EDITORIAL
A revista deste mês é especial.
Ela registra a comemoração dos 15 anos do Núcleo Mata
Verde e também homenageia aqueles que são nossos
padrinhos espirituais — A linha de Cosme e Damião.
Normalmente, como fazem todos os terreiros, escolhemos
uma data próxima a vinte e sete de setembro e fazemos
uma grande festa em homenagem a estes espíritos iluminados.
O Terreiro fica lotado, muitas crianças, doces e principalmente muita alegria.
Infelizmente este ano, devido à pandemia, não pudemos
fazer aquilo que mais gostamos, não pudemos reunir as
pessoas e sentir a alegria tomar conta do Núcleo Mata
Verde.
Mas a data não passou em branco, fizemos uma reunião
especial no programa Paltalk, uma reunião dedicada a
linha de Cosme e Damião.
Oramos, cantamos e tivemos o prazer de aprender com
Pai Silvio, Mãe Graça e nosso querido irmão João Luiz
Carneiro, que fizeram apresentações sobre Cosme e Damião.
No Núcleo Mata Verde fizemos uma singela oferenda, feita
de coração a todos as crianças trabalhadoras do Núcleo –
a foto de capa é da oferenda.
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Também colocamos ao público esta revista, muito colorida, com muito conhecimento e espiritualidade.

Os textos assinados pelos colaboradores são de responsabilidade única e exclusiva de seus autores, não representando
necessariamente a opinião do Instituto Mata Verde.

Desejamos que esta revista possa inspirar a todos, esclarecendo, espiritualizando e deixando a alma um pouco
mais leve.

ENSINO A DISTÂNCIA

Desejamos uma boa leitura, e uma maravilhosa primavera.
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

Saravá!
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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
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Ouça os mais belos pontos e músicas da umbanda.
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LINHA DAS CRIANÇAS PADRINHOS DO NÚCLEO MATA VERDE

Manoel Lopes

Salve Cosme e Damião!
Em uma noite, quando estávamos sentados no
sofá, quase adormecendo, visualizei ao meu
lado duas crianças.
Uma menina meio gordinha, cabelo preto e um
menino mais magrinho e loirinho.
Estavam parados ao meu lado e falaram: Tio
nós viemos ajudar o senhor a encontrar um lugar para fazer seu terreiro.
Olhei para eles e perguntei: Quem são vocês?
Eles responderam: Eu sou a Mariazinha e eu
sou o Pedrinho e vamos ajudar o Tio.
Levantei meio descrente, eufórico, fui procurar
minha esposa e narrei o acontecido.

No mês de setembro e tradicionalmente comemora-se nos terreiros de umbanda a festa de
Cosme e Damião, também chamada de Festa
das Crianças, das Ibejadas, dos Erês ou dos
Yori.

A alegria invadiu minha alma e a dela, a esperança de encontrar o imóvel voltou.
Passado alguns dias, menos de um mês, apareceu um lugar que preenchia nossas necessidades, assinamos o contrato e fizemos nossa
primeira reunião.

Este ano, devido a pandemia, não pudemos
realizar a festa.
Normalmente, a homenagem a Linha das Crianças é feita próxima ao dia 27 de setembro,
que é o dia que se comemora na igreja católica
os Santos Cosme e Damião.

A data do contrato era 27 de Setembro de
2005, dia de Cosme e Damião.
Neste mesmo dia fomos até o imóvel e abrimos
a nossa primeira Gira.

A linha das crianças é uma linha de trabalho
muito querida e respeitada no Núcleo Mata Verde, pois são considerados padrinhos do Núcleo
Mata Verde.

Estava inaugurado o Núcleo Mata Verde.
Guardo com muito carinho este primeiro contrato, do imóvel localizado na Rua Euclides da Cunha, aqui na cidade de Santos.

Já tive oportunidade de contar esta história
muitas vezes, mas vou contar novamente, de
forma rápida.
Quando recebemos ordem da espiritualidade
para iniciarmos o Núcleo Mata Verde, saímos
procurando um local adequado para fazermos o
Terreiro e encontramos muitas dificuldades.
Já estávamos quase desistindo, cansados de
buscar este imóvel onde seria organizado o Núcleo Mata Verde.
Estava muito difícil encontrar um imóvel, que
preenchesse nossas necessidades e que estivesse dentro das nossas condições.

