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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 

 

Caro leitor. 

Neste mês de maio, a revista do Núcleo Mata Verde faz 

uma homenagem à linha dos Caboclos. Na doutrina dos 

sete reinos sagrados, o quinto mês do ano se relaciona 

com o quinto reino sagrado, o reino das matas e de Pai 

Oxóssi. 

Em suas páginas você vai encontrar uma variedade de 

assuntos, desde reflexões espirituais, poesia, fitoterapia, 

história da Umbanda e a história do padre Gabriel Malagri-

da, uma possível encarnação do Caboclo das Sete Encru-

zilhadas. 

São textos excelentes, com ricas informações históricas. 

Quero registrar minha surpresa ao testemunhar, nas pági-

nas da revista, a revelação de jovens escritores umbandis-

tas, filhos do Núcleo Mata Verde, o que muito me alegra. 

Ainda continuamos em quarentena, o Terreiro permanece-

rá fechado por mais alguns meses, até que possamos ter 

a segurança necessária para voltarmos ao atendimento 

espiritual presencial, por enquanto, continuamos com nos-

sas reuniões online toda quarta e sexta-feira, com início às 

20:00 horas. 

Não são “Giras Online”, mas alguns momentos onde nos 

encontramos,  oramos,  ouvimos lindos pontos cantados, 

conversamos e diminuímos a saudade, enquanto aguarda-

mos para podemos regressar aos trabalhos presenciais. 

Fica aqui meu convite para que você venha participar des-

tes encontros pela Internet. 

 

Saravá Umbanda! 

INSTITUTO MATA VERDE 

Rua Julio de Mesquita, 209 

Vila Mathias - Santos/SP 

CEP: 11075-221 

FALE CONOSCO: 

Email: 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


 

 

POESIA DE OXÓSSI Mariana Pereira 

No verdejar de suas matas sinto-me revigorar... 

 

E no cantar de um simples pássaro, ouço um canto a ecoar... 

 

Eu sinto o sol, sinto as estrelas e uma paz a exalar... 

 

Eu sinto o mar e o infinito, me sinto em paz e a sonhar... 

 

Pois sei que em ti tenho acalento, e em suas matas hei de me 

renovar... 

 

Eu agradeço à Pai Oxóssi, eu agradeço à Pai Oxalá... 

 

Por desfrutar tamanha beleza e em ti minhas forças encontrar. 
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Quando o isolamento social começou, minha 

profissão permitia trabalhar como home office. 

Continuei acordando cedo, e tendo minha roti-

na normal, mas sobrava-me tempo, pois não 

tinha aquela obrigatoriedade de sair na rua. Es-

tava ociosa, sem paciência, e sempre arrumava 

algo para fazer.  

Um certo dia, uma querida amiga me falou: 

- Jana, tenho um quadro em casa com um de-

senho de cavalo, mas 

ele está um pouco 

manchado, gostaria de 

te dar, pois ganhar al-

go tendo um cavalo, 

qualquer coisa, tipo 

quadro, estatuetas, 

bibelôs são bons e tra-

zem sorte.  

Eu logo respondi: 

-Claro que quero!  

Então em um dia que 

fomos fazer uma ação 

comunitária, ela me 

trouxe o quadro.  

Olhei para ela e disse:  

-Vou restaurá-lo.  

Levei-o para casa, 

desmontei-o inteirinho, 

e vi que estava muito deteriorado. Então, resol-

vi redesenhá-lo. Foi aí que vi que eu não tinha 

desaprendido a desenhar, só estava adormeci-

do no tempo. Desenhar é como se soubesse 

andar de bicicleta, e podemos parar o tempo 

que for, e quando voltamos nunca esquece-

mos. Redesenhei o cavalo inteirinho e postei 

nas redes sociais. Muitos amigos viram o dese-

nho e desconheciam o meu lado “desenhista” e 

ficaram espantados. 

Na verdade, ninguém sabia mesmo, só a minha 

querida professora Jarina que conhecia e me 

incentivava quando era adolescente, há uns 35 

anos. Naquela época não tínhamos acesso à 

internet e muito menos às redes sociais, então 

não tinha como expor nossos desenhos, guar-

dávamos em qualquer gaveta e eles iam se 

perdendo.  

Aí, foi passando o tempo, casei, trabalhei, estu-

dei e deixei de lado os desenhos por que na 

correria do dia a dia não dava tempo para trei-

nar e aperfeiçoar as técnicas. 

Hoje, nesse isolamen-

to, trabalhando em ca-

sa, tendo mais tempo, 

resolvi voltar aos de-

senhos por que fico a 

maior parte do tempo 

sozinha, e preocupada 

com meu futuro, en-

tão, desenhando me 

deixa mais calma, ati-

va minha criatividade, 

e a cabeça não fica 

vazia.  Obrigada queri-

da professora que 

nunca desistiu de 

mim. 

Quando nossa querida 

mãe Elisabete do Nú-

cleo de Estudos Espi-

rituais Mata Verde viu 

o desenho pediu-me 

para desenhar a expressão da querida pomba-

gira que a acompanha nos trabalhos de gira 

dos guardiões. Confesso, fiquei nervosa, pois 

não sabia se ia conseguir, pois faziam mais de 

35 anos que não desenhava faces. 

Aí, minha querida amada mãe, progenitora, pe-

diu-me para desenhar um índio.  

Pensei: “Vou tentar e tenho certeza que meu 

guia vai me ajudar.” 

Sim, ele ajudou, me deu suporte para transmitir 

exatamente a feição com que meu querido ca-

boclo tem.   
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Janaína Borba DESENHAR TAMBÉM É UMA FORMA DE SE CONECTAR 



 

 

Foi aí que me deu coragem para desenhar a 

linda Madalena da nossa querida mãe Bete. Fui 

traçando os contornos conforme ela ia me fa-

lando. Todo o processo a mãe Bete me auxili-

ou, e juro, sentia a presença da Madalena perto 

de mim, me amparando. Até que, quando esta-

va quase finalizando a mãe Bete disse:  

- Ainda não está pronto, veja se consegue fazer 

assim, desse jeitinho...  

E ia me passando as coordenadas. Seguindo 

sempre as orientações dela, e o desenho que 

ela tinha me passando como exemplo. Mas 

mesmo assim, ainda não estava bom, refiz o 

desenho todo e disse para mãe Bete:  

- Mãezinha, espere um pouco, vou refazer o 

desenho todo, pois eu estou com uma intuição.  

Nessa hora, senti nitidamente a Madalena perto 

de mim, como se pegasse em minha mão e de-

senhasse junto comigo. Quando finalizei o de-

senho mostrei para mãe Bete e ela disse:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Isso! Você captou a mensagem. São essa ter-

nura, mistério e serenidade que ela me passa.  

Eu fiquei muito feliz e aliviada por ela ter gosta-

do. E realmente, olhando para o desenho, 

transmite amor, maturidade e proteção. Fiquei 

a noite inteira olhando para o desenho.  

Hoje venho aqui publicar na revista o desenho 

da querida Madalena por que gostaria de com-

partilhar a emoção de como foi desenhá-la.  

Obrigada Pai Manoel por ceder o espaço para 

divulgar esses desenhos.  
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REGAR E ABROLHAR VIDAS, DA NASCENTE ATÉ O MAR… 
“SAGRADAS ÁGUAS DO VENTRE DO MUNDO”  

 

Trago paz, venho em paz! 

Luciana Lopes 

Antes de se encantar com um rio caudaloso, há que 

se respeitar o fio de água que brota de sua nascen-

te. 

Para cada árvore frondosa, uma semente foi rega-

da, e nesse intervalo, a gestação. 

O grande complexo embrionário que o planeta gera, 

não se faria sem as pequenas gestações, do micro 

ao macro, assim é a lei. 

Depois de regar e gestar, o momento de ternura, 

paciência, e incertezas por não saber se florescerá. 

Grandiosos esses momentos de fé, de acreditar, de 

se ver como coautor, de contribuir com o ato da cri-

ação. 

Ao se verem maternais, terão a grande surpresa de 

sentirem-se responsáveis, sim, responsáveis uns 

pelos outros, um amor sem escalas, e uma supre-

ma calmaria vai se acomodar no regato de seus 

peitos. 

Eu sei que estão prontos para acomodarem-se no 

leito desse rio, e seguir o curso até que a corredeira 

os levem para desaguar no oceano, fase em que a 

mistura das águas os deixarão enormes, profundos, 

misteriosamente mais poderosos, envolvidos em 

emoções que trarão sentido em suas existências. 

O oceano tem vários nomes, mas é um só, suas 

águas banham e ligam todos os continentes, sem 

distinção, e o mais importante meus amigos, nunca 

se esqueçam que toda essa grandeza começou 

com um fio de água doce num canto qualquer. 

 

 

Diadema 
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ASCENDÊNCIA DA UMBANDA Fernando Ribeiro 

Todos sabemos que a Umbanda é uma religião bra-

sileira. Porém, Leonardo Cunha, presidente da Ten-

da Nossa Senhora da Piedade, relata que o nome 

umbanda só veio muito depois de sua fundação.  

Originalmente, o nome do culto era alahbanda - em 

homenagem à entidade Orixá Malet, que fora mu-

çulmano em sua encarnação anterior. De origem 

árabe, Alá ou Alah significa Deus. Já "banda", pala-

vra coloquial do idioma português do século 15, é 

sinônimo de lado. "Umbanda pode ser entendida 

como Ao lado de Deus ou Com Deus ao lado", ex-

plica. 

O ponto de partida foi a manifestação do Caboclo 

das Sete Encruzilhadas, ocorrida na Federação Es-

pírita de Niterói em 15 de novembro de 1908 e a 

fundação, no dia seguinte, da Tenda Espírita Nossa 

Senhora da Piedade, na Rua Floriano Peixoto n° 30 

(Neves, São Gonçalo - residência de Zélio de Mora-

es) constituem o marco fundador da Umbanda. 

Tal fato reflete-se na vasta literatura dedicada à 

Umbanda, presente em livros, revistas, páginas da 

internet, em trabalhos acadêmicos (artigos, disser-

tações e teses). Observa-se também, pelo reconhe-

cimento oficial do poder público, desde as diversas 

homenagens prestadas por Câmaras Municipais e 

Assembleias Legislativas à figura de Zélio de Mora-

es até a promulgação por parte da Presidência da 

República da Lei 12.644 de 17 de maio de 2012 que 

institui a data de 15 de novembro como o Dia Naci-

onal da Umbanda, a ser comemorado anualmente 

em todo o país. 

