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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 

 

Revista do mês de junho, o sexto mês do ano. 

O sexto reino possui uma energia muito importante, pois é 

o reino da humanidade, regido por Pai Oxalá. 

Oxalá é o grande pai e Iemanjá a grande mãe. 

Na Umbanda, Oxalá é sincretizado, na maioria dos terrei-

ros, por Jesus e, no Núcleo Mata Verde, ele representa o 

homem perfeito, o exemplo a ser seguido. 

A força do sexto reino é a energia humana, manifestada 

nos relacionamentos, na família, nas uniões, na vida em 

sociedade.  

É a vida social, as amizades, é a troca do afeto e carinho 

entre as pessoas que se gostam, é o abraço do pai e filho. 

É aquele abraço apertado e demorado, é doação de amor 

fraternal. 

Neste período de pandemia e quarentena, estamos todos 

isolados em nossas casas e com toda certeza sentindo 

muita falta daquele aperto de mão, aquele abraço e aquele 

afago dos amigos. 

Muitas pessoas estão ansiosas, nervosas, algumas até 

depressivas, tudo devido a falta desta energia do sexto 

reino que denominamos de Abá Pyatã, a energia que so-

mente nós, os humanos, possuímos e trocamos com a 

natureza. 

Estamos em recolhimento e oração, cada um em sua ca-

sa, pedindo aos Orixás que a vida retorne, o mais rápido 

possível, ao normal. 

Enquanto isso, convidamos todos os leitores para se delei-

tarem com esta revista, cheia de conhecimento e esperan-

ça. 

Tenham uma boa leitura! 

 

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
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A TENDA MIRIM Fernando Ribeiro 

Em 2020 o Núcleo Mata Verde completa 15 

anos de existência, seguindo sempre o cami-

nho da Umbanda Iniciática dos Sete Reinos Sa-

grados. Nada melhor do que aproveitar a opor-

tunidade para contar um pouco sobre uma das 

influências dentro da religião de Umbanda: A 

Tenda Mirim. 

 

Quando falamos na Tenda Mirim, é impossível 
desvincular da figura do Sr. Benjamim Gonçal-
ves Figueiredo ( 26/12/1902 -  03/12/1986), 
que desde a juventude participava com sua fa-
mília de sessões espíritas kardecistas. No dia 
12 de março de 1920, em uma dessas reuni-
ões, o Caboclo Mirim incorporou no jovem mé-
dium e anunciou que aquela seria a última ses-
são de Kardec realizada por aquela família e 
que as próximas passariam a ser de Umbanda, 
religião apresentada apenas há pouco mais de 
dez anos. 
 
Tal fato realmente ocorreu, e a família de Ben-
jamin converteu-se à religião umbandista. Ele 
começou a se preparar como médium umban-
dista pelas mãos de Zélio Fernandino de Mora-
es, médium do Caboclo das Sete Encruzilha-
das, fundador da Umbanda. 
Assim que foi considerado pronto para coman-
dar sua própria casa, após um ritual realizado 
pelo Orixá Malet, incorporado por Zélio, Benja-
mim fundou a “Seara de Mirim” no dia 13 de 
outubro de 1924. 
 
No entanto, a Tenda Espírita Mirim trouxe uma 
ritualística e liturgia própria para a Umbanda, a 

chamada Escola da Vida, fonte de inspiração 
seguida por diversas tendas por todo o país. 
 
Durante a década de 1930, assim como ocorri-
do com outros líderes umbandistas, acabou 
sendo preso algumas vezes, devido à repres-
são religiosa daquela época. Trabalhou então 
pela legalização e reconhecimento da religião 
umbandista. Em 1939, foi um dos fundadores 
da Federação Espírita de Umbanda, também 
criada a partir das ordens do Caboclo da Sete 
Encruzilhadas, numa estratégia de legitimação 
da Umbanda, e pela qual ajudou a organizar, 
em 1941, o Primeiro Congresso Brasileiro do 
Espiritismo de Umbanda, onde foram apresen-
tadas várias teses sobre o movimento religioso, 
incluindo aquela que deu origem ao tão difundi-
do conceito da "Aumbandhã". 
 
O Caboclo Mirim vinha com a finalidade de criar 
um novo núcleo de crescimento para a Umban-
da e assim, toda a família do médium foi cha-
mada a participar. Eram ao todo 12 pessoas 
que deram início em 1924 ao que foi chamada 
a Seara de Mirim.  
 
Após 18 anos, em 1942, foi fundada a Tenda 
Espírita Mirim, à rua Sotero dos Reis, 101, Pra-
ça da Bandeira; mudou-se, posteriormente, pa-
ra a rua São Pedro e depois para a Rua Ceará, 
hoje Avenida Marechal Rondon. Ainda sob a 
orientação dessa entidade, deu-se em 03 de 
outubro de 1952, a fundação do Primado de 
Umbanda, uma das primeiras federações um-
bandistas do Brasil, criada para difundir e esti-
mular o estudo da religião de Umbanda e dos 
seus reais ensinamentos. 
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Foi ainda, incentivador da criação de outras en-
tidades, tais como o Colegiado Espiritualista do 
Cruzeiro do Sul, o Círculo de Escritores e Jor-
nalistas de Umbanda. Foi, também, o principal 
fundador da Escola Superior Iniciática de Um-
banda do Brasil. 

 
A Tenda Mirim encontra-se consolidada em pa-
trimônio próprio sob o endereço Av. Marechal 
Rondon, nº 597 – São Francisco Xavier, Rio de 
Janeiro. Após o desencarne do Sr. Benjamim, 
no ano de 2015, Sr. Mirim deixa o seu Legado 
para sua Esposa, a Sra. Janaína Figueiredo, 
aparelho da Cabocla Janaína e Vovó Maria da 
Guiné. Atualmente, a organização conta com 
um corpo mediúnico de aproximadamente 3000 
médiuns divididos em 13 filiais dentro e fora do 
Brasil, incluindo Lisboa, Reino Unido e Califór-
nia, sob o comando geral do atual Presidente, 
Sr. Mirim Paulini Figueiredo, e da Vice-
Presidente, Sra. Janaina Figueiredo. 
 
O Caboclo Mirim, apresentou diversas orienta-
ções sobre o comportamento e postura que o 
seu Corpo Mediúnico deveria seguir dentro da 
Escola da Vida, bem como na sua vida particu-
lar. 
 
• Abra o seu corpo, esqueça a vida material 

e fale somente o necessário. 
 
• Não interceda no comportamento de nin-

guém, por mais estranho que seja, respei-
tando a todos indiscriminadamente, pois 
assim estará respeitando a si próprio. Não 
ria nem caçoe de ninguém, mantendo o 
silêncio absoluto e total. Não ache graça 
nas Entidades incorporadas, pois as mes-
mas comportam-se de diversas maneiras, 
dependendo do aparelho, isto faz parte 

dos trabalhos. Respeite os médiuns inici-
antes incorporados, mesmo achando que 
eles não estejam firmes com seus Guias. 
Os mesmos estão em evolução como to-
dos nós e fazem parte importante nos 
nossos trabalhos. 

 
• Evite o contato físico com os outros, não 

ponha a mão na cabeça de ninguém, pois 
você desconhece o que as pessoas tra-
zem consigo mesmo de bom ou de ruim. 
Somente os Médiuns Juramentados po-
dem fazer isto, assim assumindo esta res-
ponsabilidade. 

 
• É perigoso dar consulta, pois no momento 

da consulta você assume uma responsa-
bilidade espiritual séria consigo mesmo. 

 
• A alimentação, bem como o zelo pelo seu 

corpo físico, é fator preponderante para a 
boa captação dos fluídos que emanam do 
Espiral Ascendente formado pelo ecto-
plasma de todos. É de lá que vem a ver-
dadeira quota para cada um, de acordo 
com seu merecimento. O valor da Entida-
de depende do corpo físico e mental do 
aparelho e se o mesmo não tiver uma boa 
saúde psicológica, físico e mental, a Enti-
dade não terá nada para dar a quem ne-
cessite. 

 
• Acompanhe mentalmente e cante as cu-

rimbas, pois as mesmas são Orações can-
tadas e trazem nas suas palavras verda-
deiras filosofias de vida e ensinamentos. 
Não interceda nos Curimbeiros solicitando 
cantar esta ou aquela curimba simples-
mente porque você acha bonita ou que 
rima bem. A curimba é fator de importân-
cia nos trabalhos, cabe a quem estiver co-
mandando a Gira ordená-las de acordo 
com a necessidade. 

