EDITORIAL
Estimados leitores,
A revista deste mês apresenta textos muito interessantes
que nos fazem refletir sobre a vida humana e a Umbanda.
Quero destacar o texto elaborado pela Elizabeth Rodrigues que tem como título Profundo. É um texto intenso,
que aborda os mistérios do sétimo reino, também denominado de Reino das Almas, regido por pai Omulu, o mais
misterioso dos sete reinos. Neste trabalho Elizabeth apresenta conceitos importantes sobre o inconsciente e a loucura.
Como menciona no texto “... Estudando o Reino das Almas nos deparamos com qualidades que muito ouvimos
falar, mas pouco compreendemos, como “o inconsciente e
a loucura”. Longe de esgotar o assunto, deixo a sobre “O
Inconsciente, Transtorno Psicótico e Esquizofrenia”.
O Primado de Umbanda — nossa origem na Umbanda —
tem sua história registrada, de forma exemplar pelo Fernando, nas páginas desta revista.
Orixá Ogum, regente do primeiro reino, é lembrado pela
Walkyria.
Leandro navega, de forma primorosa, pelos mares da fé e
Mãe Bete, em sua coluna mensal, revela as propriedades
fitoterápicas do Boldo, uma erva consagrada a Oxalá.
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Exu também é lembrado por mim, no texto EXU GUARDIÃO DO TEMPLO.
Exu, Ogum, Omulu, Iemanjá e Oxalá são reverenciados
neste mês.
Desejamos a todos, uma boa leitura.
Saravá!

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 religião de Umbanda. Você inicia os cursos quando quiser e
assiste as aulas nos dias e horários que achar mais conveniente.
Visite o módulo de ensino a distância e comece a estudar
agora mesmo.
http://www.ead.mataverde.org

WEB TV
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

Durante o ano realizamos aqui no Instituto Mata Verde muitas 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

O PRIMADO DE UMBANDA

Fernando Ribeiro

A fundação do Primado de Umbanda ocorreu na
Cidade do Rio de Janeiro - Brasil, onde tem sede,
em 05 de outubro de 1952, como uma Organização
Federativa Nacional de caráter religioso e iniciático,
sem fins lucrativos, tendo por finalidade estimular o
estudo da religião de Umbanda e a difusão e defesa
dos seus reais ensinamentos. É responsável, também, pela formação sacerdotal e iniciática dos Comandantes Chefes de Terreiro das Instituições Federadas e Simpatizantes do Primado de Umbanda,
bem como, pela divulgação dos estudos e pesquisas atinentes a Tradição Umbandista.

que aqui vivem. Em âmbito religioso, conduz diversas tendas e terreiros de Umbanda, dentro de preceitos e regras fundamentais, trabalhando, inclusive, na formação de sacerdotes de Umbanda.
O Primado de Umbanda é uma organização dinâmica e atuante não só no movimento Umbandista,
mas também presente nos movimentos sociais, de
ajuda social e humanitária, sempre em defesa da
ecologia e do meio ambiente.

Visa congregar em seu seio as Instituições Umbandistas do Brasil, com vistas ao fortalecimento da
Umbanda e a maior união e entendimento entre
seus responsáveis e adeptos, procurando estabelecer, o quanto possível, maior uniformidade nos trabalhos espirituais e práticas do ritual, através de
normas e instruções, que são divulgadas pelo seu
órgão oficial, bem como através de publicações editadas periodicamente (livros, jornais e revistas), realização de curso de formação sacerdotal, palestras
e ainda através das giras de confraternização que
são realizadas anualmente de acordo com o calendário litúrgico da Instituição, todos os quartos domingos de cada mês, começando em março e terminando em outubro, com a realização da gira festiva de comemoração do aniversário de fundação da
organização, com a participação de todas as Instituições Umbandistas Federadas ao PRIMU, simpatizantes e adeptos da Religião.

Benjamin Gonçalves de Figueiredo e Félix Nascente Pinto

O Primado de Umbanda foi idealizado pelo Caboclo
Mirim e posto em prática pelo seu aparelho o saudoso médium C.C.T Benjamim Gonçalves Figueiredo, o “Primaz da Umbanda” e maior propagador e
defensor da religião no Brasil, que introduziu pela
primeira vez a Escola de Formação Iniciática do 1º
ao 7º Grau, usando a terminologia da língua
“Nheêngatú” da nossa Raça Raiz - a Raça Tupy para identificar os respectivos graus de evolução
espiritual, resgatando assim através da Escola do
Primado de Umbanda os fundamentos esotéricos
da Grande Lei de Umbanda.

Ainda dentro do seu programa de atuação, presta

No dia 28 de setembro de 1960, o Sr. Felix Nascente Pinto, fundou a sede do Primado de Umbanda
em São Paulo.
A organização tem como objetivo o aperfeiçoamento moral e cultural da criatura humana independente
de cor, raça, credo ou ideologia política e partidária.
Objetiva, também, lutar contra todo e qualquer tipo
de intolerância religiosa, uma vez que a Constituição Federal garante liberdade de religião à todos
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Festa de Iemanjá em Praia Grande/SP

Atualmente o Primado de Umbanda é comandado
pelo Primaz, Sr. José Ricardo de Souza Ribeiro e
pela Vice-Primaz, Sra. Darlene Gomes Ribeiro.

vários serviços às Instituições Umbandista independentes de serem ou não federadas, como assistência jurídica, fiscal, administrativa e organizacional
através de seus departamentos competentes.
Nos fundamentos básicos litúrgicos do Primado,
encontramos características herdadas pelo Núcleo
Mata Verde, tais como as ordenações iniciáticas, a
designação das entidades espirituais (graus que
vão de Bojámirim a Morubixaba), etc.