Zélio Fernandino de Moraes nasceu no dia 10 de 

abril de 1891, no distrito de Neves, município de 

São Gonçalo – Rio de Janeiro. Aos dezessete anos, 

quando estava se preparando para servir as Forças 

Armadas através da Marinha, aconteceu um fato 

curioso: começou a falar em tom manso e com um 

sotaque diferente da sua região, parecendo um se-

nhor com bastante idade. 

Até hoje, a família de Zélio não sabe explicar ao 

certo o problema de saúde que ele teve aos 17 

anos. Só sabe dizer que, por vários dias, o estudan-

te que sonhava seguir carreira na Marinha não con-

seguia sequer levantar da cama. 

Preocupada, sua família, uma das mais tradicionais 

de São Gonçalo, a 25 km do Rio, o levou a inúme-

ros médicos. Nem o tio do rapaz, o psiquiatra Epa-

minondas de Moraes, que era diretor de um Hospí-

cio em Vargem, quis arriscar um diagnóstico. Após 

alguns dias de observação e não encontrando os 

seus sintomas em nenhuma literatura médica, suge-

riu à família que o encaminhassem a um padre para 

que fosse feito um ritual de exorcismo, pois descon-

fiava que seu sobrinho estivesse possuído pelo de-

mônio. Procuraram, então, também um padre da 

família que após fazer ritual de exorcismo não con-

seguiu nenhum resultado. 

Sua mãe, D. Leonor de Moraes, levou Zélio a uma 

curandeira chamada D. Cândida, figura conhecida 

na região onde morava e que incorporava o espírito 

de um preto velho chamado Tio Antônio. 

Tio Antônio recebeu o rapaz e fazendo as suas re-

zas lhe disse que possuía o fenômeno da mediuni-

dade e deveria trabalhar com a caridade. O pai de 

Zélio de Moraes, Sr. Joaquim Fernandino Costa, 

apesar de não frequentar nenhum centro espírita, já 

era um adepto do espiritismo, praticante do hábito 

da leitura de literatura espírita.  

Tempos depois, Zélio foi acometido por uma estra-

nha paralisia, para o qual os médicos não consegui-

ram encontrar a cura. Passado algum tempo, num 

ato surpreendente Zélio ergueu-se do seu leito e 

declarou: “Amanhã estarei curado”. No dia seguinte 
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começou a andar como se nada tivesse acontecido. 

Como num passe de mágica, no dia seguinte, Zélio 

acordou bem-disposto e aparentemente curado. Na 

dúvida, um amigo de seu pai sugeriu uma visita à 

Federação Espírita do Estado do Rio, em Niterói.  

Era o dia 15 de novembro de 1908. 

 

O INÍCIO DE TUDO 

 

Chegando lá, o médium José de Souza, que dirigia 

a sessão espírita kardecista, pediu que Zélio sen-

tasse à mesa.  

Logo em seguida, contrariando as normas do culto 

realizado, Zélio levantou-se e disse que ali faltava 

uma flor. Foi até o jardim apanhou uma rosa branca 

e colocou-a no centro da mesa onde realizava-se o 

trabalho. 

Tendo-se iniciado uma estranha confusão no local, 

ele incorporou um espírito e simultaneamente diver-

sos médiuns presentes apresentaram incorpora-

ções de caboclos e pretos velhos.  

De imediato, o dirigente, alegando que eram espíri-

tos "atrasados", pediu que se retirassem.  

Depois dessa declaração do dirigente do trabalho, a 

entidade incorporada no rapaz perguntou:  

"Por que repelem a presença dos citados espíri-

tos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas 

mensagens? Seria por causa de suas origens 

sociais e da cor?" 

Após um vidente ver a luz que o espírito irradiava 

perguntou: "Por que o irmão fala nestes termos, 

pretendendo que a direção aceite a manifestação 

de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram 

quando encarnados, são claramente atrasados? 

Por que fala deste modo, se estou vendo que me 

dirijo neste momento a um jesuíta e a sua veste 

branca reflete uma aura de luz? E qual o seu nome 

meu irmão?" 

 

Ele responde:  

"Se julgam atrasados os espíritos de pretos e 

índios, devo dizer que amanhã estarei na casa 

deste aparelho, para dar início a um culto em 

que estes pretos e índios poderão dar sua men-

sagem e, assim, cumprir a missão que o plano 

espiritual lhes confiou. Será uma religião que 

falará aos humildes, simbolizando a igualdade 

que deve existir entre todos os irmãos, encarna-

dos e desencarnados. E se querem saber meu 

nome que seja este: Caboclo das Sete Encruzi-

lhadas, porque não haverá caminhos fechados 

para mim.” 

 

O vidente ainda pergunta: "Julga o irmão que al-

guém irá assistir a seu culto?" 

Novamente ele responde:  

"Botarei no cume de cada montanha que circula 

Neves, uma trombeta tocando, anunciando a 

presença de uma Tenda Espírita onde o Preto e 

o Caboclo possam trabalhar". 

 

Nota: Depois de algum tempo todos ficaram sabendo 

que o jesuíta que o médium verificou pelos resquícios de 

sua veste no espírito, em sua última encarnação foi o 

Padre Gabriel Malagrida. 

 

Ao anunciar uma nova religião, foi questionado se já 

não existiam religiões demais no mundo.  
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E assim respondeu:  

“Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na 

morte, o grande nivelador universal, rico ou po-

bre, poderoso ou humilde, todos se tornariam 

iguais na morte, mas vocês, homens preconcei-

tuosos, não contentes em estabelecer diferen-

ças entre os vivos, procuram levar essas mes-

mas diferenças até mesmo além da barreira da 

morte”. 

 

 

A PRIMEIRA TENDA DE UMBANDA 

 

Às 20 horas do dia seguinte, em 16 de novembro de 

1908, em meio a uma pequena multidão de amigos, 

parentes, curiosos e kardecistas presentes na Ses-

são do dia anterior, apresentou-se novamente o Ca-

boclo das Sete Encruzilhadas, declarando que se 

iniciava a partir de então um novo culto espírita no 

qual Pretos Velhos e Caboclos poderiam trabalhar. 

“Todas as entidades serão ouvidas, e nós 

aprenderemos com aqueles que Espíritos que 

souberem mais e ensinaremos àqueles que sou-

berem menos e a nenhum viraremos as costas e 

nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai”. 

Determinou que a humildade visando a prática da 

caridade seria a característica principal do culto; 

que este teria como base o Evangelho Cristão e co-

mo mestre maior Jesus; que o uniforme utilizado 

pelos médiuns deveria ser branco; que todos os 

atendimentos seriam gratuitos, fundando, então, a 

Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, destina-

da a abraçar a todos os necessitados, assim como 

Maria abraçou o Cristo. 

Assim foram traçadas as diretrizes da nova religião: 

vestir roupas brancas, usar guias de contas colori-

das e, entre outras faculdades mediúnicas, priorizar 

a incorporação de espíritos.  

"Um dos princípios básicos da umbanda é jamais 

fazer o mal. Isso inclui querer algo que pertença à 

outra pessoa, interferir no livre-arbítrio de terceiros 

ou cobrar para fazer consultas ou atendimentos", 

exemplifica Leonardo Cunha, bisneto de Zélio. 

Ainda neste dia, o Caboclo das 7 Encruzilhadas ori-

entou:  

“Dai de graça o que de graça recebeste!  

São três os perigos que ameaçam o médium:  

1º) a Vaidade;  

2º) A consulente mulher para o médium homem 

e vice-versa; e,  

3º) e o Dinheiro. A vil moeda que leva o homem 

a perder o caráter, e o médium que mercantilizar 

a sua missão, a faltar os compromissos com o 

mundo superior”. 

 

Seguindo as determinações do Chefe (modo como 

carinhosamente é chamado até hoje na TENSP), o 

Caboclo das Sete Encruzilhadas, e outras Entida-

des que posteriormente se apresentaram por inter-

médio de Zélio de Moraes, sobretudo Pai Antônio 

(Preto Velho) e Orixá Malet, constituiu-se o rito um-

bandista tal como mais de cem anos depois é ainda 

praticado na Tenda Espírita Nossa Senhora da Pie-

dade, agora situada no município de Cachoeiras do 

Macacu, Estado do Rio de Janeiro. 

Considerada a diversidade das práticas umbandis-

tas atualmente observadas, em grande medida mar-

cadas por diversos graus de sincretismo com outras 

práticas religiosas (sobretudo o candomblé), perce-

be-se com clareza que o ritual que ainda hoje é rea-

lizado na Tenda Espírita Nossa Senhora da Pieda-

de guarda a matriz originalmente estabelecida a 

partir da dissidência formalizada pelo Caboclo das 

Sete Encruzilhadas com relação à prática do espiri-

tismo kardecista. 

Nesse sentido, justifica-se sua designação, confor-

me dizia o próprio Zélio de Moraes, como espiritis-

mo de Umbanda, ou seja, uma prática fundamenta-

da na incorporação mediúnica de Entidades, esta-

belecida doutrinariamente a partir das explicações 

emanadas pelos próprios espíritos tal qual organiza-

do por Kardec em obras como O Evangelho segun-

do o Espiritismo, O Livro dos Espíritos, O Livro dos 

Médiuns e A Gênese, com ritual diferenciado quan-
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do comparado ao realizado no âmbito das diversas 

Federações Espiritas Kardecistas. 

Assim sendo, não são observadas práticas comuns 

em outras agremiações umbandistas, tais como o 

uso de atabaques, palmas, danças, sessões dirigi-

das por Exus, o jogo de búzios e o sacrifício de ani-

mais. Por outro lado, durante os trabalhos são fir-

mados no chão os Pontos Riscados com giz de 

pemba, velas, flores e bebidas específicas de cada 

uma das Linhas de Trabalho, ecoando no ambiente 

as vozes dos presentes os pontos cantados: carac-

terísticas inconfundíveis da Umbanda. 