Terreiro enfeitado para a Festa das Crianças em 2019
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Homenagem à Linha das Crianças 2020

Após alguns meses estes dois irmãozinhos vieram trabalhar na linha de Cosme e Damião, a
Mariazinha se manifestou na minha esposa Elisabete e o Pedrinho se manifestou no meu filho
carnal Manoel Neto, pois ambos os médiuns
ainda estavam em desenvolvimento. A alegria
foi imensa quando pude identificar estes dois
novos trabalhadores da nossa corrente.

Marquinhos é a criança que me acompanha, foi
uma das primeiras entidades que incorporei,
ainda tenho os objetos (brinquedos) que lhe foram ofertados na primeira incorporação, e lá se
vão mais de 40 anos.
Manifesta-se apresentando quatro aninhos,
mas com sua aparente inocência comanda toda
a corrente das crianças que trabalham no Núcleo Mata Verde.

Ambos os espíritos participam da corrente espiritual do Núcleo Mata Verde e são considerados os padrinhos do Núcleo Mata Verde.

Marquinhos, Pedrinho e Mariazinha são o trio
das crianças que trazem muita alegria e zelam
para que todos estejam harmonizados no Núcleo Mata Verde.

Embora incorporem pouquíssimas vezes durante o ano, a linha das crianças é uma linha que
ampara e protege todos que procuram nossa
casa.

Este breve texto é para registrar aqui na revista
a importância que damos para esta linha no
Núcleo Mata Verde.

Estão sempre presentes espiritualmente nos
trabalhos, são seres espirituais evoluídos e poderosos. Temos um carinho todo especial por
eles.

Salve as Crianças!

Sempre quando estão em terra, incorporados
trazem muita alegria, pureza e espiritualidade.

Salve a Umbanda!
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A CRIANÇA INTERIOR

Leandro Perez Freire

Talvez você não lembre

Ela aparenta fragilidade,

de quem já foi um dia.

mas é muito forte.

Da leveza de um tempo,

É o sorriso que contagia.

da criança que sorria.

É a alegria que nos move.

Do desejo de voar.

Ela é pura, é intensa.

Da alegria de correr.

Nenhuma tristeza existe diante de sua presença.

Da brincadeira de sonhar.

É isso que sempre quis lhe dizer,

Da inocência de viver.

O erê.

O tempo passa e a gente cresce.

Seja o Pedrinho ou a Mariazinha.

A vida segue e a gente esquece.

O pequeno Zeca ou a Aninha.

São compromissos, preocupações,

Através de uma bala,

tantos deveres, obrigações.

de uma brincadeira,
de uma risada...

E a criança, aonde está?
Ficou com ela o dom de sonhar?

É isso que eles querem que você veja,

A felicidade em sorrir?

que você sinta, que perceba.

A vontade de brincar?

Que mora dentro de você,
a alegria de viver e a esperança,

Feche os olhos e se permita recordar, reviver.

através da pureza da criança.

Verá que ela ainda vive dentro de você.
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LINHA DAS CRIANÇAS E OS SETE REINOS SAGRADOS

A finalidade deste texto é mostrar como entendemos doutrinariamente a corrente das Crianças e os
Sete Reinos Sagrados.

Manoel Lopes

evolutivo comandado pelo orixá regente.
As vibrações dos orixás (axé) estão em todos os
locais, pessoas, plantas, animais, espíritos, profissões, órgãos do corpo humano, etc.

Seguimos no Núcleo Mata Verde, uma doutrina
chamada de Umbanda os Sete Reinos Sagrados.

Naturalmente que todos os espíritos que trabalham
na umbanda também estão vinculados as estas sete linhas ou hierarquias espirituais.

Já tive oportunidade de escrever vários textos explicando sobre a origem e princípios destes sete reinos, inclusive disponibilizamos cursos a distância
em www.ead.mataverde.org .

No Núcleo Mata Verde as sete linhas e os respectivos reinos são:

Chamamos de Sete Reinos Sagrados, as etapas
evolutivas do planeta Terra.

1.

Linha de Ogum – Reino do Fogo – cor vermelha

2.

Linha de Xangô – Reino da Terra – cor marrom (antigamente era o roxo)

3.

Linha de Iansã – Reino do Ar – cor amarela

4.

Cada uma destas sete hierarquias possui no seu
topo um Orixá Regente, responsável por aquela hierarquia.

