratados como um só), italiano, francês e inglês; alemão e russo podem 

vir a ser considerados. 

O curso conta com o apoio da UBI – União Brasileira de Interlíngua. Estamos formando o primeiro gru-

po de estudos da baixada santista e região. 

Reserve sua vaga o quanto antes pelo e-mail: contato@mataverde.org 

A primeira aula já está disponível no nosso canal do Youtube. Quando a situação normalizar, informa-

remos as novas datas. 

http://www.mataverde.org/arquivos/apostila_arape.pdf
mailto:contato@mataverde.org
https://www.youtube.com/watch?v=_fnKhsIQUMo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1syMWRBOZVkVL0oMyAY4BtVyhVLbpguAoBS2MY7OQ-iukAZvWPfEsFNJI


 

 

PASSATEMPO 

 

COM ÉVORA E CIPRIANO 

ESTÓRIA: LUCIANA LOPES / DESENHOS: FERNANDO RIBEIRO 

F Z A G A E A O A U R D S E A 

E H M C M L B R T R L E I C Q 

M E R O E I B A U A U V T A U 

A O R G A Z T C R I H A U R A 

F U R B R A N A Q U A E N I B 

T I F R E S J O C B S A U D E 

A C N A R E P S E P I S L A A 

U B R A E L G I R E G R A D C 

P J A B R A N D U R A U S E O 

ALEGRIA FE 

ARUANDA FORCA 

BRANDURA ORACAO 

CARIDADE SAUDE 

ESPERANCA  

As palavras deste caça palavras estão escondidas na 

horizontal, vertical e diagonal, com palavras ao contrário. 

CAÇA PALAVRAS 