 
• Abra o seu coração. Oxalá veio ao mundo 

e não o virou, trouxe a sua Doutrina e foi 
um observador, não será você que poderá 
julgar os outros. Seja, portanto, um obser-
vador oculto da vida, pois viemos ao mun-
do para sermos comandados e não co-
mandantes. Seja um pequeno homem 
num mundo grande e não um grande ho-
mem num mundo pequeno. 

 
• Mediunidade é uma coisa e Doutrina Espí-

rita é outra. A Mediunidade processa-se 
de diversas maneiras, quer na audição, 
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tato, visão, olfato, incorporação e etc.… 
Doutrinação é o que fazemos nas Giras 
com as Entidades, pois trabalhamos para 
as Almas e não com as Almas. 

 
• A nossa Doutrina não conserta a vida de 

ninguém, mas cria condições para que ca-
da um conserte a sua própria vida de 
acordo com o seu paladar. 

 
• Numa sessão, todos são vistos e observa-

dos e cabe a cada um a responsabilidade 
espiritual de seus atos. 

 
• Abra a sua mente para que você possa, 

verdadeiramente, levar consigo, e para os 
seus, verdadeiros fluídos de paz e felicida-
de de acordo com seu merecimento. 

 
• Não interceda na vida dos outros, os 

aconselhando, pois você desconhece dos 
merecimentos dos mesmos e, assim pro-
cedendo, você assume responsabilidades 
espirituais. Lembre-se do livre arbítrio de 
cada um. Viva a indiferença construtiva da 
sua própria existência. 

 
• Não se esqueça do compromisso que vo-

cê assumiu com o Caboclo Mirim desde 
que você resolveu frequentar a sua Casa. 
Escolha para você próprio os ambientes 
que frequenta, não participando de traba-
lhos baixos, pois a responsabilidade será 
somente sua e você, um dia, prestará con-
ta. O Mundo dos Mortos é incomensurável 
e nele habitam os mais diversos tipos de 
Espíritos, portanto não os invoque sem 
conhecimento de causa. 

 
• A Umbanda não faz matança. Os animai-

zinhos são nossos irmãos e a Lei da Fra-
ternidade Universal as proíbe. 

• Seja dono do mundo material que você 
possui, não deixando que o mesmo seja o 
seu próprio dono. Goste do que lhe per-

tence, mesmo sendo pouco. 
• Viva a vida como ela se apresenta para 

você na sua verdadeira beleza, prezando 
conscientemente pelo seu corpo físico e 
espiritual. Não se esqueça que as cicatri-
zes do corpo físico logo saram, mas as 
cicatrizes da alma, cada um carregará pe-
la eternidade. Zele também por sua Alma 
enquanto lhe sobra tempo nesta fase cor-
pórea. Leia o livro da sua própria existên-
cia todo dia. 

 
• A Umbanda tem Fundamento e é coisa 

séria, para quem é sério ou quer se tornar 
sério. 

 

 

Fonte:  
site oficial da Tenda Mirim https://tendaespiritamirim.org/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Gon%C3%
A7alves_Figueiredo 
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A LIÇÃO 

 

Há muitos anos trilhando os caminhos da Umbanda, 

pude colecionar ensinamentos, e algumas pequeni-

nas puxadas de orelha, àquela que achava de tudo 

saber. 

O início dessa caminhada, foi em um grupo, muito 

simples, só amigos e fé, que se reuniam na residên-

cia de um deles, para receber nossos companheiros 

de caminhada.  

Assim, tive meus primeiros contatos com os guias 

e, iniciei como cambone e, muitos anos depois, pas-

sei a trabalhar incorporando as linhas recebidas na-

quela casa singela. 

Porém, as pessoas que se incumbiam de, como di-

rigentes dos trabalhos, com todo amor e caridade, 

preparar, orientar e receber os médiuns e os pou-

cos assistentes que para lá acorriam, sucumbiram 

ao peso da idade e, encerraram as atividades em 

sua casa. 

Foi aí que comecei a peregrinação... por templos de 

umbanda onde pudesse dar continuidade aos traba-

lhos para os quais havia me preparado.  

Foi uma procura difícil, pois havia saído de um culto 

onde só havia o amor, a caridade, a beneficência, 

sempre com gratuidade, enfim, os mais profundos 

pilares da Umbanda eram seguidos. 

 

Enfim, encontrei uma casa.  

De imediato, ao pisar no solo sagrado, meu coração 

transbordou de alegria, senti que ali seria o lugar 

onde poderia seguir a religião que aprendera a 

amar.  

Porém, ah, porém pedi que Vó Benedita me acon-

selhasse:  

“Aquela casa era boa para mim?????” 

Com a doçura de sempre, mas com uma 

“puxadinha de orelhas’ ela respondeu:  

“- Diga à minha filha que ELA É QUE DEVE SER 

BOA PARA A CASA. Quando ela não servir mais 

para a casa, eu mesma me encarregarei de tirá-

la...” 

Hoje, entendo tanto seus conselhos, pois existem 

uma infinidade de ritos, para uma mesma Umban-

da.  

E, a cada ritual, em trabalhos pré-determinados pa-

ra cada Templo, correspondem determinados mé-

diuns, trabalhando sob a mesma Egrégora, para 

cumprir a missão confiada àquela casa, ainda no 

Orum.  

Quando se perde a afinidade, o médium se distan-

cia e acaba se afastando por completo da Egrégora 

daquele Templo.   

Nós umbandistas, somos trabalhadores a serviço 

de um bem maior.  

Da mesma forma, a cada Templo, foi confiado um 

trabalho.  

Portanto, nós servimos, não somos servidos.  

Nós trabalhamos, mas não tiramos nosso sustento 

da casa...trabalhamos para a casa. 

Eu pensava que a casa me serviria, quando a lição, 

era de ser humilde, servir e ter disciplina. 
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DEPOIS DE RAÍZES FORTES É SÓ FLOR E SER 

 

 

Trago paz, venho em paz! 

Luciana Lopes 

A busca incessante pelo conhecimento é inato no ser 

humano, uns mais, outros nem tanto, nada fica imóvel 

no universo, e este se permite conhecer no devido 

tempo, a semente do conhecimento na hora certa se 

faz florescer aos que estão prontos para apreciar sua 

beleza e aroma. 

Prestem atenção, conhecimento não tornará vocês 

prontos ou aptos há nada, se todo o conteúdo aprendi-

do for apenas e tão somente armazenado.  

Um silo abarrotado de sementes sem escoar, é refúgio 

de ratos, pragas, mofo e o desperdício é certo. 

Sei muito bem meus amados que 

o conhecimento vicia, se torna tal 

como um êxtase; quem nunca ter-

minou um livro e se sentiu aban-

donado, infeliz, ou ao final de um 

discurso, aula, exposição se recu-

sou a sair do seu assento dese-

jando mais e mais? 

Aprender é muito prazeroso, e 

vocês são pueris ainda queridos, 

não se ofendam com isso, aqueles doze escolhidos há 

mais de 2000 anos atrás, também eram, e assim co-

mo eles, achamos que passaremos a eternidade só 

sorvendo os ensinamentos de nossos mestres, ledo 

engano, antes que as sementes do conhecimento co-

mecem a apodrecer no celeiro da mente é preciso se-

mear os campos de outras mentes.  

Não subestimem nenhuma inteligência ou saberes, o 

julgamento não vos cabe, limitem-se a semear. 

Um pouco de mim para ilustrar, e porque não dizer, 

para nos tornarmos mais amistosos e íntimos? Tam-

bém tive uma mestra, e estar ao lado dela eram as 

horas mais esperadas nos meus dias, o mundo silen-

ciava ao redor, cada palavra pronunciada, um simples 

movimento de seus braços, um olhar para o alto como 

quem procurava inspiração, tudo eu absorvia, meu 

espírito se alimentava nessas horas, a vida fazia todo 

sentido.  

