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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 

 

Estimado amigo leitor, 

 

Estamos publicando a revista do mês de julho de 2020. 

Segundo a doutrina dos sete reinos sagrados, o número 
sete corresponde ao reino das Almas. 

A capa deste número é em homenagem as Santas Almas, 
ao sétimo reino, o reino regido por Pai Omulú. 

Este mês a revista é especial. 

Vários assuntos foram abordados, todos muitos interes-
santes, alguns bem profundos que merecem uma boa re-
flexão, mas queremos destacar o artigo enviado pelo teó-
logo alemão, estudioso das religiões Ullrich Relebogilwe 
Kleinhempel. 

Já faz alguns anos que mantemos contato com o professor 
Ullrich e para nossa alegria, neste mês, ele enviou seu 
texto para publicação. 

Queremos registrar nosso agradecimento pelo texto 
“Encountering Umbanda from Germany - An Experience of 
the ‘Reverse Perspective’”.   

Originalmente em inglês foi traduzido pela Walkyria e pu-
blicado juntamente com o original. 

Sentimo-nos honrados em receber e publicar este interes-
sante texto do estimado irmão Ullrich. 

Infelizmente continuamos ainda em quarentena e não te-
mos previsão de retorno dos atendimentos espirituais no 
Núcleo Mata Verde. 

Lembramos que estamos nos encontrando virtualmente 
pelo programa Paltalk, toda quarta e sexta-feira,  exata-
mente às 20:00 horas. 

Desejamos muita paz e saúde a todos. 

 

Saravá Umbanda! 

INSTITUTO MATA VERDE 

Rua Júlio de Mesquita, 209 

Vila Mathias - Santos/SP 

CEP: 11075-221 

FALE CONOSCO: 

E-mail: contato@mataverde.org 

Facebook: nucleo.mataverde 

Twitter: @mata_verde 

http://www.institutomataverde.org.br 

 
(13) 99113-6464 

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


 

 

SEM COMPARTILHAR VIDA, A VIDA PULA A PRIMAVERA 
E O VERÃO… TRISTES VIDAS, SEM FLOR E CALOR!  

 

 

 

  Trago paz, venho em paz! 

Luciana Costa 

Amigos, irmãos, parceiros de jornadas, cúm-

plices de idas e vindas, voltas e reviravoltas. 

Quantas importantes vivências compartilha-

das, registradas no tempo e no espaço, teste-

munhas de nossas falhas, acertos e reden-

ções. 

Estagiários dos orbes, errantes viajantes, pe-

queninos alunos de emoções. 

Compreender dores, amores, sabores, aproxi-

mar nossos olhos com atenção ao semelhan-

te, e mesmo em silêncio, dizer muito com 

nossas presenças, isso é compartilhar o que 

temos de melhor a oferecer...nós mesmos. 

Que importante momento chegou: de sentir a 

necessidade da aproximação, do se importar 

com os que sangram, rastejam, imploram por 

um olhar sem acusações, sem cobrança, só 

temperança. 

Se esquecer de si por algum tempo, e se en-

tregar ao ato sublime de doação, que na ver-

dade nada tem de material. 

Uma entrega de sorrisos, valores, trocas de 

saberes, que tornam esses momentos verda-

deiros alimentos para nossa alma que, de cu-

rada, nada tem. 

Compartilhar sentimentos elevados, conheci-

mentos, afeição e carinho, não tem medida 

equivalente ou certa, quem tem mais, oferece 

mais, e ao ver o resultado, sente que foi o 

maior beneficiário do processo. 

Palavra de ordem dessa fase “HUMANIZAR” 

que dialoga muito com “FRATERNIZAR” e 

chama outra “SOLIDARIZAR”... e pensar que, 

não muito tempo atrás, elas nem eram pro-

nunciadas, e em algumas regiões latifundiá-

rias nem conhecidas. 

Que excelsa fase nos encontramos e continu-

aremos a nos encontrar, cada vez mais: hu-

manitários, solidários e fraternos, porque so-

mos alunos e mestres, almas que se cons-

troem, se reformam, se esmerilham, porque 

fomos criados para refletir a beleza e a gran-

deza do criador.                                                                                   
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Diadema 

Arte: Walkyria Ribeiro 



 

 

ENCONTRANDO A UMBANDA DA ALEMANHA -  

UMA EXPERIÊNCIA DA 'PERSPECTIVA INVERSA' 

Ullrich Relebogilwe Kleinhempel  

Fürth, Alemanha (Germany) 

In 1920 the Russian Orthodox priest and scholar of 

natural sciences, Pavel Florensky wrote a treatise 

about the ‘reversed perspective’ or ‘inverted pers-

pective’ in Russian Orthodox icons. He took his 

point from Orthodox theology which declares, that 

an ‘icon’ depicting Jesus Christ or the saints, is not 

an ‘object’ to be looked at, in a way that a realistic 

painting might present. Rather, an ‘icon’ is meant to 

‘re-present’ them. It must be painted in a way that 

allows a person standing in front of an icon to get 

into contact with the spiritual being – and to experi-

ence that not oneself, but the ‘Other’ is becoming 

the agent and subject in the encounter. Therefore, 

Pavel Florensky explained, the icon painters have 

not applied the ‘linear perspective’ where all visual 

lines run together in the spectator, but an inverted 

perspective in the icon. This is to facilitate that the 

Divine becomes master of the relation. The effect is 

that Icons convey a ‘presence’. 
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Encountering Umbanda from Germany - An Experience of the ‘Reverse Perspective’ 

Tradução Livre / Free Translate: Walkyria Ribeiro 

Em 1920, o padre ortodoxo russo e estudioso de 

ciências naturais, Pavel Florensky, escreveu um 

tratado sobre a "perspectiva invertida" nos ícones 

ortodoxos russos. Ele tirou seu ponto da teologia 

ortodoxa, que declara que um "ícone" representan-

do Jesus Cristo ou os santos, não é um "objeto" a 

ser olhado de uma forma que uma pintura realista 

pode apresentar. Em vez disso, um "ícone" serve 

para "representá-los". Deve ser pintado de forma a 

permitir que uma pessoa em frente a um ícone en-

tre em contato com o ser espiritual - e experimentar 

isso não a si mesmo, mas o "Outro" está se tornan-

do o agente e sujeito do encontro. Portanto, expli-

cou Pavel Florensky, os pintores de ícones não 

aplicaram a "perspectiva linear", onde todas as li-

nhas visuais correm juntas no espectador, mas 

uma perspectiva invertida no ícone. Isso é para 

facilitar que o Divino se torne senhor da relação. O 

efeito é que os ícones transmitem uma "presença". 

Imagem da esquerda: a perspectiva linear. Imagem da direita: a perspectiva invertida.   

Left image:  the linear perspective. Right image: the inverted perspective.  

Fonte (Source):  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Reverse_perspective.svg/400px-

Reverse_perspective.svg.png  

Imagem livre (free image) 



 

 

To me this idea became a figure to understand my 

personal experiences in the encounter with Umban-

da. I am a Lutheran theologian, scholar of religion 

teaching at a college in Germany. My interest in 

Umbanda was certainly conditioned by my being 

born and raised in South Africa in a rather traditio-

nal environment of Bantu culture. This influence lay 

dormant for decades.  

At about midlife, I encountered Umbanda by chan-

ce. The reports of a good friend about her connec-

tions to Kardecism some years earlier have prepa-

red the ground. She – Ilse Korte, a socially well-

connected sociologist and psychotherapist -- was 

engaged in bringing the first Kardecist healers, Jar-

bas and Carmen Marinho, to a conference on Sha-

manism in Tyrolia / Austria, in 1982. From then on 

Kardecism spread in German speaking countries. 

When I came across Umbanda some twenty years 

later, this felt like something between Kardecism 

and the Bantu African culture that I knew from chil-

dhood. The impression has remained since. 

In the late 1990’s an Austrian psychotherapist, As-

trid Kreszmeier, encountered Umbanda at a confe-

rence on spirituality and healing in Marrakesh, whe-

re Pai Carlos Buby of the Templo de Guaracy (SP) 

participated. She was fascinated. For the next ye-

ars she flew to Sao Paulo regularly, with a group of 

friends, training to become a Mae de Santo herself. 

By the year 2006 she established an independent 

terreiro herself in Switzerland, ordained as Mãe Ha-

biba de Oxum Abalô.  The community Terra Sagra-

da.  (See the website: https://terrasagrada.info/ ).  

Together with her husband, who had trained as 

alabé, she owns a farmstead, that also serves as a 

training centre for nature therapists by their institu-

te. Thus an excellent infrastructure was created for 

conventions of Umbanda, for giras, assentamentos,  

camarinhas, dias de cura etc.  From here, regional 

groups were founded in German speaking countri-

es: in Vienna, Berlin, Berne, Zürich, Graz and near 

St. Gallen.  Over the years a well-trained equipe of 

mediums, musicians, iyalaxés and kekerês have 

evolved.  The website gives a good impression of 

the range of activities of the community. 
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Para mim essa ideia tornou-se uma figura para en-

tender minhas experiências pessoais no encontro 

com a Umbanda. Sou um teólogo luterano, estudi-

oso de religião e leciono em um colégio na Alema-

nha. Meu interesse pela Umbanda certamente foi 

condicionado por ter nascido e crescido na África 

do Sul em um ambiente bastante tradicional da cul-

tura Bantu. Essa influência permaneceu adormeci-

da por décadas.  

Por volta da meia-idade, conheci a Umbanda por 

acaso. Os relatos de uma boa amiga sobre suas 

conexões com o kardecismo alguns anos antes, 

prepararam o terreno. 

Ela - Ilse Korte, uma socióloga e psicoterapeuta 

socialmente bem conectada - estava empenhada 

em trazer os primeiros curandeiros kardecistas, 

Jarbas e Carmen Marinho, para uma conferência 

sobre xamanismo na Tirólia / Áustria, em 1982. A 

partir daí, o kardecismo se espalhou na língua ale-

mã países. Quando me deparei com a Umbanda, 

cerca de vinte anos depois, parecia algo entre o 

kardecismo e a cultura africana bantu que conhe-

cia desde criança. A impressão permaneceu desde 

então. No final da década de 1990, uma psicotera-

peuta austríaca, Astrid Kreszmeier, encontrou a 

Umbanda em uma conferência sobre espiritualida-

de e cura em Marrakesh, onde Pai Carlos Buby, do 

Templo de Guaracy (SP), participou. Ela ficou fas-

cinada. Nos anos seguintes, ela voou para São 

Paulo regularmente, com um grupo de amigos, trei-

nando para se tornar uma Mãe de Santo. No ano 

de 2006 ela própria estabeleceu um terreiro inde-

pendente na Suíça, ordenado como Mãe Habiba 

de Oxum Abalô. A comunidade Terra Sagrada. 

(Veja o site: https://terrasagrada.info/). 

Junto com o marido, que se formou como alabé1 , 

ela é dona de uma fazenda, que também funciona 

como centro de treinamento de terapeutas da natu-

reza por seu instituto. Assim, foi criada uma exce-

lente infraestrutura para convenções de Umbanda, 

para giras, assentamentos, camarinhas, dias de 

cura etc. A partir daqui, grupos regionais foram fun-

dados em países de língua alemã: em Viena, Ber-

lim, Berna, Zurique, Graz e perto de St. Gallen . Ao 

longo dos anos, uma equipe bem treinada de mé-

diuns, músicos, iyalaxés e kekerês foi evoluindo. O 

site dá uma boa impressão da gama de atividades 

da comunidade. 

1- Alabé significa ogã encarregado do instrumental no culto de nação. 

    Alabé means ogã in charge of instrumental in the cult of nation (candomblé). 

https://terrasagrada.info/
https://terrasagrada.info/


 

 

I was able to participate – as much as time and dis-

tance allowed – in this early development of the 

new-founded community. It was interesting to see, 

how the community consciously strove to enroot 

itself in the cultural environment of Switzerland, 

Austria and Germany, connecting to Esotericist dis-

courses and milieus, and yet to reassert the African 

traditions, some of them inherited from Candomblé. 

In 2006 a systemic therapist, Gabriele Hilgers, en-

countered Umbanda in Brazil She visited the Casa 

São Lázaro, founded in 1950 in São Paulo by Ma-

ria de Lourdes da Silva and Antônio Martins. After 

their passing away, Pai Alexandre Meireles re-

founded the terreiro. Gabriele Hilgers trained with 

him. She brought along training in different me-

thods of shamanism and spirituality as well as body

-oriented psychotherapy. Soon afterwards she 

founded an association of Umbanda in Cologne, 

the Strahlenzirkel St. Michael. In 2009 she was or-

dained Mae no Santo. Since then her association 

of Umbanda has thrived. Regional groups were es-

tablished in various regions of Germany, such as in 

Weimar and in Berlin.  (See: http://Umbanda-st-

michael.de/Umbanda/ ) 

Both communities of Umbanda have attracted ca-

pable people, from various fields, such as 

psychotherapy, social work, pedagogics, medicine, 

personnel development, economy etc. The support 

of these members enables these communities to 

operate and to present themselves with efficient 

outreach. The dynamic development of both 

communities testifies to it. Of course there have 

been crises. Members have been expelled for reas-

ons of rivalry or dissent. Is has not seriously har-

med the overall development.  Among the mem-

bers there are some Brazilians. The majority howe-

ver are Germans, Austrians and Swiss. Neverthe-

less the liturgical language has remained Portugue-

se. The hymns – over 500 – are sung in Portugue-

se, with elements of Yoruba and even in Bantu lan-

guages.  

