
  

 



2 

 

Publicação da Escola Iniciática do Caboclo Mata Verde 

Ano III - número 23 - Novembro/2020 

 

Editor Responsável 

Manoel Lopes 

 

Design e Editoração 

Manoel Lopes 

 

Colaboradores desta edição: 

Elisabete Lopes 

Elizabeth Rodrigues 

Leandro Perez Freire 

Mariana Pereira 

Manoel Lopes 

 

Os textos assinados pelos colaboradores são de responsabi-

lidade única e exclusiva de seus autores, não representando 

necessariamente a opinião do Instituto Mata Verde. 

 

 

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  

 

Créditos: 

 

Foto de capa : Casa de Zélio de Moraes, onde a Umbanda 

começou. 

EDITORIAL 

Estimado leitor, 

É com alegria que publicamos mais um número da Revista Um-

banda – Escola Iniciática do Caboclo Mata Verde. 

Este mês a revista é dedicada aos 112 anos da Umbanda. A foto 

da capa da revista é a casa de Zélio de Moraes, onde a Umbanda 

começou. 

É com alegria que podemos compartilhar com os leitores um 

pouco da história da umbanda. 

Estamos vendo alguns “lobos em pele de cordeiro” criticarem 

de forma desonesta, a umbanda e os primeiros homens que 

dedicaram suas vidas em prol da nossa religião.  

Graças a estes vanguardeiros é que temos nos dias atuais uma 

Umbanda forte, esclarecida e consciente. 

Infelizmente estes oportunistas do terceiro milênio, estão que-

rendo apagar o brilho desta linda religião, jogando dúvidas e 

críticas infundadas sobre a origem da umbanda. 

Não sabemos o que os move, mas com certeza, não possuem 

boas intenções. 

O Caboclo das Sete Encruzilhadas já alertava: “É preciso haver 

sinceridade, honestidade e eu previno, sempre aos companhei-

ros de muitos anos: a vil moeda vai prejudicar a Umbanda; mé-

diuns que irão se vender e que serão, mais tarde, expulsos, co-

mo Jesus expulsou os vendilhões do templo”. 

Esperamos sinceramente que o conteúdo desta revista sirva de 

referência para todos os umbandistas, assim como, aos estudio-

sos desta maravilhosa religião brasileira. 

Tenham todos, uma boa leitura. 

INSTITUTO MATA VERDE 

Rua Julio de Mesquita, 209 

Vila Mathias - Santos/SP 

CEP: 11075-221 

FALE CONOSCO: 

Email: contato@mataverde.org 

Facebook: nucleo.mataverde 

Twitter: @mata_verde 

http://www.institutomataverde.org.br 

 
(13) 99113-6464 

http://www.ead.mataverde.org
http://www.tv.mataverde.org
http://www.radio.mataverde.org
mailto:contato@mataverde.org?subject=Contato%20Revista%2001-2020
http://www.institutomataverde.org.br
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500 Anos de Sincretismo 
INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ DIA 31/12/2020. 

O Instituto Mata Verde, responsável pelo Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde 

– Templo de Umbanda, oferece gratuitamente, para inscrições realizadas até o dia 

31/12/2020, o curso Sincretismo Religioso – 500 anos de história. 

 

Faça seu cadastro no módulo de ensino a distância www.ead.mataverde.org e em se-

guida envie um email para ead@mataverde.org solicitando a liberação do curso.  

 

http://www.ead.mataverde.org
mailto:ead@mataverde.org?subject=INSCRIÇÃO%20CURSO%20500%20ANOS%20SINCRETISMO
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O nome de Zélio Fernandino de Moraes está absolu-

tamente vinculado à história da Tenda Espírita Nossa 

Senhora da Piedade e da Umbanda.  

Sua história, desde a doença da qual foi acometido 

com 17 anos e a Sessão na Federação Espírita do Rio 

de Janeiro em 15 de novembro de 1908 na qual se 

deu a primeira manifestação do Caboclo das Sete En-

cruzilhadas até a fundação em sua residência, no dia 

seguinte, da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade 

são feitos registrados em quase toda literatura que 

trata da Umbanda, sobretudo em seus primórdios. 

Também encontramos registros de sua breve ativida-

de como político na Câmara de Vereadores de São 

Gonçalo, com a atuação focada na oferta de escolas 

públicas gratuitas, de sua atividade como farmacêuti-

co, do preparo - ainda jovem para o curso da Escola 

Naval. 

No aspecto da atividade religiosa, é frequente a fala 

sobre sua atividade na fundação e direção da Tenda 

Espírita Nossa Senhora da Piedade e das Tendas 

de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da 

Guia, Santa Bárbara, São Pedro, São Jorge, São Jerôni-

mo e Oxalá, assim como seu papel marcante na fun-

dação da Federação Espiritista de Umbanda, atual 

União Espiritista de Umbanda do Brasil, trabalhando 

para a implantação e aceitação dos trabalhos dos Ca-

boclos e Pretos Velhos no ambiente social do início 

do século XX. 

 De fato são grandes seus feitos e sua história. Contu-

do, conforme ele próprio dizia a partir dos ensina-

mentos trazidos pelo Chefe - o Caboclo das Sete En-

cruzilhadas, tais registros não constituem o que de 

fato tem importância em sua passagem pela Terra.  

Mais do que o culto à sua personalidade, frequente-

mente lembrada com distinções, medalhas e honrari-

as até hoje, Zélio pedia que lembrássemos que a Um-

banda é a manifestação do espírito para a caridade e 

que a humildade é a forma mais sublime da prática 

do Evangelho do Cristo e, portanto, para praticar ao 

amor ao próximo. Este pensamento é, em si, o que 

melhor o descreve.  