Lembram que nada fica imóvel no universo, tudo mu-

da? Chegou o dia em que ela apenas sentou-se ao 

meu lado em silêncio. Demorei a perceber que daque-

le momento em diante seria diferente, experimentei o 

amargo sabor do medo, tristeza, vazio, em fração de 

segundos questionei cada aprendizado, quis me rebe-

lar, achando que, se assim fosse, então tinha supera-

do minha mestra?!!!! 

Então, tive minha última lição:   

“Não depende mais de condução, 

pegue a direção da sua vida, e se 

realmente fui uma boa mestra, deixei 

o caminho aberto para me superar 

sim, PORQUE O CAMINHO DO CO-

NHECIMENTO É INFINITO”. 

Meus queridos, nessa hora assim 

como eu, vocês não terão mais o 

direito de encruar, é hora de flor e 

ser… de florescer, e do jeito de vocês, ensinarão, con-

duzirão os que perto chegarem, com olhinhos brilhan-

tes, sedentos de conhecimento, afago, longas conver-

sas ou qualquer coisa que não se encontra nos livros, 

coisas da vida que nossos mestres não se furtaram 

em nos ensinar.  

E por tudo que lhes é sagrado, nunca se esqueçam 

como seus corações batiam fortes nos momentos es-

peciais junto aos seus mestres, e não deixem que es-

ses novos corações permaneçam sonoramente bai-

xos, tocando numa cadência fraca quase sem vida. 

 

Diadema 
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AMOR Elizabeth Rodrigues 

Vida, é o amor existencial. 

Razão, é o amor que pondera. 

Estudo, é o amor que analisa 

Ciência, é o amor que investiga. 

Filosofia, é o amor que pensa. 

Religião, é o amor que busca Deus. 

Verdade, é o amor que se eterniza. 

Ideal, é o amor que se eleva. 

Fé, é o amor que se transcende. 

Esperança, é o amor que sonha. 

Caridade, é o amor que auxilia 

Fraternidade, é o amor que se expande 

Sacrifício, é o amor que se esforça 

Renúncia, é o amor que se depura. 

Simpatia, é o amor que sorri. 

Trabalho, é o amor que constrói 

Indiferença é o amor que se esconde. 

Desespero, é o amor que se desgoverna. 

Paixão, é o amor que se desequilibra. 

Ciúme, é o amor que de desvaira. 

Orgulho, é o amor que enlouquece. 

Sensualidade, é o amor que se envenena. 

Finalmente, o Ódio que julgas ser a antítese do amor, 

Não é senão, o próprio amor que adoeceu gravemente. 

 

 

Francisco Cândido Xavier 



 

 

COMO VOCÊ VIVE A SUA UMBANDA? 

A religião a que este texto se refere é a Umbanda, 

porém esta reflexão cabe a todos os que professam 

fé na Espiritualidade Maior – sendo Zambi, Nhande-

ruvuçu, Tupã, Olorun, Jeová, Alá ou qualquer outro 

nome que, como humanos, atribuímos ao Criador. 

Em cada Casa, Terreiro, ou Centro, somos ensina-

dos sobre os valores da caridade, da disciplina, do 

estudo, da subordinação aos pais, as mães e ir-

mãos no santo e sobre a reverência aos Orixás e 

seus enviados. Também somos incentivados e até 

cobrados sobre o respeito a todas as outras cren-

ças, consciências, nações e até mesmo opções 

pessoais de vida. 

De acordo com o que aprendemos na 

doutrina dos Sete Reinos Sagrados, 

cada pessoa, seja umbandista ou 

não, tem a livre escolha de conduta 

em todos os assuntos da sua vida. 

Também sabemos que cada escolha 

envolve uma rejeição e uma preferên-

cia. Assim este “direito” de escolha 

também determina uma consequência 

para o indivíduo, de modo que chega-

mos ao ponto de lembrar do velho 

ditado: “o que plantamos – colhemos”. 

Quando estamos nas giras de traba-

lho ou nas palestras, podemos dizer 

que vivenciamos nossa religião, foca-

dos nos fundamentos, nas rezas, nos pontos canta-

dos, no orador, na execução da nossa parte do ritu-

al. Naquelas poucas horas até nos emocionamos 

com o que vemos, ouvimos, sentimos e intuímos, 

não é verdade? 

Pois bem... mas e fora da gira? Você poderia dizer 

sinceramente que está aplicando os ensinamentos 

Umbandistas como a caridade e o amor? E o que 

aprendeu sobre a submissão e respeito? Como está 

sua disciplina em relação a forma como trata os de-

mais à sua volta, irmãos ou desconhecidos? 

Pense a respeito das ações odiosas que circulam 

na sociedade real e virtual atualmente... muitos a 

favor de pessoas públicas em lados opostos – am-

bos causando uma gigantesca tempestade de men-

sagens de morte, fracassos, doenças, injúrias e to-

do tipo de má sorte contra os seus opositores! Sim, 

me refiro as redes sociais e a política também.  

Por acaso não sabemos que quando invocamos 

uma benção ou maldição criamos uma estrutura 

magística em torno de nós e do indivíduo a quem 

direcionamos a maldição? Criamos sim um campo 

estrutural contra alguém – e este se junta a tantos 

outros (dos demais na mesma vibração) formando 

uma grande egrégora de força enorme e negativa. 

Quando alimentamos pensamentos de raiva, triste-

za, inveja, intolerância, fracasso e ódio estamos ad-

quirindo cada vez mais ingressos para esta grande 

egrégora negativa! 

Na Umbanda, não se ensinam essas condutas! So-

mos ensinados a praticar a caridade! 

E caridade é “expressão de bondade 

e disposição de ajudar”! Cada um de 

nós pode examinar sua própria condu-

ta e responder de modo honesto – 

não a si mesmo – mas ao Caboclo ou 

ao Preto Velho ou ao Guardião Exú 

que tem contribuído APENAS para a 

Egrégora de Paz, Amor e Caridade? E 

se o Guardião fosse lá ver sua rede 

social? E se o Vovô e a Vovó man-

dassem uma das Crianças te acompa-

nhar em casa, para ver sua conduta 

com os seus familiares e amigos? E 

que tal o Caboclo tirar um dia para ir 

no seu trabalho dar uma “espiadinha” 

do meio das folhas? O que cada um deles encon-

trasse, agradaria o coração de Olorun? Refletiria o 

viver a caridade da sua Umbanda? 

O Mestre que me inspira neste texto, me repreende 

por algumas ações em que falhei hoje. Mas também 

me reafirma que está disposto a me ajudar e orien-

tar sobre as melhorias que devo fazer na forma em 

que vivo a minha Umbanda. E você que está lendo? 

Está disposto a ouvir o que os seus mestres e guias 

estão tentando te ensinar? Desejo de todo o meu 

coração que sua resposta e suas ações gritem bem 

alto: SIMMM!!! 

Peço as bênçãos de Olorun e seus Orixás sobre 

todos nós!!!  

 

 

(Texto escrito sob inspiração) 

 

8 

Cid Tavares 



 

 

MALES DE HOJE E SEMPRE 

O objetivo desse artigo é abordar alguns sentimen-

tos e/ou transtornos que quando instalados na alma 

humana afetam de maneira significativa as pessoas 

que possuem padrões vibratórios dos Reinos do 

Fogo, Ar e Matas, reinos esses chamados Ativos. 

Não excluo a interferência nos demais Reinos da 

Terra, Água e Humanidade chamados Passivos, 

nem no Reino das Almas, mas por hora, abordarei o 

comprometimento dos Ativos, já que são fundamen-

tais para a manutenção da vida. A força dos Reinos 

Ativos está na ação, no movimento. Estamos sem-

pre em movimento, nosso organismo é movimento 

como o Universo, o dia que nossos órgãos pararem, 

morremos. Já a força dos Reinos Passivos está nos 

sentimentos de amor, de justiça, de relacionamento, 

por exemplo, são mantenedores da qualidade de 

vida. Esse é um trabalho de pesquisa em torno dos 

transtornos emocionais e das vibrações dos Reinos 

aqui citados. Os transtornos aqui abordados são: A 

Solidão patológica, A Tristeza prolongada e a já tão 

falada depressão.  

Solidão: Por definição é situação ou estado em que 

alguém se encontra só ou desamparado. Sensação 

ou situação de quem vive afastado do mundo ou 

isolado em meio a um grupo social. 