Linha de Iemanjá – Reino da Água – cor
azul

5.

Linha de Oxóssi – Reino das Matas – cor
verde

Estas sete hierarquias espirituais é que vão dar origem às sete Linhas da Umbanda.

6.

Linha de Oxalá – Reino da Humanidade –
cor branca

Imagine o Orixá responsável pela hierarquia vibrando um poderoso campo de forças, e neste campo
de forças espirituais, agregando consciências espirituais, que por afinidade escolheram aquele caminho

7.

Linha de Omulu/Obaluaê – Reino das Almas – cor preta

Estes sete reinos estão intimamente ligados às sete
hierarquias espirituais, que são formadas de seres
espirituais que vão desde os elementais até os Orixás Primordiais, passando naturalmente pelos espíritos que trabalham na umbanda.

Como já mencionamos acima, todos os espíritos
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estão vinculados a uma ou mais linhas (reinos) de
trabalho. Por exemplo:

Um espírito que se manifesta como Mariazinha é
ligado às águas.

Um espirito trabalhador da linha de Ogum poderá
vir somente na vibração da primeira linha ou poderá
vir trabalhando em outra vibração.

É fácil verificar que o nome Maria é o nome da mãe
de Jesus, portanto está vinculado ao quarto reino
(água). Mariazinha é um espirito que se manifesta,
como uma menina e está vinculada a Iemanjá — a
grande mãe. Então Mariazinha é uma trabalhadora
espiritual da Linha das Crianças que atua no Reino
da Água ou Linha de Iemanjá.

Um Ogum Sete Ondas é um Ogum — ligado ao
primeiro reino — que atua (trabalha) no quarto Reino, reino de Iemanjá ou Reino da Água. Dizemos
então que Ogum Sete Ondas é regido por Ogum e
Iemanjá.

Um espírito que se identifica como Pedrinho, é Pedro, Pedra é ligado ao segundo Reino, a linha de
Xangô – reino das pedreiras.

Um Ogum Megê é um Ogum — ligado ao primeiro
Reino — que atua no sétimo reino, reino das Almas regida por Omulu. Dizemos então que Ogum
Megê é regido por Ogum e Omulu/Obaluaê

Então Pedrinho é um trabalhador espiritual da Linha das Crianças que atua na linha de Xangô, e
assim por diante…

Outro exemplo:

Flechinha é um trabalhador espiritual da Linha das
Crianças que atua na linha de Oxóssi ou Reino das
Matas.

Um Caboclo Pedra Preta é um Caboclo do segundo reino (ou linha de Xangô) que atua no sétimo
reino ou linha das Almas (cor preta), ou seja, é um
Caboclo de Xangô que atua no reino das Almas ou
de Omulu.

Caso a identificação pelo nome fique muito difícil, é
possível identificar pelas suas preferências, pelo
seu comportamento, pela cor da sua chupeta por
exemplo.

Uma Cabocla Iara é uma Cabocla do quinto reino
(ou linha de Oxóssi) que atua no quarto reino (ou
linha de Iemanjá), ou seja, é uma Cabocla do Reino das Matas (linha de Oxóssi) que atua no Reino
de Iemanjá (águas).

Alguns são alegres, outros são tristes, outros emburrados, outros meigos, outros falantes, outros sérios etc. (recomendamos que estude as qualidades
dos Sete Reinos Sagrados).

E assim por diante…

No caso das dúvidas persistirem, resta só perguntar
para a própria entidade e terá a resposta desejada.
Pergunte a quais orixás ele está vinculado, com toda certeza ele lhe dará a resposta.

E as demais linhas: Baianos, boiadeiros, malandros,
mendigos, marinheiros, Exus, Pomba Giras?
Todos os espíritos que trabalham na umbanda, estão vinculados às Sete linhas da Umbanda, aos Sete Reinos Sagrados e aos Sete Orixás Regentes.

Não é fácil fazer esta identificação na linha das crianças, mas não é uma tarefa impossível.

A identificação nem sempre é fácil, mas com um
pouco de experiência e conhecimento da doutrina
dos sete reinos sagrados, fica fácil identificar em
qual linha atua qualquer espírito.