Fonte: https://www.tensp.org/blank 

Zélio Fernandino de Moraes 

Mariana Pereira 
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Parábola dos Talentos, conforme o evangelho de 
Marcos cap.25, v.14 a 30. 

 

...Porque isto é como um homem que, partindo 
para fora de suas terras, chamou os seus servos, 
e entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco 
talentos, e a outro, dois, e a outro, um, a cada 
um segundo a sua capacidade, e ausentou-se 
logo para longe. E, tendo ele partido, o que rece-

bera cinco talentos negociou com eles e granje-
ou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que 
recebera dois granjeou também outros dois. Mas 
o que recebera um, foi e cavou na terra, e escon-
deu o dinheiro do seu senhor. E, muito tempo 
depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou 
contas com eles. Então, aproximou-se o que re-
cebera cinco talentos, dizendo: Senhor entregas-
te-me cinco talentos; eis aqui outros cinco que 
ganhei com eles. E o senhor lhe disse: Bem está 
servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre 

muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor. 
E chegando também o que tinha recebido dois 
talentos, disse: Senhor entregaste-me dois talen-
tos; eis que com eles ganhei outros dois talentos. 
Bem está servo bom e fiel, entra no gozo do teu 
senhor. Mas, chegando também o que recebera 
um talento disse: Senhor, eu conhecia-te, que és 
um homem duro, que ceifas onde não semeaste 
e ajunta onde não espalhaste: e atemorizado es-
condi na terra o teu talento; aqui tens o que é 

teu. E disse-lhe o seu senhor: Mau e negligente 
servo se sabes isso de mim, devias, então, ter 
dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando 
viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-
lhe, pois o talento e dai-o ao que tem dez talen-
tos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá 
em abundância: mas ao que não tiver até o que 
tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois o servo inútil 
nas trevas exteriores: ali, haverá pranto e ranger 
de dentes. 

Talentos 
Elizabeth Rodrigues 
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A parábola dos talentos é rica em significado e 
qualidades tão estudadas pela Umbanda dos Sete 
Reinos Sagrados, como: iniciativa, vontade, fé, 
inteligência, sabedoria, motivação, habilidade, 
competência, força, entusiasmo, amor, paciência, 
perseverança e outras. Com o olhar mais atento, 
veremos que são as qualidades de todos os reinos, 
fértil, portanto, de elementos para os estudos dos 
reinos. Mas a função deste artigo é entender o que 
são os talentos, suas funções e a nossa responsa-
bilidade diante da Vida.  

 

A vida nos coloca um conjunto de talentos para ad-
ministrar de acordo com a nossa capacidade. São 
os recursos e oportunidades que trazemos a cada 
reencarnação para evoluirmos através do esforço 
no bem, cada um de acordo com as suas possibili-
dades e potencialidades. Por exemplo, ao reencar-
narmos trazemos uma quantidade X de inteligência 
para ser usada em benefício próprio e em favor da 
coletividade. Essa inteligência não é para ser utili-
zada no desvio de dinheiro público em esquemas 
de corrupção. Se viermos com talentos para a me-
dicina é para salvar vidas e não para ficar em clíni-
ca fazendo abortos, destruindo vidas. Todos os re-
cursos devem ser utilizados para a própria evolu-
ção, através do bem coletivo, gerar paz e não guer-
ra. 

 

A PAZ  

 

Para que guerra, irmão, se depois, horrorizado, 

Verás que não valeu o sangue derramado? 

Se o mundo a girar não pára jamais, 

A vida que se perde não volta nunca mais? 

 

E paz não haverá enquanto, com grandeza, 

Não imitarmos o exemplo da Mestra Natureza. 

 

O Sol a todos vem com seus raios iluminar, 

De todos os peixes é a imensidão do mar, 

De todos os pássaros é o espaço aberto; 

Para eles não existem fronteiras, estou certo. 

 

E se no maior reino, que é o reino dos céus, 

Todos os homens são filhos de Deus, 

Por que não fazermos neste globo pela vez primei-
ra 

Um mundo só de irmãos, povos e crenças sem 
fronteiras? 

(Moacir Costa de Araújo Lima) 

 

O problema é que muitas vezes enterramos os ta-
lentos, não fazendo bom uso dos recursos oferta-
dos por Deus, como a inteligência, capacidade de 
trabalho, corpo perfeito, família, bens materiais, 
etc. Nós recebemos todos esses Bens Divinos para 
nosso usufruto e quando usamos bem esses talen-
tos, mais recursos nos são acrescentados.  

Analisando o servo negligente, percebemos que 
ele recebeu um bem e quis se afastar das conse-
quências pela administração desse bem, pois não 
se acreditava capaz para fazê-lo. Ele se esquivou 
tanto do trabalho, quanto da possibilidade de per-
der o talento caso não negociasse direito e por me-
do o enterrou, deixando de lado a oportunidade de 
crescimento com o trabalho e o esforço no bem, 
porque não tinha coragem suficiente para buscar o 
objetivo a ser desempenhado. 