Hino do Primado de Umbanda

Avante, Soldados de Oxalá!

Desde sua fundação, o Primado de Umbanda foi
responsável pelos maiores encontros de Umbanda
no Rio de Janeiro, tendo como destaque a Grande
Gira de Confraternização, realizada no Maracanãzinho, em homenagem ao IV Centenário da Cidade
do Rio de Janeiro.

Por nossa Umbanda sempre havemos de lutar!
Nossos caboclos (nossos caboclos!) vêm descendo
de Aruanda,
Vem Saravá e abençoar o Primado de Umbanda
Unidos nós havemos de lutar!
Pra maior glória a nossa umbanda alcançar.
Meu Pai Oxóssi, meu Pai Xangô e o Guerreiro de
Aruanda
Iluminai, protegei, e guiai o Primado de Umbanda!

Fontes:
Grande Gira de Confraternização do Primado de Umbanda,
Maracanãzinho - RJ, 1965.

http://primadodeumbanda.blogspot.com/
Primado de Umbanda - Fundamentos Básicos Litúrgicos , por José Ricardo de Souza Ribeiro

Já em São Paulo, foi responsável pelas primeiras
festividades em homenagem à Iemanjá na cidade
de Praia Grande. Anualmente, no mês de dezembro
a festa se repete, sendo que o bairro foi batizado
com o nome de Vila Mirim (em homenagem ao Caboclo Mirim) e na orla dessa praia, que possui extensão de 2 quilômetros, existe uma estátua em homenagem a Iemanjá.

mLopes eBooks - www.saravaumbanda.cjb.net
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PROFUNDO

Elizabeth Rodrigues

Tempo para tudo

dos espíritos, da mediunidade, o mundo mental
e emocional do ser. O Reino das Almas, regido
pelo Orixá Omulu se apresentou, para mim, como Sr. Do Tempo, do ciclo Vida – Morte – Vida.
Estudando o Reino das Almas nos deparamos
com qualidades que muito ouvimos falar, mas
pouco compreendemos, como “o inconsciente e
a loucura”. Longe de esgotar o assunto, deixo a
sobre “O Inconsciente, Transtorno Psicótico e
Esquizofrenia”.
O Inconsciente: Do ponto de vista psicológico,
o inconsciente é o conjunto de processos
(pensamento, emoção, sentimento, desejo,
trauma) que agem sobre a conduta, mas escapam à consciência.

Tudo tem seu tempo determinado,
e há tempo para todo propósito debaixo do céu:
há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo
de plantar, e tempo de arrancar o que se
plantou; tempo de matar, e tempo de curar;

tempo de derribar, e tempo de edificar;
tempo de chorar, e tempo de rir;
tempo de prantear, e tempo de
saltar de alegria; tempo de espalhar
pedras, e tempo de ajuntar pedras;
tempo de abraçar, e tempo de afastar-se;
tempo de buscar, e tempo de perder;
tempo de guardar, e tempo de deitar fora;
É qualquer processo mental cujo funcionamento pode ser deduzido do comportamento de
uma pessoa, mas ao qual essa pessoa continua estranha, sendo incapaz de o examinar e
relatar. Para Sigmund Freud, o inconsciente é a
verdadeira realidade psíquica; em sua natureza
mais íntima, é tão desconhecido de nós quanto
a realidade do mundo externo e é tão incompletamente apresentado pelos dados da consciência quanto o mundo externo pelas comunicações de nossos órgãos sensoriais.

tempo de rasgar, e tempo de coser;
tempo de estar calado, e tempo de
falar; tempo de amar, e tempo de aborrecer;
tempo de guerra, e tempo de paz.
(Eclesiastes 3: 1 a 12)

Abordar esse Reino Sagrado, não foi tarefa fácil devido o grau de abrangência. Esse Reino
abraça todos os outros Reinos e mais, o mundo

O que acontece às experiências que não obtêm
a aceitação do ego? – Não desaparecem da
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psique porque nada do que foi experimentado
deixa de existir. Ficam pelo contrário, armazenados no que Carl G. Jung denominou inconsciente pessoal. Este nível da mente é contíguo
ao ego. É o receptáculo que contém todas as
atividades psíquicas e os conteúdos (os complexos) que não se harmonizam com a individuação ou função consciente. Ou foram experiências conscientes, mas reprimidas, muito dolorosas ou não foram importantes. Esses conteúdos têm fácil acesso à consciência quando surge a necessidade. Nomes de pessoas, por
exemplo, conhecimento armazenado, sonhos
(o inconsciente pessoal desempenha um papel
importante na produção dos sonhos).

diferencia do coletivo pelo fato de sua existência não depender da experiência pessoal. O
inconsciente pessoal compõe-se de conteúdos
que foram em certo momento conscientes, ao
passo que os conteúdos do inconsciente coletivo jamais o foram no período de vida de um indivíduo. O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes, imagens primordiais,
para Jung. Primordial significa primeiro ou original; por conseguinte, uma imagem primordial
diz respeito ao desenvolvimento mais primitivo
da psique. O homem herda tais imagens do
passado ancestral, passado que inclui todos os
antecessores humanos, bem como os antecessores pré-humanos ou animais. Estas imagens
étnicas não são herdadas no sentido de uma
pessoa lembrar-se delas conscientemente, ou
de ter visões como as dos antepassados. São
antes predisposições ou potencialidades no experimentar e no responder ao mundo tal como
os antepassados.