The ‘radiance’ and attractiveness of Umbanda for 

people of Esotericist orientation, or with interest in 

Shamanism, and holistic spiritual world-views is 

well observable. This of courses influences concep-

tualisations of what ‘Umbanda’ is within the 

communities.  In this regard, it was amusing to ob-

serve how the Terra Sagrada leadership was, for a 

long time, reluctant to accept, that Umbanda might 

be a ‘religion’ after all.  
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Pude participar - tanto quanto o tempo e a distân-

cia permitiram - desse desenvolvimento inicial da 

comunidade recém-fundada. Foi interessante ver 

como a comunidade se esforçou conscientemente 

para se enraizar no ambiente cultural da Suíça, 

Áustria e Alemanha, conectando-se aos discursos 

e ambientes esotéricos, e ainda para reafirmar as 

tradições africanas, algumas delas herdadas do 

Candomblé. 

Em 2006, uma terapeuta sistêmica, Gabriele Hil-

gers, conheceu a Umbanda no Brasil. Ela visitou a 

Casa São Lázaro, fundada em 1950 em São Paulo 

por Maria de Lourdes da Silva e Antônio Martins. 

Após seu falecimento, Pai Alexandre Meireles re-

fundou o terreiro. Gabriele Hilgers treinou com ele. 

Ela trouxe consigo treinamento em diferentes mé-

todos de xamanismo e espiritualidade, bem como 

em psicoterapia orientada para o corpo. Logo de-

pois, ela fundou uma associação de Umbanda em 

Colônia, a Strahlenzirkel St. Michael. Em 2009, foi 

ordenada Mãe no Santo. Desde então, sua associ-

ação de Umbanda tem prosperado. Grupos regio-

nais foram estabelecidos em várias regiões da Ale-

manha, como em Weimar e em Berlim. (Veja: 

http://Umbanda-st-michael.de/Umbanda/) 

Ambas as comunidades de Umbanda têm atraído 

pessoas capacitadas, de diversas áreas, como psi-

coterapia, serviço social, pedagogia, medicina, de-

senvolvimento de pessoal, economia etc. O apoio 

desses membros permite que essas comunidades 

operem e se apresentem com eficácia na divulga-

ção. O desenvolvimento dinâmico de ambas as 

comunidades é o testemunho disso. Claro que 

houveram crises. Membros foram expulsos por mo-

tivos de rivalidade ou dissidência. Não prejudicou 

seriamente o desenvolvimento geral. Entre os 

membros estão alguns brasileiros. A maioria, po-

rém, são alemães, austríacos e suíços. No entanto, 

a língua litúrgica permaneceu portuguesa. Os hi-

nos - mais de 500 - são cantados em português, 

com elementos do iorubá e até nas línguas bantu. 

O "brilho" e a atratividade da Umbanda para pesso-

as de orientação esotérica ou com interesse em 

xamanismo e visões de mundo espirituais holísti-

cas são bem observáveis. É claro que isto influen-

cia os conceitos do que é ‘Umbanda’ dentro das 

comunidades. Nesse sentido, foi divertido observar 

como a liderança da Terra Sagrada foi, por muito 

tempo, relutante em aceitar que a Umbanda pu-

desse ser uma ‘religião’ afinal.  

http://umbanda-st-michael.de/umbanda/
http://umbanda-st-michael.de/umbanda/
http://umbanda-st-michael.de/umbanda/


 

 

In the strongly secular cultures of German speaking 

countries ‘religion’ is primarily connoted with Chris-

tianity – which most members have firmly dissocia-

ted themselves. To engage in a ‘religion’ posed a 

problem to the self-concept here. The issue of 

transcendent entities is theoretically still unresolved 

to some here, as a close observer, Dr.  Inga Scharf 

da Silva, of the Humboldt University of Berlin obser-

ved. She has written one of the first academic stu-

dies on Umbanda in German speaking countries, 

closely familiar with Umbanda as as filha-de-santo 

herself. 

In my own explorations in the field, I have visited 

some terreiros in Portugal, who, for reasons of lan-

guage and emigration, were observably close to 

the Brazilian motherland. Among them the templo 

de Umbanda of Pai Pedro de Ogum (Etxaury) 

(See:  https://www.ulusofona.pt/conversas-em-

religiao/pai-pedro-de-ogum ) as a major temple, is 

memorable. Pai Pedro made himself a name as 

energetic organiser and promotor of Umbanda. Of 

a very different type, celebrating without ataba-

ques, was the ATUPOMI-Terreiro de Umbanda Pai 

Oxalá e Mãe Iemanjá of Pai Fernando de Oxalá 

(see: http://atupomi.pt/), conveying an image of the 

stylistic variety of Umbanda. Endearing and fasci-

nating was the encounter with a small community 

of Umbanda in an industrial building northwest of 

Lisbon, led by Mae Sandra de Ogum, the Tenda de 

Umbanda de Ogum Rompe Mato (See: https://

www.facebook.com/tendaogumrompemato/ ).  
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Nas culturas fortemente seculares dos países de 

língua alemã, a "religião" tem uma conotação prin-

cipal com o cristianismo - do qual a maioria dos 

membros se dissociou firmemente. Envolver-se em 

uma "religião" representou um problema para o 

autoconceito aqui. A questão das entidades trans-

cendentes está teoricamente, ainda, sem solução 

para alguns aqui, como observou Dra. Inga Scharf 

da Silva, da Universidade Humboldt de Berlim. Ela 

escreveu um dos primeiros estudos acadêmicos 

sobre Umbanda em países de língua alemã, co-

nhecendo intimamente a Umbanda como filha-de-

santo. Nas minhas próprias explorações de campo, 

visitei alguns terreiros em Portugal que, por razões 

de língua e de emigração, estavam notavelmente 

próximos da pátria brasileira. Entre eles, o templo 

de Umbanda do Pai Pedro de Ogum (Etxaury) 

(Ver: https://www.ulusofona.pt/conversas-em-

religiao/pai-pedro-de-ogum) como um grande tem-

plo, é memorável. Pai Pedro se tornou conhecido 

como enérgico organizador e promotor da Umban-

da. De outro tipo, celebrando sem atabaques, foi o 

ATUPOMI-Terreiro de Umbanda Pai Oxalá e Mãe 

Iemanjá de Pai Fernando de Oxalá (ver: http://

atupomi.pt/), transmitindo uma imagem da varieda-

de estilística da Umbanda. Cativante e fascinante 

foi o encontro com uma pequena comunidade da 

Umbanda num edifício industrial a noroeste de Lis-

boa, liderada por Mãe Sandra de Ogum, a Tenda 

de Umbanda de Ogum Rompe Mato (Ver: https://

www.facebook.com/tendaogumrompemato/ ) 

Mãe Sandra de Ogum e seu grupo.  

Mae Sandra de Ogum and her group.  

Foto (Photo): U. Kleinhempel, 2018 

https://www.ulusofona.pt/conversas-em-religiao/pai-pedro-de-ogum
https://www.ulusofona.pt/conversas-em-religiao/pai-pedro-de-ogum
https://www.facebook.com/tendaogumrompemato/
https://www.facebook.com/tendaogumrompemato/
https://www.ulusofona.pt/conversas-em-religiao/pai-pedro-de-ogum
https://www.ulusofona.pt/conversas-em-religiao/pai-pedro-de-ogum
https://www.facebook.com/tendaogumrompemato/
https://www.facebook.com/tendaogumrompemato/


 

 

With a small group, assisting as musicians and to 

the mediumistic work, she conducted a fully public 

gira da izquierda, with some visitors attending, and 

a ritual of energetic healing afterwards in a closed 

ceremony. The intensity and complexity of the ritual 

was impressive. 

In my explorations I have often experienced, that 

Umbanda was ‘coming to me’ in unexpected ways 

– as if in an ‘inverted perspective’. A few examples 

may illustrate the point: 

On my first day of ‘research’ in Portugal, with my 

family, we made an excursion to the mouth of the 

river Tejo into the Atlantic at Cascais. Present the-

re, at a plaque commemorating Fernando Pessoa, 

was a group of visitors from a terreiro of Umbanda 

from Brazil, in formal dress, with their Portuguese 

hosts. We continued with an outing around the gra-

nite hills of the Serra da Sintra. Following some im-

pulse, my wife turned off into a forest road. At the 

lonely parking spot at the end, we left the car to 

climb among the rocks. All of a sudden our 

daughter called ou that she had discovered strange 

shrines, secluded at the base of some boulder in 

the forest. Sure enough: a shrine for Iemanjá, with 

blue and white candles and her statue, one for 

Obaluaê, and on the other side, one for Exú, with 

some bottles of strong German beer. Two more 

events of this sort occurred during these days. Si-

milar ‘concidences’ happened before visits to the 

Terra Sagrada in Switzerland.  

My introduction to Mae Gabriele was facilitated in a 

similar way. I had begun to take interest in the Ban-

tu roots of Umbanda, and decided to call her up. 

When she picked up the mobile phone, she was 

sitting at the hairdresser’s shop. She had just tal-

ked to the lady attending to her, that she would like 

to learn more about the African roots of Umbanda. 

In this moment her cell-phone rang with me on the 

line, to ask her about it. The connection thus esta-

blished has remained special ever since. 

For research on the Bantu origins of Umbanda I 

sought for traces on a visit to my country of origin. 

Unsuspectingly I had visited a beautiful waterfall at 

the edge of the high plateau in the north-eastern 

province of Mpumalanga, in the Afro-Montane fo-

rest, that resembles the Mata Antlântica.  

I told to my wife and daughter that this would be an 

ideal site for a ritual of Umbanda.   
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Com um pequeno grupo, auxiliando como músicos 

e no trabalho mediúnico, realizou uma gira da es-

querda totalmente pública, com a presença de al-

guns visitantes, e posteriormente, um ritual de cura 

energética em cerimónia fechada. A intensidade e 

complexidade do ritual eram impressionantes. 

Em minhas explorações, muitas vezes experimen-

tei, que a Umbanda estava ‘vindo até mim’ de ma-

neiras inesperadas - como se em uma ‘perspectiva 

invertida’. Alguns exemplos podem ilustrar o ponto: 

No meu primeiro dia de ‘investigação’ em Portugal, 

com a minha família, fizemos uma excursão à foz 

do rio Tejo no Atlântico em Cascais. Lá estava pre-

sente, em uma placa em homenagem a Fernando 

Pessoa, um grupo de visitantes de um terreiro de 

Umbanda do Brasil, em traje de gala, com seus 

anfitriões portugueses. Continuamos com um pas-

seio pela terra granítica da Serra da Sintra. Seguin-

do algum impulso, minha esposa pegou uma estra-

da na floresta. Na solitária vaga de estacionamento 

no final, deixamos o carro para escalar entre as 

pedras. De repente, nossa filha gritou ou disse que 

havia descoberto santuários estranhos, isolados na 

base de alguma rocha na floresta. Com certeza: 

um santuário para Iemanjá, com velas azuis e 

brancas e sua estátua, uma para Obaluaê, e do 

outro lado, outra para Exú, com algumas garrafas 

da forte cerveja alemã. Mais dois eventos desse 

tipo ocorreram durante esses dias. ‘Concidências’ 

semelhantes aconteceram antes das visitas à Ter-

ra Sagrada na Suíça. 

Minha apresentação a Mãe Gabriele foi facilitada 

de maneira semelhante. Comecei a me interessar 

pelas raízes Bantu da Umbanda e resolvi ligar para 

ela. Quando ela pegou o celular, ela estava senta-

da na loja do cabeleireiro. Acabara de falar com a 

senhora que a atendia, que gostaria de saber mais 

sobre as raízes africanas da Umbanda. Nesse mo-

mento, seu celular tocou comigo na linha, para per-

guntar a ela sobre isso. A conexão assim estabele-

cida permaneceu especial desde então. Para pes-

quisar as origens Bantu da Umbanda, busquei ves-

tígios de uma visita ao meu país de origem. Sem 

desconfiar, visitei uma bela cachoeira na beira do 

planalto na província de Mpumalanga, no nordeste 

da floresta afro-montana, que lembra a Mata Atlân-

tica. 

Falei para minha esposa e filha que este seria um 

local ideal para um ritual de Umbanda.  



 

 

It was late in the afternoon. When all the tourists 

had left, we took off our shoes. All of a sudden fri-

endly calls were to be heard. A group of some 

twenty black people had come, the men and the 

women were changing their clothes and took off 

their shoes: “We recognise, that you were praying. 

We also came here to pray!” This was a fascinating 

moment: the language of gestures had apparently 

remained unchanged in Brazil so that it was un-

derstood here in South Africa. At this moment a 

heavy decision had to be taken. It would have been 

most interesting to participate in the all-night cere-

mony, conducted by a Christian community that 

integrated the African religious heritage. Such 

events are not announced on the internet. They are 

quite arcane. There is no doubt that we would have 

been welcome to participate. However we were ex-

pected some two hours’ drive away. So we dismis-

sed the temptation to stay. I have regretted the de-

cision since. 
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Já era fim da tarde. Quando todos os turistas parti-

ram, tiramos os sapatos. De repente, ouviram-se 

chamados amigáveis. Chegou um grupo de cerca 

de vinte negros, os homens e as mulheres troca-

vam de roupa e tiravam os sapatos: 

“Reconhecemos que você estava orando. Também 

viemos aqui para orar! ” Foi um momento fascinan-

te: a linguagem dos gestos aparentemente não se 

alterou no Brasil para que fosse entendida aqui na 

África do Sul. Nesse momento, uma decisão dificil 

teve que ser tomada. Teria sido muito interessante 

participar da cerimônia que durou toda a noite, 

conduzida por uma comunidade cristã que integrou 

a herança religiosa africana. Esses eventos não 

são anunciados na internet. Eles são bastante mis-

teriosos. Não há dúvida de que seríamos bem-

vindos a participar. No entanto, éramos esperados 

a cerca de duas horas de carro. Assim, descarta-

mos a tentação de ficar. Eu me arrependi da deci-

são, desde então. 