Medo: O medo compreende uma fuga do perigo. A 
situação essencial é que existe uma condição ame-
açadora a nossa pessoa e o fato fundamental é 
que nos sentimos sem poder, para dominar a ame-
aça. Sabe o que isso nos dá? Um profundo senti-
mento de impotência. Temos a necessidade de 
aprender a lidar com o medo para que a nossa vida 
possa ter maior amplitude, uma dimensão mais 

Talentos Elizabeth Rodrigues 
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Elizabeth Rodrigues 

universal, mais aberta. O homem tem a organiza-
ção como proteção. Qualquer coisa que quebre 
essa organização lhe provoca apreensão. Assim, o 
estranho, o novo, o desconhecido, a imprevisibili-
dade lhe provoca medo. É um estado perturbador, 
pois provoca uma agitação por dentro, uma angús-
tia, uma ansiedade, que se traduz no físico na for-
ma de suores, dores de barriga, estômago enjoa-

do, dores de cabeça, aceleração cardíaca, maior 
quantidade de adrenalina, etc. É a solicitação de 
um estado de alerta, liberando um estado energéti-
co que vai permanecer no físico até ser metaboli-
zado naturalmente. É um estado de prontidão que 
dura enquanto durar o perigo. Para sairmos da si-
tuação de medo, para nos livrar dessa pressão so-
bre nós, temos que confrontar nossas ilusões, nos-
sas crenças, a voz que nos ameaça e recuperar, o 
contato com a fonte da vida em nós. Quando des-
cobrimos que ideias nos impedem de ser como so-
mos, quando voltamos a entrar em contato com 

nosso entusiasmo, com a fonte energética em nos-
so interior, o medo acaba. Quando nos garantimos 
ele perde a garantia. Tomarmos consciência dessa 
qualidade central em nós, andarmos junto com 
nossas sensações, viver com a vida, sentir, escutar 
a alma, o centro orientador, a Vida, essa é a gran-
de saída”. 

O foco principal do servo negligente está no proble-
ma e na suposta incapacidade em resolvê-lo. Sua 
motivação está em se afastar do problema. Dize-
mos suposta, porque essa incapacidade não é real, 
pois se trata apenas de uma crença limitadora, na 
qual a pessoa acredita que não é capaz, mas em 
realidade ela apenas não quer fazer esforços para 
resolver a questão. Toda realização exige um esfor-
ço para efetivá-la. Não estamos na vida para não 
fazer nada. Recebemos os talentos da Vida, como 
empréstimo, e precisamos prestar contas. Temos 
que multiplicá-los e isso demanda esforços. Quan-

Talentos 
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Elizabeth Rodrigues 

do nos falta iniciativa, que é traço de caráter que 
leva alguém a empreender alguma coisa ou tomar 
decisões por conta própria; disposição natural; âni-
mo pronto e enérgico para conceber e executar an-
tes que outros, para multiplicarmos nossos talen-
tos, cedo ou tarde deveremos sair da zona de con-
forto psicológico, característico da inércia. Durante 
um período podemos até nos sentir confortáveis, 
não fazendo coisa alguma para mudarmos a nossa 
vida. Mas esse conforto nos será tirado (“mas ao 
que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado”) por-
que ele é aparente, não o temos de verdade. Esse 
movimento é conhecido por motivação por afasta-
mento, acontece em todas as situações em que 
nos obrigamos a realizar alguma tarefa. Todas as 
vezes que não realizamos as tare-
fas no bem, que nos cabem diante 
da vida, multiplicando os talentos 
que recebemos, sendo úteis, en-
traremos em sofrimento, devido a 
essa negligência. A acomodação 
na inércia acabará gerando incô-
modos à criatura. 

Ao contrário, os outros dois servos 
que trabalharam com os talentos 
recebidos e os multiplicaram, bus-
cam se aproximar daquilo que de-
sejam. Focam na solução do pro-
blema, com entusiasmo. Esse mo-
vimento é conhecido por motiva-
ção por aproximação. Quando 
as pessoas estão conscientes do 
que desejam, não medem esforços para a efetiva-
ção de seu propósito existencial, vencendo a inér-
cia. Para que cultivemos a motivação de aproxima-
ção é essencial desenvolver a ação da vontade de 
modo a canalizar adequadamente nossas energias 
e produzir o máximo possível. 

 

Vontade: Faculdade de representar mentalmente 
um ato que pode ou não ser praticado em obediên-
cia a um impulso ou a motivos ditados pela razão. 
Sentimento que incita alguém a atingir o fim pro-

posto por esta faculdade; aspiração, anseio, dese-
jo. Capacidade de escolha, de decisão. Disposição 
de espírito, espontânea ou compulsiva.  

Ao ser criado, individualizado, o espírito é dotado 
com vários talentos tais como a inteligência, a 
mente, o pensamento, a razão, a consciência, o 
livre-arbítrio, o senso moral e um fantástico poder 
denominado vontade, que podem ou não ser de-
senvolvidos. Em seu livro “A Dinâmica da Mente”, 
José Mesquita, esclarece que as forças fundamen-
tais da mente são o pensamento, o sentimento e a 
vontade: “...Se o pensamento é o elemento intelec-
tivo e o sentimento é elemento afetivo, a vontade, 
por sua vez, é o elemento de controle”. Podemos 

concluir que a vontade é a própria 
força de viver, de prosseguir.  Em-
manuel nos ensina que: “a vontade 
governa todos os setores da ação 
mental. Assim, a vontade em ação 
é o nosso esforço em alcançar este 
ou aquele resultado. Ela comanda 
e mantém a disciplina, o equilíbrio 
e toda e qualquer mudança em 
nossa vida. A nossa transformação 
moral depende de nossa força de 
vontade. Quando ela fraqueja, não 
alcançamos bons resultados ou re-
sultado nenhum. Para considerar-
lhe a importância, basta lembrar 
que ela é o leme de todos os tipos 
de força incorporados ao nosso co-
nhecimento... e conclui: Só a vonta-

de é suficientemente forte para sustentar a harmo-
nia do Espírito”. 

Joanna de Angelis nos diz: A vontade é, portanto, o 
motor que impulsiona os sentimentos e as aspira-
ções humanas para a conquista do infinito, sendo 
sempre maior quanto mais é exercitada. Inexpres-
siva, nos primeiros tentames, logo se transforma 
em comando das possibilidades que se dilatam, 
enriquecendo o ser com os valores imperecíveis da 
sua evolução. A vontade se radica nos intrincados 
tecidos sutis do espírito que, habituado à execução 

Talentos 
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Elizabeth Rodrigues 

de tarefas ou não, consegue movimentar as forças 
internas de que se constitui, a fim de atingir os ob-
jetivos que lhe devem representar fator de progres-
so. 