Lousanne Arnoldi de Lucca, em seu belo livro 

“Alfabetização Afetiva” (editora gráfica Vida e Cons-

ciência), nos elucida: A solidão é um estado de re-

tração da alma (retraimento do volume de um cor-

po, calcinação, solidificação), é quando não damos 

a devida atenção à vida em nós, a nossas necessi-

dades e nossas motivações. É saudades de nós 

mesmos, é quando ficamos distantes de nós e de 

nossa verdade interior. Nós a sentimos como se 

sentíssemos saudades de nós. Ficamos tão distan-

tes de nós, que bate um sentimento estranho de 

ausência da presença de si mesmo, um vazio, uma 

sensação de inutilidade e de abandono. A insatisfa-

ção consigo é profunda, não há o que preencha, 

não há o que o deixe feliz ou o que o motive a sair 

desse impasse.  

A gente presta atenção em tudo fora de nós, fatos, 

pessoas, moda, etc. Não saímos dos outros e nos 

deixamos. Tão voltados para fora, nos tornamos 

críticos, preconceituosos, julgadores, autoritários 

esnobes, cobradores. Precisamos de alguma coisa 

que movimente nossa vida, já que lá dentro não há 

nada que vibre realmente. Espectro cruel que se 

origina nas paisagens do medo, a solidão é, na atu-

alidade, um dos mais graves problemas que desafi-

am a cultura e o homem.  O homem, no entanto, 

sem ideal, mumifica-se (retração). Ter um ideal é-

lhe de vital importância, como o ar que respira. O 

homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, 

é alguém que se receia encontrar, que evita desco-

brir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identi-

dade na aparência de infeliz, de incompreendido e 

abandonado. O medo da solidão, portanto, deve 

ceder lugar, à confiança nos próprios valores, mes-

mo que de pequenos conteúdos, porem significati-

vos para quem os possui. O homem solidário, ja-

mais se encontra solitário. O egoísta, em contrapar-

tida, nunca está solícito, por isto, sempre atormen-

tado.   

Pesquisadores da área de psicologia da Brigham 

Young University (EUA), liderados pela professora 

Julianne H. Loustad, concluíram que a solidão pato-

lógica e o isolamento social são tão nocivos para a 

saúde quanto a obesidade ou o vício em drogas, 

por exemplo. O efeito vale tanto para quem de fato 

vive só como para aqueles que se sentem assim, 

mesmos que estejam cercados de pessoas. Além 

da depressão, historicamente associada à solidão, 

outros males mais comuns aparecem naqueles iso-

lados socialmente, como a baixa imunidade, os pro-

blemas cardíacos, o baixo condicionamento físico, a 

perda de memória ou o aumento da pressão arteri-

al. Sem distinção de idade, raça ou condição social, 

a situação de solidão já atinge uma em cada três 

pessoas no Ocidente. O sentimento aumenta o ris-

co de morte em 26%. 

De repente, o isolamento, a falta de confiança e a 

desesperança vão dando lugar a um sentimento de 

solitude cada vez mais presente e confortável para 
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quem o tem. Essa é a solidão crônica, que já é con-

siderada pelos especialistas a doença mais comum 

na sociedade contemporânea. Qualquer um pode 

sofrer com solidão crônica: uma criança de 12 anos 

que muda de escola; um jovem que muda de cida-

de; um executivo ocupado de mais para manter bo-

as relações com amigos e familiares. 

A busca intensificada por sucesso, dinheiro, fama, 

reconhecimento, atenção, a pouca confiança para 

se revelar verdadeiramente aos amigos e então, 

aquela introspecção positivamente necessária em 

momentos de decisão e de autoconhecimento vai 

dando lugar à doença que se manifesta pelo senti-

mento de rejeição, abandono, dor e sofrimento. A 

solidão passa a ser patológica quando incomoda, 

interfere no sono, diminuindo a imunidade, aumenta 

os níveis de intolerância ao estresse quando associ-

ada à depressão e à ansiedade. 

Uma pessoa acometida pela solidão crônica dura-

doura não encontra prazer nas pequenas realiza-

ções.  

Tristeza: Por definição é qualidade ou estado de 

triste, estado afetivo caracterizado pela falta de ale-

gria, pelo sentimento de pesar. Falta de alento, de-

sânimo, desalento, esmorecimento. Momento em 

que prevalece o estado de melancolia, de desâni-

mo, de aflição. Quando estamos sob o domínio da 

tristeza, há em nosso corpo e no emocional uma 

queda energética. Nada nos anima ou entusiasma. 

O peito apertado parece nos sufocar, o corpo dolori-

do como se estivéssemos levado uma surra. Enxer-

gamos com os olhos do sofrimento, agimos com 

mágoa, sentimos o desanimo, o desamparo e algu-

mas vezes o desespero. A tristeza faz parte da vida, 

é normal. Vez por outra todos nós, temos os nossos 

momentos de tristeza. Mas há outro tipo de tristeza, 

que é disparada por ruminações de nossa cabeça. 

Ruminamos culpas, negamos a vida, passamos a 

ressentir, isto é, magoarmos com uma decepção. É 

uma tristeza sem causa aparente, sem um fato que 

a justifique ou ao menos a torne mais compreensí-

vel. Nela, nossos pensamentos entram num círculo 

vicioso em que tudo que pensamos vem piorar a 

situação em que estamos. Uma ideia ruim se asso-

cia a outra pior, nos afundando ainda mais. Lança-

mos mão dos escapes, das somatizações. Dessa 

maneira, colecionamos dores de cabeça, dores nas 

costas, nos ombros, taquicardias, mal-estares, etc. 

Entre os principais sintomas da tristeza, está o de-

sanimo, a falta de vontade de desempenhar tarefas 

rotineiras, de conviver socialmente, falta de energia.  

Baruch Espinoza define a tristeza justamente como 

o ato no qual nossa potência de agir é diminuída ou 

contrariada.  A tristeza é um dos seis sentimentos 

fundamentais que todo ser humano é capaz de sen-

tir, assim como, a felicidade, a raiva, o medo, a re-

pulsa e a surpresa. Ela é, como todo sentimento, 

uma resposta e reação a algo que acontece em 

nossa vida. 

Especialistas garantem que a tristeza é um dos sen-

timentos mais duradouros quando provocados, mui-

to mais do que a alegria ou a felicidade. Isso porque 

costumamos remoer essa sensação por mais tem-

po, o que pode gerar, de fato, um problema maior 

que não é só a tristeza em si, mas transtornos de 

ansiedade e de depressão, por exemplo.    

Depressão: Problema psíquico que se exprime por 

períodos duráveis e recorrentes de disforia (estado 

caracterizado por ansiedade, depressão e inquietu-

de) depressiva, surgindo concomitantemente com 

problemas reais ou imaginários ou com experiên-

cias momentâneas de sofrimento, podendo ser 

acompanhado de perturbações do pensamento, da 

ação e de um grande número de sintomas psiquiá-

tricos.   

A depressão é uma doença de saúde mental grave, 

que apresenta sintomas de tristeza profunda, perda 

de interesse em atividades que traziam prazer, afe-

ta negativamente a forma como a gente se sente, 

pensa e atua. 

As causas da depressão podem ser genéticas, alte-

rações de neurotransmissores, doenças crônicas, 

situações traumatizantes, abuso de álcool ou outras 

drogas. É uma doença e não sentimento. A depres-

são é um produto, para pior, de tudo que já vimos. 

É um distúrbio afetivo, em que perdemos a capaci-

dade de sentir prazer, perdemos a vontade de viver. 

A sensação de perda é profunda, parece que fomos 

enganados pela vida, por Deus, por todos. Cansa-
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mos de lutar, cansamos de procurar sentido nas 

coisas, cansamos de tentar descobrir motivos que 

justifiquem a vida como ela é. É um basta, não um 

basta de coragem, mas um basta de desistência. 

Queremos dar um basta numa luta sem o mínimo 

de sentido para nós. A vida só sabe cobrar, exigir, 

tudo dá sempre errado, os outros não importam, o 

dia-a-dia sufoca tudo é sempre igual, sem razão 

para existir. 

Entramos num descompasso com nossa alma. Ela 

a querer se expressar, ir, fazer, ser, assumir, e nós 

segurando, com medo de ser chamados de ridícu-

los, ignorantes, ruins, feios. Colecionamos culpas, 

preocupações, inseguranças, desonestidade, infle-

xibilidade.  