Tendo concluído a estruturação inicial da Umbanda, 

o Caboclo das Sete Encruzilhadas determinou a 

fundação de outras sete Tendas, criadas a partir do 

corpo mediúnico da Tenda da Piedade, e da Fede-

ração Espiritista de Umbanda, atualmente designa-

da por União Espiritista de Umbanda do Brasil 

(UEUB). Assim, passaram a existir com a função de 

difundir os ensinamentos do Chefe, praticando a 

humildade e a caridade, as seguintes Tendas: 

(1918) Tenda Espírita Nossa Senhora da Concei-

ção, (1927) Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, 

(1933) Tenda Espírita Santa Bárbara, (1935) Tenda 

Espírita São Pedro, Tenda Espírita São Jorge, Ten-

da Espírita São Jerônimo e (1939) Tenda Espírita 

Oxalá, algumas delas ainda em funcionamento. 

A partir da década de 1940 iniciaram-se as ativida-

des da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade 

na cidade do Rio de Janeiro, passando por vários 

endereços (Rua Teófilo Ottoni, Rua Borja Castro e 

Rua Dom Gerardo foram os locais que por mais 

tempo a abrigaram). Curiosamente, todas as sedes 

anteriores, inclusive a primeira, pelas quais a Tenda 

da Piedade já passou foram demolidas. 

Ao final da década de 1960, com o afastamento de 

Zélio de Moraes da direção em razão de sua idade 

avançada, os trabalhos da Tenda Espírita Nossa 

Senhora da Piedade foram continuados conforme 

as determinações do Chefe e das Entidades res-

ponsáveis sob a liderança de seus descendentes 

diretos, primeiramente as filhas Zélia de Moraes La-

cerda seguida de Zilméa Moraes da Cunha, sucedi-

da por sua filha, Lygia Maria Marinho da Cunha 

(sua filha) em meados da primeira década do sécu-

lo XXI.  

Atualmente, a Tenda Espírita Nossa Senhora da 

Piedade é dirigida por Leonardo Cunha (filho de 

Lygia) apoiado por sua mãe e irmão Marcelo Cunha 

e pelo corpo de Babás da casa. 

 

Em seguida, veremos trechos de um discurso do 

Caboclo das 7 Encruzilhadas durante uma come-

moração na Tenda Nossa Senhora da Piedade. O 

ano era 1971. 
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“A Umbanda tem progredido e vai progredir…  

É preciso haver muita moral para que a Umban-

da progrida, seja forte e coesa. 

[…] Umbanda é humildade, amor e caridade — 

esta é a nossa bandeira. 

[…] Meus irmãos sejam humildes, tenham amor 

no coração, amor de irmão para irmão, porque 

vossas mediunidades ficarão mais puras, ser-

vindo aos Espíritos superiores que venham a 

baixar entre vós. 

É preciso que os aparelhos estejam sempre lim-

pos, os instrumentos afinados com as virtudes 

que Jesus pregou aqui na Terra, para que tenha-

mos boas comunicações e proteção para aque-

les que vêm em busca de socorro em nossas 

casas de Umbanda. 

[…] Que o nascimento de Jesus, a humildade 

que ele baixou a Terra, sirva de exemplos, ilumi-

nando os vossos espíritos, tirando os escuros 

de maldade por pensamento ou práticas. Que 

Deus perdoe as maldades que possam ter sido 

pensadas, para que a paz possa reinar em vos-

sos corações e nos vossos lares. 

Fechai os olhos para a casa do vizinho; fechai a 

boca para não murmurar contra quem quer que 

seja; não julgueis para não serdes julgados; 

acreditai em Deus e a paz entrará em vosso lar. 

É dos Evangelhos”. 

 

 

MUITO A SE COMEMORAR 

 

Se o dia 15 de novembro entrou para a história co-

mo o Dia Nacional da Umbanda, o 16 de novembro 

ficou marcado pela fundação da Tenda Espírita 

Nossa Senhora da Piedade. A casa situada no nú-

mero 30 da rua Floriano Peixoto, em Neves, São 

Gonçalo, já nem existe mais. Foi demolida em 

2011.  

Hoje, funciona em Cachoeiras de Macacu, a 97 km 

da capital, e, pelo menos uma vez por mês, atende 

uma média de 120 pessoas. 

"A umbanda pratica a caridade e não cobra um cen-

tavo de ninguém. O preto velho é o psicólogo do 

pobre", afirma Fátima Damas, presidente da Con-

gregação Espírita Umbandista do Brasil. 

No Brasil, a liberdade de credo é assegurada desde 

a primeira Constituição da República, de 1891. 

Mesmo assim, a intolerância religiosa nunca deixou 

de existir. O Código Penal de 1890, vigente no ano 

em que a umbanda foi fundada, criminalizava a prá-

tica dos cultos afros. 

Por essa razão, a Tenda Espírita Nossa Senhora da 

Piedade foi alvo constante de batidas policiais. 

"Meu avô enfrentou preconceito até mesmo dentro 

de casa. Sua família era predominantemente católi-

ca", relata a neta, Lygia Maria Cunha. 

Atual dirigente espiritual da Piedade, como a família 

se refere à tenda espírita, Lygia conta que seu avô 

não sabia nadar e até de piscina tinha medo. No 

entanto, quando incorporava a entidade Orixá Ma-

let, era capaz de entrar no mar e arriscar umas bra-

çadas por entre ondas fortíssimas. 

"Da areia, acompanhávamos tudo, apavorados. Já 

imaginou se a entidade resolvesse deixá-lo antes 

de ele estar são e salvo na praia? Felizmente, isso 

nunca aconteceu", relata. 

Zélio de Moraes dirigiu a Tenda Espírita Nossa Se-

nhora da Piedade até 1946, quando passou o co-

mando para as filhas Zélia e Zilméa, ambas já fale-

cidas.  Quando ele morreu, em 3 de outubro de 

1975, Lygia, sua neta, tinha 38 anos, e Leonardo, 

seu bisneto, 11. 

 

Fontes:  

Site Oficial da Tenda Nossa Senhora da Piedade, em https://www.tensp.org 

https://www.paimaneco.org.br/2017/07/20/historia-da-umbanda-caboclo-das-sete-

encruzilhadas/ 

Texto de Ronaldo Antônio Linares, publicado em https://medium.com/

@umbandausb/li%C3%A7%C3%B5es-que-aprendi-com-o-caboclo-das-7-

encruzilhadas-a41e5a13fb03 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44297088 
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O DESPERTAR Mariana Pereira 

E de repente nos vemos diante de um cenário 

nunca antes visto, as pessoas presas em suas 

casas e a paralisação de grandes eventos. 

O mundo parou por conta de um vírus, este de-

nominado por “Covid 19”.  Milhares são as mor-

tes causadas por ele, e grandes são as conse-

quências geradas pelo mesmo. Mas afinal, por 

que? Por que surgiu um vírus no qual trouxe ta-

manha dor e malefícios, e o mais curioso, seu 

foco é apenas a raça humana. Porém, mesmo 

em meio a tamanho caos, tento enxergar tudo 

isso como algo positivo, mas por que positivo? 

Bom, creio que não cai uma folha sem que Deus 

assim permita, não é mesmo? E tem também 

aquela frase clichê, mas de tamanha verdade 

“Deus escreve certo por linhas tortas.  

O que se esperar de um vírus no qual com toda 

a certeza, deixará grandes marcas na humanida-

de e que atingiu não só um país ou região, mas 

todo o planeta?  

Pois bem, vejamos que seu foco não se restringe 

a cor, raça ou classe social, e apesar de sofrer 

suas mutações e ter seus diferentes graus de 

agravamento, ninguém está imune ao mesmo. 

Minha visão diante tudo isso digamos que seja 

positiva, pois o vírus tem o seu ideal, que nada 

mais é do que unir a todos num mesmo propósi-

to, independentemente de suas diferenças e et-

nias.  

O vírus veio para que entendamos que somos 

todos iguais perante ao Criador e nada nos torna 

melhor que este, ou aquele ser, pois somos to-

dos irmãos espirituais e estamos aqui rumo a 

uma mesma direção. Vemos também que muitos 

são os que despertaram para a prática da solida-

riedade e passaram assim a enxergar melhor o 

seu semelhante e aqueles que se denominam 

seus “irmãos”. Será mesmo que este vírus é algo 

tão ruim e negativo como tantos o classificam? 

Será que nem que ao menos não possa trazer 

de volta as vidas ceifadas e reparar os danos 

causados pelo mesmo não serviu a nós como 

um “despertar”? Despertar este que nos faz en-

xergar com os olhos da alma, e entender que 

somos todos filhos de um mesmo Deus. 

Será que não é chegada a hora de mudarmos 

nossos atos e entendermos nosso real propósito 

aqui em terra, senão a prática do bem e do amor 

ao seu semelhante, e a busca constante por um 

despertar de nossas almas. Busquemos então 

entender e dar maior valor a tudo aquilo que nos 

ocorre e nos é concedido, afinal, tudo que nos 

ocorre tem sempre o seu real propósito, e se 

aqui estamos é por que assim foi permitido e de-

veria ser. Lembremo-nos das doces e sábias pa-

lavras de nosso querido amigo Chico Xavier: 

“tudo passa", e isso também passará, e se con-

seguires enxergar o seu real sentido existencial 

e entender que estamos todos rumo a um mes-

mo caminho mas seguindo trilhas diferentes, 

conseguirá então se livrar das amarras deste 

mundo e seguir em busca da pratica do bem e a 

busca constante de nossas evoluções morais e 

espirituais, para que então venhamos alcançar 

nosso despertar espiritual e seguirmos sempre a 

direção que assim o Pai maior nos intuir. 
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Amanheceu mais um dia, é hora de agradecer. 

Não importa quem você é, o que faça ou para onde vai. 

Tempos difíceis estão sendo vividos por todos nós, tempo de olharmos para dentro e encontramos 

nosso “eu” interior, comungarmos com o nosso divino, nos adentrarmos em nossa alma. 

E para que tudo isso? Por que tanto sofrimento e agonia? Por que tantas mortes e tantas incerte-

zas? 

Essas são as perguntas que devem estar sendo feitas pela maioria das pessoas que estão procuran-

do um sentido para tudo isso, que nos aconteceu assim tão de repente. 

Essas mesmas pessoas que procuram estas respostas, são as que querem uma mudança íntima, 

uma mudança que no final de tudo, quando olharmos para trás e pensarmos que, apesar de sofri-

mentos avassaladores, tudo valeu a pena. 