 

Só o desejo da possibilidade de sermos quem nós 
não somos não dá o ensejo de ser o que deseja-
mos ser; é preciso um preço. É necessário fazer a 
ponte entre o querer em nível do desejo para o 
querer em nível da ação. Não há nenhum esforço 
que não envolva a idealização, a vontade de reali-
zação e a realização.  

Existem quatro atributos, talentos, essenciais para 
que a ação da vontade se manifeste plenamente: 

1)Força – a chamada força de vontade é a base da 
própria ação da vontade. Somente através da força 
é que podemos vencer a inércia e o estado de aco-
modação, em uma determinada posição prejudicial 
que, mesmo incômoda, gera em nós um estado de 
passividade. As pessoas que estão abdicando do 
poder que possuem em mudar a própria vida, acre-
ditam que não conseguem ou não são capazes de 
mudar o que desejam, mas na realidade, estão 
apenas presas à inércia, pois é muito mais cômodo 
permanecer na mesma situação a queixar-se, do 
que exercer a força de vontade, o poder de mudar 
aquilo que dizem querer, mas que em verdade, 
querem obter o desejam sem esforço algum, como 
se isso fosse possível. Para desenvolvermos a for-
ça de vontade e exercitarmos o poder de mudar a 
nossa vida, é necessário desenvolver a fé, a confi-
ança em nós mesmos, em Deus, na vida, na qual 
passaremos a acreditar pela nossa capacidade de 
mudar para melhor. Sem fé somos rebeldes, arro-
gantes e descrentes.  

 

Rebeldia: Renascemos trazendo impresso na alma 
um ansioso desejo de recomeço. Chegando à vida 
física, encontramos com as frustrações necessá-
rias. Caímos no desapontamento e, por fim na re-
beldia, negando-nos a aceitar nossas necessida-

des espirituais. Surgem os conflitos com o corpo, a 
sociedade, a profissão e a família. Em verdade, o 
maior adversário somos nós mesmos. A resistência 
declarada em aceitar quem somos; a rebeldia de 
ser, existir e viver. Instala-se nesse passo um terrí-
vel estado de insatisfação crônica com a vida. Sen-
timentos de culpa, tristeza e medo delineiam esta-
dos mentais doentios de punição, perfeccionismo 
conduzindo-nos aos dramas dolorosos da angústia 
e da depressão e baixa autoestima – um verdadei-
ro leque de mutações emocionais. Posteriormente, 
esgotados pelos conflitos interiores ao longo do 
tempo, as criaturas se aninham nas perturbadoras 
crises de descrença e vazio existencial, e vamos 
em direção a novos ciclos de dor, que desabro-
cham a partir das atitudes e escolhas enfermiças. 
Raríssimos escapam de semelhante roda viva. Isso 
é o carma, a teia da existência tecida por nós mes-
mos nos roteiros da reencarnação. Carma não é 
por fora, é por dentro de nós. As insatisfações de 
fora espalham a rebeldia interior. A vida fora reflete 
programações da vida mental. Surge de dentro o 
que temos no exterior. Velhos modelos mentais ali-
cerçados em crenças e valores. Pela forma como 
reagimos aos episódios da existência, determina-
mos o curso dos prazeres e desgostos de nossas 
vidas. O rebelde, por exemplo, agrava seus passos 
em autênticos torvelinhos de emoções perturbado-
ras. A rebeldia é apressada, inquieta, arrogante e 
revoltada. É a feição comportamental de almas que 
não aceitam a realidade. Daí tanta amargura, pois 
a vida é e será sempre o que tem que ser, conside-
rando que tudo o que nos cerca reflete o que so-
mos ou seremos. Rebeldia significa relutância, tei-
mosia, inconformação. A rebeldia torna a criatura 
apressada, agitada interiormente e com avançados 
níveis de ansiedade ou depressão. Uma personali-
dade rebelde debate-se intimamente, tem baixíssi-
mo nível de tolerância às frustrações e uma condu-
ta irritável. Uma personalidade corajosa avança 
com serenidade, ultrapassando sua zona mental 
de conforto com moderação e lucidez. A rebeldia 
tira a condição de pessoa centrada em valores e 
metas para situá-la nos dois extremos do psiquis-

Talentos 
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mo revoltado: ora na arrogância, ora na descrença.  

Arrogância e Descrença: A arrogância é a atitude 
daqueles que ainda encontram energia para ex-
pressar sua inconformação. A descrença é o esta-
do de quantos já se encontram exauridos de tanto 
reagir aos impositivos da existência. Na arrogância, 
a alma se afoga nas vertigens da insensatez, na 
descrença, tomba nas armadilhas do medo. Na ar-
rogância, nossa maior ilusão é não aceitar o eu re-
al em detrimento do eu ideal. Romper com a ima-
gem que o ego construiu sobre nós, para nos de-
fender da angustiante realidade do que somos. Na 
descrença, nossa maior dificuldade é aceitar que a 
vida jamais será como queremos. Nisso reside 
nossa incapacidade em lidar com perdas e sonhos 
desfeitos ou não alcançados. Na arrogância traz a 
sofreguidão das metas que se desfazem como bo-
lhas de sabão aos nossos olhos, levando-nos ao 
vício de sermos exímios fabricantes de sentidos 
para a vida pessoal e daqueles que nos cercam. A 
descrença traz a paralisia da depressão que nos 
aprisiona no catre da ausência de sentido, subtra-
indo-nos a alegria do ato de viver. O arrogante é 
um inveterado “criador de destinos”, tendendo a 
gerir a vida alheia, na condição de semideus. O 
descrente é cultor da revolta que está atemorizado 
com a morte de sua vida idealizada e impossível. A 
arrogância e descrença são extremos psicológicos 
e emocionais de um mesmo motivo: a ação de não 
aceitar os processos necessários da vida e sua leis 
de progresso.  