My daughter and myself at the Bridal Veil’s Waterfall in Mpumalanga.  

Minha filha e eu na Cachoeira do Véu de Noiva em Mpumalanga. 

Foto (Photo): U. Kleinhempel, 2014 



 

 

Meaningful coincidences have continued however. 

Through a chain of connections I became involved 

in research on Bantu divination and African Indige-

nous Religion. In this context I contacted a South 

African academic psychologist of the Xhosa people 

– Nelson Mandela’s tribe – Dr. Lily Rose Nomfundo 

Mlisa.  

She wrote her dissertation on her own mediumistic 

calling and her long and complex training to beco-

me a diviner – an Igqirha – in a traditional institution 

of her culture. ( her dissertation: Ukuthwasa Initia-

tion of Amagcirha: Identity Construction and the 

Training of Xhosa Women as Traditional Healers, 

Bloemfontein: University of the Free State, 2009 is 

available here:  

http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/

handle/11660/2171/MlisaL-RN.pdf?sequence=1 

I invited here to participate at a conference at the 

University of Juiz de Fora (UFJF) on African traditi-

onal religions and Afro-Brazilian religions, in 2018.  

After the conference prof. Pai Ivanir dos Santos 

invited us to Rio de Janeiro. Here he organised a 

visit to a temple of Candomblé. On the site we were 

shown a Jackfruit tree, with its huge fruit at the 

trunk.  
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No entanto, as coincidências significativas continu-

aram. Por meio de uma cadeia de conexões, en-

volvi-me em pesquisas sobre adivinhação Bantu e 

religião indígena africana. Nesse contexto, entrei 

em contato com uma psicóloga acadêmica sul-

africana do povo Xhosa - a tribo de Nelson Mande-

la - Dra. Lily Rose Nomfundo Mlisa.  

Ela escreveu sua dissertação sobre sua própria 

vocação mediúnica e seu longo e complexo treina-

mento para se tornar uma adivinha - uma Igqirha - 

em uma instituição tradicional de sua cultura. (sua 

dissertação: Ukuthwasa Initiation of Amagcirha: 

Identity Construction and the Training of Xhosa 

Women as Traditional Healers, Bloemfontein: Uni-

versity of the Free State, 2009 está disponível aqui: 

http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/

handle/11660/2171/MlisaL-RN.pdf?sequence=1 

Convidei para participar de uma conferência na 

Universidade de Juiz de Fora (UFJF) sobre religi-

ões tradicionais africanas e religiões afro-

brasileiras, em 2018.  

Após a conferência prof. Pai Ivanir dos Santos nos 

convidou para ir ao Rio de Janeiro. Lá, ele organi-

zou uma visita a um templo do Candomblé. No lo-

cal, nos apresentaram uma jaca, com os seus 

enormes frutos no tronco.  

Dr. N. Mlisa in her ceremonial garment of a Xhosa diviner with a member of the Temple of Candomblé. 

Dra. N. Mlisa em seu traje sagrado com um membro do Templo do Candomblé 

Foto (Photo): U. Kleinhempel, 2018 

http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/2171/MlisaL-RN.pdf?sequence=1
http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/2171/MlisaL-RN.pdf?sequence=1
http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/2171/MlisaL-RN.pdf?sequence=1
http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/2171/MlisaL-RN.pdf?sequence=1


 

 

We were told that they are regarded as “ancestors’ 

trees” in Candomblé.   

Dr. Mlisa was thunderstruck when she saw it. She 

explained that she had seen this tree in a dream, 

but never in life before. Together with a member of 

the community she went to the tree to pray there. It 

was a deeply emotional, moving event to all of us 

present. A profound unity was to be felt that persis-

ted through centuries of separation. 

These ‘coincidences’ have been reassuring and 

encouraging all the way. The sympathetic connec-

tion with Pai Manoel Lopes Lopes Filho of the Nú-

cleo Mata Verde and the voluminous documenta-

tion in the Revista Umbanda - Escola Iniciática do 

Caboclo Mata Verde  have become most valuable 

for research in this field. 

It is my pleasure to report on the developments of 

Umbanda and on my personal experiences here. 
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Disseram-nos que elas são consideradas “árvores 

ancestrais” no candomblé.  

Dra. Mlisa ficou estupefata quando viu. Ela expli-

cou que tinha visto essa árvore em um sonho, mas 

nunca em vida antes. Junto com um membro da 

comunidade, ela foi até a árvore para orar ali. Foi 

um evento profundamente emocionante e como-

vente para todos nós presentes. Uma profunda uni-

dade foi sentida, que persistiu através de séculos 

de separação. 

Essas "coincidências" têm sido reconfortantes e 

encorajadoras o tempo todo. A simpática ligação 

com Pai Manoel Lopes do Núcleo Mata Verde e a 

volumosa documentação da Revista Umbanda - 

Escola Iniciática do Caboclo Mata Verde tornaram-

se muito valiosos para a pesquisa nesta área. 

Tenho o prazer de relatar a evolução da Umbanda 

e minhas experiências pessoais aqui. 

Ullrich Relebogilwe Kleinhempel 

Para minhas publicações, consulte:  

For my publications see:  

https://independent.academia.edu/UllrichKleinhempel 

https://independent.academia.edu/UllrichKleinhempel


 

 

VALORES DISTORCIDOS Elizabeth Rodrigues 

Valor é a qualidade humana de natureza física, inte-

lectual ou moral, que desperta admiração ou respei-

to. É através dos nossos valores, sejam eles mo-

rais, afetivos/emocionais, intelectuais que podemos 

dimensionar a qualidade de vida de uma sociedade. 

A evolução humana está intimamente ligado ao 

sentimos, pensamos, fazemos, produzimos de bom 

ou de ruim para nós, para a família, comunidade e 

sociedade.  

Quando um piano está com uma tecla quebrada, ou 

uma nota desafinada, o som não sai perfeito, o som 

fica distorcido, o mesmo acontece quando um de 

nós passa a viver em desarmonia com a consciên-

cia, ética e com a lei de amor. O respeito mútuo ser-

ve de dimensionador da saúde da sociedade e dos 

núcleos familiares.  

Estudando “Os Sete Reinos Sagrados”, percebe-se 

o quanto nossa saúde moral e emocional interferem 

no equilíbrio desses reinos e na manutenção de su-

as forças para um bom desenvolvimento de qualida-

de de vida, nesse texto em questão analisaremos 

os Reinos da Terra, da Água e da Humanidade. 

Vejamos alguns exemplos: Consciência Invertida, 

Antiética e Egoísmo.  

Consciência Invertida: É a capacidade humana de 

distinguir o certo do errado é uma das mais nobres 

de todas as nossas qualidades. É esse senso moral 

que nos faz ajudar uma pessoa. Mas apesar dessa 

capacidade estar evidente na maioria das pessoas, 

fica evidente também que a maldade, o comporta-

mento desumano, a crueldade estão presentes em 

outras tantas. Indivíduos que possuem a maldade e 

a crueldade em seus comportamentos apresentam 

uma desconexão dos circuitos cerebrais relaciona-

dos à emoção. É a incapacidade que têm de sentir 

e não de agir de forma correta. Só podemos ter 

senso moral quando manifestamos o mínimo de 

afeto e empatia em relação às pessoas e às coisas 

ao nosso redor. São pessoas que pensam muito e 

sentem pouco, suas ações racionais e a razão ten-

de sempre a escolher, de forma objetiva, o que leva 

à sobrevivência e ao prazer. De forma primitiva a 

razão usa a lei da vantagem sempre. Essa forma de 

pensar privilegia o individuo e nunca o outro ou o 

social. Sem conteúdo emocional em seus pensa-

mentos e em suas ações, são incapazes de consi-

derar os sentimentos do outro em suas relações e 

de se arrependerem por seus atos imorais e antiéti-

cos. Dessa forma, são incapazes de aprender atra-

vés da experiência e por isso são intratáveis sob o 

ponto de vista da ressocialização.   

Estas são algumas características, desse comporta-

mento: 

− Superficialidade e eloquência; 

− Egocentrismo e megalomania; 

− Ausência de sentimento de culpa; 

− Ausência de empatia; 

− Mentiras, trapaças e manipulações; 

− Pobreza de emoções; 

− Impulsividade de natureza primitiva; 

− Autocontrole deficiente; 

− Necessidade de excitação (intolerância ao 
tédio ou situações rotineiras); 

− Falta de responsabilidade, problemas compor-
tamentais precoces; 

− Comportamento transgressor. 

 

Antiética: As três dinâmicas que ultrapassam o li-

mite ético são:  

− Onipotência: quando alguém se acha tão 

grandioso e competente, a ponto de acreditar 

que as regras de um comportamento apropria-

do não se aplicam a ele. Muitas transgressões 

morais podem ser justificadas pelo sentimento 

de que se é invencível, intocável e supercom-

petente; essas características podem motivar 

e gerar a sensação de realização. Para o Ser 

onipotente, as regras e as normas valem para 

todos – menos para ele. Ultrapassar os limites 

não soa como transgressão, mas sim como 

algo que lhe é devido. Eles acham que têm o 

direito de desrespeitar ou estipular novos limi-

tes.                
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− Cultura da Indiferença: quando as pessoas 

aceitam tudo o que os outros fazem e adotam 

as mesmas atitudes reprováveis. Independen-

temente de seguir princípios, é preciso reco-

nhecer que, com o tempo, a nossa bússola 

moral sofrerá mudanças de acordo com a cul-

tura da organização ou do grupo, isso não é 

de um dia para o outro, mas de maneira gra-

dual. Em termos psicológicos, fazemos uma 

troca entre a adaptação à cultura da organiza-

ção ou do grupo e a manutenção dos nossos 

valores. Primeiramente, ela pode tomar a for-

ma de uma distância irônica ou de uma resig-

nação desiludida quando há alguma discre-

pância entre nossos ideais ou entre os ideais 

que o grupo apoia e os que você vê recom-

pensados. No entanto, a mente precisa de 

firmeza que nem sempre temos. Então, com o 

tempo, não mais se percebe o momento em 

que uma palavra ofensiva se torna comum, e 

nem quando começa a se portar de certa ma-

neira que você jamais esperou pudesse fazer 

parte de seu repertório. Portanto, é preciso 

começar a perceber os sinais de captura mo-

ral: aquele momento em que não se reconhe-

ce e nem a outro sinal, mostrando que você 

está se deixando levar pelas normas deturpa-

das do coletivo. Uma avaliação normal que 

você pode fazer é perguntar se você se senti-

ria à vontade contando a um jornalista ou a 

um juiz o que está acontecendo.  

− Negligência Justificada: quando as pessoas 

não falam a respeito das violações da ética 

por pensarem em recompensas imediatas, 

levarem alguma vantagem como ter boa rela-

ção com os poderosos de um grupo, de uma 

organização, por exemplo. 

A mente humana sabe como justificar pequenas 

invasões quando existe uma recompensa tangível 

em risco – e quando o risco de ser pego é baixo.  

Na linha de produção de uma indústria farmacêuti-

ca, por exemplo, uma assistente apressada esque-

ceu de remover a maquiagem. Uma gota do rímel 

que estava usando pingou, acidentalmente, numa 

porção de medicamento suficientemente grande 

para suprir um país de médio porte por um ano. 

Num instante, a partícula de impureza desenha uma 

trilha de cor amarelada, mas logo some, tornando 

sua detecção impossível. O medicamento salva vi-

das e é de grande valor, porém contém uma partí-

cula de maquiagem. Você contaria o incidente ocor-

rido para seu superior? Esses deslizes no início de-

sencadeiam outros deslizes, que se tornam hábitos 

que você sabe que são ruins, mas que começam a 

ter “razões” para acontecer, tornando-se desculpá-

veis e até aceitáveis; com o passar do tempo, se 

tornam parte da sua estrutura moral. Não é fácil 

identificar com precisão quando o limite é ultrapas-

sado, mas é muito mais fácil voltar atrás logo na 

fase inicial do deslize do que quando você já foi 

muito além do que é correto. Lembre-se de que o 

poder corrói muito mais do que corrompe. É fácil 

perceber que desvio de dinheiro, fraudes, pagamen-

to de propinas e subornos, sonegação de impostos 

e outras ações como estas são comportamentos 

antiéticos, até por serem ilegais. Mas e como fica a 

nossa conduta nas relações do dia a dia? Afinal, 

cidadãos comuns, pais de família, bons profissio-

nais, todos estão sujeitos a pequenos desvios de 

caráter que podem afetar sua conduta e a das pes-

soas ao seu redor. Assim, em uma organização ou 

em grupo, é preciso observar de perto qualquer 

comportamento antiético que, mesmo institucionali-

zado, possa colocar em risco a convivência e o fun-

cionamento da organização. Mentiras, fofocas, boa-

tos, preconceitos, assédio sexual e moral são ape-

nas algumas manifestações da falta de ética.  

Egoísmo: Amor exagerado aos próprios valores e 

interesses a despeito dos de outrem. Exclusivismo 

que leva uma pessoa a se tornar como referência a 

tudo. Excessiva vaidade, pretensão, orgulho, pre-

sunção. Para Kant é paixão humana fundamental, 

que consiste na submissão do dever ao interesse 

particular, em detrimento da obediência à lei moral; 

amor próprio. Para psicanálise é o interesse que o 

ego tem por si próprio.  
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Egoísta é aquele que 

só pensa em si próprio. 

Aquele que tem vício. 