Quando o plano espiritual achar que já estamos prontos, sentiremos algo inexplicável, algo capaz de 

transcender tudo até hoje vivido ou experienciado por aqueles que não passaram por esta pande-

mia, ou melhor, por esta oportunidade que nos foi dado no momento certo, de uma maneira superfi-

cial. 

Devemos elevar a nossa frequência, o nosso pensamento a Deus e nos permitir que essa mudança 

seja concretizada pois só assim nos será revelado o porquê disso tudo. 

Aguardo o dia em que nossas vidas irão se reencontrar novamente e aí sim poderemos acreditar 

que passou e usufruirmos dessas mudanças. 
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MENSAGEM DO CABOCLO PEDRA ROXA  

 

Em casa, eu descansava no sofá.  

Tudo escuro. Parecia que era noite, quando o Caboclo 

Pedra Roxa se aproximou e disse: 

“- Não tenha medo filha, vou levá-la para ver o que está 

acontecendo do Orum para cá. ” 

Senti como se eu flutuasse no ar. Peguei fortemente em 

seu braço. Percebi na imensidão da escuridão, que havi-

am vários pontos de luz, foi quando adentramos em uma 

mata. Via montanhas, rios e cachoeiras. Foi uma imagem 

inédita. Quando firmei meus pés, ele disse: 

“- Veja!” 

Foi demais. Lá estavam o Caboclo Mata Verde e o Manoel(*) e todos os médiuns com os respectivos 

caboclos ao lado.  

Pedra Roxa disse:  

“- Venha, o trabalho vai começar. ” 

Seo Mata Verde disse: 

“- Vamos Pedra Roxa, vamos trabalhar. Pode começar!” 

Eu acompanhava tudo junto. Quando olho para seu semblante, vejo em seu frontal e em suas mãos, 

saírem raios violetas. Uma luz violeta saia da sua fronte, e ele se aproximava, um a um, de cada mé-

dium da casa.  

Ele pedia permissão ao Caboclo Mata Verde e com a luz violeta em suas mãos, ia no chacra cardíaco 

de cada um, como se tivesse transmutando.  

E o mais interessante, é que essa luz violeta se estendia a todos os médiuns que passaram pela ca-

sa. Eu conseguia ver os semblantes conhecidos. Havia também toda uma assistência, que recebia 

essa luz violeta, que emanava de suas mãos e de sua fronte.  

De repente, ele olhou para mim e disse: 

“- Confie!” 

E foi se aproximando do Mata Verde. Os dois se cumprimentaram. Mata Verde agradeceu ao Pedra 

Roxa.  

Foi um momento de emoção grande. Quando eu olhei para cima, caiam lírios brancos, que exalavam 

perfume...foi quando dei um salto do sofá e voltei a mim. Pude sentir o perfume dos lírios no ar.  

Foi uma viagem astral que tive, e, o Caboclo Pedra Roxa, deixou sua mensagem! 

Saravá Xangô! 

Saravá Caboclo Pedra Roxa! 

 

* 
Manoel é o dirigente do Núcleo Mata Verde, o médium que incorpora o Caboclo Mata Verde, chefe do Terreiro. 

 

13 

Elisabete Lopes 



 

 

RECADO DO MEU AMIGO GUARDIÃO SOBRE A PANDEMIA Walkyria Ribeiro 

Última quarta-feira do mês, no Terreiro de Umbanda que 

faço parte, seria a Gira fechada de Guardiões, porém, 

como estamos ainda na quarentena, fazemos nossa 

reunião online no aplicativo Paltalk, na sala Umbanda 

Sete Reinos Sagrados. E assim foi feito. E como toda 

reunião espiritual, enche nosso coração de afeto e fé, 

mas, deixa saudades. Muitas saudades! E ao encerrar a 

reunião, me peguei com o coração apertado, pensando 

muito em certo guardião, e coloquei na mente a ques-

tão: “O que será que ele diria se estivesse aqui? ”. Eu e 

meu marido, assistimos TV, e logo fomos dormir, pois, 

noite de gira, dá uma paz...e dá um soninho bom de-

pois...destes que te revigoram no acalanto, sabe? E 

adormecendo, sonhei. E neste sonho, me via conver-

sando com o Guardião, ele sentado com seu fumo de 

trabalho, e eu ajoelhada aos seus pés. Com o coração 

aos pulos, eu perguntei a ele:  

- Esta pandemia realmente é como estão noticiando? 

E ele, dando uma pequena baforada, me respondeu: 

- O perigo é real, embora existam algumas informações 

acima do normal. O homem mexeu muito com o planeta, 

criando um excesso de desequilíbrios na natureza, da 

saúde do planeta, alterando o seu equilíbrio e a sua pró-

pria condição existencial. Algumas pessoas nem sabem, 

mas já contraíram este vírus, de uma forma mais bran-

da.  Porém, a época é de cuidados, com as pessoas 

que têm a saúde já debilitada, que têm risco de contrair 

a doença.  

E continuou: 

- É preciso se cuidar e entender o momento. O momen-

to é de limpeza. Nem todas, mas, muitas pessoas preci-

savam desencarnar deste planeta. Muitas pessoas, de-

sencarnaram por não estarem sintonizadas com a cari-

dade, com o bem maior. Eram aquelas que tinham difi-

culdades no altruísmo e o coração mais duro. Estas 

pessoas ainda não haviam aprendido a amar, pessoas 

que só pensavam em si. Esta doença também chegou 

não só pelo mal causado ao planeta, mas para que mui-

tas pessoas desencarnassem, pois assim estava es-

crito. 

Eu, emocionada, comecei a ficar em prantos diante das 

suas explicações. Disse a ele: 

- Eu sinto falta de conversar com os guias espirituais, de 

bater a cabeça no Congá, de pegar a benção de... e ele 

me interrompeu, e pausadamente, disse: 

- Não chore minha filha. Não é preciso isto. Você tem no 

seu casuá o seu Congá! Você tem seus guias perto, que 

você sabe conversar mentalmente! Existem muitas pes-

soas cientistas em busca da cura por todos os lados do 

planeta. Existem testes sendo feitos, a partir do sangue 

das pessoas que tiveram a doença e conseguiram a 

cura. E chegará o dia, em que poderão conseguir uma 

vacina, para que as pessoas possam usá-la.  Enquanto 

isto, vocês, filhos da casa, precisam proteger o vosso 

dirigente, e também os filhos que têm a saúde compro-

metida. É preciso preservá-los. 

- Está bem (assenti). Uma vez, um Caboclo que cambo-

nei me disse que “seu coração é seu maior Congá”, ao 

que ele concordou: “Exatamente filha. ”  

O senhor teria um recado para nós? Perguntei. 

- Paciência. Paciência. Paciência. E agora, eu preciso ir, 

que já é hora filha! 

Meu profundo respeito e gratidão a este amigo Guardião 

e por esta oportunidade. 
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UMA ESTÓRIA QUE ME CONTARAM Elizabeth Rodrigues 

Esse fato se passou em uma pequenina cidade do interior de 

São Paulo na região de Campinas, bem pertinho de Nova 

Odessa, no tempo em que tudo que não se explicava era mila-

gre. 

Não vou dar nome aos bois, porque senão vai haver uma ro-

maria na tal cidade, por motivos óbvios, que vocês já irão co-

nhecer. 

Morava nessa cidade uma jovem, bonita porem triste. Todas 

as suas amigas já tinham se casado menos ela. Vivia pelos 

cantos da casa ou sentada no banco do coreto da praça, sem-

pre triste. Foi então que durante seu passeio matinal nas ca-

sas das paroquianas para se fartar de bolo de fubá o vigário 

da igrejinha Padre Antuninho, se deparou com a jovem cabis-

baixa e no seu coração, sentiu que poderia ajudá-la. 

- Bom dia minha menina, o que se passa, você está tão triste, 

posso ajudá-la? 

- É sou muita sozinha. Minhas amigas já se casaram só eu 

estou pra titia. 

- Você não ouviu falar do “milagre do sino da igreja”? Vá até a 

igreja ore com fervor para a Santa Padroeira e peça um mari-

do, ela vai te ajudar. É uma “Santa Casamenteira” das boas! 

(Nem tão boa assim, a dita Santinha gostava mesmo de liber-

dade, mas... uma vez que juntou o primeiro casal, ganhou 

fama). 

E assim foi feito. Na data marcada previamente pelo vigário e 

escolhida pela jovem, dias 03, 10, 17 ou 24 ás 15 horas lá 

estava ela de joelho e mãos postas, (lógico que na data mais 

próxima, entendam, ela estava no caritó!) orando desespera-

damente, foi então que a Santa assoprou em seus ouvidos: 

“- Minha menina não se desespere eu vou te ajudar, faça exa-

tamente o que eu te disser.” 

Pois bem, assim foi feito, quer dizer mais ou menos.  

“- Exatamente daqui a oito dias as 15 horas venha até a praça 

e preste atenção nas badaladas do sino da igreja e eu te reve-

larei um nome, preste muita atenção.”  

Mas durante esse meio tempo a jovem conheceu um rapaz 

chamado João, de boa aparência, galanteador, de gestos es-

tudados, voz macia, blábláblá e coisa e tal, a jovem estava 

encantada. Bem não precisa dizer que tolinha se deixou enga-

nar. João se fazia presente em todos os lugares fosse de ma-

nhã, não muito cedo, tarde ou noite.   

No dia marcado lá estava ela, com o coração a bater forte, 

cheia de ansiedade as 15 horas na praça,  os ventos se agita-

ram de tal forma que o sino da igreja iniciou seu canto milagro-

so, mas um pouco distorcidos, mais ou menos assim – blom 

nom, blom nom, blom nom, blom nom. Bateram por varias 

vezes seguidas.  

A jovem atenta logo identificou o nome que Santa lhe transmi-

tia através ventos no sino. Ficou radiante, feliz pois era o no-

me de seu amado João. Logo marcaram a data do casamento, 

foram morar com seus pais dela, lógico.  

Tudo parecia perfeito, até que.... João começou a se revelar 

um bom cafajeste, entediado voltou à sua vida antiga, de es-

bornias, golpes e tudo mais que tinha direito.  

Em pouco tempo, a solidão tomou conta do coração da jovem 

amargurada.  