 

Fé: É o combustível do ato de viver. A energia inte-
rior que vem das profundezas inabordáveis da al-
ma para equilibrar nossa mente e nos nutrir com a 
energia da vida, a vibração de Deus, que sustenta 
o universo em profusão. O contato com a energia 
da fé desperta o estado de otimismo, irradia a paci-
ência, espalha a confiança e fortalece a resignação 
nas atitudes. Levando-nos a aceitar a vida como 
ela é. Ela é a base da vida em toda parte. É a alma 
da esperança, sem a qual não conseguimos enxer-

gar a trilha sublime traçada por Deus para a nossa 
felicidade. É a fonte do prazer de viver. Sem espe-
rança como viver? Ela é o efeito no campo dos 
sentimentos quando encontramos o ritmo vibratório 
de Deus na vida. Surge quando identificamos o flu-
xo de vibrações divinas que conspiram para a nos-
sa ascensão. 

No livro “Filhos de Deus”, Joanna de Ângelis vem 
nos brindando com belíssimo texto sobre a fé. 

 

Fé em Ti 

 

O fanatismo é torpe descaracterização da fé, exte-
riorizando demência da faculdade de pensar. A 
descrença sistemática é conflito emocional, de cur-
so largo, a inquietar o equilíbrio da razão. O ho-
mem crê por impositivo da evolução, por hereditari-
edade psicológica. Nem toda crença é racional, 
passada pelo crivo do exame, mas também, auto-
mática, natural, em um grande número de pessoas, 
pela qual se expressa. A fé, por isso mesmo, mani-
festa-se de maneira natural e racional. A primeira 
encontra-se ínsita no homem, enquanto a outra é 
adquirida através do raciocínio e da lógica. A fé reli-
giosa, pois, surge espontaneamente ou resulta de 
uma elaboração mental que os fatos confirmam. 
Virtude, porquanto conquista pessoal, descortina 

Talentos 
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Elizabeth Rodrigues 

os horizontes amplos da vida, facultando paz e es-
timulando à luta. Aquisição intelectual, transforma-
se em uma luz sempre acesa a conceder claridade 
nas circunstâncias mais complexas da vida. Seja, 
porém, qual for a forma em que se manifesta a tua 
fé, vitaliza-a com o amor, a fim de que ela se ex-
panda na ação do bem. A fé é parte ativa da natu-
reza espiritual do homem, cujo combustível deve 
ser mantido através da oração, da meditação fre-
quente e do esforço por preservá-la. Não faças ex-
periências-testes à tua fé. Ela estará presente nos 
momentos hábeis sem que se faça necessário sub-
mete-la a avaliações. Aprende a crer nos teus valo-
res. O homem crê por instinto, por assimilação, pe-
la razão. Põe a tua fé em Deus e absorve a idéia 
do bem, pois foste criado para uma vida feliz e sau-
dável. 

 

2) Competência – para que possamos mudar, de 
uma forma tranquila e suave, é necessário agregar 
à força de vontade, a competência para que o es-
forço seja o menor possível. Toda mudança neces-
sita da força, mas é preciso que essa força seja 
utilizada de forma inteligente, transformando-a em 
esforço competente. A competência ou habilidade é 
o exercício da inteligência, tanto cognitiva, quanto 
emocional, adquirindo-se sabedoria para bem dire-
cionar a força. 

Para vencer a inércia da acomodação em nossas 
dificuldades egóicas, muitas vezes precisamos de 
uma força inicial grande, mas depois de iniciado o 
movimento de mudança, a força exigida passa a 
ser cada vez menor. Por isso é indispensável a 
competência e o exercício da inteligência para dire-
cionar adequadamente a força de vontade. Encon-
tramos esse processo em toda natureza; no cresci-
mento das raízes das árvores, na semeadura das 
flores e todos os vegetais, por exemplo. Se exigir-
mos a flor antes da hora, poderemos danificar a 
planta, ou até matá-la. São necessários esforço 
continuado, paciência e perseverança, para culti-
varmos a semente, até termos a flor. É isso que 
precisamos cultivar em nosso íntimo; o esforço 
continuado, paciência e perseverança.  

3) Auto-Amor – o amor a si mesmo é necessário a 
fim de fortalecer a ação da vontade ainda mais, 
pois somente ele é que dá a direção adequada. O 
auto-amor proporciona ao indivíduo a condição de 
escolher o melhor para si mesmo. É o exercício da 
melhor escolha. Sem o auto-amor a pessoa pode 
até começar um processo de mudança, contudo 
não mantém o mesmo nível de perseverança. O 
auto-amor estará reforçando em nós a paciência, a 
perseverança e o esforço continuado no sentido de 
uma vida melhor. 

4) Busca da Felicidade – é o que proporciona senti-
do para a vida humana. Todos a desejamos, mas 
são poucos os que conseguem. Felicidade é algo 
que se obtém pela ação da vontade. É estado de 
plenitude que podemos almejar. Quando uma pes-
soa busca se esforçar para melhorar um pensa-
mento, um sentimento ou um comportamento ne-
gativo, está em realidade trabalhando para obter a 
felicidade que almeja. Não é possível em um pla-
neta como o nosso, de expiação e provas a felici-
dade plena, mas é possível realizar a felicidade re-
lativa, que é fruto do trabalho do bem e da transfor-
mação de cada um de nós.   