A genética descartou a transmissão cromossômica, encarregada dos caracteres adquiridos.
Esse inconsciente coletivo seria, então, o registro mnemônico das reencarnações anteriores
de cada ser, que se perde na sua própria historiografia, afirma a psicologia transpessoal (a
quarta força). À medida que o ser se conscientiza da sua realidade, transfere-se de níveis e
patamares da percepção psicológica, para
aprofundar buscas e sentir o apelo das possíveis realizações. Fase a fase, identificando-se
com os seus conteúdos psíquicos, a visão dos
objetivos íntimos se lhe agiganta e cada conquista faculta-lhe um elenco de entendimentos
que fascinam, motivando-o ao avanço e à autopenetração profunda humanizando-se mais e
mais. Conquista valores e sentimentos nobres
como a sabedoria. A sabedoria resulta da união
do conhecimento com o amor, cujos valores
tornam o ser tranquilo, não insensível; afetuoso, não apaixonado. A visão de humanidade
alarga-se e o sentimento de amor desindividualiza-se, para sentir uma imensa gratidão pelos
que passaram antes, aqueles que prepararam
a senda que ele percorreu; a complacência
desperta, amplia-se a capacidade de auxílio, e
o afeto se agiganta, até alcançar níveis do in-

Para Carl G. Jung além do inconsciente individual, existem conteúdos coletivamente inconscientes/inconsciente coletivo. Para ele
existem outros conteúdos que representam a
possibilidade herdada do funcionamento psíquico, ou seja, da estrutura cerebral herdada. São
os motivos e imagens primordiais, as conexões
mitológicas que a todo momento podem reaparecer. A mente, por intermédio de seu correspondente físico, o cérebro, herda as características que determinam de que maneira uma pessoa reagirá às experiências da vida, chegando
até a determinar que tipos de experiências terá.
A mente do homem é prefigurada (supor antecipadamente) pela evolução. Desta maneira, o
indivíduo está preso ao passado, não somente
ao passado de sua infância, mas também, o
que é ainda mais importante, ao passado da
espécie, e, antes disso, à longa cadeia da evolução orgânica. Esta colocação da psique dentro do processo evolutivo constitui a suprema
realização de Jung. O inconsciente pessoal se
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consciente profundo, que é depósito das experiências do Espírito, do eu superior, da realidade única da vida física, da causalidade existencial. Assim lentamente o indivíduo deixa todos os apegos – remanescentes do ego, todos
os desejos – remanescentes do ego, todas as
reações – persistência dominadora do ego. Liberta-se.

tissocial.
Os psicóticos, pelo bloqueio da funcionalidade
mental, são doentes das estruturas básicas do
eu. Nas psicoses existirão os grandes desvios
mentais com perda da realidade e sem capacidade de direcionamento próprio. Alguns não se
consideram doentes e vão externando conduta
excêntrica, podendo alcançar certos graus de
periculosidade.

Considera-se o subconsciente como parte do
inconsciente pessoal, que pode aflorar à consciência, com os seus conteúdos (pensamentos,
emoções, sentimentos, traumas, desejos), alterando o comportamento do indivíduo. Ele é o
arquivo próximo das experiências, portanto, automático, destituído de raciocínio, estático,
mantendo fortes vinculações com a personalidade do ser. É ele que se manifesta nos sonhos, nos distúrbios neuróticos, nos lapsos
orais e de escritas, os atos falhos, responsável
também pela conduta moral e social. Os pensamentos e atos, logo após arquivados no subconsciente, programam as atitudes das pessoas. Assim, quando se toma conhecimento de tal
possibilidade, elege-se quais aqueles que devem ser acionados, no campo moral e social,
para organizar ou reprogramar a existência.

As doenças mentais, genericamente classificadas como psicoses, apresentam uma grande
dificuldade de classificação.
Esquizofrenia: A condição humana não é linear e racional como queremos crer, em vez disso, ela se dá na convivência entre aspectos lógico-racionais e a dimensão subjetiva e atemporal do mundo mental.

Transtornos psicóticos caracterizam-se pela
perda do juízo de realidade e prejuízo do funcionamento mental, manifestado por delírios, alucinações, confusão e prejuízo da memória.

O balanço entre esses aspectos e dimensões
permite que mantenhamos determinada
“sanidade mental” que possibilita um mundo
mental rico e que exerçamos nossos papéis sociais com criatividade. Quando certas dimensões do mundo mental ganham preponderância
e subjugam a racionalidade limitando a subjetividade, entramos no campo da loucura. A experiência de enlouquecer é extremamente complexa e de difícil acesso tanto para quem a vivencia quanto para quem a acompanha de fora.