Cansada voltou a igreja e foi reclamar com o vigário, falou de 

seu sofrimento, se sentiu enganada pela Santa (coitada da 

Santa, estava pagando o pato). Então o vigário, marcou um 

novo encontro com a Santinha.  E no dia e hora marcados 

estava ela na igreja discutindo com a Santa, perfeito bate-

boca. A Santa já cansada, soprou uma brisa mansa levando a 

jovem a quietude e quando a paz voltou a reinar disse a ela: 

- Minha querida, você se perdeu na ânsia de casamento, se 

deixou levar pelas aparências e medos, você ouviu somente o 

que quis, a metade das badaladas. 

A jovem inconformada se agitou. 

- Como assim eu prestei muita atenção, eu ouvi direitinho o 

nome desse traste com que me casei “JOÃO - JOÃO. 

- Aí foi o seu erro. Os ventos não sopraram JOÃO – JOÃO e 

sim JOÃO – NÃO, JOÃO – NÃO.  

Nesse ponto da conversa entre Santa e a jovem até o vigário 

Antuninho, ficou chocado e interveio: 

- Pelas barbas de Xangô, essa jovem carece de justiça! 

- Não posso fazer nada, ela pediu e eu cumpri, isso é com 

Ogum, ele é quem cuida de demandas. 

Bom vamos parar por aqui, agora é briga entre grandes e nis-

so eu não me meto e nem o vigário deveria se meter, se bem 

que... ele é o guardião da igrejinha. 
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A CURA ESTÁ NO CORAÇÃO DE CADA UM Michelly Pereira  

Quando tenho ciência de que toda humanidade é uma egrégora e entendo que as escolhas que faço para 

mim também refletem no todo, estou pensando no coletivo. É sabido que quando o problema existe para um, 

ninguém dá valor, mas quando afeta a todos, há uma maior movimentação voltada a fazer algo para que seja 

logo resolvido. 

 E então me questiono o que é ser uma pessoa significante? E além disso, o que leva uma pessoa a ter me-

nos respeito e importância do que outra quando para o Espírito NÃO EXISTE distinção entre cor, sexo, reli-

gião, idade, raça e posição social? Aprendi que o ego e a vaidade só existem para nos preencherem superfici-

almente quando não nos permitimos enxergar o amor fraterno como o que realmente nos traz grandes reali-

zações. Quando reconheço que sou responsável por tudo o que acontece ao meu redor, as consequências 

das escolhas que fiz são levadas como oportunidades de crescimento e melhoria, e quando busco minha evo-

lução individual, também me torno capaz de enxergar e me conectar com o “todo”. Quanto a realidade do ou-

tro, é importante que eu reconheça seus méritos, respeite seus valores e crenças, pois não cabe a mim julgar. 

A psicosfera do planeta está muito densa e isso é resultado de uma escolha nossa. Todas as vezes que nos 

permitimos vibrar em frequências mais baixas, alimentando pensamentos e sentimentos ruins, plasmamos um 

campo e atraímos cada vez mais essa realidade para nós (assim como consciências com a mesma afinidade 

que já estão conectadas a este campo). Agora, imaginem uma egrégora nadando contra a maré? 

“A auto responsabilidade só terá sido completamente compreendida quando você for capaz de enxergar no 

externo o reflexo do seu interno. E isso corresponde a dizer que cada um de nós é responsável pela situação 

do nosso país e do mundo. ” 

A cura está no coração de cada um, desde que acredite e se permita a reforma.  

Lembre-se que ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. E por fim, mude o mundo co-

meçando por você! 
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PLANTE, MAS NÃO CONTE COM A COLHEITA André Ricardo 

Sou um grande questionador, principalmente de regras rígidas. Com relação a esse texto abaixo, sempre foi 

algo que me incomodou muito pensar sobre regras de plantio e colheita, tanto na forma material da semente e 

da terra, quanto na situação espiritual e mais aprofundada da questão. Leia o texto abaixo (tirado de um site 

de reflexões espiritualistas) e no final faço minha conclusão sobre a reflexão. 

 Em um certo dia, uma pessoa questionou um preto velho dizendo:  

-- Concordo que o presente é o grande presente, mas acho que cada um pode programar o seu futuro. Por 

exemplo: se hoje planto tomates não vou colher alface… 

 

 

 

 

 

 

 

Respondeu o preto velho:  

-- Nesse sentido sim. Você pode programar que plantando tomate colherá este mesmo alimento. Mas, você 

jamais pode afirmar que este futuro que você programou acontecerá. Isso porque, como já vimos, Deus não 

deixa o ser humanizado conhecer o seu carma. 

Se você plantar tomate, pode até ter a ilusão de que o colherá, mas não afirme que isso com certeza aconte-

cerá… Por quê? Porque pode chover muito ou pouco, a plantação pode ser assolada por pragas, etc. Se 

qualquer destas coisas acontecerem, você não colherá nada. 

Então, plante tomate, mas se Deus quiser nascerá ou não o que você plantou. Isto porque Deus é a ação dos 

elementos da Natureza… 

Você pode até, se quiser, programar o seu futuro, mas a realização da programação dependerá do que Deus 

fizer e não do que você desejou. Até porque tem gente que está pensando que está plantando tomate, mas 

não conhece bem a semente e aí nasce outra coisa. 

Desse texto eu tiro 2 conclusões: 

1 - A preocupação em programar o nosso futuro e achar que sairá conforme nós (EGO) “plantamos”. Quando 

não se consegue colher vem os sofrimentos da vida. Então apenas plante. 

2 – A preocupação de fazer o bem, de fazer a caridade (de plantar o tomate), com a espera do retorno, que lá 

na frente Deus vai lhe fazer colher esse tomate lindo, como fosse uma barganha, como se fosse uma troca 

com Deus. Sempre pensei sobre isso, e quando li esse texto, me deu uma vontade de escrever. 

Portanto, apenas plante, não se preocupe com o que vai colher, muito menos se vai, Deus não é moeda de 

troca que você agrada ele para depois ser agradado, Ele sabe de tudo, sabe do que precisamos. Grande 

abraço a todos!! 
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MEMÓRIAS DE UM PEDAÇO DE PAPEL Leandro Perez 

"Eu quero morrer". Era o que estava escrito em um 

pedaço de papel. Suas letras foram feitas à caneta, 

manchadas pelas lágrimas de quem a escreveu.  

Era uma noite de sexta-feira. O dia da libertação, 

da diversão. O dia tão esperado por todos. Sexta-

feira. Naquele apartamento comum, igual a tantos, 

morava um homem de trinta e poucos anos. Ele 

vivia só. Naquele dia ele voltou diferente de seu 

trabalho. Carregava nos olhos uma feição de de-

sesperança. Ele era uma pessoa igual a grande 

maioria. Com sonhos e medos. Habilidades e im-

perfeições e também, como todos nós, tinha as 

suas dificuldades internas, que mantemos guarda-

das, escondidas, para que ninguém nunca as des-

cubra. 

Ele esperou toda a semana por aquele momento, 

assim como fazia todas as semanas. Acabara de 

retornar do trabalho, porém, ele não fez como os 

outros. Não saiu para comemorar e anestesiar os 

seus pensamentos. Quando esse dia chegava, ele 

simplesmente deitava e nada mais fazia. Apesar de 

triste e melancólico, algo ali, trazia-lhe uma espécie 

de prazer. Afinal, até a tristeza vira poesia, por que 

não a solidão?  

Se aquilo era um poema, seus versos eram pensa-

mentos de lamurias ritmados pelo soluçar. Talvez o 

que ele mais gostasse naquele lugar não era a soli-

dão, o isolamento ou o silêncio. Talvez fosse a 

possibilidade de se despir. De arrancar as vestes 

de um personagem. Ali ele podia revelar os seus 

medos, as suas angustias e aflições sem sofrer 

julgamentos. 

— Por que me sinto assim? — Perguntava-se — 

Que apatia é essa que me consome? 

Ele não gostava de se olhar no espelho. Talvez 

com medo de constatar o tempo que passava. 

Em determinado momento levantou-se da cama e 

foi até a cozinha. Abriu a geladeira e bebeu um 

pouco de água. Apenas metade do que havia no 

copo. Sentou-se. Pela janela, mesmo distante, es-

cutava pessoas falando e rindo enquanto caminha-

vam pela rua. 

Ele sentia dor de cabeça, julgava que era de tanto 

pensar.  

— Vou fazer um chá — disse. 

Ele atordoado, colocou a água para ferver. 

— A minha cabeça não para. Não para nunca — 

disse ele — Mas ela precisa parar. 
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O rapaz, que antes não parecia ter planos para 

aquela noite, pensou em algo. Ele pegou um cader-

no que ficava em uma gaveta ali próximo e uma ca-

neta, que ele costumava deixar perto do telefone. 

Ainda não sabia ao certo a razão do que estava fa-

zendo. Ele só queria escrever. Ele só queria expul-

sar de dentro dele toda aquela tristeza.  

Ele ficou alguns minutos olhando para aquele ca-

derno. Buscava por uma inspiração, lembranças ou 

quem sabe, organizar aquelas ideias soltas. Depois 

deste breve período ele posicionou a caneta e pôs-

se a escrever.  

Em suas primeiras linhas ele ainda estava muito 

confuso. As palavras não faziam sentido, ele as ra-

surava com frequência e por isso, parou novamen-

te, respirou e então, recomeçou: 

"Qual é o meu problema? 

Por que eu estou assim? 

Por que eu não tenho forças, nem vontade? 

Por que a minha cabeça dói? 

Por que tenho tantos medos? 

Eu me sinto só, contudo, eu tenho necessidade 

de continuar assim. 

Eu queria gritar, mas a voz não sai. 

Eu queria correr, mas me sinto cansado. 

Eu queria sorrir, mas me falta alegria. 

Eu me sinto culpado porque existem tantas pes-

soas piores do que eu, sem ter o que comer ou 

vestir. Doentes... eu não mereço o que tenho. 

Eu sou fraco. 

Eu não posso mais... 

Eu quero morrer." 

Ele chorava enquanto escrevia e engasgava com o 

soluçar. 

Levantou-se. Andava pelo apartamento. Abria as 

gavetas dos armários, buscava por algo, que ele 

ainda não sabia, ao certo, o que era. As vezes para-

va, como se estivesse montando um roteiro, um 

meio de realizar o que pretendia. 