Fontes: 

 

Moacir Costa de A. Lima - Afinal, quem somos?   

Lousanne Arnoldi de Lucca - Alfabetização Afetiva.  

Suely Caldas Schubert – Poderes da Mente. 

José Mesquita – A Dinâmica da Mente na Visão Espírita. 

Emmanuel (Francisco C. Xavier) – Pensamento e Vida. 

Joanna de Ângelis (Divaldo Pereira Franco) – Triunfo Pes-

soal. 

 Ermance Dufaux (Wanderley de Oliveira) - Prazer de Vi-

ver. 

Joanna de Ângelis (Divaldo P. Franco) – Filho de Deus. 

  

Saravá Umbanda aos seus 112 anos de existência. 

Salve Caboclo das Sete Encruzilhadas. 

Talentos 
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A chuva canta um canto manso. 

Que pela noite me faz sonhar. 

A chuva fala em meus ouvidos,  

faz a saudade despertar. 

 

Eu me lembro dos meus amigos, 

de todos que aqui não estão. 

Lembro de cenas de meu passado, 

que ainda guardo no coração. 

 

Busco na chuva qual o sentido 

por estar me sentindo assim. 

Não é tristeza, nem solidão. 

É poesia... 

Com uma certa nostalgia 

penso no tempo, penso na vida. 

 

E a chuva diante de mim 

se movendo com os ventos... 

Me encanta! 

Vejo-a como uma dançarina 

que me estende a mão para uma dança. 

 

Dama das águas que caem do céu e che-

gam a mim, 

um pobre sonhador de pensamentos sem 

fim. 

Sempre na busca tão desejada pela razão 

da vida, 

mas que por mim ainda não foi encontra-

da. 

Talvez essa seja a graça 

 

O milagre da incerteza,  

que nos mantém viva a esperança. 

Como a lágrima que toca o coração de 

uma criança, 

que se assusta ao ver a grandeza da noite 

e todo seu mistério.  

Mas que no colo da moça se entrega, co-

mo menino que é, 

e se enche de alegria para o que der e vier. 

 

Aquele que nunca chorou na companhia 

da chuva, não sabe o que está perdendo. 

Ela é mãe, ela conforta o filho menino, que 

acha que está crescido, mas diante da vida 

é nada, se não um sopro.  

A chuva  e a poesia 
Leandro Perez Freire 
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Ma-HI
Mas sem esse sopro nada seria como é 

— disse ela, a misteriosa mulher. 

Para que o menino entenda a grandeza 

que tem na simplicidade da alma. 

 

Chora a chuva no cair da noite dos 

apaixonados. 

Declara a poesia para aqueles que so-

nham acordados. 

Para os que não perdem a fé, nem o en-

canto, 

na magia que se esconde em seu man-

to. 

Que de suas águas fazem a vida fluir, 

surgir, revigorar. 

Como poesia, na forma de amar. 

 

 Quando vê em mim lágrimas caírem, 

não é choro.  

É que a sinto em meu coração. 

Danço com ela, em minhas memórias,  

a poesia de sua canção. 
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A estrela da tarde fulgia sobre o bos-

que, em majestade, anunciando o anoi-

tecer. Do alto minarete distante, a voz 

do ―moueddin‖ convoca à oração. Ha-

via, no ar, um cheiro de mirta e sânda-

lo. Parando a meio caminho, o peregri-

no da Vida pediu pousada, por breve 

instante, ao Senhor da Experiência, que 

ofertava a quem lhe batia à porta o co-

nhecimento do bem e do mal. Apontan-

do a estrela da tarde, sozinha no poen-

te, o peregrino da Vida falou ao Senhor 

da Experiência:  

- Venho de muito longe, de onde apon-

ta aquela estrela, em busca de uma ver-

dade. Responda-me, tu que tens a sabe-

doria do Tempo: de todos os males 

contra o próximo, qual o pior deles? 

- A inveja, respondeu o sábio. 

- A inveja? Estranhou o peregrino da 

Vida. 

- Sim, a inveja. Raiz de todos os males, 

fonte de desgraças, inimiga virtual do 

bem. 

- Tão maligna é assim a inveja? 

- Sim, ela é a causa de todas as falhas 

humanas. Gera calúnia, a desarmonia, 

a deslealdade, a ambição. Administra 

os ódios, estimula guerras. Alimenta o 

fantasma da fome, para que este devore 

a Humanidade sem cessar. Como ágil 

serpente, infiltra-se por toda parte, en-

venena, corrompe e avilta. 

- Mas, não há outros males piores que a 

inveja? 

- Não. A inveja é a mais terrível das 

harpias terrenas. Ao seu redor tudo é 

aridez e desolação. Seu olhar é estéril, 

frio, inexpressivo. É a hidra que tudo 

cresta com seu hálito de fogo. Suga, in-

saciável, a seiva da árvore que a abriga, 

morde a mão que lhe concede o fruto 

precioso do auxílio. É inimiga de todo 

aquele que lhe faz um bem. Não agra-

dece, não diz graças a Deus. Se lhe dão 

de beber quando tem sede, bebe avida-

mente, mas proclama depois que a 

água não estava pura. Ao pedir um fa-

vor, cerca de atenções, mas, atendida, 

afasta-se logo, e alega que apenas lhe 

pagaram pelo muito que deviam. A in-

veja é aquele ser que murmura a todo 

mundo contra aqueles que o amparam. 

E que parecendo possuir amigos, fala e 

age na ausência destes como inimigo 

verdadeiro que é. Não, peregrino da 

Vida nada mais maléfico à alma que a 

inveja. Afasta-te dela, se queres ser fe-

liz. 

- E como é possível reconhecer a inveja 

nas almas humanas? 