Alguém que subordina 

o interesse dos outros 

a seus próprios interes-

ses. O egoísmo não 

deve ser entendido 

apenas como um defei-

to ou uma falha huma-

na a ser corrigido de 

modo compulsório, mas 

precisa ser compreen-

dido em sua origem mais profunda. A falta de gene-

rosidade e a insensibilidade em relação às necessi-

dades dos outros têm raízes numa defesa psicológi-

ca que desencadeia nos indivíduos uma ruptura na 

conexão entre o seu conteúdo emocional e o seu 

conteúdo intelectual. A criatura egoísta isola-se de 

si mesmo. Nada tem importância para ela, a não ser 

a contenção doentia e generalizada em relação à 

sua própria vida interior, e não só em relação aos 

outros, como se pensa habitualmente. A mesqui-

nhez pode manifestar-se ou não com a acumulação 

de posses materiais, como também pode aparecer 

como um refreamento de sentimentos ou um auto 

distanciamento do mundo. Como a matriz interior se 

fundamenta numa necessidade reprimida da pes-

soa que não consegue se relacionar com outras, 

nem mesmo delas se aproximar para permuta de 

experiências e afetividade, ela se sente solitária e, 

assim, compensa-se acumulando bens. Constrói 

torres e muralhas imensas para se proteger do em-

pobrecimento que ela mesma vivencia, inconscien-

temente, há muito tempo – a escassez e a inibição 

da aproximação social e afetiva. O grande fluxo de 

indivíduos que buscam os consultórios de psicolo-

gia e psiquiatria e as clínicas das mais diversas es-

pecialidades médicas se deve a esse clima de insa-

tisfação e de vazio existencial, que nada mais é que 

a colheita dos frutos do egoísmo. As características 

marcantes dos egoístas são a indiferença e a frieza 

emocional, a apatia e o apego patológico, bem co-

mo o distanciamento das privações dos outros. A 

avareza é filha da pobreza do mundo interior, acar-

retando uma desumanização e uma obstrução da 

capacidade de amar. 

Entende-se então que egoísmo é a incapacidade de 

se relacionar; é a repressão de sentimentos de 

amor e de fraternidade e a inconsciência de uma 

vida interna e externa. Ele é o produto de uma ne-

cessidade que se encontra na intimidade da psique 

humana. O egoísmo tenta enfeitar ou distrair o con-

flito com a busca de bens perecíveis, mas nunca 

consegue suprir a sensação de carência íntima.  

É evidente que distúrbios de comportamento nes-

sas três áreas; Consciência, Ética e Generosidade, 

enfraquecem a vitalidade de todos os reinos, mas 

por agora analisaremos a interferência nos já cita-

dos.  

Para termos uma ideia melhor passo a definir cada 

um desses comportamentos saudáveis. As seme-

lhanças com esses reinos é marcante. 

Reino da Terra: Orixá 

Regente Xangô, tem 

como características a 

lei, regras e justiça, 

dentre outras. Fica im-

possível o equilíbrio 

desse reino com os 

desvios provocados 

por uma consciência 

invertida, por compor-

tamento antiético e 

mesmo pelo egoísmo. 

O Reino da Terra pri-

ma pela força do que é 

certo, pela educação, 

não aceita adultera-

ções. Retidão de consciência, de valores éticos e 

morais inabaláveis, escrúpulo, não há maneira de 

ser antiético e egoísta e viver em harmonia com es-

se reino. Não há como viver uma consciência inver-

tida e ter a força desse reino equilibrada.  

Ética: É a integridade de caráter; honestidade; reti-

dão; lisura. É um ramo da filosofia que estuda a na-

tureza do que consideramos adequado e moralmen-

te correto; estudo dos juízos de apreciação referen-

tes à conduta humana. É a ciência da moralidade – 

o que qualifica do ponto de vista do bem e do mal.  

Comportamento ético é aquele que é considerado 

bom, tanto para o indivíduo como para a sociedade. 

Não nascemos virtuosos, mas nos tornamos. Co-

mo? Pela educação: pela polidez, pela moral, pelo 

amor. A polidez é um simulacro de moral: agir poli-

damente é agir como se fôssemos virtuosos. A mo-

ral, do mesmo modo, é um simulacro de amor: agir 

moralmente é agir como se amássemos. Agir bem 

é, antes de mais nada, fazer o que se faz (polidez), 

depois o que se deve fazer (moral), enfim, as vezes, 

é fazer o que se quer, por pouco que se ame 

(ética). O homem vive em sociedade, convive com 

outros homens e, portanto, cabe-lhe pensar e res-
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ponder à seguinte pergunta: “Como devo agir pe-

rante os outros?” Trata-se de uma pergunta fácil de 

ser formulada, mas difícil de ser respondida. Ora, 

esta é a questão central da moral e da ética”. A res-

posta a essa pergunta quem deu foi Jesus: “Faça 

aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros 

fizessem a você”. Portanto, a ética é o respeito que 

temos que ter pela vida e a existência do outro, ou 

seja, adotarmos a conduta da ética do amor 

(alteridade).  

A ética da generosidade centraliza suas atenções 

na lei natural ou de amor, que respeita vida em to-

dos os seus estágios e respeita todos os seres sen-

cientes isto e, sensíveis, facultando-lhe a expansão. 

Não é castradora, por apresentar-se destituída de 

caráter punitivo; não obstante o seu senso crítico 

analisa tudo e todos de modo a produzir o melhor. A 

ética da generosidade é tranquila e, nesse conceito, 

pode ser considerada como a conquista da sereni-

dade. Como efeito, é paciente, não antecipando 

apressadamente realizações, nem buscando resul-

tados imediatos. 

Reino da Água: Orixá regente Iemanjá (as iabás), é 

o reino da paz, do amor, da generosidade, da suavi-

dade. Da disposição de conservar laços afetivos, 

vínculos emocionais, de bons cuidadores, dentre 

outras características. Toda força desse reino está 

justamente no que esses distúrbios de comporta-

mento não têm. Muito ao contrário pecam pelo de-

samor. 

Generosidade: É a virtude daquele que se dispõe a 

sacrificar os próprios interesses em benefício de 

outrem; magnanimidade; bondade. O homem gene-

roso não é prisioneiro de seus afetos, nem de si; ao 

contrário, é senhor de si e, por isso não tem descul-

pas nem as procura. A vontade lhe basta. A virtude 

lhe basta. Os que são generosos dessa maneira 

são naturalmente levados a fazer grandes coisas, e, 

todavia, a não empreender nada de que não se sin-

tam capazes. E por não estimarem nada maior do 

que fazer o bem aos outros homens e desprezar 

seu próprio interesse, por causa disso são sempre 

perfeitamente corteses, afáveis e solícitos com to-

dos. Ser generoso é ser livre de si, de suas peque-

nas covardias, de suas pequenas posses, de suas 

pequenas cóleras, de seus pequenos ciúmes. É dar 

sem amar. Dar quando se ama, está ao alcance de 

qualquer um. Não é virtude, é efusão feliz. Dar a um 

desconhecido que precisa, isso é generosidade. A 

generosidade nos eleva em direção aos outros. No-

temos que a generosidade, como todas as virtudes 

é plural, tanto em seu conteúdo como nos nomes. 

Somada à coragem, pode ser heroísmo. Somada à 

justiça, faz-se equidade. Somada à compaixão, tor-

na-se benevolência. Somada à misericórdia, vira 

indulgência. Mas seu mais belo nome é seu segre-

do, que todos conhecem: somada à doçura, ela se 

chama bondade.  

Reino da Humanidade: Orixá Regente Oxalá, entre 

muitas qualidades desse destaco: é o reino da uni-

ão, da fraternidade, da caridade, das regras sociais, 

da generosidade, da justeza, e retidão, viver em so-

ciedade, ama e respeita o próximo, respeito à socie-

dade.  

Consciência: Sentimento ou conhecimento que per-

mite ao ser humano vivenciar, experimentar ou 

compreender aspectos ou a totalidade de seu mun-

do interior, sentido ou percepção que o ser humano 

possui do que é moralmente certo ou errado, em 

atos e motivos individuais, funcionando como o juiz 

que ordena acerca de coisas futuras e que se tra-

duz em sentimentos de alegria, satisfação, ou de 

culpa, remorso, acerca de coisas passadas Ex.: 

agiu conforme sua consciência; estar em paz com a 

consciência. Faculdade por meio da qual o ser hu-

mano se apercebe daquilo que se passa dentro de-

le ou no seu exterior. Estado do sistema nervoso 

central que permite a identificação precisa do pen-

samento claro e o comportamento organizado. O 

oposto da inconsciência. Estado apresentado por 

um indivíduo de posse de suas faculdades de ver, 

ouvir, pensar etc. Uma abordagem subjetiva, é ser 

ou não ser consciente, é a forma pessoal como nos 

relacionamos com o mundo. Ser consciente não é 

um estado momentâneo em nossa existência. Ser 

consciente refere-se à nossa maneira de existir no 

mundo. Está relacionado à forma como conduzimos 

nossas vidas e, especialmente, às ligações emocio-

nais que estabelecemos com as pessoas e as coi-

sas no nosso dia-a-dia. Ser dotado de consciência é 

ser capaz de amar!  A consciência é um atributo 

que transita entre a razão e a sensibilidade – entre 
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a cabeça e o coração, não é um comportamento em 

si, nem mesmo é algo que possamos fazer ou pen-

sar. A consciência é algo que sentimos. Ela existe, 

antes de tudo, no campo da afeição ou dos afetos. 

Mais do que uma função comportamental ou inte-

lectual a consciência pode ser definida como uma 

emoção. A consciência pode ser entendida como 

um senso de responsabilidade e generosidade ba-

seado em vínculos emocionais, de extrema nobre-

za, com outras criaturas, sejam animais, seres hu-

manos, pelo universo como um todo, é ela que nos 

impulsiona a tomar decisões totalmente irracionais, 

até mesmo com implicações de risco de vida, ao 

salvar alguém exposto ao perigo, por exemplo. É a 

voz secreta da alma, que habita em nosso interior e 

que nos orienta para o caminho do bem. A consci-

ência está em plena comunhão com o mais podero-

so combustível  

Afetivo: o amor. A consciência é assim mesmo: che-

ga sem avisar e não complica, apenas faz! Ter 

consciência ou ser consciente trata-se de possuir o 

mais sofisticado e evoluído de todos os sentidos da 

vida humana: “o sexto sentido”. Nossa benevolên-

cia, humanidade e condescendência devem ser atri-

buídas a esse nobre sentido. Na verdade, esse 

“sexto sentido” é essencialmente baseado na com-

paixão e na verdadeira prática do amor. 

Outra forma de entender a consciência é que ela é 

fator extrafísico, não produzido pelo cérebro. Esse 

sentido preexistente e sobrevivente ao corpo, evolui 

através das experiências reencarnatórias, que lhe 

constituem processo de aquisição de conhecimen-

tos e sentimentos, até conquistar a sabedoria. Co-

mo consequência, faz-se herdeira de si mesma, uti-

lizando-se de recursos que amealha e deve investir 

para mais avanços, etapa a etapa. Como nos lem-

bra sempre em seus cursos, nosso dirigente, Sr. 

Manoel Lopes, consciência é informação. A consci-

ência se expressa em uma atitude perante a vida, 

um desvendar de si mesmo, de quem se é, de onde 

se encontra, analisando, depois, o que se sabe e 

quanto se ignora, equipando-se de lucidez que não 

permite mecanismos de evasão da realidade. Não 

finge que sabe, quando ignora; tampouco aparenta 

desconhecer, quando se sabe. Trata-se, portanto, 

de uma tomada de conhecimento lógico.  

A aquisição da consciência é o resultado de um pro-

cesso incessante, através do qual o psiquismo se 

agiganta desde o sono, na força aglutinadora das 

moléculas, no mineral; à sensibilidade, no vegetal; 

ao instinto, no animal; e à razão, no homem. Nesta 

jornada automática, funcionam as inapeláveis Leis 

da evolução, em a Natureza, que se derivam da Cri-

ação. A conquista da consciência é um parto muito 

dolorido do inconsciente, que continua detendo ex-

pressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego 

necessita e deve assimilar. No momento, em que se 

torna consciente do imenso e extraordinário reposi-

tório e passa a expressar-se por seu intermédio, é 

que a consciência se manifesta. Já mais evoluído o 

Ser conquista a consciência ética, é a conquista da 

iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever soli-

dário e humano. Ela proporciona uma criatividade 

construtiva ilimitada, que conduz à santificação, na 

fé, e na religião; ao heroísmo, na luta cotidiana e 

nas batalhas profissionais; ao apogeu, na arte, na 

ciência, na filosofia, pelo empenho que possibilita 

em favor de uma plena identificação com o ideal 

abraçado.  Como é bom e gratificante notarmos que 

todos os conteúdos que precisamos para nossa 

evolução estão dentro de nós mesmo que de forma 

inconsciente. Mas para isso carecemos de educa-

ção, que podemos desenvolver com trabalho, traba-

lho e trabalho. 
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Uma bela terça-feira que seria mais uma comum, 

mas tive a oportunidade de prestar um auxílio para 

um familiar e ganhei algumas horas livres para mim, 

algo que há muito não tinha, assim, sozinha. Pela 

proximidade ao mar, está feito, escolhi caminhar. 

Aquele dia ensolarado de inverno, não tão quente e 

uma calmaria pela espera certeira de, no mínimo, 

duas horas para apreciar esse presente. 

Ao caminhar, senti que algo estava realmente dife-

rente na calçada da praia, naquele ponto onde não 

estamos na areia, mas também não estamos ao 

lado dos carros, exatamente, na passagem do en-

tre, percebi uma leveza não experimentada anterior-

mente. Via em cada pessoa que cruzava, através 

dos olhos vivos reluzindo por cima das máscaras, 

muitas reflexões e silêncios, bem como muita con-

templação ao horizonte-mar. Fui me envolvendo 

nessas percepções e me abrindo para essa escuta, 

buscando uma renovação através da própria pre-

sença divina nos detalhes de cada encontro. Pedi 

também um caminhar em diálogo com meus guias 

para retomar àquela conversa íntima que instrui e 

conforta, ansiando ter esse contato como se esti-

vesse no templo, naqueles momentos pelo qual vi-

bramos abertura, evolução e autoconhecimento.  