Acorrentamos os impulsos básicos, com medo da 

dor, da rejeição, da opinião alheia, com medo do 

mundo. Rejeitamos o mundo e o acusamos de nos 

rejeitar. 

Na depressão há uma implosão. Tudo que gostaría-

mos de colocar para fora, toda a raiva, todo o ódio, 

toda nossa revolta, trazemos para dentro de nós. É 

o grito da alma querendo ser si mesma. É a força 

em nós, que, em vez de ser dirigida de modo a do-

minarmos a situação, voltamos contra nós. Aquela 

força construtiva, corajosa, fica invertida. Torna-se 

altamente destrutiva, nos tirando animo, o prazer, a 

alegria, a capacidade de sentir, de reformular, de 

ser. Há um sentimento de contenção de si, uma for-

ça mal dirigida. Não podemos negar, porém, os fa-

tores biológicos, que influenciam nos transtornos de 

humor. A noradrenalina e a serotonina são dois 

neurotransmissores responsáveis pela transmissão 

dos impulsos nervosos, mais envolvidos na fisiopa-

tologia dos transtornos do humor. Estudos apontam 

inúmeras causas, dentre elas a diminuição do hor-

mônio da tireoide. A depressão é um transtorno do 

humor “caracterizada por uma alteração psíquica 

global com consequentes alterações na maneira de 

valorizar a realidade”. Sintomas mais frequentes 

são: 

 Humor para baixo, tristeza, angústia, sensa-

ção de vazio. 

 Irritabilidade, desespero. 

 Pouca ou nenhuma capacidade de sentir pra-

zer e alegria na vida. 

 Cansaço mais fácil, desanimo, falta de ener-

gia física e mental. 

 Falta de concentração, lentidão de raciocínio, 

memória ruim. 

 Falta de vontade, falta de iniciativa e interes-

se, apatia. 

 Pensamentos negativos, pessimismo, ideia de 

doença e morte (suicídio). 

 Sentimento de culpa, de fracasso, inutilidade, 

falta de sentido na vida. 

 Interpretação distorcida e negativa do presen-

te e de fatos ocorridos no passado. 

 Redução da libido. 

 Perda ou amento de apetite e/ou peso. 

 Insônia ou dormir demais sem se sentir repou-

sado. 

 Dores ou sintomas físicos difusos. 

 Em depressões graves, alucinações e delírios. 

Quando lemos as características desses três trans-

tornos percebemos o quanto são paralisantes, inca-

pacitantes, o quanto roubam a energia de vida. De-

sestruturam o ser humano. 

Ao lermos as características de cada Reino perce-

bemos que nos portadores de tais transtornos fal-

tam ou são diminuídas as potências mantenedoras 

da vida, que são elas:  

Reino do Fogo: Bravura, capacidade de vencer 

obstáculos e dificuldades, coragem, avança sem 

medo sobre o desconhecido. Iniciativa, capacidade 

de abrir seus próprios caminhos e os dos outros. 

Obstinação, determinação forte como o ferro, está 

em constante movimento.  

O comprometimento nesse Reino pode ocasionar, 

falta de coragem, falta de impulso para a vida e de 

se impor diante dos obstáculos, falta de energia e 

força para viver que acabam por engolirem sua de-

terminação. Sem ideal acaba por mumificar-se, isto 

é, petrificar-se, não evolui, agarra-se a ideias e teo-

rias antigas, atrofia-se emocional e intelectualmen-
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te. 

Reino do Ar: Independência, busca a felicidade, 

espalha sua alegria literalmente aos quatro ventos, 

liberdade, rapidez, agilidade, comunicação, expan-

são. Audácia, poder, força. Coragem para enfrentar 

riscos e desafios da vida. Escolhem seus caminhos, 

não se acomodam e conquistam o que desejam. 

Estão em constante movimento, são pessoas atira-

das e extrovertidas. O comprometimento desse Rei-

no ocasiona uma queda brutal de energia, já que há 

uma retração da alma, isto é, retraimento de pensa-

mentos, no campo emocional e físico. Compromete 

o que de melhor expressa esse Reino, a expansão. 

No estado de isolamento, acompanhado de vibra-

ção de pensamentos negativos e autoestima rebai-

xada o ser mergulha nas trevas de si mesmo. 

Reino das Matas: Liberdade, individualidade, inde-

pendência. Esse Reino por ser muito rico, simboliza 

a subsistência humana, seja na alimentação ou 

quanto à produção de oxigênio, de água potável e 

terra fértil. A individualidade é o conjunto de carac-

terísticas pessoal que diferencia uma pessoa da 

outra, ou seja, a personalidade de cada um, é o que 

nos traduz enquanto pessoas, o que somos e quem 

somos, e quanto mais sólido for esse processo de 

individuação, maior segurança e liberdade o ser al-

cança. Cresce no modo de enxergar a vida, na intui-

ção, seus instintos ficam mais apurados, aumenta 

seus cuidados consigo próprio, conquista a liberda-

de consciente. Livre, ajuda. Livre, abre os cami-

nhos. Livre, cuida. 

Trazem no inconsciente a facilidade de ruptura 

quando necessário, o gosto pelo ficar calado e de-

senvolver a observação. São rápidos, espertos 

mental e fisicamente, são determinados e pacientes 

e costumam ser reservados. Estão sempre alerta e 

em movimento. Pessoas com esse padrão vibrató-

rio são cheias de iniciativa, estão sempre em busca 

de novas descobertas e novas atividades. Tem sen-

so de responsabilidade e espírito curioso. O com-

prometimento desse Reino é afetado pela morbidez 

(estado ou condição doentia), distorce o que de 

mais belo há em suas características a liberdade e 

a individuação, se tornando retraído. A intuição se 

compromete. O movimento constante, de ir e vir, na 

busca de realização são drasticamente rebaixados, 

reduzindo o instinto de caçador e provedor. A agili-

dade, a rapidez, a capacidade de observação apu-

rada, são basicamente diminuídas.  

Fica claro que o acometimento desses transtornos, 

solidão patológica, tristeza mórbida e depressão 

prolongada, minam as forças ativas enfraquecendo 

o ser humano em todo seu conjunto (físico, emocio-

nal e espiritual) e a retomada do controle da vida 

fica mais difícil e distante quando não se dispões a 

buscar ajuda. 

As forças dos Reinos do Fogo, Ar e Matas são as 

que sustentam o ser humano, impedindo que venha 

a fenecer. São forças de luta pela vida, nutrientes 

básicos para a sobrevivência.  
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SUA VIDA TEM PREÇO OU VALOR? Laís Perez 

Quando estamos na rua, vemos apenas pessoas alienadas em seus celulares, sempre irritadas, apressadas, 

focadas em seus milhares de compromissos. 

Como reflexo dessa realidade, damos menos atenção à família, amigos, porque as obrigações nos conso-

mem todo o tempo. 

Além da loucura dos nossos dias, ainda temos diversos sentimentos conosco, como medos, angústias, ansei-

os, mas também sonhos. Os medos disfarçamos, as angustias e os anseios guardamos e os sonhos?  

Ah, esses não esquecemos, porém, por causa da insanidade da vida ficam sempre para depois...  

Não sabemos mais pararmos para contemplar um pôr do sol, admirar um lindo jardim, dado o sonambulismo 

em que nos encontramos.  

Quando estamos adormecidos com o fluxo acelerado da vida, deixamo-nos levar, agimos muito automatica-

mente em nossos afazeres, sentimos nosso tempo passar rápido demais... 

Esse ritmo desenfreado faz com que não consigamos enxer-

gar o outro, ainda menos colocarmo-nos no lugar dele... 

Afasta as pessoas que amamos. Coisas que gostamos de 

fazer, como dar risadas ao entardecer, tornam-se apenas 

lembranças. E diante de tantas obrigações, depositamos os 

nossos sonhos em um planejamento futuro, os quais, sem-

pre deixamos para depois.  

Toda essa pressa se transforma em um círculo vicioso, no 

qual buscamos incessantemente dar conta de tudo, entre-

tanto, não conseguimos e isso nos trás uma sensação de incapacidade, tristeza e ansiedade. 