O Maior dos Males 
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Manoel HISTÓRIA DA UMBANDA — ESTATUTO  DA TENDA - O homem dominado pela inveja é o 

mais infeliz de todos. Jamais se satis-

faz. Se possui um bem, prefere ambici-

onar o alheio, mas aos bens alheios ne-

ga todo bem. Vive em angústia e 

amargura. Não sonha, anseia. Não 

sorri, porque desconhece a alegria. 

Não chora, porque é insensível à dor. 

Não olha francamente, apenas entreo-

lha; seus grandes olhos baços estam-

pam avidez, sugam a felicidade ao seu 

redor. Na alegria do próximo, o ho-

mem invejoso derrama todo amargor 

de que dispõe. É a nota dissonante, fe-

rindo a harmonia: triste, quando tudo 

é alegria; exultante, quanto tudo é pe-

sar. A inveja deforma de tal modo as 

almas que a abrigam, que se torna fá-

cil, portanto, distingui-las. 

- Que fazer, então, contra esse terrível 

mal, ó Senhor da Experiência? 

- Nada, a não ser amar. Ama teu pró-

ximo, peregrino da Vida, mais que a ti 

mesmo, e assim estarás livre da inveja. 

O peregrino da Vida seguiu caminho, 

ia com a alma em paz, pois encontrara 

sua verdade. 

No infinito, a estrela da tarde, antes 

solitária, era agora uma entre milhões 

de estrelas, além, muito além, sobre o 

noturno do bosque. 

 

Texto extraído do livro À Sombra do 

Olmeiro. A sabedoria da virtude.  

Edições Correio Fraterno. 

Autor: Um Jardineiro. Médium: Dolo-

res Bacelar.  
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“Verba volant, scripta manent” 

 

O Instituto Mata Verde sempre te-

ve o compromisso de estudar e di-

vulgar a história da umbanda. 

Desde de 1996 que trabalhamos na 

divulgação de informações corretas 

sobre a Umbanda, procurando es-

clarecer os umbandistas e desta for-

ma eliminar crendices e práticas 

que nunca tiveram nenhum relação 

com a Umbanda. 

Em 2006 através dos contatos reali-

zados pela lista de email Saravá 

Umbanda e pela Rede Brasileira de 

Umbanda – RBU, recebemos da 

nossa querida irmã de fé Mãe Maria 

de Omulu (Maria das Graças Via-

na), as fitas cassetes que a jornalista 

Lilia Ribeiro havia gravado com o 

saudoso Zélio de Moraes. 

Lilia Ribeiro era jornalista e dirigen-

te da TULEF - Tenda de Umbanda 

Luz, Esperança, Fraternidade – RJ, e 

durante alguns anos acompanhou 

Zélio de Moraes e fez várias entre-

vistas, onde Zélio contava sobre o 

início da Umbanda. 

Estas fitas foram encaminhadas por 

Mãe Maria e tivemos o cuidado de 

digitalizá-las durante vários meses, 

aguardando o momento correto pa-

ra a divulgação, que seria próximo 

ao aniversário do centenário da 

Umbanda (2008). 

Recentemente tivemos a alegria de 

rever Mãe Maria e Pai Solano, atra-

vés de uma live em comemoração 

aos 112 anos da Umbanda, live rea-

lizada pelo irmão Alex Costa no dia 

15/11/2020. 

Por uma grande coincidência, no 
exato momento que  entramos na 
Live, o assunto era as fitas de Lilia 
Ribeiro, e para nossa satisfação Mãe 
Maria reconhece nossa participação 
na digitalização e divulgação da-
quele material histórico. O trecho 
da entrevista onde encontramos 
Mãe Maria está disponível no link:  
https://youtu.be/-gqwk8Bky_I   

Além das fitas recebemos de Mãe 

Maria, vários documentos da época 

de Zélio de Moraes, entre eles o Es-

tatuto da Tenda Nossa Senhora da 

Piedade. 

REGISTROS HISTÓRICOS Manoel Lopes 

https://youtu.be/-gqwk8Bky_I
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O Estatuto foi divulgado por nós 

no dia 06/09/2005, através da bi-

blioteca de ebooks — mLopes eBo-

oks — que mantínhamos na época, 

e que vale registrar, era a única que 

divulgava ebooks sobre a Umban-

da. Este material e muitos outros 

documentos que estavam na mLo-

pes eBooks, foram divulgados para 

todo o país, e muitos ebooks foram 

transformados em livros por várias 

editoras, após este resgate que fize-

mos. 

Estamos divulgando aqui na revis-

ta, novamente o estatuto, para que 

fique registrado e que todos aque-

les que busquem informações segu-

ras sobre a Umbanda possam veri-

ficar a veracidade da origem da 

umbanda. 

Embora o estatuto tenha sido regis-

trado em cartório no dia 

07/06/1940, lê-se no primeiro arti-

go: ―A Tenda Espírita Nossa Se-

nhora da Piedade‖, fundada em 16 

de Novembro de 1908, na cidade 

de Niterói... 

Temos, portanto, um registro em 

cartório datado de junho/1940 on-

de determina exatamente a data da 

criação da primeira Tenda de Um-

banda do Brasil. 

Recentemente algumas pessoas, 

por desconhecerem ou por algum 

outro motivo, insistem em afirmar 

que a data de fundação da umban-

da seria um mito, ou seja, uma len-

da, alguma situação cuja existência 

não é real ou não pode ser compro-

vada. 

Acreditamos que a existência do 

estatuto é um documento histórico, 

que comprova há mais de oitenta 

anos (1940) a data de fundação da 

Tenda Nossa Senhora da Piedade, 

berço da Umbanda. 