Comecei elevando minha cabeça para sentir o sol 

aquecendo a face ou o que dela restava descober-

ta, permitindo ser atravessada por essa força e vita-

lidade abundantes, em seguida, percebi a firmeza 

do concreto rodeando a paisagem em forma de pré-

dios e também a areia, contrastando com sua leve-

za e maciez. Inevitavelmente, senti a brisa acarici-

ando meus cabelos, fazendo-me tocar os olhos e 

abrir-me os lábios, os melhores movimentos para 

aquela tarde e, nesse gesto, as ondas ocupavam 

majestosamente o lugar dos sons manifestos e dire-

ciono-me nessa pausa, focando nas profundezas de 

minhas próprias emoções, sentimentos e desafios 

que sugerem esse mergulho. Eu quis continuar a 

caminhada com os olhos fechados, em total confi-

ança, mas retomei à busca do olhar ao entorno, e 

logo me chamou a atenção os passarinhos fiéis das 

frondosas árvores que adornam o jardim da praia e 

o verde estava ainda mais vibrante com a luz vinda 

do sol, algo que me conectou ao lar, uma vez que 

os pássaros são a minha principal fonte e conexão 

com a natureza viva em meu cotidiano, de forma 

que passei a contar as horas para que eles apare-

çam na janela com suas cantorias. E as pessoas, 

que talvez estejam desconectadas dessas presen-

ças mágicas e da possibilidade de relações interes-

pécies que sustentam o visível e o invisível. Pesso-

as que abrigam suas complexidades, subjetivida-

des, escolhas e interdependência latentes, eu as vi, 

olhei uma por uma, e vibrei por suas vidas, valori-

zando todo esse ir e vir. Por fim e também o come-

ço de toda essa conversa, senti a lucidez vinda das 

almas, a sabedoria que integra e partilha, que tira o 

véu para que possamos sentir e perceber que exis-

tem imperfeições na realidade, porém, dão sentido 

e se mostram perfeitos como são, no aqui e agora 

em conexão. O equilíbrio na ponte entre o Aiyê e o 

Orum pela graça de viver o presente como ele é, 

honrando os pilares que sustentam nossa fé e mis-

são, mostrando sentido ao que aprendemos no tem-

plo, aplicando toda essa beleza o dia-a-dia comum. 

Nesse exato ponto, regracio1 os ensinamentos dos 

caminhos que zelam guardiões e guardiãs, nessa 

exata passagem entre a cidade e a imensidão das 

águas.  

Foi um recurso para celebrar e vivenciar a força dos 

Sete Reinos Sagrados, tão bem exaltados em nos-

sa doutrina da casa e exemplificados acima em or-

dem, a saber, deixo minhas mais sinceras reverên-

cias aos Sete Orixás Primordiais Ogum, Xangô, Ian-

sã, Iemanjá, Oxóssi, Oxalá e Omulú. E ao senhor 

dos caminhos, Exu. 

 

E dedico aos meus irmãos umbandistas que sentem 

falta das giras como eu. 

 

Saravá as Sete Linhas de Umbanda!  

 

 

 

 

1- regracio: agradeço profundamente 
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A PRESENÇA DOS SETE REINOS SAGRADOS Carolina Rainho 
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MINHA FÉ 

 

Me reservo ao luxo de cultuar as coisas simples que Deus fez. Entre cuias e cabaças, entre folhas e 

raízes, é que carrego o Axé e os segredos dos meus antepassados. Danço para o fogo, canto para a 

água, rezo para o ar e para a terra. 

Sinto a força do Fogo correr em minhas veias, a força da Terra em meus ossos, a energia do Ar que 

assobia em meus ouvidos, a força da Água que quebra nas pedras e lava minha alma, a energia das 

Matas que me traz o sustento, a força da Humanidade na troca de um abraço e na energia das Almas 

que fecha um ciclo, abrindo outro para que possamos repetir tudo de novo renovando nossa Fé.  

Me reservo a crer no invisível, naquilo que não tocamos, naquilo que me fortalece, na palavra ouvida 

que me traz paz, na erva que me cura e me tranquiliza. Uma força, energia que gira ao meu redor, 

que emana de dentro de mim, fazendo o melhor de mim ressurgir, renascer a cada nascer do Sol. A 

força do Sagrado que habita dentro de mim emana pelos meus poros, envolve minha alma, traz paz, 

força para minhas batalhas, seca minhas lágrimas e cura minhas feridas. Passo a transmitir o melhor 

de mim, pois só o melhor vive dentro de mim!  

Sem querer convencer ninguém das minhas verdades, não deixo de acreditar em cada uma delas. 

Patrícia Silva 
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Amo a ti Umbanda, 

com seus versos sagrados, 

com seu chão molhado, 

do suor dessa gente que sabe trabalhar. 

 

Amo a ti Umbanda, 

com sua caridade, 

com seus guias de simplicidade, 

que nos fazem sonhar. 

 

Amo a ti Umbanda, 

com sua alegria de verdade, 

com sua humildade, 

que a todos vão contagiar. 

 

Amo a ti Umbanda, 

e te vejo livre como uma criança, 

que dança sobre a Terra. 

És Prenúncio da Nova Era 

que se traveste de inúmeras cores, nomes e formas. 

 

Amo a ti Umbanda. 

Então, faz renascer a tradição do passado, 

Do vermelho, negro, amarelo, branco, pardo, 

faz renascer tua glória em minha terra Brasil. 

Poesia de autor desconhecido 
Contribuição Pai Manoel Lopes 
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PERMITA-SE 

 

Em nosso dia a dia nos podamos e nos limitamos tanto... Já parou para pensar que muitas vezes vo-

cê foi o motivo pelo qual, uma coisa que tanto queria, não aconteceu?! 

Quando nosso primeiro pensamento em relação a algo é negativo ou privativo sentimos uma sensa-

ção de impotência ou dificuldade.  

Por exemplo: Francisca gosta muito de ir à praia. Quando pensamos que é um lugar longe, que não 

vai ter onde colocar suas coisas em segurança ou estacionar o carro, colocamos diversos empecilhos 

e defeitos em um acontecimento que era, de início, algo bom. Um lugar que ela gostava, mas devido a 

tudo que atribuímos a situação, tornou-se cansativo e difícil. 

Quantas vezes não colocamos essas barreiras em nossas vidas? 

Criamos problemas e supomos situações, sendo que, de fato poderiam nem acontecer. 

Nas ações em que não pensamos muito e simplesmente deixamos fluir, coisas boas acontecem. Por-

que permitimos isso. 

Sabotamo-nos, na maioria das vezes, por medo, por desânimo, por termos que sair da nossa zona de 

conforto e depararmo-nos com o novo, o desconhecido...  

Quando escutar aquela vozinha falando coisas ruins em relação a algo que fará bem a você, ignore, 

ouça aquela outra, lá no fundo do seu peito que diz: Vai lá, arrisca! 

Erramos?! Diversas vezes, mas só saberemos se dará certo, se de fato tentarmos. 

Sigamos os passos da fé e da esperança, deixemos o medo ser apenas aquele amigo conselheiro 

que nos alerta e não mais o que nos paralisa. 

Permita-se ser feliz!  

Laís Perez 
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A LINGUAGEM UNIVERSAL 

Um grupo de estudiosos buscava por um méto-

do a fim de que todas as pessoas pudessem 

entender, de igual maneira, uma mensagem, 

mesmo possuindo crenças, culturas e lingua-

gens diferentes. Eles acreditavam que se des-

cobrissem isso seriam capazes de acabar com 

todo tipo de conflitos e assim as pessoas pode-

riam viver em harmonia. 

Cada um deles era um exímio representante 

em sua área.  O primeiro era médico. O segun-

do, filósofo. O terceiro era antropólogo e o 

quarto e último deles, matemático. Através de 

seus conhecimentos, eles buscavam por res-

postas. O médico falava sobre o funcionamento 

do cérebro. O filósofo sobre ideias e pensa-

mentos. O antropólogo sobre costumes e hábi-

tos. E o matemático, sobre probabilidades. Eles 

passaram horas discutindo, cada qual com o 

seu ponto de vista, até chegarem à conclusão 

de que isso nunca seria possível.  Segundo 

eles, somos fruto de nossas experiências, elas 

moldam a nossa forma de interpretar a vida. 

Jamais conseguiríamos compreender uma 

mensagem de igual maneira e por consequên-

cia não seria possível viver em harmonia. 

Frustrados, eles terminaram a reunião e deixa-

ram o prédio seguindo até a calçada. Eles des-

pediam-se quando uma garotinha chamou a 

atenção do Sr. Lósofes, o filósofo. Ela o cutu-

cou e ele surpreso com a atitude, inclinou-se 

para saber o que ela queria. Ele possuía uma 

grande barba branca característica dos sábios 

e ela, humilde, vestia uma roupa simples e se-

gurava uma velha boneca. Os três outros espe-

cialistas apenas olhavam, tentando entender o 

que a garota pretendia fazer. 

Ela sorriu, por um momento toda aquela apa-

rência e postura intelectual deles de nada ser-

viu. Ela não fazia parte de seus universos e is-

so os assustou, mesmo tratando-se de uma frá-

gil garotinha. O Sr. Lósofes, com o seu olhar 

carrancudo até pensou em se afastar, mas an-

tes que pudesse, foi envolvido por um abraço 

tão forte e gostoso que não importava mais se 

ele era um grande filósofo ou um simples estu-

dante. Se ele falava diversas línguas mortas e 

ela nem se quer sabia escrever. Não fazia dife-

rença a sua estética ou status porque ela rom-

peu, naquele momento, todas as barreiras que 

criamos ao longo de nossas vidas e que nos 

afastam, uns dos outros. Ela se expressou com 

amor, na forma de um abraço e para este não 

há diferenças. 

O abraço é a forma mais profunda de se ex-

pressar sem falar. É a entrega. É o sentir do 

coração. É um momento sagrado e verdadeiro, 

onde não importa o poder aquisitivo, o gênero, 

o intelecto ou a aparência. O abraço é a cone-

xão das almas. É quando o seu coração se 

aproxima de outro. É a troca. É o acolhimento, 

a proteção, a segurança.  

O abraço não te exige conhecimento, fama, 

idade. Somente afeto, amor. Ele é a máxima 

expressão da amizade, do respeito. Seja entre 

filhos e pais, entre amigos, namorados ou mes-

mo pessoas que nunca se viram antes. O abra-

ço é uma forma de amar. 

Você que acabou de ler este texto, sinta-se 

abraçado. Cada irmão, cada um de vocês, sin-

tam-se envolvidos por esta energia e quando 

puderem, espalhem abraços, assim elos se for-

mação criando uma grande e indestrutível cor-

rente de amor. 

Leandro Perez Freire 
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  Trago paz, venho em paz! 

Luciana Costa 

Deixar pelo caminho restos de matéria, des-

pojos, apegos, vis sentimentos que vão cain-

do pelas estradas que passamos, sem nos 

dar conta que, já estamos menos condensa-

dos. 

Por vezes, somos obrigados a implodir con-

ceitos, porque é necessário se reconstruir 

com matéria menos aglutinada e mais mistura 

balsâmica celestial, são mais sutis e dão for-

mas melhores as novas construções de nós 

mesmos. 

Dessa forma, desmaterializando gradativa-

mente, o espírito aos poucos se livra dos gri-

lhões das pesadas paixões humanas. 

Espiritualizar no contexto mais simples do seu 

significado, digamos seja, tornar-se realmente 

o que somos, sem as vestimentas carnais, 

sem entraves que impeçam a passagem para 

a verdadeira morada. 

E essa morada que por muitas vezes nos 

sentimos saudosos, sem saber o que nos 

causa esse querer estar em um lugar que não 

sabemos onde seria..., mas, queremos. 

Mundo imenso, desconhecido, infinito, cheio 

de mistérios. Chegar ou partir...desejo de per-

manecer ou de não querer estar, isso depen-

de da saudade. 

Mundo dos mortos? Não, mundo real, vivo, 

tão vivo e integrado que não percebemos que 

estamos nele, não precisamos olhar para ci-

ma (céu), para baixo (inferno), ou imaginar 

um lugar longínquo, é tão simples e perto que 

ao cair as vestes da carne, pronto.. bem-

vindos de volta a casa do pai, repleto de mo-

radas. 

Queridos, estamos em planos diferentes, e 

isso não impede que eu me comunique com 

vocês, amanhã posso nunca mais retornar, 

que pena seria, me afeiçoei ao grupo. 

Sem tristeza, não é uma despedida, nem de 

longe um adeus, é um até logo, até mais ver. 

Estou inserida nesse processo, mais do que 

possam imaginar, estou mais à disposição da 

missão do grupo, do que vocês possam sus-

peitar, então apenas se recolham em pensa-

mentos e assim como eu, aguardemos nova 

convocação, o rumo sempre é dado, junto 

com o suporte e proteção que nos é dispen-

sado. 

Por enquanto a emoção toma conta do meu 

ser, devido os passos que demos, muito a 

contento. 

Fiquem felizes, sabidos que tivemos êxito, 

depois dessa conexão feita, essa passagem 

não será fechada, o portal será acionado 

sempre que necessário for. 

Já saudosa, me posiciono ao lado de vocês 

com o coração cheio de orgulho e gratidão, 

pela responsabilidade, perseverança e confi-

ança que me foi dispensada. 