O termo psicótico tornou-se sinônimo de grave
limitação no funcionamento social e pessoal,
caracterizado por retraimento social e incapacidade para desempenhar os papéis profissionais
e domésticos habituais. As psicoses representam os mais severos quadros das doenças
mentais, com multiplicidade sintomática, quase
sempre associadas em
complicações psicológicas,
de modo a traduzir graves
e profundas lesões psíquicas. O psicótico não deve
ser confundido com psicopata, antiga denominação
dos indivíduos com transtorno de personalidade an-

Segundo Eugênio Bleuler, psiquiatra suíço
(1857-1939), o esquizofrênico não tem destruída, conforme se pensava antes, a afetividade,
nem os sentimentos; somente que estes sofrem
dificuldade para ser exteriorizados, em razão
dos profundos conflitos conscienciais que são
resíduos das culpas passadas.
Rigidez, desagregação do pensamento, ideias
delirantes, incoerência são algumas alterações
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e os relacionamentos apresentam para ela. As
percepções dos sentidos apresentam uma realidade completamente diferente. Os odores e
gostos dos alimentos mudam, são alucinações
olfativas e gustativas. Os sons são percebidos
de forma mais intensa, até que começa a ouvir
vozes que são uma mistura de emoções e pensamentos com percepções auditivas, batidas
nas paredes. Ao mesmo tempo em que as alucinações auditivas vão tomando forma, as alucinações visuais surgem, como sombras e presença de pessoas. Os detalhes visuais ganham
importância, formas que ganham novo sentido,
óvnis, bichos nas paredes, etc. Os delírios de
referência, de grandeza e culpa, por exemplo,
também passam a fazer parte da vida do portador. O comportamento muda, fazendo sentido
só para ele. Essa fase da esquizofrenia é tecnicamente conhecida como episódio psicótico
agudo. As vivências internas na crise são tão
reais, assustadoras e profundas que podem levar muito tempo para serem compreendidas,
podem causar desajuste social e a perda de
auto-estima, ambos difíceis de serem superados.

do comportamento esquizofrênico, originadas
nos recessos do Espírito que, mediante a aparelhagem fragmentada, se expressa em descontrole, avançado para a demência, passando
antes pela fase das alucinações, quando reencontra seus perseguidores espirituais.
A pessoa que tem predisposição para a doença
(esquizofrenia) tem maior vulnerabilidade ao
estresse e às decepções ante a vida, e quando
elas acontecem são os elementos que disparam o processo que desencadeia os sintomas
da esquizofrenia. Antes do surgimento dos sintomas da esquizofrenia há um período que chamamos de pródromos, sinais; gradativamente a
pessoa vai mudando a maneira de perceber o
mundo a sua volta e o relacionamento com os
outros, o isolamento, a dificuldade de dividir
com as pessoas próximas as dificuldades, a
desconfiança. As pessoas, as cores, das coisas
e os lugares, assim como os sons que escuta,
são sentidos com intensidade maior. É importante lembrar que essas alterações na percepção e no comportamento não são devidas ao
jeito de ser da pessoa, elas não estão sob controle. As alterações estão acontecendo e a pessoa se vê envolvida na situação. Essas mudanças estão relacionadas ao desequilíbrio nas
substâncias químicas que são responsáveis
pela transmissão de informação no cérebro,
chamadas de neurotransmissores.

“O retraimento nas relações sociais é um dos
fatores que alimentam o estigma em relação à
doença, porque a distância favorece a manutenção de preconceitos, que são uma visão negativa e pré-concebida das pessoas”.

Atotô Pai Omulu, Atotô,
Cuida de seus filhos.
Bibliografia:
Introdução À Psicologia Junguiana (Calvin S. Hall e Vernon J.
Nordby).
Auto Descobrimento, Uma Busca Interior (Divaldo P. Franco,
psicografia de Joanna de Ângelis).

A pessoa vive um conflito interior; ela mesma
não tem clareza do que está se passando. As
percepções ficam muito diferentes e os pensamentos são marcados por uma visão distorcida
do que acontece ao redor do portador da doença. A pessoa não tem noção do que está acontecendo e nem recursos internos para lidar com
as percepções e impressões que as situações

Transtornos Mentais (Suely C. Shubert).
Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais (Divaldo P. Franco, organizador Washington L. Nogueira
Fernandes).
Entre a Razão e a Ilusão, Desmistificando a loucura (Jorge
Cândido de Assis, Cecília Cruz Villares, Rodrigo Affonseca
Bressan).
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OGUM, O IRMÃO DE EXU

Walkyria Ribeiro

cultura e da tecnologia. Odudua, foi o rei fundador da cidade de Ifé, e Ogum, então, assume o
título de rei regente da cidade quando seu pai
perde momentaneamente a visão.
O arquétipo de Ogum, segundo Pierre Verger,
é o das pessoas fortes, aguerridas e impulsivas, incapazes de perdoar as ofensas de que
foram vítimas. Das pessoas que perseguem
energicamente seus objetivos e não se desencorajam facilmente. A pessoas deste arquétipo
são aquelas, que, nos momentos difíceis, triunfam onde qualquer outro teria abandonado o
combate e perdido toda a esperança, também
possuem um humor mutável, passando de furiosos acessos de raiva ao mais tranquilo dos
comportamentos. Considerando também, o arquétipo das pessoas impetuosas e arrogantes,
daquelas que se arriscam a melindrar os outros
por uma certa falta de discrição quando lhe
prestam serviços, mas que, devido à sinceridade e franqueza de suas intenções, tornam-se
difíceis de serem odiadas.

Em algumas outras mitologias, Ogum é conhecido no culto de Nação (Candomblé) como o
orixá ferreiro. Ele é irmão de Exu, com quem é
considerado o dono de todos os caminhos e
encruzilhadas, e identificado no jogo do merindilogun pelos odus etaogunda, odi e obeogunda, representado materialmente e imaterial
através do assentamento sagrado denominado
igba ogun.