Ele então, chegou diante da gaveta de medicamen-

tos e um a um, ele os pegava, lia e descartava, até 

que um lhe chamou mais atenção. A sua busca ha-

via acabado.  

Ele retornou à cadeira de antes e pegou aquele co-

po com a água que sobrara. Ingeriu vários compri-

midos e a bebeu. O seu choro estranhamente pa-

rou. Ele estava em uma espécie de estado de cho-

que.  

Andou até a varanda e se deitou.  

Era a última vez que ele se deitaria esperando que 

as horas passassem, pensou. 

Algum tempo se passou. Um dos vizinhos caminha-

va pelo corredor do prédio quando sentiu um cheiro 

muito forte de gás. Com a ajuda de outros morado-

res conseguiram identificar de onde vinha aquele 

odor. Era do apartamento do rapaz. Ele não havia 

acendido corretamente o fogo quando foi esquentar 

a água para o chá. 

Eles bateram na porta, contudo ninguém respondia. 
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Um deles, após algumas tentativas, conseguiu abri-

la. O cheiro estava entorpecedor. Por sorte agiram 

a tempo de evitar um mal maior. 

— Veja — disse uma das pessoas — tem alguém 

deitado ali. 

Eles o encontraram e ligaram para o socorro. 

Ele despertou, após várias horas, em uma sala de 

hospital. Quando abriu os olhos percebeu que divi-

dia o quarto com um senhor. Um não sabia o motivo 

do outro estar ali. 

O senhor gostou da presença do rapaz, viu nele um 

ouvinte para as suas histórias. Ele era um veterano 

de guerra. Contou-lhe muitas coisas que havia vivi-

do. O rapaz estava gostando de sua companhia. 

Em determinado momento aquele velho combatente 

lhe contou algo que o deixou surpreso. Confessou-

lhe que quando retornou da guerra não era mais o 

mesmo. Ele sentia-se só porque julgava que nin-

guém mais podia entendê-lo. Ele tinha pesadelos. 

Tremia quando ouvia barulhos e as vezes, até mes-

mo se urinava.  

Ele passou alguns anos com esses traumas. Foram 

os piores de sua vida, disse. Sentia-se envergonha-

do e de tão diferente das demais pessoas, recolhia-

se até que atingiu uma profunda depressão.  

Quando ele disse isso, o rapaz prestou ainda mais 

atenção em suas palavras e uma tristeza lhe veio à 

mente. O velho combatente percebeu logo de onde 

eram os reais males daquele jovem. 

O rapaz lhe queria confessar o que sentia, mas a 

vergonha lhe atormentava e impedia que ele disses-

se qualquer coisa. Ainda mais a um veterano de 

guerra, pensava ele, que diferente dele, tinha reais 

motivos para se sentir assim. 

— Sabe rapaz — disse o velho soldado — não exis-

te razão maior ou pior para se sentir triste, porque 

cada um tem o seu próprio caminho e carrega con-

sigo os seus próprios demônios. Eu vi muita coisa 

ruim na guerra. Tive muito medo, mas foi na solidão 

de meu quarto. No silêncio dos meus pensamentos, 

que eu travei as batalhas mais difíceis de minha vi-

da. Eu levei muito tempo para perceber que nunca 

é tarde para pedir ajuda e não é vergonha nenhuma 

precisar dela.  

O jovem teve alta e voltou para o seu apartamento. 

Chegando lá ele viu, sobre a mesa, aquele papel 

escrito, contudo o rapaz que o escreveu já não era 

mais o mesmo. Ele respirou e lembrou-se das pala-

vras daquele velho combatente. Ele estava decidido 

a buscar por ajuda. 

A depressão não é algo que simplesmente acaba 

do dia para a noite. Ela é silenciosa e cruel. Mas 

acredite, é possível vencê-la. Por isso, não desista. 

Você não está sozinho. 
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MALAGRIDA, O HERÓI DA CARIDADE Walkyria Ribeiro 

Gabriel Malagrida era um homem da natureza do 

fogo, admirado por índios, sertanejos e caboclos e 

dedicou sua vida os excluídos do Brasil, considera-

do um taumaturgo, um fazedor de milagres. Natural 

do Norte da Itália, da Lombardia.  Nasceu em 5 de 

dezembro de 1689, na pequena cidade de Menag-

gio, às margens do Lago de Como. Fazia longas 

caminhadas com seu pai médico. Percorrer imen-

sas distâncias a pé foi uma constante em sua vida.  

Aos 11 anos, decide se tornar um missionário e 

inicia os estudos no Colégio Gallio, em 1701. Com 

os padres, Malagrida adquiriu uma sólida cultura 

clássica. Entrou em contato com a filosofia e a mi-

tologia grega. Adquiriu um especial gosto pelo tea-

tro, o que faria dele no futuro um dramaturgo. Suas 

peças foram ensinadas tanto no Brasil como na 

ópera de Lisboa. Em pequeno depoimento, o ator e 

dramaturgo Bernardo Malagrida, um descendente 

de sua família, na cidade de Como conta: “Quando 

o Padre Gabriel levava à presença de um público 

uma verdade, utilizando-se da mesma maneira for-

te e convincente com que falava no dia-a-dia, atra-

ía as pessoas. Assim, podemos pensar que ele 

fosse também convincente e inspirador ao utilizar, 

através do teatro, o mesmo efeito dramatúrgico. ” 

No auditório do colégio Gállio, o jovem Malagrida 

atuou numa peça teatral fazendo papel de rei e ao 

ver uma imagem do Cristo na parede do teatro e 

ao ver a si mesmo vestido de rei, chegou à conclu-

são de que aquela situação era absurda. A partir 

desse momento, decidiu dedicar toda a sua vida 

aos pobres e a viver como Cristo.  

Entrou para a Companhia de Jesus e deu continui-

dade aos seus estudos em Milão, Gênova, Nice e 

Córsega. Esteve em contato permanente o que 

havia de melhor na arte de sua época tornou-se 

um homem extremamente culto. Malagrida não te-

ve uma formação regular com os demais Jesuítas 

seus estudos sempre foram incompletos, o que 

expressa bem o seu espírito inquieto. Adquiriu, por 

esforço próprio, uma extraordinária capacidade de 

reflexão filosófica e teológica. O grande objetivo de 

sua vida era de tornar-se um Missionário. 

Aos 31 anos, embarca para o Brasil no Porto de 

Gênova. Mudou drasticamente sua vida e com ín-

dios e negros aprendeu novos estilos de vida e de 

convivência humana. Ilário Govoni, SJ, Padre e 

Sociólogo de Teresina, Piauí relata: “Quando se 

metia em alguma coisa ia até o fim e ao máximo. 
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Nunca ficava satisfeito, era o homem do mais, da 

doação total”. Logo que chegou Maranhão, envol-

veu-se no trabalho pedagógico e educacional que 

há quase 180 anos os Jesuítas faziam no Brasil.  

No Maranhão Malagrida moro na Cidade de Alcân-

tara e São Luís foi professor de Literatura e teolo-

gia durante mais de 7 anos. Como professor traba-

lha muito bem na faculdade e no catálogo trienal 

(espécie de relatório que o superior manda a cada 

três anos sobre a vida e a capacidade de cada je-

suíta), é dito que ele é um excelente professor nas 

humanidades, língua clássica e teologia”. Fazia o 

seu trabalho educativo em São Luís com muito em-

penho. Ao mesmo tempo, estudava línguas indíge-

nas. O seu sonho de juventude era o de estar 

junto aos índios. O Superior Provincial aqui do 

Brasil, depois que foi constituída a Província, que-

ria Malagrida fosse o diretor da faculdade de Filo-

sofia e Teologia que havia em São Luís e ele que-

ria se dedicar aos índios. Então, em uma carta, ele 

contesta: querem me tirar da ação direta com os 

indígenas porque estou incomodando e até me di-

zem aí que se eu não tomar jeito posso incorrer na 

inconfidência, que eu sou estrangeiro. Ele preten-

dia que a evangelização e a catequese fossem fei-

tas longe das cidades e vilas portuguesas, pois 

próximo das cidades, pois, qualquer situação era 

desculpa para provocar uma guerra justa e escravi-

zar os índios. Os índios viviam nesta terra há mi-

lhares de anos cerca de mil povos falando línguas 

diferentes num total de 5 milhões de pessoas. Com 

a chegada dos europeus, perderam suas terras, 

foram escravizados e vítimas de doenças. Pedro 

Calafate, Historiador da Universidade de Lisboa, 

descreve: “A concepção dominante era a de que é 

legítimo escravizar todos os povos que vivam em 

condição de bestialidade, ou seja, que não revelem 

capacidade de se reger a si próprios de acordo 

com os princípios da prudência e da justiça, e que 

cometam crimes contra a natureza”. Malagrida con-

segue autorização dos seus superiores para fazer 

uma grande viagem vai a pé do Maranhão ao Pará 

pela Floresta Amazônica. Nessa longa caminhada 

percorreu mais de mil quilômetros. Teve aí seus 

primeiros contatos com povos indígenas. No Mara-

nhão, viveu três anos entre os Tabajaras, Caicazes 

e Guanarés. Quase foi morto pelos índios barba-

dos do Rio Meari.  

Aos 46 anos, Malagrida deu início a uma longa 

marcha que o levaria a percorrer, descalço, mais 

de 7 mil quilômetros pelos sertões brasileiros. Ele 

havia decidido mudar seu eixo de atuação no Bra-

sil. Deixou de trabalhar com os índios e passou a 

trabalhar com negros e sertanejos luso-brasileiros. 

Dizia que achava melhor deixar os índios viverem 

isolados em sua felicidade primitiva do que prepa-

rar escravos modernos para que deles desfrutas-

sem os colonos portugueses. Era preciso converter 

primeiro os colonos. Partiu de São Luís, percorreu 

o Piauí, cruzou a Bahia até a Chapada Diamantina, 

Recôncavo baiano, terras de Sergipe e da atual 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, cruzou no-

vamente o Maranhão e chegou até Belém do Pará. 

Essa longa caminhada durou 12 anos. Ele passou 

por lugares isolados, muitas vezes sem água ou 

alimento suficientes. Conviveu com os mais varia-

dos aspectos da cultura brasileira, que já combina-

va elementos indígenas com ibéricos e africanos. 