                                                                                           

Diadema 
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MUNDO DAS ERVAS Elisabete Lopes 

Nesta edição, resolvi conversar sobre outra erva 

muito importante na Umbanda, a Guiné. 

De nome científico: Petiveria allicea L e família 

Phytolaccaceae, a Guiné é conhecida também 

popularmente como: mucuracaá, erva-de-guiné, 

erva-pipi, tipi, amansa-senhor, caá, rabo de 

gambá e amansa senhor. 

As suas partes mais usadas são as folhas e a 

sua raiz e, seus princípios ativos nutrientes são: 

óleo essencial, flavonoides, saponina, tanino. 

A guiné tem atuação contra reumatismo, hipo-

termia, e pode ser utilizada na lavagem vaginal 

ou em banho de cheiro aromático. 

Esta erva, de nome diferente, é uma planta her-

bácea de ciclo perene, lenhosa, com caule ereto 

medindo até 2 metros de altura, considerada 

pelo povo como um escudo mágico contra male-

fícios. Apresenta longos ramos delgados ascen-

dentes. As folhas são elípticas, oblongas, curto-

pecioladas e acuminadas no ápice, com até 12 

cm. de comprimento e 5 cm de largura. As flores 

são pequenas e sésseis. 

O fruto é uma pequena cápsula. É encontrada 

em várias partes do Brasil especialmente nos 

Estados do Nordeste e da Amazônia, sendo 

muito comum na Ilha de Marajó (PA). É uma 

planta aromática, exala um odor muito forte e 

nauseante. 

É utilizada para fins terapêuticos devido sua 

ação anti-inflamatória e no sistema nervoso.  

A guiné é uma planta tóxica e, por isso, o uso 

para fins terapêuticos deve ser indicado pelo 

médico ou fito terapeuta, sendo normalmente 

recomendada a utilização das folhas. 

Propriedades da planta guiné: diurética, depura-

tiva, anti-inflamatória, analgésica, antimicrobia-

na, antiespasmódica 

É muito bom utilizar a guiné contra dor de cabe-

ça, dor nos olhos, reumatismo, dor de dente, dor 

de garganta, falta de memória e infecção por 

microrganismos. 

Essa planta tem a capacidade de atuar no siste-

ma nervoso, podendo também ser utilizada no 

tratamento de depressão, ansiedade e epilepsia, 

além de estimular as habilidades cognitivas. 

Apesar dos benefícios é de suma importância 

que seja conforme orientação médica. 

Essa planta, era muito usada nos tempos da es-

cravidão para amansar os ânimos dos senhores 

de escravos, por isso que vem o nome acima 
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GUINÉ 



 

 

amansa-senhor pois, em chá ou moída, como 

tempero na comida, era dada aos mais agressi-

vos dos donos de escravos que, pouco a pouco, 

ficavam calmos, chegando até ficarem imbecili-

zados. 

São diversos estudos que falam das proprieda-

des, dos usos medicinais e dos efeitos biológi-

cos da guiné. 

Segundo alguns estudos, também é um promis-

sor agente antitumoral pois sua toxidez age con-

tra as células cancerígenas. 

É importante lembrar também que, o pó extraído 

da raiz pode provocar insônia, excitação e aluci-

nações. O uso continuado determina acentuada 

apatia, indiferença, imbecilidade, convulsões, 

podendo provocar até a morte e deve então, ser 

usada com máxima cautela e sempre com pré-

via orientação médica nos casos de saúde já 

mencionados. 

Vale ressaltar que a Guiné é usada tanto para 

fins espirituais quanto na medicina naturalista, 

comprovando o seu poder de ação sob o corpo 

e a mente humana. 

A maior utilidade do Guiné sem sombra de dúvi-

da, é sua capacidade de efetuar limpezas ener-

géticas e espirituais. Tem uma ação profunda 

cortando negativismos de locais e também de 

espíritos com o emocional desequilibrado.  

A Guiné é muito empregado em banhos, bate 

folhas, defumações e também usado em forma 

de pó para vencimentos e descarregos. 

O banho de guiné possui propriedades anti-

inflamatórias, antibacterianas e de alívio da dor , 

encorajando o rejuvenescimento dos tecidos, 

aliviando a dor e oferecendo a oportunidade pa-

ra se afastar de tudo que é negativo e traz 

opressões. 

Uma receita mais comum é a que separa 7 fo-

lhas da guiné, deixa a água ferver (1litro de 

água) e acrescentar as folhas. Em seguida, tam-

pe e deixe a uma temperatura agradável à pele. 

Coe a água, tome seu banho normal, e após, 

finalize jogando a água sagrada do pescoço pa-

ra baixo, mentalizando coisas positivas, elimi-

nando a negatividade e mau olhado. 

As pessoas podem não saber a real função do 

Guiné, mas já é de conhecimento popular o seu 

grande poder quando unido ao Alecrim e à Arru-

da; a união dessas 3 ervas para fins de banhos 

e escalda-pés é uma arma poderosa no corte de 

correntes negativas e sobrecarga energética. 

Em estados de desânimo, dores, stress, desiqui-

líbrio energético, passe umas folhas de Guiné 

no corpo e perceba que a medicina popular e 

espiritual tem razão quando faz dele um dos 

preferidos. 

Geralmente, são passados pelos guias espiritu-

ais as indicações dos banhos e trabalhos no ter-

reiro. 

A planta Guiné no Núcleo de Estudos Espirituais 

Mata Verde, usamos dentro da doutrina dos Se-

te Reinos Sagrados no reino das matas (Caá 

Pyatã) e no reino das almas (Angá Pyatã).  
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1. O senhor foi criado em qual crença religiosa? 

R: Eu venho de uma família católica, meu pai e minha mãe eram católicos. 

 

2. Como foi a sua primeira manifestação mediúnica? 

R: A primeira manifestação aconteceu quando eu era bem criança ainda, eu 
tinha meus 10 ou 11 anos de idade. Eu tinha sonhos estranhos, mas mes-
mo acordado, eu via vultos dentro de casa, passava mal, desmaiava, sentia 
cheiro de perfumes. Aconteciam uma série de fenômenos físicos ao meu 
redor, por exemplo, o café na xícara ficava cheirando a perfume, além de 
outras coisas. Eu era criança ainda e isso atrapalhava muito, me deixava 
nervoso e assustado. Aos 12 anos foi que eu tive o primeiro contato com 
alguma coisa espiritualista mesmo.  Fui visitar meus tios em São Paulo com 
meu pai e eles eram umbandistas. Essa minha tia fazia trabalhos em casa, 
também, e numa dessas reuniões que era comandada por uma baiana cha-
mada Maria Antônia. Ela estava descarregando todo mundo e quando che-
gou a minha vez, eu quase incorporei o Baiano Sebastiano, que é o mesmo 
que me acompanha até hoje. Nesse período, muita coisa acontecia.  

 

3. Nessa época, o senhor sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação por viver essas manifesta-
ções, pelo fato das pessoas ao redor ou as outras crianças saberem disso? 

R: Não, nunca sofri preconceito nenhum. Minha família sempre foi tranquila, sossegada, e mesmo com colegas 
e conhecidos nunca houve nenhum problema. Nessa época eu não frequentava nenhuma religião e tirando os 
problemas de saúde causados pelas manifestações, era tudo normal. Quando tinha 14 ou 15 anos de idade, eu 
fiquei ruim, tinha muitos problemas ligados com a saúde, mas não era nada que um médico pudesse tratar. Era 
questão da mediunidade mesmo que me atrapalhava bastante nesse período. 

 

4. Além deste dia em que quase incorporou, o senhor tem lembrança de ter contato com algum dos 
seus guias sem estar incorporado? 

R: Na verdade nunca tive contato com nenhuma entidade antes. Eu só fui ter contato realmente com meus 
guias mais à frente, com o Caboclo Mata Verde. Isso aconteceu logo que eu entrei para o Terreiro. Antes disso, 
nunca aconteceu. 

 

5. Como foi o seu ingresso na Umbanda? 

R: Quando tinha 16 anos minha família mudou para São Paulo, nesta época eu fazia cursinho em São Paulo. 
Depois fui aprovado na Faculdade de Engenharia em Araraquara e voltei para morar com uma tia enquanto fa-
zia a faculdade.  

Uma parente (distante) daquela tia de São Paulo abriu um centro de Umbanda em Araraquara. O nome dela 
era Dona Maria Inez. Eu lembro que fui com a minha tia conhecer o terreiro. Quando chegou na minha vez de ir 
lá falar com o caboclo Pena Roxa, que era o chefe do Terreiro, eu incorporei o Caboclo Mata Verde.  

Eu nunca tinha pisado num Terreiro de Umbanda e foi a primeira vez que incorporei o Caboclo Mata Verde. 

 

6. Em que ano foi isso? Qual o nome dessa casa de Umbanda e qual o nome da mãe da casa? 

R: Isso deve ter sido entre 1975 e 1976. O nome do Terreiro é Tenda Espírita de Umbanda Pai Oxalá, coman-
dada pelo Caboclo Pena Roxa, meu pai espiritual. O nome da comandante era Maria Inez Bombarda. 

ENTREVISTA COM O PAI MANOEL LOPES  

DIRIGENTE DO NÚCLEO MATA VERDE 
Walkyria Ribeiro 
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7. E como que era sua rotina o senhor era umbandista jovem estudante universitário como que era sua 
vida nesse período?  

R: Era uma vida normal, era jovem, era uma vida boa, tranqui-
la, era curtir meus amigos, época de rock, de passear com os 
amigos, de tomar cerveja e de sair. Participava de vários gru-
pos, alguns se interessavam pela espiritualidade. Alguns ami-
gos achavam um pouco estranho participar da Umbanda, mas 
respeitavam minha opção, a gente conversava muito sobre 
assuntos ligados com a espiritualidade. Com o passar do tem-
po eu fui me afastando um pouco daquela vida mais profana, 
de barzinho, embalos e fui me dedicando mais a Umbanda e 
aí as amizades eram mais com o grupo de pessoas do Terrei-
ro. Era um Terreiro pequeno, familiar, a maioria das pessoas 
que frequentavam o Terreiro, os filhos da casa, eram os pa-
rentes da dirigente e dos médiuns. Bem, eu tinha as minhas 
obrigações lá no Terreiro e não faltava, frequentava religiosamente. Naquela época, a gente fazia trabalho na 
mata, na cachoeira, então a gente tinha que frequentar tudo. Era muito bacana, era uma outra vida, um outro 
mundo, era a fase final do regime militar, mas era uma época muito bacana não tenho nada que reclamar da-
quele período 

 

8. Nesta época o senhor teve que abrir mão de alguma coisa da sua vida para ter a prática continua da 
Umbanda? O senhor conseguia conciliar seus afazeres, religião, faculdade, a sua vida familiar e social? 

R: Minha vida era normal, eu não tive que abrir mão de nada. Tudo que eu quis fazer na vida eu fiz, e fiz sem-
pre muito sossegado. Nunca a religião me impediu de fazer o que eu queria. Quando eu entrei para Umbanda, 
foi uma opção minha, era uma coisa que me completava. E também me dava liberdade, não foi uma religião 
imposta pela família. Naturalmente que eu tive que me cuidar mais. Aprendi que muitos dos lugares que eu fre-
quentava realmente me faziam mal, em função da mediunidade ainda descontrolada, desequilibrada. A partir 
do momento que eu entendi isto, eu fiquei bem melhor e atento as questões da saúde e mediunidade. 

 

9. Quanto tempo o senhor ficou trabalhando nesta casa de Umbanda da mãe da Maria Inez? 

R: Eu comecei lá em torno de 1975. Em 1977, eu já era abaré-guassu consagrado, depois CCT. Fiquei lá até 
1982 aproximadamente. Depois, eu fui morar em Rio Claro. Nesta época, eu ia duas vezes por mês para Arara-
quara, trabalhar na casa da minha mãe Maria Inez. Em 1983, eu e minha família nos mudamos para São Pau-
lo. Então, também viajava para Araraquara uma vez por mês. Em 1984, fomos morar em São Vicente, e eu ain-
da continuei a frequentar a casa de Araraquara, eu ia todo mês lá, pois quando ia visitar meus pais, eu aprovei-
tava para ir no Terreiro. Até que o Caboclo Pena Roxa me falou: “Você pode trabalhar sozinho lá. Veja se arru-
ma um lugar para trabalhar”. Então eu comecei a me afastar um pouquinho de Araraquara e me mantive aqui 
na Baixada Santista, mas sempre que podia eu ia visitar o Terreiro de Araraquara, dava passagem para as en-
tidades, até que em 1990, quando minha mãe faleceu e eu fui perdendo o vínculo com o Terreiro de Araraqua-
ra. 

 

10. Como foi a sua iniciação com Morubixaba? 

R: Minha Mãe no Santo, Maria Inez era filiada ao Primado de Umbanda, depois se afastou, mas continuou a 
seguir alguns preceitos do Primado. Manteve a hierarquia Banco, Terreiro, Chefe de Terreiro, Comandante 
Chefe de Terreiro etc...  O filho da casa, ia subindo de grau conforme determinação do Caboclo Pena Roxa, 
que era o Morubixaba. Era ele quem mudava os graus da pessoa. Mas, em 1977, a Mãe se afasta do Primado 
e mesmo assim, manteve àquela tradição, porém com um rito próprio. Na consagração de CCT tinha um ritual 
interno, um juramento, etc... 

 

11. Como foi essa cerimônia? 

R: Como mencionei na resposta anterior, teve uma celebração interna, um juramento, algumas firmezas, tudo 
muito simples. A partir daquele momento a Mãe Maria Inez e o Caboclo Pena Roxa estavam me outorgando 
autorização para poder abrir o meu Terreiro, conforme os ensinamentos adquiridos no Templo de origem. 