Observe em seu Terreiro e terá uma grande surpresa.
Resumindo: A Linha de Cosme e Damião
(Crianças) é uma linha de trabalho espiritual pertencente a linha de Oxalá (Reino da Humanidade) e
que pode atuar nas diversas outras linhas (ou reinos), assim como todas as demais linhas que trabalham na Umbanda. São muito comuns os espíritos
ligados ao terceiro reino, o reino do ar, da alegria,
do barulho...

Esta identificação deve ser feita através do nome de
trabalho, do ponto riscado, das cores que utilizam,
das expressões que usam, etc.
No caso da Linha das Crianças, que é o assunto
principal deste texto, ela é uma linha pertencente ao
sexto reino, que é o Reino da Humanidade ou Linha
de Oxalá, isso devido a pureza e inocência que vibra nestes espíritos. Embora a Linha das Crianças
seja vinculada a hierarquia da linha de Oxalá, cada
espírito que se manifesta nesta linha está vinculado
a uma ou mais linhas (orixás). Por exemplo:

Saravá Cosme e Damião!
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CAMINHANDO NO NOSSO CAMINHO

Cid Tavares

Tantas comparações e ilustrações existem para
ajudar na compreensão das nossas escolhas!!!
Há alguns anos um Caboclo me fez transmitir
um ensinamento sobre a forma como conduzimos nossas vidas, ele falou sobre isso comparando com um caminho ou uma trilha pela mata.
Inicialmente nossa vida não nos exige muitas
escolhas, quando crianças temos muita ajuda e
ordens a cumprir. A medida em que crescemos
podemos então tomar decisões sobre assuntos
cada vez mais sérios. Assim como ao caminhar
por uma trilha podemos passar de um caminho
mais fácil para outros mais técnicos, que exigem mais perícia e atenção. Com o passar do
tempo alguns podem se tornar tão peritos naquelas trilhas que se tornam guias e instrutores.

tros. Nossa ajuda será limitada ao que podemos fazer – e a ajuda que receberemos também será limitada aos recursos de quem nos
socorre... afinal, eles também são caminhantes
– como nós.
Quando progredimos mais que os outros passamos a observar que poderíamos ter usado
alguns atalhos, tomado algumas direções diferentes, desviando de certos obstáculos ou mesmo indo conhecer outras paisagens só então
consideradas atraentes... nos vemos tentados a
avisar os outros para que usem nossa experiência e aproveitem os atalhos, as dicas de caminhos melhores, de paisagens lindas e que
evitem os obstáculos mais perigosos. Porém
eles não nos ouvem – não assimilam o que escutam... Outros, porém, fazem bom proveito
das nossas dicas!

Tratarei aqui de uma forma única acerca da vida mundana, material, e da nossa vida dita religiosa – já que sabemos – na verdade se tratar
de uma única coisa. Nossa religião deve ditar
nossa conduta diária e nossa conduta em todos
os assuntos deve ser orientada pelos ensinamentos que afirmamos compreender e assimilar.

Também nos damos conta de que durante toda
a caminhada conhecemos muitos outros caminhantes. Alguns nos acompanharam por um
trecho curto, outros por longos quilômetros, e
uns poucos ainda podemos ver próximos de
nós. Somos levados a pensar que são fracos
os que ficaram pelo caminho, indecisos os que
relutaram em seguir, ingratos os que nos deixaram... No entanto, também somos lembrados
de que apenas achamos que estamos em um
ponto melhor que os demais na nossa caminhada, e então pensamos novamente “será que
tomei o melhor caminho lá atrás?”

No início de cada trecho do nosso Caminho de
Vida somos meros aprendizes. Ainda que já
tenhamos percorrido muitos quilômetros em outras paragens – precisamos aprender mais um
pouco! No meio do Caminho precisamos, muitas vezes, sermos amparados e receber ajuda.
Também temos a oportunidade de ajudar ou-

Bem, vamos nos recordar que cada um de nós
tem seu próprio caminho a seguir. Cada esco7

uma grande quantidade de pessoas, são de
apenas umas passagem estreita... E no fim,
são simplesmente o caminho que você escolheu – onde aprendeu, onde ensinou, onde
amou, onde teve sentimentos tristes, onde explodiu de felicidade...
Pense em cada passo do seu caminho, meu
irmão, minha irmã! Cada passo é uma decisão,
uma escolha, uma preferência... Sempre desejo
que você escolha as melhores rotas – mas é
você que as escolherá sempre! Use da Humildade, da Caridade, do Amor, do Autodomínio,
da Fé, da Esperança e da maior capacidade
animal que temos nessa existência terrena – a
capacidade do Discernimento!