Também acrescentamos nesta edi-

ção documento da Tenda Espírita 

Fraternidade da Luz, que nos foi 

gentilmente enviado, na época da 

lista Saravá Umbanda — década de 

noventa —  pelo querido irmão Ar-

mando Fernandez, atualmente pre-

sidente do Templo A Caminho da 

REGISTROS HISTÓRICOS Manoel Lopes 
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Paz – RJ. 

Este documento relata algumas in-

formações sobre Henrique Landi 

Junior, um dos grandes nomes da 

Umbanda e que junto com outros 

grandes líderes umbandistas da 

época, fundam em 1952 o Primado 

de Umbanda. Neste documento é 

relatado algumas destas reuniões. 

Também incluímos nesta edição, 

algumas fotos do Primeiro Con-

gresso de Umbanda, que chegaram 

até nós pelo estimado Pai Arman-

do, juntamente com o documento 

citado acima. 

Para finalizar este texto pedimos a 

Pai Oxalá que abençoe a todos! 

Salve a Umbanda! 

REGISTROS HISTÓRICOS Manoel Lopes 
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Segue a transcrição de uma das fitas gra-

vadas em 1971, pela Sra. Lilia Ribeiro, di-

retora da TULEF (Tenda de Umbanda 

Luz, Esperança, Fraternidade – RJ)  

 

"A Umbanda tem progredido e vai pro-

gredir. É preciso haver sinceridade, ho-

nestidade e eu previno sempre aos com-

panheiros de muitos anos: a vil moeda 

vai prejudicar a Umbanda; médiuns que 

irão se vender e que serão, mais tarde, 

expulsos, como Jesus expulsou os vendi-

lhões do templo.  

O perigo do médium homem é a consu-

lente mulher; do médium mulher é o 

consulente homem. É preciso estar sem-

pre de prevenção, porque os próprios 

obsessores que procuram atacar as nos-

sas casas fazem com que toque alguma 

coisa no coração da mulher que fala ao 

pai de terreiro, como no coração do ho-

mem que fala à mãe de terreiro.  

É preciso haver muita moral para que a 

Umbanda progrida, seja forte e coesa. 

MENSAGEM DO CABOCLO DAS SETE ENCRUZILHADAS 
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Umbanda é humildade, amor e caridade – 

esta a nossa bandeira. 

Neste momento, meus irmãos, me rodei-

am diversos espíritos que trabalham na 

Umbanda do Brasil: Caboclos de Oxossi, 

de Ogum, de Xangô. Eu, porém, sou da fa-

lange de Oxossi, meu pai, e não vim por 

acaso, trouxe uma ordem, uma missão.  

Meus irmãos: sejam humildes, tenham 

amor no coração, amor de irmão para ir-

mão, porque vossas mediunidades ficarão 

mais puras, servindo aos espíritos superio-

res que venham a baixar entre vós; é preci-

so que os aparelhos estejam sempre lim-

pos, os instrumentos afinados com as vir-

tudes que Jesus pregou aqui na Terra, para 

que tenhamos boas comunicações e prote-

ção para aqueles que vêm em busca de so-

corro nas casas de Umbanda.  

Meus irmãos: meu aparelho já está velho, 

com 80 anos a fazer, mas começou antes 

dos 18. Posso dizer que o ajudei a casar, 

para que não estivesse a dar cabeçadas, 

para que fosse um médium aproveitável e 

que, pela sua mediunidade, eu pudesse 

implantar a nossa Umbanda.  

A maior parte dos que trabalham na Um-

banda, se não passaram por esta Tenda, 

passaram pelas que saíram desta Casa.  

Tenho uma coisa a vos pedir: se Jesus veio 

MENSAGEM DO CABOCLO DAS SETE ENCRUZILHADAS 
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ao planeta Terra na humildade de uma 

manjedoura, não foi por acaso.  

Assim o Pai determinou. Podia ter procu-

rado a casa de um potentado da época, 

mas foi escolher aquela que havia de ser 

sua mãe, este espírito que viria traçar à 

humanidade os passos para obter paz, 

saúde e felicidade.  

Que o nascimento de Jesus, a humildade 

que Ele baixou à Terra, sirvam de exem-

plos, iluminando os vossos espíritos, ti-

rando os escuros de maldade por pensa-

mento ou práticas; que Deus perdoe as 

maldades que possam ter sido pensadas, 

para que a paz possa reinar em vossos 

corações e nos vossos lares.  

Fechai os olhos para a casa do vizinho; 

fechai a boca para não murmurar contra 

quem quer que seja; não julgueis para 

não serdes julgados; acreditai em Deus e 

a paz entrará em vosso lar.  

É dos Evangelhos. Eu, meus irmãos, co-

mo o menor espírito que baixou à Terra, 

mas amigo de todos, numa concentração 

perfeita dos companheiros que me rodei-

am neste momento, peço que eles sintam 

a necessidade de cada um de vós e que, 

ao sairdes deste templo de caridade, en-

contreis os caminhos abertos, vossos en-

fermos melhorados e curados, e a saúde 

para sempre em vossa matéria.  

Com um voto de paz, saúde e felicidade, 

com humildade, amor e caridade, sou e 

sempre serei o humilde Caboclo das Sete 

Encruzilhadas". 

 

MENSAGEM DO CABOCLO DAS SETE ENCRUZILHADAS 
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HISTÓRIA DA UMBANDA — ESTATUTO  DA PRIMEIRA TENDA 
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Elisabete Lopes 

 

O MUNDO DAS ERVAS 
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DOM SEG TERC QUA QUI SEX SAB 

  1 2 3 4 5 

6 6 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

A força da natureza é o que sustenta a vida no planeta 

REINO DAS MATAS— FORÇA DO CONHECIMENTO 

CALENDÁRIO SETENÁRIO  - DEZEMBRO/2020 

Dezembro/2020 
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