Cidade de Araraquara— anos 50 
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12. O senhor decidiu abrir seu Terreiro para ficar mais perto de sua casa e trabalho ou teve uma vonta-
de de abrir e se tornar o dirigente? 

R: Eu fiquei anos, como CCT, trabalhando no Terreiro do Caboclo Pena Roxa, mas nunca pensei em abrir um 
Terreiro, nunca me preocupei com isso. Quando eu estava aqui em Santos, distante de Araraquara, foi quando 
ele autorizou a poder trabalhar e abrir uma reuniãozinha aqui em Santos, e disse que eu não precisava ficar 
indo até Araraquara. Aí eu comecei a fazer reuniões em minha residência. Eu, a Bete e as crianças. Isso já era 
1991/92. Eu dava passagem para o Caboclo, dava passes na família, fazia defumação, mas com o passar do 
tempo, alguns amigos de trabalho, sabendo que eu era umbandista, começaram a me pedir para ir tomar pas-
se, pedir ajuda. Começaram a frequentar a minha casa. Chegou uma hora que a minha casa ficava lotada de 
gente. A maioria eram conhecidos, mas sempre tinha um vizinho ou parente de alguém, que vinham juntos, 
nesta época só eu quem trabalhava. O problema é que quando acabava a reunião, as pessoas não iam embo-
ra. Ficavam na sala fumando, na cozinha querendo tomar café e conversar sobre Umbanda. Então, a situação 
começou a incomodar, pois embora fossem amigos e muitos eu recebia na minha casa para tomar uma cerveja 
ou bater um papo, no dia de trabalho espiritual era uma coisa desagradável, porque eu estava cansado, minha 
família cansada e as pessoas ficavam até tarde. Estava na hora de procurar um local fora de casa. 

  

13. Como foi essa transição de sair da sua residência? 

R: Em 1996 eu já fazia divulgação da Umbanda pela internet. Neste ano eu criei o primeiro site de Umbanda da 
Internet, chamava-se "Saravá Umbanda", atrelado ao site criamos a lista de e-mails "Saravá Umbanda" que era 
muito produtiva, conversávamos muito sobre a Umbanda. Com o passar no tempo fui criando a TV Saravá Um-
banda e depois a RBU - Rede Brasileira de Umbanda. A RBU foi um marco na Umbanda, foi a primeira rede 
social para umbandistas. Chegamos a ter mais de vinte mil inscritos e nesta época ainda não existia, Orkut, Fa-
cebook, Youtube etc... As conexões eram discadas. Muitos Terreiros nasceram dos encontros promovidos atra-
vés da RBU. Fiz muitas amizades neste período da RBU. A finalidade principal da RBU era unir os umbandis-
tas, mas com o passar do tempo outras opções aparecem na internet e em 2012 eu desativei a RBU. Acho que 
seria muito interessante falarmos um dia sobre a RBU. Nesta época eu trabalhava o dia inteiro. Eu ministrava 
aula a noite, tinha uma empresa de treinamento de informática e manutenção e, durante o dia, eu trabalhava no 
serviço público federal, então era muito corrido. Mas eu fui conhecendo muita gente. Neste período de internet 
eu resolvi dar uma paradinha do atendimento em minha casa, fiquei só ensinando a Umbanda pela internet, e 
comecei a visitar alguns Terreiros. Fui visitar alguns Terreiros em São Vicente, em Santos. Fui em vários luga-
res e nenhum deles se identificava com minha origem e  com a forma de trabalho que a gente tinha lá em Ara-
raquara. Era totalmente diferente, eu não me adaptava. No grupo de pessoas que frequentavam minha casa 
existiam alguns médiuns, então, nós começamos a procurar um lugar para organizar um novo terreiro. Eu fre-
quentei primeiro alguns Terreiros, visitava, mas aqui na Baixada Santista, a maioria dos cultos que existiam 
eram de Umbanda cruzada, Omolokô ou de Angola, eu não se adaptava com aquela forma de trabalho que era 
bem diferente da nossa linha de Araraquara. Chegou uma hora que eu busquei uma casa para abrir, e uma das 
pessoas me emprestou uma casa, perto da Biquinha, em São Vicente. Uma vez por semana a gente ia lá e fa-
zíamos uma reunião com nosso pequeno grupo. 

 

14. Nessa época já tinha o nome Mata Verde ou vocês se reuniam informalmente? 

R: Não, nessa época não tinha nome, a gente tinha o grupo, o Mata Verde era quem liderava quem comanda-
va. Eu abria as reuniões. Ficamos um tempinho lá, daí a pessoa que cedeu a casa, precisou da casa e tivemos 
que parar as reuniões. O grupo já possuía umas 7 ou 8 pessoas. Então tinha o nosso rito ali, eu procurava fa-
zer mais ou menos do jeito que a gente faz no Terreiro atualmente, mas era muito difícil porque não era um 
Terreiro formado, era tudo muito simples. E nas reuniões, tinha aula que eu orientava as pessoas dentro da-
quela doutrina, que vinha lá de Araraquara. Após devolver a casa nós começamos a nos reunir na Praia Gran-
de.  

Começamos a fazer as reuniões, mas durou só alguns meses. Era tudo mais difícil, o grupo era formado de 
pessoas de São Vicente e algumas pessoas não tinham automóvel, então eu levava as pessoas. Passados al-
guns meses, precisamos novamente devolver a casa emprestada. E então, eu disse, quer saber de uma coisa? 
Eu não vou mais me importunar em abrir Terreiro, formar grupo, eu acho que eu vou desistir disso aí, pois, na 
realidade, eu nunca me preocupei muito com esse tipo de coisa, porque estava muito difícil, tudo muito compli-
cado. Então, eu tive um problema de saúde, no coração, fui internado. 

Quando retornei da internação, eu voltei a fazer a reunião só para a família, e foi aí que, o Caboclo Mata Verde 
chegou e disse: “Está na hora, tem que seguir o caminho, você tem um compromisso, você precisa trabalhar na 
Umbanda. Abre tua casa, teu Terreiro. O tempo já está passando é necessário fazer isso.” 
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Eu falei então tá bom, já que é assim, vou correr atrás. Na época, eu tinha um provedor de internet (Byhost 
Hospedagem de Sites), a maioria dos clientes eram umbandistas, e todo o dinheiro que eu recebia dele, era 
voltado exatamente para despesas de Umbanda.  

Toda a renda que entrava, eu guardava para tentar fazer um Terreiro. Eu saí procurando um lugar, já estáva-
mos em 2003, eu fui em tudo que é lugar. Eu queria uma casa que fosse perto de Morro, que tivesse mato, pe-
dreira, já que eu vou alugar uma casa eu quero uma casa  que esteja próxima a natureza. Minha ideia foi pro-
curar perto dos morros aqui em São Vicente e em Santos, e eu não estava localizando nada. Eu estava quase 
desistindo, pois procurei durante um bom tempo. Foi aí que tem aquela passagem de Cosme Damião, do Pedri-
nho da Mariazinha. Eu estava em casa, meio relaxado, já meio desanimado, eu já estava desistindo e então, 
eles apareceram e falaram para mim: “Tio, a gente veio para ajudar você. E você vai achar o local perfeito para 
fazer o trabalho que você precisa fazer.” 

Foi aí que eu consegui, quase em 2005. Eu aluguei primeiro a casa na Euclides da Cunha, próximo a Pinheiro 
Machado, um salão pequenininho com o dinheiro do provedor de internet, que eu estava reservando, que era 
só para a Umbanda. Dava para pagar o aluguel certinho. Eu cobria as demais despesas e foi neste local que 
começamos oficialmente o Núcleo Mata Verde. Foi ali que dei o nome. Aluguei e já fiz a primeira reunião, no 
dia 27 de setembro de 2005. Começou a aparecer gente para tudo que é lado: gente nova e algumas pessoas 
que eu mantinha contato pela internet. Tivemos um primeiro grupo que eram de  espíritas, faziam apometria, 
mas estavam incorporando Preto Velho e Caboclos, de repente o grupo foi crescendo. Era para ser um lugar 
meu e da Bete, para gente ir lá para poder rezar e na verdade, apareceram 10 pessoas, 12 pessoas e ali come-
çou então o núcleo Mata Verde. 

 

15. O que fez o ser continuar foi apenas a orientação do Mata Verde ou o sr. tinha essa vontade de con-
tinuar? 

R: Eu sempre gostei da Umbanda. Sempre quis ficar na Umbanda. Agora, a responsabilidade de querer ser pai 
de santo, de ter uma casa, isso nunca me passou pela cabeça, nunca me preocupei com isso, nunca tive von-
tade. Eu comecei a fazer o Terreiro por ordem do Mata Verde. E lá eu dava as aulas, da doutrina dos sete rei-
nos sagrados. Pela internet eu conversava muito, para orientar o pessoal que estava abrindo um Terreiro. Mui-
ta gente que estava começando e queria abrir um terreno  eu orientei e comecei a fazer um trabalho pela inter-
net de orientação. Mas eu mesmo não queria abrir um Terreiro meu. Agora, a partir do momento que eu come-
cei minha casa na Euclides da Cunha, eu percebi que aquilo estava adormecido dentro de mim, aflorou, era um 
compromisso espiritual. No momento, que comecei a exercer aquela atividade eu descobri que realmente tinha 
alguma coisa dentro de mim, que já existia um preparo anterior para aquilo, e aí, eu me identifiquei bem com 
essa nova responsabilidade. Não era um peso, uma responsabilidade, não era uma coisa que me esgotava. 
Pelo contrário, me completava, realizava e eu percebi que realmente era uma coisa que eu já devia ter feito an-
tes. 

 

16. Se por acaso sua esposa, não fosse umbandista o senhor acha que seria muito mais difícil o senhor 
ter se tornado sacerdote e ter seguido em algum momento? 

R: Tem coisas na vida que você não sabe os motivos, mas provavelmente, o meu encontro com ela foi algo já 
premeditado pela espiritualidade. O Caboclo Mata Verde me colocou na vida uma pessoa que gosto muito, que 
me entende, muito semelhante a mim, que gosta de espiritualidade.  

Fui eu que a levei para a Umbanda, ainda jovem com 18 anos e depois seguimos nosso caminho juntos. Esta-
mos casados há 40 anos, mais uns 2 anos de namoro, então isso não é coincidência, provavelmente uma ami-
zade que já existia antes da gente reencarnar, não tem como eu pensar numa outra hipótese. 

Para você ser dirigente é uma responsabilidade muito grande. Você tem que seguir os preceitos, você tem que 
ter cuidado com uma série de coisas, você tem que abrir mão de muitas coisas. Não ter compromissos com os 
amigos de sexta-feira (dia de Gira no Terreiro) por exemplo. Tive que rejeitar muitos convites para festas e 
churrascos que os amigos faziam.  

Espiritualmente, você tem que se preservar, porque você é a pedra mestra do terreiro. É o pai de santo quem 
segura o Terreiro. O pai de Santo caiu, o terreno inteiro cai e fecha. Você tem que se preservar muito, espiritu-
almente e materialmente, você tem que abrir mão de muitos compromissos.  

Depois que eu assumi a responsabilidade de comandar o Terreiro, cancelei todos os compromissos de sexta-
feira, não tinha mais churrasco com os amigos, festas, bailes etc... então é difícil, nem todo mundo está prepa-
rado emocionalmente para isso.  
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Mas quando a gente já está mais maduro, tem mais idade, quando a gente já está casado e tem um relaciona-
mento estável fica mais fácil. Em relação a  responsabilidade de liderar, quando se é jovem demais, ou é soltei-
ro, é mais complicado. Eu vejo mães e pais de santo que a cada dois ou três meses trocam de namorado, tro-
cam de parceiro, isso não dá certo.  

Zélio de Moraes falava sobre isso. Eu acho que tudo tem o seu tempo, a pessoa precisa passar por um amadu-
recimento, um equilíbrio emocional. Como é que a pessoa vai dirigir uma casa se emocionalmente ela não está 
bem, se está dependendo de remédios? 

Provavelmente, você pode encontrar situações onde o pai ou a mãe é dirigente de um Terreiro e o marido ou a 
esposa não frequenta, não gosta da Umbanda, mas respeita e a pessoa vai lá, faz o que tem que fazer, cumpre 
o compromisso com a religião. Mas existem casais que são intolerantes, aí é outro problema. São casais que 
não se respeitam, aí já é algo mais complicado, porque você não respeita a religião do seu companheiro ou da 
sua esposa. Você está cerceando a liberdade religiosa da pessoa. São pessoas ainda imaturas. Se for uma 
pessoa fanática religiosa, é bem complicado. Eu conheci um casal que brigava muito. Ela virou evangélica e ele 
continuou no Candomblé e por causa disso acabaram se separando, então, isso é intolerância.  

Falta um pouquinho de respeito com a individualidade das pessoas. Com certeza, gera problemas até para 
pessoa poder frequentar o terreiro. Para ser dirigente da casa, é muito mais complicado, porque o dirigente 
com problemas familiares é uma porta aberta para demandas, o dirigente de uma casa é testado 24 horas por 
dia.  

A todo momento, tem alguma coisa para cima dele, para derrubar. Espiritualidade negativa, que fica bombarde-
ando os Terreiros, sempre tentando pegar alguma coisa ali para derrubar aquela casa, aí vai para o dirigente.  

Para ser dirigente você tem que abrir mão de muitas coisas. É muito importante o apoio da família, isso é algo 
que ajuda bastante. 

 

17. Durante toda sua trajetória como pessoa umbandista, o senhor teve algum tipo de demanda que 
abalou a sua fé? 

R: Sempre houve demanda, nós somos umbandistas. Os umbandistas são testados todos dias, a intolerância 
religiosa, o preconceito, a pressão para que a pessoa se afaste da religião.  