Exatamente devido a este contexto, é claramente compreensível a popularidade de Ogum.
Existem correntes de estudos que mencionam
que Ogum tenha sido a primeira divindade cultuada pelos iorubás na África Ocidental e que,
era um dos deuses em que os escravos africanos recorriam. Aqueles que são seguidores de
Ogum, podem jurar a verdade em tribunais
"beijando" um pedaço de ferro ou metal, enquanto que os motoristas carregam um amuleto
de Ogum para evitar acidentes de trânsito.

Enquanto que, na Santeria, é um dos quatro
orixás guerreiros, representando o solitário hostil que vaga pelos caminhos e ainda, é o dono
dos montes junto com Oxóssi e dos caminhos,
este último junto com Eleguá. (Eleguá, que significa príncipe mensageiro, é o dono dos caminhos e do destino, o que abre ou fecha o caminho para a felicidade e é muito travesso.)

No website Umbanda do Brasil, consta que a
vibração original de Ogum significa “o fogo da
salvação ou da glória”, pois Ogum é entendido
como o “mediador”, o “controlador dos choques
cármicos, o “guerreiro cósmico” e o
“pacificador”, ou seja, aquele que conclama a
todos com seus clarins. Diz-se que, Ogum direcionou os filhos errantes do Universo, para o
planeta Terra, onde alcançariam a evolução para retornarem às suas Pátrias Siderais. Ogum é
o grande condutor do exército de almas, as

Na religião iorubá, é citado como o primeiro orixá a descer ao reino de Ilê-Aiê (Terra), com o
objetivo de encontrar uma habitação adequada
para a futura vida humana e, consequentemente, recebe o nome de Oriki ou Osin Imole, que
significa o "primeiro orixá a vir para a Terra."
Foi provavelmente a primeira divindade cultuada pelos iorubás.
Ogum era o filho mais velho de Odudua e era
considerado senhor do ferro, da guerra, da agri8

quais se submetem ao
seu poder para conseguirem ascender aos
planos mais elevados da
vida. Essa é a função
cármica de Ogum, o
qual é considerando
também, o orixá das demandas.

manifestar utilizando a nomenclatura de OGUM
SETE ESPADAS, OGUM SETE LANÇAS,
OGUM SETE ESCUDOS e outros.
Na magia umbandista, podemos ampliar a ação
da energia do Reino do Fogo, utilizando, por
exemplo, uma vela na cor vermelha. Estão ligados ao calor, energia, violência, destruição, iniciativa, liderança etc.…”
Não é à toa, que até em um ponto cantado,
Ogum seja relacionado a demanda:

Ogum é o guerreiro da
Umbanda, o batalhador,
o vencedor das demandas de fé, das incongruências do sentimento. Ogum, é aquele que
neutraliza as iniquidades e os conflitos cármicos. É a divindade que protege os guerreiros.

“Se meu Pai é Ogum,
Vencedor de demanda,
Ele vem de Aruanda, pra salvar filhos de Umbanda.

Ogum, também age combatendo os marginais
do astral, através da manipulação sábia de
energias oriundas de seu planeta afim, as quais
são usadas para neutralizar as correntes originárias do submundo astral. Ele também comanda os Senhores dos Entrecruzamentos Vibratórios, os quais, lhe servem como “batedores”,
abrindo e desobstruindo os caminhos por onde
Ogum passar. Os espíritos que representam
Ogum, trabalham muito na magia positiva, com
os elementares ígneos e hídricos pela corrente
eletromagnética do Planeta Marte. Grafia de
Ogum:

Ogum, Ogum Iara.
Ogum, Ogum Iara.
Salve os campos de batalha.

Salve a Sereia do Mar.
Ogum, Ogum Iara...”
Fonte:

Os elementais e a hierarquia de Ogum o reino do
fogo - Manoel Lopes. Website Umbanda do Brasil e
Wikipédia. Imagens de Ogum: Roblox

Na fonética, a palavra Ogum corresponde a
AGAUM, IGAUM, AGOM, IGOM ou IGUM.
Igum é o Agni dos hindus, é a palavra de evocação sagrada “AUM (Ôm) Um, a qual está
contida na palavra Umbanda. AG ou IG = fogo
e UM, AUM (OM) – Inovação, Glória, Salvação.
No Núcleo de Estudos Mata Verde, segundo a
Liturgia dos Sete Reinos Sagrados, o reino número um que é o Reino do Fogo, é aquele que
dá o início a toda a criação, é a energia do fogo, a força ígnea. Conforme o dirigente e escritor Manoel Lopes, as qualidades ligadas ao
Reino do Fogo, são aquelas sob o domínio de,
por exemplo, um OGUM SETE ESPADAS, e
também as entidades espirituais ligadas diretamente às qualidades deste reino, podem se
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NAVEGANDO PELOS MARES DA FÉ

Leandro Perez Freire

Um homem seguia com seu barco
pelos mares do desconhecido. Seu
coração pulsava diante das incertezas. Não sabia o que lhe esperava, mas navegava na imensidão do
mar que o rodeava, que o acompanhava, que o levava.

Me perdi em vários deles,

O sol se despedia, já lá longe, na
parte mais distante que os seus
olhos podiam ver. Na medida que
ele ia, de forma silenciosa, a noite
surgia e passava a lhe envolver.
Junto dela, a lua, que se fazia presente lá no céu. Ela brilhava, iluminando o seu caminho e lhe inspirando a pensar.

Nesse mar sou tão pequeno,

Errei, acertei,
Tentei...
Tudo isso é quem eu sou,
Foi assim que me formei.