Quando não somos capazes de frear esse rebuliço, a vida se encarrega disso. Nessas horas é que desperta-

mos para o que realmente nos importa, como as pessoas que amamos e os momentos simples e inesquecí-

veis que passamos com elas. Apreciar a beleza do céu, o calor do sol e o som das águas do mar. 

É muito difícil conseguir achar o equilíbrio enquanto a sociedade nos impõe a necessidade de tantas conquis-

tas, contudo, devemos respirar e ter em mente o que de fato importa em nossas vidas, aproveitando o agora 

e deixando de idealizar um futuro perfeito. 

A vida muda a todo momento, cuidado com esse adormecimento, tente perceber o que lhe é valoroso en-

quanto ainda pode apreciar. 

De nada vale a pessoa deter toda a riqueza do mundo, se ela se perder na pobreza da avareza e no deserto 

do egoísmo. Pois quem cultiva a ganância, não colhe nada além da solidão. Estamos aqui para auxiliar e 

aprender.  

A felicidade não está no que você possui e sim, no amor que dá e recebe. 
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O POEMA DOS VENTOS Leandro Perez 

Os ventos que levam. 

Os ventos que trazem. 

Os ventos que limpam 

E os que desfazem. 

 

É a roda dos ventos. 

É o espaço, é o tempo. 

É o movimento. 

 

É a dança, é o som. 

A vibração. 

 

Está em tudo. 

Está em nós. 

Está no ar. 

Está na voz. 

  

É ação, expansão, conhecimento. 

É a liberdade do caminhar, sem medo. 

É o pulsar dos viajantes. 

A melodia dos amantes. 

O ninar de uma criança. 

A palavra de esperança. 

É a força de um tornado e a leveza de 

uma brisa. 

É o estouro de um raio, que destrói a 

apatia. 

 

É a expressão, a poesia. 

A inspiração do artista. 

 

Eu não posso lhe ver, mas lhe sinto e 

percebo, 

seja no balançar das árvores, no  

perfume das rosas, 

no voo dos pássaros ou na melodia das 

notas. 

 

É a manutenção da vida. 

O que me faz continuar... 

 

E diante de um lírio amarelo eu me  

ponho a pensar, a agradecer por  

esta nova manhã. 

 

 

Eparrei Iansã! 
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O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA Mariana Pereira 

Muito se ouve falar sobre o “autoconhecimento”, o que para mim, significa como um despertar, despertar este 

que aqui denomino como “ O Despertar da Consciência”. Porém, poucos são os que realmente entendem e 

praticam o ato de se autoconhecer.  

Falar de tal conceito é algo um tanto complexo, pois muitos são os que partem dessa vida sem ter tido esse 

despertar para o autoconhecimento e desencarnam sem nem ao menos ter conhecido tudo aquilo que habita-

va em seu interior.  

Devemos ter em mente que tal ato é algo que nos exige grande esforço e uma constante busca em analisar-

se e aos seus próprios atos, para que então possamos começar esta profunda viagem dentro de nós mes-

mos.  

Vale ressaltar que, quando praticado diariamente, nos faz entender e enxergar de melhor forma as pequenas 

coisas que nos ocorrem ao longo da vida, e assim, entender nosso real sentido existencial.  

Tal ato é de grande importância para que possamos seguir nossa constante evolução moral e espiritual, e en-

tão, colocar em prática a tão dita “reforma íntima”, a qual devemos buscar e praticar constantemente, enquan-

to seres encarnados que somos.  

Portanto, pratique o exercício do autoconhecimento, e assim, estará despertando para si e para o todo. 
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PRATICAR A UMBANDA Walkyria Ribeiro 

Querido (a) umbandista,  

 

Você sabia? Que a mediunidade é a comunicação entre humanos e espíritos; ou a manifestação es-
piritual via corpo físico que não lhe pertence?  

Você sabia? Que existem várias formas dos espíritos se comunicarem com o médium ativo?  

Eles podem se comunicar oralmente, pela escrita, se fazendo visível, através da voz ou ainda, atra-
vés da psicometria.  Logo, não é só pela incorporação que existe a comunicação entre o médium e o 
espirito que necessita passar a mensagem.  

Às vezes, o conselho que você escuta do amigo, ou até mesmo o silêncio dele, diante das bobagens 
que você emite ou comete com as pessoas, pode ser a manifestação da mediunidade que está tra-
balhando de outra forma para a evolução.  

Afinal, onde vem escrito, que, ser grande é ter incorporação? Preste atenção, incorporar é relativo, 
nem sempre você quando está desenvolvendo a mediunidade, incorpora seres de "luz". Pense nisto, 
do contrário, porque precisaria você do passe do Caboclo ou do Preto Velho? Ou você esqueceu 
que uma das funções do passe é puramente a SUA limpeza?  

Se você se acha um grande ser humano, ou, um ser de luz fora do comum, pela simples razão de 
incorporar, saiba que, grande mesmo, é a responsabilidade pela fusão harmônica para passar a 
mensagem (o que já aprendemos como “café com leite” entre o médium e a “entidade”).  

E, você não é melhor do que o outro médium que não incorpora. Trata-se apenas de ônus que você 
assumiu antes de voltar para este planeta, para justamente expiação de problemas que você coleci-
onava ANTES de retornar. Você causou. Não o outro.  Você defeituoso, voltou aqui para se redimir, 
como a maioria das pessoas com as quais você convive, como eu, como o outro que você tanto jul-
ga...entendeu a mensagem?  

Ser útil é um dever do médium, e não uma virtude que merece aplau-
sos.  

Não adianta bancar o bom na frente das pessoas, e não agir com 
bondade quando a plateia não está olhando ou ouvindo. Não adianta 
fingir ser ou sentir.  

Seja o que você é, e procure ser melhor a cada dia, como médium, 
como cambone, como pessoa que pratica realmente o bem para o 
outro. O bem para o outro... 

Mais empatia, menos julgamento. Mais altruísmo, menos egocentris-
mo.  

Se você conseguir diminuir o egocentrismo ou se livrar dele, ponto 
para você!  

E finalmente, por favor, tente lembrar que Umbanda é coisa séria pa-
ra gente séria. Não se trata de colher louros, de ser ovacionado, de 
aparecer mais...Umbanda é a promoção de caridade ao seu seme-
lhante. Umbanda, criada pelo homem, intuída por uma egrégora su-
perior, através de um Guia espiritual, evoluído, orientado pelo Nosso 
Pai. 
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SERVINDO E APRENDENDO 

Outro dia lendo o texto “Embora Imperfeito” de autoria Joanna De Ângelis (espírito), psicografado por Divaldo 

Pereira Franco, que discorre sobre a importância de sermos úteis apesar de nossas imperfeições, minha 

mente se voltou para o trabalho dos cambones. Pensando nas dúvidas, na capacidade, no merecimento de 

estarmos ali junto aos guias ouvindo os conselhos, as dores que se fazem presentes na expressão dos que 

buscam auxílio... 

Lembro muitas vezes de não me achar pronta, devido as minhas próprias dores que vinham à tona diante das 

narrativas que ouvia e alívio que sentia quando a devolutiva do guia vinha como um refrigério a resgatar a 

confiança. Estar pronta é utópico, pois o aprendizado não é estático e sim um eterno processo de amadureci-

mento. 

Sobre isso, Joanna de Ângelis nos dá uma bela lição quando nos diz: “Ninguém falará com precisão do que 

ignora, por falta de experiência pessoal. Todos carregam agonias nos íntimos tecidos da alma. E o trabalho 

de auxílio aos outros é medicação colocada em nossa própria dor”. 

Quanto mais ouvia os guias, trabalho após trabalho, mais me vinha a certeza do caminho que escolhi, das 

bênçãos que recolhia. Esquecia do cansaço, das dores no corpo, e por várias vezes o ambiente se modificava 

aos meus olhos, a vibração era outra, mas não conseguia definir, então lendo o referido texto entendi que só 

há uma definição: “Unge-te de amor e levanta-te da iniqüidade para socorrer outros iníquos. O amor é árvore 

que, para produzir necessita ser plantada” (J. de Ângelis) 

O caminho para o amadurecimento emocional e espiritual dos tarefeiros cambones é o aprendizado do traba-

lho bem feito, é devoção, é a intenção que se coloca na tarefa. Fazendo o bem aos outros estamos nos bene-

ficiando ao mesmo tempo.  