Esta pressão é maior para quem tem o destino de ser Chefe de Terreiro.  

Graças a Deus, o Caboclo Mata Verde sempre esteve do meu lado nesses momentos difíceis. Tive muitas fa-
ses difíceis na minha vida. Minha vida nunca foi um caminho tranquilo, sempre tivemos situações difíceis para 
contornar e superar, mas sempre tive os guias do meu lado, me amparando, ajudando e nunca, em momento 
algum, eu pensei em me afastar da Umbanda.  

Fui sempre ligado a Umbanda. Quando eu não tinha possibilidade de frequentar o Terreiro estava estudando, 
ensinando outras pessoas, mas sempre ligado a Umbanda. 

 

18. Qual é a maior dificuldade que nós umbandistas, enfrentamos, na sua opinião? 

R: Eu acredito que, hoje em dia, o problema que existe (e que já existe há muito tempo) é questão da intolerân-
cia religiosa das pessoas que não gostam muito das religiões afro-brasileiras. 

 

19. Após seus 45 anos de Umbanda, quais são as suas aspirações? 

R: Estou tranquilo, já realizado profissionalmente, já sou aposentado, fiz tudo que eu quis, tenho uma família 
maravilhosa.  Seguir em frente me dedicando aos netos e ao Terreiro,  também gostaria de escrever outros li-
vros, para que todo mundo tivesse acesso a doutrina umbandista dos sete reinos sagrados. 

Em 2007 fui convidado pelo Ícone Editora para escrever um livro sobre doutrina umbandista, foi nesta ocasião 
que publiquei o livro Umbanda Os Sete Reinos Sagrados. Atualmente já está esgotado, mas estou com planos 
de publicar novamente pela Amazon. 

 

20. Isso quer dizer que o senhor já está escrevendo mais um livro ou já terminou mais um? 

R: Ainda não estou escrevendo nenhum livro. Me dedico a escrever no Blog, mas gostaria de publicar outros 
livros. Estou sempre rabiscando, mas ainda não tenho nenhum livro pronto. 
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A ideia é escrever, sobre TVAD - Tratamento Vibracional a Distância, Numerologia Setenária, Arapé, Fito Ener-
gética, que são técnicas que utilizamos no Núcleo Mata Verde, mas que ainda não têm livros publicados. Tam-
bém gostaria de escrever sobre o Oráculo dos Sete Reinos Sagrados, A Evolução Espiritual e os Sete Reinos 
Sagrados, Sobre Oferendas na Umbanda na visão dos Sete Reinos Sagrados, a Metafísica Umbandista, a ritu-
alística interna do Núcleo Mata Verde, sobre Pontos Riscados, tem muita coisa para escrever. 

Por enquanto estes assuntos foram apresentados através de cursos no módulo de ensino a distância. 

Tenho um romance que conta a vida do Exu das Sete Encruzilhadas, que é o Guardião chefe do Núcleo Mata 
Verde, mas ainda falta terminar. 

No momento estou escrevendo alguns contos umbandistas no Blog do Núcleo Mata Verde. 

 

21. Qual é a diferença entre aquele jovem recém ingressante na Umbanda e agora, o nosso dirigente? 

R: Eu me sinto agora mais amadurecido, mais tranquilo, mais sossegado para po-
der compreender as pessoas e respeitar as diferenças existentes. Antigamente, eu 
não tinha muita paciência para lidar com as pessoas, o ser humano. Quando a 
gente é jovem, normalmente a gente não entende isso e, com o passar do tempo, a 
gente fica mais tranquilo, mais experiente e cada dia mais convicto da existência 
da espiritualidade.  

Com certeza tenho mais paciência para suportar algumas situações que em tem-
pos atrás, eu não suportaria. Às vezes você se identifica muito com um filho, você 
tem muita paciência (eu estou falando filho espiritual), você cuida, se preocupa, 
orienta. Muitas vezes, não dorme preocupado com aquele filho, depois de um certo 
tempo, o filho se afasta, fala algumas besteiras e você fica muito triste. 

Eu ficava muito decepcionado com a ingratidão de algumas pessoas. Hoje, não 
julgo mais. A gente aprende com o passar do tempo que isso faz parte da vida e faz parte da função de dirigen-
te.  

As pessoas passam pelo Terreiro e você faz a sua parte. Isso também é outra coisa que a gente aprende no 
Terreiro: As pessoas passam por ele. 

O Terreiro é um organismo vivo. É como o corpo humano: as células vão sendo trocadas, substituídas, então o 
Terreiro é assim também. A gente dá sempre o melhor de si, se dedica de corpo e alma, ensina, ouve bastante 
(normalmente ouvimos muitos problemas, situações complicadas) e orienta, ensina, tenta mostrar o caminho.  

Ai, um dia, a pessoa vai embora e não te dá mais satisfação, nem um bom dia. Infelizmente existe isso.  

Então, com o passar do tempo, a gente aprende a lidar com isso. Entende a natureza humana, sabe que as 
pessoas infelizmente são assim. No momento o que eu posso falar é: o tempo passou, aprendi muita coisa e 
espero ainda aprender muito mais.  

Já vivi 40 anos de Umbanda, pretendo viver muitos outros anos, para  continuar a ensinar a doutrina dos sete 
reinos sagrados, orientar sobre a mediunidade, e outros assuntos ligados a espiritualidade. Que as pessoas 
consigam entender melhor a espiritualidade, entender a beleza da vida, deixarem de olhar somente para o lado 
material e olharem mais para a vida espiritual.  

Normalmente é isso que eu mais reflito, mais penso atualmente. 

 

22. Que conselhos que o senhor poderia dar para os seus filhos para que eles sigam o caminho exem-
plar da Umbanda? 

R: Os conselhos são muitos. Mas eu vou resumir nos conselhos que o Mata Verde me deu e que também dá 
para todo mundo: viver a vida com alegria, com brandura e com firmeza. Seguir em frente. Esse é o segredo de 
conseguir vencer os obstáculos e ter um caminho tranquilo, tá bom?! Um abraço! 
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A ORIGEM DA DOUTRINA 

No Núcleo Mata Verde seguimos uma doutrina umban-

dista chamada Umbanda Os Sete Reinos Sagrados. 

Esta doutrina vem se formando há mais de 30 anos e 

podemos afirmar que teve uma forte influência da ritualís-

tica seguida pelo Primado de Umbanda e pelos ensina-

mentos do Caboclo Mirim. 

Em 2007 orientado pelo Caboclo Mata Verde e pelo Sr. 

Exu das Sete Encruzilhadas, recebemos autorização pa-

ra iniciarmos a divulgação de forma sistemática, inclusive 

com a publicação do livro Umbanda Os Sete Reinos Sa-

grados – Ed. Ícone. 

Atualmente seus princípios são ensinados aos membros 

do Núcleo Mata Verde, aos participantes de cursos pre-

sencias e através do portal de ensino  distância 

(ead.mataverde.org). 

Para entendermos como os princípios ensinados pelo 

Caboclo Mirim chegaram até o Núcleo Mata Verde, esta-

mos publicando este pequeno texto, que em breve será 

desdobrado com informações mais detalhadas. 

É importante registrar que atualmente não possuímos 

nenhum vínculo com o Primado de Umbanda e nem com 

a Tenda Mirim e que a doutrina dos sete reinos sagrados 

tem características próprias. 

Queremos externar nossos agradecimentos ao Caboclo 

Mirim, nosso mestre espiritual, por todo conhecimento 

adquirido nestes anos. 

Dentro da diversidade de fundamentos e rituais existen-

tes na Umbanda, podemos dizer que a doutrina seguida 

pelo Núcleo Mata Verde, tem forte influência dos funda-

mentos indígenas e espíritas, procurando sempre buscar 

na ciência a interpretação dos fenômenos umbandistas, 

favorecendo a prática da Umbanda de forma simples e 

racional. 

A seguir um pouco da história da origem destes princí-

pios. 

 

CABOCLO PENA ROXA 

Em meados de 1977 era funda-

da na cidade de Araraquara/SP 

a Tenda Espírita de Umbanda 

Pai Oxalá – comandada pelo 

Caboclo Pena Roxa. 

D. Inês Bombarda através de 

sua mediunidade incorporava o 

Caboclo Pena Roxa e foi nesta 

época que iniciamos nossa ca-

minhada na Umbanda incorpo-

rando o Caboclo Mata Verde. 

Nesta Tenda seguíamos as orientações do Primado de 

Umbanda; posteriormente D. Inês se afastou do Primado 

e seguiu um ritual próprio de sua casa, embora ainda 

mantendo muitos fundamentos do Primado de Umbanda. 

Foi a partir desta data que começou a tomar forma a 

doutrina UMBANDA OS SETE REINOS SAGRADOS , 

seguida pelo  Núcleo Mata Verde. 

 

CABOCLO FOLHA VERDE 

D. Inês era portadora de uma mediunidade excelente e 

durante a década de setenta, depois de conhecer alguns 

Terreiros, encontrou na cidade de São Carlos a Tenda 

Espírita de Umbanda Caboclo Folha Verde que lhe daria 

os fundamentos necessários para abrir sua Tenda de 

Umbanda. 

A Tenda de Umbanda 

do Caboclo Folha Ver-

de, na cidade de São 

Carlos, era dirigida pelo 

Senhor Gevaer, um se-

nhor alto, forte, de ca-

belos brancos, bem de-

terminado e também 

iniciado nos mistérios 

da ordem maçônica. 

Tive oportunidade de conhecer seu Gevaer, mas poucas 

vezes pudemos manter uma conversa, eu era um mé-

dium iniciante, jovem, com meus dezessete anos, e ain-

da bem inexperiente nos mistérios desta maravilhosa 

religião. 

Seu Gevaer, como era conhecido, abriu seu Terreiro na 

década de sessenta na cidade de São Carlos e seguia as 

orientações do Primado de Umbanda do estado de São 

Paulo que nesta época era dirigido pelo senhor Felix 

Nascente Pinto, médium do Caboclo Arranca Toco. 

 

CABOCLO ARRANCA TOCO 

Nesta época o Primado de Um-

banda era uma Federação muito 

forte e estava presente em vá-

rios estados, principalmente nos 

estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

O Primado de Umbanda nesta 

época, em São Paulo, era co-

mandado pelo senhor Felix Nas-

Manoel Lopes 
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centes Pinto, médium do Caboclo Arranca Toco. 

Seu Felix Nascentes era natural do estado do Rio de Ja-

neiro e por volta de 1925 iniciou seu desenvolvimento 

mediúnico na Tenda Mirim que era dirigida pelo senhor 

Benjamim Gonçalves Figueiredo médium do Caboclo 

Mirim. 

Durante os anos de 1937 a 1940 concluiu a escola de 

formação de Chefe de Terreiro (CCT) e em 1950 fundou 

sua Tenda de Umbanda, a Tupã Oca do Caboclo Arran-

ca Toco. 

Em 1960 a convite do senhor Benjamim Gonçalves Fi-

gueiredo, funda no estado de São Paulo o Primado de 

Umbanda. 

 

PRIMADO DE UMBANDA 

A origem do Primado de Umban-

da é na cidade do Rio de Janeiro 

e sua fundação foi em 05 de outu-

bro de 1952, como uma Organiza-

ção Federativa Nacional de cará-

ter religioso e iniciático. 

Seu primeiro Primaz foi o senhor 

Benjamim Gonçalves Figueiredo, 

médium do Caboclo Mirim. 

  

CABOCLO MIRIM 

Quem era o Caboclo Mirim? 

Benjamim Gonçalves Figueire-

do, começou a incorporar o Ca-

boclo Mirim, a partir de 1920 em 

reuniões espíritas, nos moldes 

Kardecistas, que eram realiza-

das em sua casa. 

Foi a partir desta data que o 

Caboclo Mirim ordenou que os 

trabalhos não mais seguissem 

os princípios Kardecistas e que 

seguissem a linha branca de 

Umbanda iniciada pelo Sr. Zélio 

de Moraes em 1908. 

O Caboclo então apresentou a doutrina que seria segui-

da pela casa. 

  

 TENDA ESPÍRITA MIRIM 

No dia 13 de Março de 1924 é fundada na cidade do Rio 

de Janeiro, por ordem do Caboclo Mirim, a Tenda Espíri-

ta Mirim. 

A Tenda Espírita Mirim existe até os dias de hoje, e po-

demos afirmar que é seguramente uma das maiores Ten-

das de Umbanda do Brasil, contando com mais de dois 

mil médiuns e 12 filiais. 

Finalizando, queremos dizer que neste pequeno texto 

apresentamos as origens da ritualística seguida pelo Nú-

cleo Mata Verde; fizemos uma volta ao passado, fomos 

de 1920 com o início das manifestações do Caboclo Mi-

rim até os dias atuais, são noventa anos de Umbanda 

(outubro/2010). 

Registramos nossos agradecimentos aos Caboclos que 

permitiram que o Núcleo Mata Verde pudesse existir. 

Nossas homenagens a esta falange maravilhosa de Ca-

boclos de Oxóssi: 

Caboclo Mata Verde (Saravá meu Pai espiritual) 

Caboclo Pena Roxa (Saravá meu Avô espiritual) 

Caboclo Folha Verde (Saravá meu bisavô espiritual) 

Caboclo Arranca Toco (Sua benção) 

Caboclo Mirim (Saravá meu mestre!) 

 

Salve todos os Caboclos! 

Saravá Oxóssi! 

Manoel Lopes 



 

 

ARTE NA UMBANDA 
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Reino das Almas por Walkyria Ribeiro 



 

 

PASSATEMPO 
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