Tão pequeno nesse mar,
Mas meu coração agora cresce,
Enquanto estou a lhe falar,
Ó Senhora!
Mãe das águas.
Sei que escuta meus versos,

— Como é grande esse mundo de meu Deus. Eu
me sinto tão pequeno aqui. Eu e meu barquinho.
Nós dois, seguindo até onde o destino nos levar.

porque são sinceros,
porque eles vêm de minh'alma.
Eu lhe peço,

As águas do mar se mexiam, e também à pequena embarcação. Era um balançar suave que lhe
trazia lembranças. Memórias dos tempos que se
foram, das aventuras de criança, dos almoços em
família, das conquistas e dos tropeços. Dos risos
e dos choros, dos cantos e dos lamentos.

Guia meu barco,
direciona meu passo.
Não sei para onde ir
Por onde navegar.

— Tanta coisa se passou nas águas que ficaram
para trás. Que saudade que dá — disse ele —
que aperto no peito. Tenho até vontade de chorar.

O futuro é tão misterioso,
quanto as profundezas do mar..."
O homem parou por um tempo e ficou a pensar...
Olhou à sua volta até que se deu conta. Abriu um
singelo sorriso e feliz, seguiu a lhe falar.

Ele falava com a voz baixa. Era o som dos pensamentos. Dizia enquanto olhava para o mar. Ele
falava com ela. Com a moça que ele não podia
ver, mas sabia que estava lá. Sentia através da
sua fé. Sentado, dentro de seu pequeno barco,
companheiro inseparável, ele se pôs a recitar.
Suave tal qual o sopro do vento, que levava os
seus sentimentos, como flores, para o fundo do
mar. Versos simples, ditos de coração.

" Como posso temer,
se comigo sempre está?
Em minhas orações,
no meu jeito de olhar
Na fé que carrego em meu peito
Na esperança de meu caminhar.

" Às vezes sinto medo

Diante deste mar

outras, saudade.

e da lua a iluminar

Já conheci o amor

Eu lhe agradeço minha mãe.

E também a amizade.

Odoyá Iemanjá.

Já trilhei muitos caminhos
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EXU GUARDIÃO DO TEMPLO

Manoel Lopes

Exu é uma linha de trabalho
bastante complexa e polêmica,
e devido à falta de informações e preconceitos que foram
se formando durantes os anos,
desperta muita curiosidade entre os umbandistas e demais
estudiosos da Umbanda.

em trabalho bem definido dentro da religião
de Umbanda

Na doutrina seguida pelo Núcleo Mata Verde, estudamos e
também trabalhamos com a
linha dos Exus.

Hoje quero iniciar esta série de textos com um
mito de Oxalá e Exu.
Este mito pode ser encontrado no livro “Mitologia
dos Orixás” de Reginaldo Prandi, às fls. 40.
Segue abaixo o mito na íntegra.
Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas.

No Núcleo Mata Verde chamamos os Exus de
Guardiões.

Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio, não tinha profissão, nem artes, nem missão.

Fazemos logo de início um alerta: É muito importante não misturarmos os conceitos da Umbanda,
com os conceitos do Candomblé e nem da Quimbanda.

Exu vagabundeava pelo mundo sem paradeiro.
Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Ia
à casa de Oxalá todos os dias.

Iniciamos, portanto nosso estudo com algumas
premissas:

Existem visões totalmente diferentes entre
os cultos de Umbanda, Quimbanda e Candomblé.

3)

Muito diferente é o conceito de Exu, espírito
trabalhador da Umbanda e da Quimbanda,
do Exu Orixá.

4)

Na Umbanda trabalhamos com a linha de
Exu, ou seja, espíritos que atuam e possu-

Exu na Quimbanda tem um papel bem diferente do Exu na Umbanda.

Iremos aos poucos elucidando cada uma das
questões apresentadas acima.

Iremos apresentar a visão doutrinária do Núcleo
Mata Verde, iremos aos poucos conhecer a atuação dos Exus nos Sete Reinos Sagrados.

2)

6)

Neste caso estamos nos referindo a outro tipo de
culto, diferente da Umbanda e que não segue a
lei da Umbanda, um culto onde não existem
“limites” morais para os “trabalhos espirituais” realizados.

Pretendemos iniciar uma série de textos doutrinários sobre estes incansáveis trabalhadores que
atuam na Umbanda.

Exu na doutrina seguida pelo Núcleo Mata
Verde é considerado um Guardião.

Exu no Candomblé é um Orixá, idêntico aos
demais orixás, irmão de Ogum e Oxóssi.
Podem ser entendidos como forças universais.

Para nós tanto faz chamarmos de Kimbanda ou
Quimbanda.

Para aqueles que quiserem se
aprofundar mais com o tema
recomendamos o curso à distância “Exu o Guardião do
Templo” que se encontra disponível na plataforma EAD do
Núcleo Mata Verde – www.ead.mataverde.org

1)

5)

Na casa de Oxalá, exu se distraia, vendo o velho
fabricando os seres humanos.
Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá,
mas ali ficavam pouco.
Quatro dias, oito dias, e nada aprendiam. Traziam
oferendas, viam o velho orixá, apreciavam sua
obra e partiam.
Exu ficou na casa de Oxalá dezesseis anos. Exu
prestava muita atenção na modelagem e aprendeu como Oxalá fabricava as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens, as mãos, os
pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres. Du-
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rante dezesseis anos ali ficou ajudando o velho
orixá. Exu não perguntava. Exu observava. Exu
prestava atenção. Exu aprendeu tudo. Um dia
Oxalá disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada por onde passavam os que vinham à sua casa. Para fica ali e não deixar passar quem não
trouxesse uma oferenda a Oxalá. Cada vez mais
havia mais humanos para Oxalá fazer. Oxalá não
queria perder tempo recolhendo os presentes que
todos lhe ofereciam. Oxalá nem tinha tempo para
as visitas.

dores da espiritualidade, chamamos estes exus
de Exus de Lei.

Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar
Oxalá.

“Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá.

Exu coletava os ebós para Oxalá. Exu recebia as
oferendas e as entregava a Oxalá. Exu fazia bem
o seu trabalho e Oxalá
decidiu recompensá-lo.

Na casa de Oxalá, exu se distraia, vendo o velho
fabricando os seres humanos.”

Nem sempre estes espíritos foram Exus de Lei,
existiu uma época em que eram espíritos que estavam perdidos, sem nenhum compromisso com
o bem, com a lei divina, com a evolução e com a
espiritualidade. É isso o que diz este trecho “Exu
vagabundeava pelo mundo sem paradeiro, Exu
não tinha missão”.
Vamos continuar com a leitura:

Ia à casa de Oxalá todos os dias.

Aqui vamos, por analogia, chamar de Casa de
Oxalá o Terreiro de Umbanda.

Assim, quem viesse à
casa de Oxalá, teria que
pagar também alguma
coisa a Exu.

Todos sabem que praticamente não existe Terreiro de Umbanda que
não tenha no alto, em
cima do Congá uma imagem de Oxalá.

Quem estivesse voltando da casa de Oxalá,
também pagaria alguma
coisa a Exu.
Exu mantinha-se sempre a postos guardando a casa de Oxalá.

Oxalá na Umbanda é
sincretizado com Jesus, e com certeza é o principal orixá cultuado na Umbanda.

Armado de um ogó, poderoso porrete, afastava
os indesejáveis e punia quem tentasse burlar sua
vigilância. Exu trabalhava demais e fez ali sua
casa, ali na encruzilhada. Ganhou uma rendosa
profissão, ganhou seu lugar, sua casa. Exu ficou
rico e poderoso. Ninguém pode mais passar pela
encruzilhada sem pagar alguma coisa a Exu.

Podemos afirmar que todo Terreiro de Umbanda
é considerado uma Casa de Oxalá, uma casa de
caridade, de bênçãos, de amor e espiritualidade.
Voltando ao texto do mito, entendemos então que
estes espíritos que vagavam pelo mundo, sem
rumo, se aproximaram do Terreiro de Umbanda,
e aqui podemos estender o conceito de Terreiro
para a própria Umbanda.

Vamos reinterpretar este mito, através de uma
visão umbandista. Naturalmente que iremos nos
referir a linha dos Exus, espíritos e não ao Orixá
Exu da Nação. Iremos destacar alguns trechos do
mito acima apresentado:

Estes espíritos vieram para a Umbanda, e passaram a observar o que se fazia dentro dos Terreiros.

“Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não
tinha rio, não tinha profissão, nem artes, nem missão.

Continuando a leitura do texto:

“Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá,
mas ali ficavam pouco.

Exu vagabundeava pelo mundo sem paradeiro.”

Quatro dias, oito dias, e nada aprendiam. Traziam
oferendas, viam o velho orixá, apreciavam sua
obra e partiam.

Entendemos que todos os Exus que trabalham
em Terreiros de Umbanda, possuem compromissos sérios com a lei da Umbanda. São trabalha-
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Exu ficou na casa de Oxalá dezesseis anos. Exu
prestava muita atenção na modelagem e aprendeu como Oxalá fabricava as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens, as mãos, os
pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres.”
Muito são os espíritos que se aproximam dos Terreiros de Umbanda, se aproximam da Lei de Umbanda, mas nada aprendem e se afastam. Continuam a vagar sem rumo pelo espaço. Exu por
sua vez continuou no Terreiro, observou, prestou
atenção, teve paciência, estudou, aprendeu com
o Mestre Oxalá.

os grandes trabalhadores da Umbanda e passaram a ter um papel muito importante na Umbanda. Finaliza o mito afirmando que Exu ficou sendo
o responsável por todas as encruzilhadas. Finalizamos este primeiro texto destacando algumas
características importantes do Exu de Lei, o
Guardião da Umbanda:
1)

Um dia foi um espírito sem rumo, que provavelmente trabalhava negativamente, ou era
dominado por espíritos negativos.

2)

Em um determinado momento se aproximaram da Lei da Umbanda e mudaram sua
forma de pensar e agir, de “vagabundos”
passaram a ser os maiores trabalhadores.

3)

Foi designado a estes espíritos a função de
tomarem conta da Casa de Oxalá, ou seja,
tomarem conta do Terreiro de Umbanda, da
Lei de Umbanda.

4)

São espíritos fortes, e quando necessário,
podem usar de meios duros para afastarem
e punirem os indesejáveis.

5)

São os espíritos responsáveis por todas as
encruzilhadas.

“Exu não perguntava.
Exu observava.
Exu prestava atenção.
Exu aprendeu tudo.
Um dia Oxalá disse a Exu para ir postar-se na
encruzilhada por onde passavam os que vinham
à sua casa.”
Estes espíritos que ficaram, que observavam, que
estudavam, que prestavam atenção e que adquiriram o conhecimento maior, ficaram nos Terreiros.