O clero existia só nas grandes capitais do litoral. 

Malagrida levantou capelas, organizou procissões, 

rezou missas, reformou as igrejas em Icó, no Cea-

rá e de Piracuruca, no Piauí e construiu o Seminá-
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rio dos Jesuítas da Paraíba. Malagrida criou, com 

apoio da comunidade, o Convento de Igarassu em 

Pernambuco e o Convento das Ursulinas em Sal-

vador.  Esses locais, dedicados ao Sagrado Cora-

ção, acolheram mulheres excluídas pela sociedade 

patriarcal da época.  Malagrida levou, de uma só 

vez, 40 mulheres da Paraíba para o convento de 

Igarassu, dando proteção e nova perspectiva de 

vida para as que queriam sair da prostituição. Fez 

assim uma obra social pioneira. Por curiosa coinci-

dência, a rua da prostituição em João Pessoa cha-

ma-se Rua Gabriel Malagrida.   

Em sua peregrinação pelos sertões do Nordeste 

Malagrida encontrou uma sociedade abandonada à 

própria sorte. Isso intensificou nele um sentimento 

de solidariedade e respeito para com sertanejos 

negros e caboclos. 

Ele inaugurou, no Nordeste, um tipo de catolicismo 

rústico, de fervorosa devoção. Isso pode ser facil-

mente constatado em cidades como Juazeiro do 

Norte, Bom Jesus da Lapa e Canindé e ficou famo-

so como fazedor de milagres. Sua fama se espa-

lhou rapidamente pelo Brasil e se estendeu até 

Portugal. Ficou conhecido como o Taumaturgo do 

Brasil. A crença nos milagres fez parte da cultu-

ra brasileira no período colonial e continua mui-

to forte até os dias de hoje. Quando voltou do 

Maranhão para Lisboa, teve um problema sério: 

faltou água. Então o comandante, desesperado, 

que vamos fazer? Vamos atravessar o mar sem 

água?! Malagrida disse: não se preocupe, rezem 

todos que não faltará água e mandou distribuir du-

as canecas de água a todos os marinheiros e uma 

única barrica serviu para toda a viagem. Então atri-

bui-se o milagre”. Ele tinha premonições chamava 

as pessoas estranhas pelo próprio nome. Tinha o 

dom de curar, sendo muitos os relatos de doentes 

terminais que se salvaram graças a sua interven-

ção. Nessas ocasiões, costumava invocar a pre-

sença do Padre José de Anchieta. Prenunciou a 

morte de pessoas que, de fato morreram, no dia 

nas condições por ele previstas. O mesmo senti-

mento que levou Malagrida a viver com os índios 

levou também a dedicar sua vida aos excluídos. 

Para ele, o coração expressa o que de melhor o 

cristianismo tem: a generosidade, a solidariedade, 

a compaixão. A devoção ao Sagrado Coração, 

hoje tão popular em todo o Brasil, foi aqui introdu-

zida por Gabriel Malagrida. O essencial nessa 

devoção é ser misericordioso com quem mais pre-

cisa de misericórdia. Outra devoção importante 

introduzida no Brasil por Malagrida foi a de 

Nossa Senhora da Boa Morte, que gerou um 

grande número de irmandades em nosso país. Era 
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uma prática religiosa que se refletia sobre o senti-

mento que devo ter no momento da minha morte. 

Depois de concluir sua longa marcha, Malagrida 

passou dois anos na Amazônia, onde fez prega-

ções e exercícios espirituais desde Belém até o 

distante Rio Tocantins. Decidiu, então, ir a Lisboa 

em busca de apoio para fundar um Mosteiro e dar 

continuidade às obras que já vinha realizando.  

Aos 60 anos, embarcou em Belém, em 1749. A 

travessia foi extremamente perigosa. Ao entrar no 

porto de Lisboa, uma tempestade fora do comum 

colheu o navio, que foi jogado nos arrecifes entre 

Lisboa e Setúbal. O navio estava perdido, todo 

mundo se recomendando, uma tempestade violen-

ta na entrada do Rio Tejo e aí Malagrida disse: 

“Vamos rezar à Nossa Senhora! Prometam que 

todos vão se confessar ao chegar em Lisboa!” Se 

ajoelhou diante da imagem que carregava de Nos-

sa Senhora das Missões e aí o mar ficou, não em 

bonança, mas aconteceu um caso estranho... o 

navio virou a proa para a popa e entrou no porto de 

Lisboa de popa e não de proa e foi direto bater no 

cais. Este fato chamou muito a atenção. Malagrida 

tornou-se muito querido pelo povo de Lisboa que já 

conhecia a sua fama de Taumaturgo do Brasil. In-

seriu-se plenamente na vida cotidiana e religiosa 

da cidade; era um homem universal: transitava 

com desenvoltura por todos os setores da socieda-

de, dos mais humildes a alta nobreza. Acabou se 

tornando o confessor da rainha, Dona Mariana de 

Áustria, que praticava os seus exercícios espiritu-

ais. O próprio Dom João V, impressionado com a 

santidade do missionário e pressentindo que a 

morte se aproximava, pediu para também fazer os 

exercícios espirituais, fechando Palácio por oito 

dias para qualquer expediente que não fosse o reli-

gioso. Malagrida não tinha intenção de se fixar em 

Portugal. Consegue apoio para suas obras e volta 

para o Brasil. Nessa mesma época faleceu Dom 

João V e subiu ao trono seu filho, Dom José. Essa 

sucessão trouxe mudanças na política portuguesa, 

devido a ascensão do Marquês de Pombal. Mala-

grida embarca para São Luís no mesmo navio em 

que viajou o irmão de Pombal, Mendonça Furtado, 

que passou a ser governador do estado do Mara-

nhão e Grão-Pará. Antes de embarcar, a rainha 

Dona Mariana fez Malagrida prometer que voltaria 

a Portugal para assisti-la como confessor em seu 

leito de morte. Já estava no Brasil há mais de três 

anos trabalhando entre o Maranhão e o Pará, 

quando chega o pedido de Dona Mariana para que 

ele volte e Lisboa por estar no final da vida. Mala-

grida cumpriu seu compromisso e embarca para 

Portugal, sem saber que nunca mais voltaria ao 

Brasil.  

No dia 1º de novembro de 1755, dia de Todos 

os Santos, Lisboa foi destruída por um grande ter-

remoto que durou 7 minutos. Milhares de pessoas 

morreram engolidas por fendas que se abriram na 

terra ou soterradas por desabamentos. Uma gigan-

tesca onda vinda do Atlântico entrou pelo Tejo vi-

rando todos os navios que estavam no porto. Pou-

co depois, essa onda refluiu com tanta força que 

deixou o leito do Tejo vazio. Um imenso incêndio 

consumiu que restava da cidade. Malagrida passou 

os dias socorrendo feridos e aflitos. Algumas horas 

antes da tragédia teve uma intuição premonitória. 

lário Govoni, relata: “Àquela manhã ele se compor-

tou diversamente. Primeiro, foi despertar todo pes-

soal de casa que levantasse: “Saiam todos da ca-

ma, vamos para a igreja rezar”. Nunca tinha feito 

isso. E pela primeira vez que tomou café às 8 ho-

ras da manhã. Rezou missa pelas 7. Nunca tinha 

feito isso. Nunca tomava nada até meio dia. Na-

quele dia se comportou diversamente. Depois exis-
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tia um padre velho que não saia da cama, foi tirado 

para fora, porque ele sabia que ia ter depois disso 

e ele sabia”. O gigantismo desse fenômeno de po-

der tão destruidor levou Malagrida a associar o ter-

remoto à ira divina. Escreveu um texto intitulado 

“Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto”. Esse 

artigo obteve enorme repercussão em Portugal e 

nas colônias.  

Pedro Calafate, Historiador da Universidade de Lis-

boa, narra: “Interessava ao Marquês de Pombal 

silenciar a explicação do terremoto por causas so-

brenaturais; não interessava que se vieste dizer 

que o terremoto que arrasou Lisboa tinha a ver 

com um castigo divino, que é tradição na interpre-

tação bíblica da natureza é essa, portanto a nature-

za é um instrumento de Deus que está ao serviço 

da justiça divina e nesse sentido padre Malagrida 

ergueu muito alto essa ideia de que o terremoto 

era um castigo divino sobre, enfim, os pecados das 

populações de Lisboa, etc. era a expressão da jus-

tiça divina, o que irritou profundamente o marquês 

que colocou no rol dos Inimigos a abater”. Por or-

dens do Marquês de Pombal, Malagrida foi dester-

rado de Lisboa para Setúbal. Ele continuou a orga-

nizar seus exercícios espirituais para os quais 

acorriam inúmeras pessoas da capital, inclusive 

alguns membros da aristocracia. Dom José voltava 

de uma festa na casa do Marquês de Távora quan-

do foi atingido no braço por um tiro de espingarda. 

Nunca se soube exatamente quem cometeu o 

atentado. Mas ele foi o pretexto que serviu para 

Pombal reforçar seu poder e abater seus oposito-

res. Os Távora foram presos e torturados no pior 

estilo da época. Deles foram arrancados alguns 

nomes de supostos conjurados, inclusive o de Ga-

briel Malagrida, só pelo fato dele ser o confessor 

da Marquesa de Távora. Acabada a sessão de tor-

turas, o Marquês de Távora retirou tudo o que ha-

via dito sobre os Jesuítas. Mesmo assim, Malagri-

da foi preso pelas forças de Pombal e os Távora 

foram cruelmente executados em Lisboa. 

O absolutismo estava sendo implantado em Portu-

gal em sua versão mais radical. O Marquês de 

Pombal estava à frente dessa política. Os Jesuítas 

eram obstáculo por vários motivos, como por ter 

muito prestígio junto ao povo e a corte, por que ti-

nham ficado ao lado dos índios Guaranis dos Sete 

Povos das Missões durante a guerra contra eles 

movida pelo Marquês de Pombal e também porque 

dirigiu um sistema de ensino em Portugal e no Bra-

sil. A tese política dos absolutistas afirmava que o 

poder vem de Deus diretamente para os reis sem 

passar pelo povo. Segundo a Companhia de Jesus 

o poder vinha de Deus para o povo e este o dele-

gava aos reis. Essa foi uma diferença fundamental 

que criou uma oposição ainda maior entre absolu-

tistas e jesuítas. Incontroverso, Marquês de Pom-

bal, antes de ser inimigo declarado dos jesuítas, 

ele havia sido simpatizante da Companhia de Je-

sus. Pombal passou a perseguir sistematicamente 

os jesuítas tanto na Europa como nas colônias. Em 

seu livro “Dedução Cronológica e Analítica”, faz 

violentos ataques a Companhia de Jesus, criando 

intrigas e acusações sem fundamento, principal-
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mente contra as ideias do Padre António Vieira. 