Aprender a ouvir com os ouvidos d’alma o que dizem os guias e consulentes, estar atento por inteiro, na vida 

do terreiro nos momentos de trabalho, assim estaremos plantando nossas árvores do amor. Não é só gostar 

do que se faz (cambonear), mas é também respeitar o que faz em solo sagrado. Quando atravessamos mo-

mentos tortuosos é quando mais focados no trabalho devemos estar, ampliar os sentidos, darmos a devida 

atenção a quem precisa mais ou tanto quanto nós trabalhadores. Não é o perfeito, mas o imperfeito que preci-

sa do nosso amor, diz Oscar Wilde, e se somos carentes de perfeição, necessitamos nos amar e respeitar, 

esse é o ponto de partida. Só assim teremos mais amor e respeito ao próximo. 

Cambonear é ato de fé que vai brotando devagar no cora-

ção das criaturas, e cada vez com mais potencia, o impor-

tante é que sejamos criaturas boas, que busquemos o Pai 

com toda a força do nosso coração, para que a transfira-

mos todas as criaturas que vêm até nós, muitas vezes 

enfermas. Assim arregacemos as mangas e nos disponi-

bilizemos ao bom trabalho. 

“Enquanto alguns aguardam sublimação para se disporem ao auxilio, ajuda tu”. (Joanna de Ângelis). 
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SÓ O AMOR E A FRATERNIDADE SALVAM! 

É hora de entendermos que só o amor e a fraternidade salvam, hora de olharmos para dentro e mexermos 

em tudo aquilo que nos incomoda, mas que por algum motivo deixamos ali estagnado, postergando para que 

seja resolvido em um outro momento.  

Quando acumulamos a culpa e o medo de encarar o que realmente existe dentro da gente, acabamos masca-

rando todos esses sentimentos ao invés de nos libertarmos deles, e permanecendo ali, eles estarão ocupan-

do um espaço que poderia ser preenchido com algo que fizesse sentido p nossa vida. Mas a gente esquece 

que além de matéria, somos energia, e tudo aquilo que alimentamos ao longo da nossa jornada não reflete 

somente em nosso campo emocional, portanto, pode se manifestar e nos afetar de outras maneiras. Quando 

nos desamarramos de tudo o que nos mantém presos dentro de nós mesmos, conseguimos olhar o todo sem 

julgamentos e consequentemente despertamos para o amor, o sentimento que vai estar predominando.  

Começamos a olhar para o outro e enxergar quem somos, pois somos o reflexo dele, espíritos em busca de 

evolução, cada um entregando o seu melhor, com o intuito de ser útil. Acontece que cada um tem o seu tem-

po e vivência, essa experiência de uma maneira e faz suas escolhas dentro daquilo que acredita.  

Está na hora de olharmos para os problemas e encararmos como oportunidades... oportunidades de aprendi-

zados e consequências de nossas próprias escolhas, sem que sejamos cúmplices de nossos próprios erros, 

mas estando abertos ao entendimento. Esses desafios acontecem o tempo todo com todo mundo, principal-

mente quando se trata de um planeta de expiações e provas, mas o que vamos fazer com eles, só cabe a 

nós. São escolhas.  

Os nossos pensamentos estão totalmente ligados à nossa realidade, porque é o que certamente atraímos 

dentro daquilo que alimentamos diariamente. Por isso o vigiai e orai, para que possamos estar sempre aten-

tos às influências que nos motivam a levar nossa atenção para o desespero, para o vazio e a desesperança.  

Não é fácil, ainda mais hoje, onde somos escravos das mídias, da televisão, de frequências musicais baixíssi-

mas, sem que ao menos percebamos. Mas a partir do momento em que começamos a enxergar isso, tudo 

muda.  

Então, que possamos estar abertos para as mudanças que ainda virão, buscando enxergar com uma nova 

perspectiva, para que possamos fazer parte e assim sermos úteis, transmitindo o amor de Deus através de 

nós e sendo melhores a cada dia para nós e para o todo.  

Não dá para fecharmos os olhos e culparmos o outro do que está acontecendo, é hora de assumirmos o con-

trole de quem somos e do que estamos plantando para o nosso amanhã. 
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ETERNOS APRENDIZES 

O que seu Guia traz para você em cada incorporação?  

Sabia que incorporação não deve ser vazia ou algo 

mecânico, onde se espera que a entidade incorpore só 

porque está sendo chamado e determinado pelos ata-

baques que é o momento de incorporação? 

Cada vinda dos Guias em terra, seja ele o Caboclo(a), 

Preto Velho(a), Baianos (a) e etc., deve ser não ape-

nas para trabalhar pelos irmãos que estão no Terreiro 

buscando auxílio, mas em cada vinda, cada incorpora-

ção do Guia ao magnetismo de seu médium, é uma 

oportunidade do mesmo lhe trazer também conheci-

mentos. São ensinamentos e aprendizados entre mé-

dium e guia, são conhecimentos que nos ajudam a es-

tabelecer uma relação de respeito, amizade e carinho para com os nossos Guias de trabalho, nos 

ajudam a fortalecer os laços de confiança. E quanto mais preparados e confiantes estivermos com 

nossos Guias, melhor também será o poder de atuação dos mesmos, pois quando desconhecemos 

a forma de trabalhar de nossos Guias, não confiaremos que o mesmos trabalhem como gostaría-

mos, pelo contrário, estaremos frequentemente os podando, os limitando, pois não os compreende-

mos. 

Vejo muitos irmãos em uma busca incessante por mais conhecimento, mais informações sobre seus 

Guias de trabalho, mas se esquecem de pedir para que seus próprios Guias lhe tragam essas infor-

mações que tanto buscam. As informações mais assertivas sobre nossos Guias e a forma, o porque 

trabalham de determinada maneira, não virão de um livro, muito menos em pesquisa de internet, es-

se conhecimento, essas informações virão pelos próprios Guias, desde que seu médium compreen-

da isto e lhes peça para que esse conhecimento seja trazido. 

E essa compreensão de que o Guia ao incorporar deve trazer conhecimento a seu médium não ser-

ve apenas para médiuns iniciantes, mas também, e principalmente, para médiuns já com mais tem-

po de trabalho, que acabam quase que, involuntariamente, ao longo de tanto tempo trabalhando 

com seus Guias, entrando no modo automático, esquecendo-se de lhes pedir frequentemente por 

ensinamentos e mais conhecimentos. 

Uma relação vazia que muitos médiuns tem com seus guias é o que lhes conduzem a sair da reli-

gião, pois quando não temos com nosso guia uma troca frequente de conhecimentos não demora 

muito, nos sentiremos vazios, nos sentiremos apenas como uma coisa que é usada pelo guia e nada 

mais, e esse pensamento não é bom, pois quando o médium começa a se enxergar apenas como 
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um instrumento a ser usado e não mais como parte integrante dessa relação de trabalho com o guia, 

quando  não existe uma troca de ensinamentos entre médium e guias, o médium se perderá, ele já 

não se sentirá animado a ir para o terreiro, já não verá mais motivo para trabalhar, afinal de contas, 

se ele não estiver lá, um outro guia atenderá os consulentes, pois a seu ver a relação com o guia se 

resume a ele vir e trabalhar. 

Já quando o médium estabelece uma relação de troca de ensinamentos para com seus guias, ele 

em todos os trabalhos estará animado a ir para o terreiro, afinal de contas, cada incorporação será 

uma possibilidade de aprender mais, cada incorporação será única para ele, será uma oportunidade 

de conhecer mais seus guias, de compreender melhor sobre uma erva, de entender mais e melhor 

como funciona um pouco o plano espiritual, nossos próprios guias  nós aconselharam e ensinaram 

sobre a necessidade de fazer um determinado banho, uma determinada firmeza, nos auxiliaram em 

nossa evolução pessoal também, enfim, são infinitos os ensinamentos a viver, e conhecimentos a se 

adquirir; mas essa postura, essa relação de troca de conhecimentos só é possível ser estabelecida 

quando o médium se coloca aberto, e compreende que ter seus guias firmes não é o ponto final de 

seu aprendizado, mas sim uma nova maneira de obter novos conhecimentos, porém, muitos se colo-

cam como aprendizes somente até ter seus guias firmes, quando tem seus guias já preparados, 

acreditam que não há mais o que aprender, afinal em seus pensamentos isso já é o ápice, ter seus 

guias trabalhando já o torna um médium pronto, perfeito, que evoluiu o suficiente, e essa é a pior 

postura e pensamentos que um médium deve ter! 