Encerramos aqui, esta rápida reflexão sobre o
Guardião Exu.

Foi então lhes dado a missão de cuidarem das
encruzilhadas, por onde passavam todas as pessoas que se dirigiam a Casa de Oxalá.
São as tronqueiras existentes em todos os Terreiros e que ficam exatamente na entrada do Terreiro, lugar por onde deve passar todos os que entram e todos os que saem.

“Exu mantinha-se sempre a postos guardando a
casa de Oxalá.
Armado de um ogó, poderoso porrete, afastava
os indesejáveis e punia quem tentasse burlar sua
vigilância.”
Aqui verificamos qual a função do Exu da Umbanda, que é a da proteção ao Terreiro, a Casa de
Oxalá. São os Exus os Guardiões do Templo, os
Guardiões da Lei da Umbanda.

Saravá Exu das Sete Encruzilhadas!

“Exu trabalhava demais e fez ali sua casa, ali na
encruzilhada. Ganhou uma rendosa profissão,
ganhou seu lugar, sua casa. Exu ficou rico e poderoso. Ninguém pode mais passar pela encruzilhada sem pagar alguma coisa a Exu.”

Saravá Umbanda!

Verifica-se no texto que os Exus passaram a ser
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MUNDO DAS ERVAS

Elisabete Lopes

BOLDO

O Peumus Boldus é uma planta sempre verde, pertencente à família das Monimiáceas, originária do Chile.

E os benefícios fitoterápicos das folhas de boldo são
conhecidos e aproveitados por várias culturas indígenas, não só a brasileira, mas toda população indígena
sul-americana, em especial os que habitavam os Andes
Chilenos.

Belo arbusto que pode atingir alturas entre seis a oito
metros.
As suas folhas são aromáticas, oval – elípticas, cobertas por pelos verrucosos, que as tornam ásperas ao
tato. Seu perfume lembra a da hortelã e da melissa.

Somente com a associação da sabedoria indígena africana foi que se descobriu que o banho de boldo é excelente para o ser humano em vários sentidos, e que deve ser tomado por todos.

Existem dois tipos de boldo, o brasileiro é um pequeno
arbusto, e o boldo do Chile que é uma árvore maior.
Ele é uma planta medicinal, conhecida como Boldo do
Chile, Boldo afragans ou Boldo verdadeiro, muito utilizada como remédio caseiro para o fígado.

Por possuir um gosto amargo e seu chá se mostra eficiente para limpar o estômago, e o banho é importante
para ser utilizado para proteção e para energização e
limpeza.

Para que serve e benefícios: má digestão, problemas
no fígado, litíase biliar, gota, obstipação, cistite, flatulência, dor de cabeça, suores, frio, limpeza do sangue,
gases intestinais, vesícula biliar

O banho de boldo também pode ser tomado em casos
de problemas físicos, tais como: dor na coluna, dores
de cabeça, insônia, calafrios, entre outros tipos de enfermidades.

O chá do boldo não emagrece, mas pode desinchar a
barriga porque ajuda combater os gases, deixando a
barriga mais lisa.

Enfim, o boldo é uma planta muito utilizada nos tratamentos medicinais naturais, pois tem ação anti–séptica,
diurética, anestésica, antibacteriana, anti-inflamatória,
antioxidante, antiespasmódica, desintoxicante, depurativa, estimulante, vermífuga, sedativa e tônica.

O chá de boldo é excelente para o funcionamento do
fígado, útil depois de um dia de exageros, excesso de
álcool ou alimentos gordurosos, pois contém uma substância chamada lactona, que auxilia na digestão das
gorduras ingeridas.

Já em termos espirituais e místicos, o banho de boldo
tem o poder de desobstruir a glândula pineal, também
conhecida como o terceiro olho.

Chá de boldo - Modo de fazer:

Alguns espiritualistas acreditam que a glândula pineal
seja um portal entre o corpo e espirito, e por essa razão, o boldo é tão indicado para curas espirituais, entre
ela os principais :tratar quebrantes, afastar a inveja e o
mau olhado, e principalmente, a proteção em torno de
si.

As partes utilizadas são suas folhas. Adicionar uma colher de folhas de boldo secas em 150 ml de água fervente. Deixar descansar por 10 minutos e tomar morno
de 2 a 3 vezes ao dia, especialmente antes e depois
das refeições.

O boldo tem o poder de fortalecer nossa intuição, que é
ótimo, assim podemos ficar mais atentos aos sinais que
recebemos.

Beber o chá até 4 vezes ao dia ou, de acordo com recomendação médica.
Contraindicações e efeitos colaterais:

O boldo também é muito conhecido com o nome de
tapete de Oxalá não é por acaso. Essa erva é poderosa
magnetizadora e fortalecedora do chacra coronal, pois,
anima, aquece o espirito e traz confiança para as práticas religiosas mediúnicas.

Existência de alguma obstrução da vesícula biliar, gravidez, irritação gastrointestinal, náuseas, vômitos, hepatite aguda ou pancreatite.
O boldo sempre foi utilizado no Brasil proveniente da
cultura indígena, que faz proveito da planta em virtude
de suas maravilhosas propriedades que atuam diretamente tanto no corpo físico quanto no espiritual.

No Núcleo Mata Verde, consideramos que essa erva
tem a força “Abá Pyatã”, a qual faz parte do sexto reino,
que é o reino da humanidade, regido por Oxalá.
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O QUE VEM POR AÍ...
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