Este livro criou uma imagem extremamente negati-

va dos jesuítas. O Marquês de Pombal manipulou 

o Tribunal da Inquisição, que era a expressão má-

xima do obscurantismo daquela época. Apesar dis-

so, passou para história com fama de iluminista. A 

expulsão dos jesuítas provocou o aumento dos ín-

dices de analfabetismo em Portugal e no Brasil. 

Mesmo assim Pombal continua sendo citado como 

estadista, que deu grande contribuição para a cul-

tura.  

Geraldo Almeida, afirma que “as bibliotecas que 

haviam, a maioria era da dos colégios da Compa-

nhia (de Jesus). Não era grandes bibliotecas como 

hoje, mas havia bibliotecas com 20 mil livros, 15 

mil livros; naqueles tempos era uma grande biblio-

teca. Em São Luís do Maranhão, em Belém, aqui 

em Salvador havia uma grande biblioteca, que na-

quela época era a maior, talvez, do país. E que se 

perdeu tudo, perdeu tudo, hoje não se acha um 

livro daquela época ninguém sabe o que fizeram. 

Sabe-se que até foi vendido livro para enrolar sa-

bão nas quitandas”.  

Os Jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759. 

Escolas e colégios foram fechados. Bibliotecas se 

arruinaram. Só muitos anos depois viriam a ser 

construídas as primeiras escolas públicas.  

Como não pôde condenar Malagrida no mesmo 

processo dos Távora por absoluta falta de provas, 

Pombal o transferiu da prisão política para a prisão 

da Inquisição. Alegaram agora que Malagrida era 

um herético, escandaloso, autor de doutrinas con-

trárias a religião. Malagrida permaneceu três anos 

em masmorras subterrâneas. Eram lugares absolu-

tamente insalubres e degradantes. A água era pou-

ca e os alimentos raros e estragados. No arquivo 

histórico da torre do Tombo, em Lisboa encontra-

se o processo contra Malagrida.  

Num primeiro julgamento ele foi absolvido pelo tri-

bunal da Inquisição por serem fundadas as acusa-

ções. O tribunal era presidido pelo irmão de Dom 

José. Pombal consegue destituí-lo, colocando no 

cargo de supremo inquisidor seu próprio irmão, 

Paulo Carvalho de Mendonça. As acusações de 

heresia estavam baseadas em dois livros que Ma-

lagrida escreveu na prisão. Esses livros continuam 

inéditos até hoje. Um deles trata da história de 

Santana, mãe de Maria. O outro livro é um ensaio 

filosófico intitulado “Tratado Sobre a Vida e o Impé-

rio do Anticristo”. Nele Malagrida relata ter visto 

uma aparição do Padre António Vieira, pedindo-lhe 

que desce continuidade a seu livro História do Fu-

turo. E teve o Castelo Machado que declarou que 

ele, na cadeia, estava falando janela afora: “Vozes 

calai-vos!”. Entrei na cela, estava virado para a ja-

nela dizendo: “Vozes, calai-vos, calai-vos que meu 

confessor não quer que vos escute”.” Malagrida foi 

submetido a longas sessões de exaustivos interro-

gatórios. A saúde debilitada pelos anos de prisão e 

maus-tratos fica evidente na assinatura que era 

obrigado a fazer ao final de cada sessão.  

O tribunal da Inquisição levantou suspeitas a res-

peito de sua sanidade mental. Há quem pense até 

hoje que Malagrida estava louco no final da vida. 

No entanto, ele sempre manteve lucidez e coerên-

cia em seus depoimentos aos inquisidores. lário 

Govoni, narra: “A heresia do texto pelo na senten-

ça, seria acerca do concebimento de Santana. E 

então fala ele que de uma gota puríssima do cora-

ção da Santíssima Trindade, pera aí! Coração da 

Santíssima Trindade, gota puríssima... uma lingua-

gem muito simbólica. Que linguagem é essa? En-

tão julgaram que isso era uma heresia e ele até se 

defende, dizendo não, o evangelho não conta tudo, 

se eu falo disso é porque o vi e sendo que não é 

contra a revelação descrita não tem nada demais. 
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Então ele é condenado por falsa revelação”. 

Na manhã de 20 de setembro de 1761 foi lida a 

sentença que condenava o heresiarca Gabriel Ma-

lagrida a morrer no garrote vil e seu corpo queima-

do junto a seus livros e peças de teatro. Malagrida 

ouviu a sentença sem perturbação. Ao final protes-

tou dizendo ser totalmente inocente das culpas que 

lhe eram atribuídas.  

Em seguida, com gorro de palhaço na cabeça e a 

batina de jesuíta pintada com estranhas figurações, 

foi conduzido um grande cortejo do Tribunal da In-

quisição até a Praça do Comércio. Além de Mala-

grida, outros 52 condenados faziam parte do auto-

de-fé, acusados de bigamia, judaísmo, homossexu-

alismo, bruxaria. Uma vez concluída a humilhação 

pública de todos, só Malagrida foi executado. En-

caminhou-se ao cadafalso com serenidade. O bis-

po ordenou que ele confessasse seus crimes. Ma-

lagrida se dirigiu a multidão declarando sua inocên-

cia e dizendo que perdoava seus acusadores e juí-

zes. Ajudou o carrasco a colocar o laço em seu 

pescoço. Para a surpresa da multidão na primeira 

puxada do garrote vil, a corda se rompeu. Foi pro-

videnciada uma segunda corda. Mais de 4 mil sol-

dados mantinham o povo sob controle. Malagrida 

foi cruelmente garroteado. Estava com 72 anos de 

idade.  Seu corpo foi queimado durante horas e 

reduzido a cinzas. Para espanto de todos, seu co-

ração não queimava - era da natureza do fogo. 

Trouxeram mais lenha, desmontaram estrado onde 

ele havia sido garroteado e alimentaram ainda 

mais a fogueira... mesmo assim seu coração não 

queimava. Na manhã do dia 21 de setembro, o co-

ração de Malagrida foi colocado em um barril e lan-

çado ao Tejo. Um marinheiro genovês recolheu o 

barril e levou o coração como relíquia para Itália.  

Dizem que se o último paradeiro foi a Ilha de Malta. 

O fogo do coração fara justiça a Gabriel Malagrida, 

Apóstolo do Brasil. 

Malagrida é um caso raro de quem fez da sua vida 

uma doação total, de abnegação, de renúncia, um 

verdadeiro ser que prova que a caridade é um bem 

maior e pode ser totalmente seguida, apesar das 

revezes da vida, apesar dos semelhantes contrá-

rios e das injustiças. 

Peregrino, caridoso, dedicado e desapegado, Ma-

lagrida desempenhou papel importante para a 

construção espiritual mais importante do Brasil, 

que viria anos mais tarde, após seu desencarne, a 

fundação da Umbanda, pelo Caboclo das Sete En-

cruzilhadas. 

Graças a sua evolução espiritual e fé, estamos 

neste século, reunidos em uma religião que nos 

abraça e que nos iguala, para desempenhar a cari-

dade. 

 

Fontes:  

https://www.youtube.com/watch?v=KQxqoIK_CaA  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Malagrida 

https://www.jesuitasbrasil.org.br/2016/10/28/documentario-

sobre-padre-malagrida-e-digitalizado/ 

https://www.institutorealitas.com.br/post/gabriel-malagrida-e-o-

anticristo 
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MUNDO DAS ERVAS Elisabete Lopes 

Resolvi nesta edição conversar um pouco com vo-

cês sobre o Manjericão! 

O manjericão é uma planta herbácea da família 

das Labiades ,originaria dos países tropicais.  

Ele é uma erva medicinal e aromática, conhecida 

também sob os nomes de Manjericão–de–folha-

larga, Alfavaca, manjericão de molho, erva real, 

remédio de vaqueiro, etc.  

Aromática e perfumada, a alfavaca tem grande 

uso na cozinha, dando sabor agradável.  

Quando dessecada ainda mantém seu perfume. 

Combina com vários alimentos, como por exem-

plo: legumes, berinjela e abobrinha, mas em espe-

cial com queijo e tomate.  

É também, um dos principais ingredientes do mo-

lho pesto. 

Ocimum baslicum, seu nome científico.  

É um arbusto que pode chegar até 60 centímetros 

a um metro de altura com folhas largas e aromáti-

cas. 

A sua planta possui pequenas flores que podem 

ser lilás, brancas ou vermelhas.  

Na sua família existem muitos tipos, a diferença 

está no sabor mais ou menos ativo. 

Manjericão de folha miúda ou de santa cruz :o  

minimum 

Manjericão de folha crespa: o.crispum. 

Manjericão de folha roxa :o.purpureum . 

Alfavacão: o graissimun . 

Olhe só esta receita: 

Molho de manjericão: 

2 xícaras de folhas de manjericão 

Meia xícara de azeite extra virgem 

2 dentes de alho 

Sal à gosto 

Modo de preparo: Coloque tudo no liquidificador e 

bata até obter um molho suave. Experimente e 

ajuste o sal e o azeite de acordo com a consistên-

cia desejada. 

Além disto, o manjericão como uso caseiro, repele 

os mosquitos, e colocado dentro dos armários 

acaba com insetos indesejados e embaixo do tra-

vesseiro faz   ter um boa noite de sono. 

E no uso mágico, simboliza a prosperidade e acre-

dita-se que só cresce viçoso o pé de manjericão 

quando é semeado sob   ofensas. Todo preparo 

de uma poção afrodisíaca tem como ingrediente 

principal o manjericão. 
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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


 

 

UMBANDA NO 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 quartas e sextas-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 abri-

mos 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 mes-

mo 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 

 

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


 

 

TIRINHAS 

COM ÉVORA E CIPRIANO 
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CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA... 



 

 

 

32 

ESTÓRIA: LUCIANA LOPES / DESENHOS: FERNANDO RIBEIRO 