É preciso que nos coloquemos como eternos aprendizes, pois quando acreditamos já saber o sufici-

ente nos fechamos para novos conhecimentos. 
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MUNDO DAS ERVAS Elisabete Lopes 

Olá queridos leitores! Desta vez, vamos conversar 
um pouco sobre a Alfazema. 

O seu nome científico é Lavanda oficinais. A alfa-
zema é uma planta europeia perfumada, popular e 
graciosa que foi aclimatada no Brasil. A alfazema 
é uma planta pertencente à família das labiades, é 
cespitosa e perene. Ela tem hastes eretas (cuja 
altura varia entre 50 cm e 1 m), com grande núme-
ro de ramos. Suas folhas são longas e finas, co-
bertas por uma penugem esbranquiçada. Suas 
flores cor azul – violácea. Nas partes aéreas, pos-
sui glândulas aromáticas, concentradas nas flores. 
É muito usada na indústria de perfumes e na parte 
medicinal muito eficaz em alguns distúrbios. As 
partes usadas são: flores, folhas, óleo essencial e 
haste. 

Suas propriedades medicinais conhecidas estão 
entre: antisséptica, anti-inflamatória, analgésica, 
aromática, calmante, carminativa, cicatrizante, Anti
-respirante, desodorante e tônica. 

A alfazema é muito utilizada para dores de cabe-
ça, enxaqueca, gota, flatulência, náuseas, pressão 
alta, congestão linfática, problemas digestivos, 
menstruais, tosse, problemas respiratórios, de-
pressão, dores reumáticas e problemas circulató-
rios. Algumas preparações: 

Asma: 60 grs. De flores de alfazema num litro de 
água fervendo por 2 minutos. Filtrar o líquido e be-
ber de 4 a 6 xicaras por dia. Infusão: Macerar 5 
grs. De flores por 5 minutos numa chaleira de 
água a ferver. Adoçar com mel e beber a seguir, 
repetir a dose 4 vezes ao dia. 

Estômago: Pingar algumas gotas de óleo de alfa-
zema em um dedo de água ou um torrão de açú-
car para tomar após as refeições  

Uso terapêutico: O chá de lavanda exerce um 
efeito contra dor de cabeça e ansiedade. O banho 
com óleo é antidepressivo. 

Contraindicações: Até o momento, não foram 
encontradas na literatura pesquisada. Mas como 
efeito colateral pode causar sonolência. Então, 
lembrem-se: o uso como terapêutico deve sempre 
ser acompanhado por um médico. 

Uso caseiro: Com as flores da alfazema podemos 
fazer saquinhos para o guarda roupa (espanta as 
traças). Para se livrar de parasitas no couro cabe-
ludo faz uma infusão com as flores da lavanda e 
aplica. Pelo cheiro da lavanda afastam moscas, 
mosquitos e insetos. 

Uso culinário: As flores e ramos de alfazema são 
usados para dar sabor as saladas e pratos guisa-
dos. As flores para aromatizar compotas, prepara-
ção de azeite e vinagre de alfazema. Com as fo-
lhas da alfazema, preparam –se infusões e dá se 
sabor a alguns tipos de chás. 

Cosmética: Para composição de águas de colô-
nia, perfumes e outros produtos de drogaria. O 
óleo essencial de alfazema é usado para aromati-
zar cremes, sabonetes e para escovar os cabelos 
porque é   seu crescimento, misturado com óleo 
de rosmaninho e manjericão. A água de alfazema 
reduz as glândulas sebáceas e elimina a gordura 
do cabelo.  

 

A Seiva de Alfazema 

A seiva de alfazema é um item da perfumaria clás-
sica, a qual foram atribuídos valores de sincretis-
mo religioso e tradicional. A colônia começou a ser 
comercializada desde 1943, com o rótulo tradicio-
nal, a camponesa com o cesto cheio de flores de 
alfazema, em um cenário de altas montanhas e 
céu límpido e azul. Este cenário, foi inspirado na 
região dos Alpes Suíços, representando a planta 
regional e o frescor da fragrância, criação da casa 
Givaudan. No seu aroma predomina a lavanda em 
notas de madeira e almiscarada. A alfazema é uti-
lizada desde as antigas civilizações, pois acredita-
vam que ela tinha alguns poderes mágicos a lim-
peza astral. Muitas pessoas utilizam o perfume em 
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banhos para descarregar o corpo de energias ne-
gativas, estando em contato com pessoas e ambi-
entes carregados.  

Existem também, pessoas que usam a seiva de 
alfazema na limpeza da casa, para purificar o am-
biente para receber visitas e mesmo para o próprio 
bem-estar. Também usam para banho de seiva de 
alfazema, aqueles que têm crianças que se encon-
tram chorosas ou muito agitadas por algo que sem 
explicação. 

 

Aromaterapia 

O óleo essencial de alfazema é usado para cortes, 
queimaduras, reumatismo, alergias da pele, quei-
maduras do sol, dor de cabeça, artrite, insônia, 
problemas inflamatórios, propriedades bactericidas 
e antibióticas. Eficaz para restaurar a circulação 
sanguínea dos pés. O banho perfumado com o 
óleo essencial de alfazema é excelente tratamento 
para insônia. 

A região do país que mais consome a seiva de 
alfazema é o Nordeste, representando 65% das 
vendas do produto. Isto ocorre, pela cultura famili-
ar, costume passado de mãe para filho e ainda 
pela crença religiosa, já que na igreja do Senhor 
Bonfim, em Salvador, as escadarias da igreja são 
lavadas com a mistura de seiva de lavanda e água 
de flores, além de outras crenças como o Can-
domblé e a Umbanda que utilizam este fluido em 
vários rituais religiosos. 

 

Alfazema na Umbanda 

Em alguns terreiros são usadas pelas entidades 
como banhos e afins. 

O banho de alfazema é indicado para fazer uma 
lavagem espiritual e reabastecer a áurea do indiví-
duo. Orientado para pessoas que se contaminam 
facilmente por energias e cargas negativas no am-
biente de trabalho.  

No dia a dia, ela pode ser feita pelo banho indivi-
dual ou por meio da limpeza da sua casa.  

Vamos as orientações de como fazer um banho 
energético com a seiva de alfazema: 

1. Você precisará de sal grosso, a seiva de al-
fazema e um recipiente para que seja possí-
vel dissolver a mistura. 

2. Tome seu banho normalmente, lavando-se 
com shampoo e sabonete. 

3. Finalizado o banho, no seu recipiente colo-
que um punhado de sal grosso e encha com 
água para dissolver. Jogue em seu corpo de 
cima para baixo, a partir do pescoço bem 
acima do ralo, e enquanto a água com sal 

escorre pelo seu corpo firme o pensamento 
para que todas as energias negativas pre-
sentes em seu corpo e mente também saiam 
junto com este banho. Passe água pelo seu 
corpo para que o sal seja removido. 

4. Depois do banho, é importante reabastecer 
as energias com a seiva de alfazema. Então, 
coloque uma pequena porção (uma tampa) 
desta em 500 ml de água e jogue em todo o 
corpo, nesta etapa se você quiser pode ba-
nhar-se desde o topo da cabeça aos pés. 

5. Feito isso apenas se seque com a toalha 

 

Agora, você se sentirá, muito mais leve e bem me-
lhor. 

  

 

Na doutrina dos Sete Reinos Sagrados, a Alfaze-
ma pertence aos reinos da Água e do Ar. 

 

É interessante recordar um ponto cantado que diz: 

 

“Defuma com as ervas da Jurema. 

Defuma com arruda e guiné. 

Defuma com as ervas da Jurema. 

Defuma com arruda e guiné. 

Alecrim, Benjoim e Alfazema 

Vamos defumar filhos de fé...” 
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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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ESTÓRIA: LUCIANA LOPES / DESENHOS: FERNANDO RIBEIRO 

CHEGAMOS AO FIM DA TETRALOGIA DOS ELEMENTAIS, COM O ÚLTIMO ELEMENTAL: ÁGUA 

FOGO                                  TERRA                                      AR                                      ÁGUA 