lha, cada preferência, cada aroma floral delicioso ou cada carniça fétida que nos direcionou
para onde estamos foi apreciada por nós...
aqueles que nos ajudaram devemos a gratidão
e o amor por nos terem contribuído com a sua
experiência – ainda que não fosse a melhor do
mundo, mas que era o seu melhor. Aqueles a
quem ajudamos devemos o nosso desejo de
que nos perdoem, pois não fomos capazes ainda de lhes orientar ou socorrer na grande perfeição... Aos que nos deixaram devemos nosso
carinho por terem compartilhado sua trilha conosco por um tempo, pois aprendemos com
eles... Aos que desistiram devemos desejar o
Amor e a Caridade como Disciplina, para que
superem suas inseguranças. Aos que não demonstraram qualquer apreço por nosso caminho e nos deram indiferença e arrogância devemos desejar que compreendam melhor o sentido de tantos caminharmos tão próximos uns
dos outros...

O Senhor dos Caminhos e o Senhor das Encruzilhadas sempre estão a nos observar, a nos
amparar, a nos proteger nos alertando para as
melhores trilhas, os melhores pomares, as melhores paisagens, as melhores companhias e
os melhores abrigos!!! Faça uso desses ensinamentos com honestidade, humildade e bom
senso – pois no final não é apenas o seu caminho que existe... você também está influenciando outros nos caminhos por onde passa...

Nossos caminhos são assim, como um rio serpenteante, uma trilha na mata, as ruas de uma
grande cidade... se entrelaçam, se esgueiram,
se sobrepõem, são curtos, são longos, são de

Apenas, como diz o Caboclo Tupinambá, siga
seu caminho com Alegria!!!

Texto escrito sob inspiração
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A INFLUÊNCIA DO PITAGORISMO NA UMBANDA

Walkyria Ribeiro

Brasil, em outros cantos do mundo a harmonia, propriamente dita, já era objeto de interesse, e, na Grécia especificamente, era estudada
pelo filósofo Pitágoras, o qual costumava dizer
que “O universo é uma harmonia de contrários.”
Com a fundação da Escola Pitagórica, havia
uma única doutrina dotada de certeza absoluta:
a da sobrevivência da alma após a morte e, a
sua transmigração para outros corpos. Segundo esta doutrina, o corpo é uma prisão para a
alma, que nele foi encerrado pela Divindade. E,
enquanto a alma se encontra dentro do corpo,
tem a necessidade dele, pois, apenas por seu
intermédio pode sobreviver, no entanto, quando
está fora dele, vive uma vida incorpórea num
mundo superior. Acredita também esta doutrina, que, a alma regressa a esta vida (no mundo
superior) caso tenha se purificado durante a
vida corpórea, caso contrário, retorna ao ciclo
das transmigrações.
Além desta assertiva, é importante ressaltar
que podemos aproveitar muito mais do que
imaginamos, unindo a filosofia à Umbanda, pois
a Escola Pitagórica, fundada por Pitágoras, foi
uma influente corrente da filosofia grega, na
qual, nasceram muitos conceitos da matemática e física, e onde temos a participação importante dos seguintes filósofos:

Pitágoras de Samos - c. 570 – c. 495 a.C.

Harmonia, significa, entre outras definições,
“ausência de conflitos; paz, concórdia.”

1.
Ao longo dos meus 1922 dias de umbandista,
eu aprendi com o caboclo chefe e com os caboclos que eu cambonei (prestei assistência nas
giras), a importância da “brandura” no comportamento de filha da casa. E brandura advém da
harmonia ressignificada, pois, se você está com
o coração brando, livre de conflitos, é mais fácil, digamos assim, para obter o estado de harmonia. Na verdade, acredito que brandura e
harmonia caminham juntos, se completam e se
equilibram. Pois como um médium de trabalho
pode ter brandura sem harmonia e harmonia
sem brandura? Boa reflexão para todos nós...

Temistocléia - filósofa, matemática, foi
mestra de Pitágoras e uma profetisa de
Delfos, um dos mais importantes oráculos da Antiguidade grega;

Ilustração Mulheres e a Filosofia

Muito antes da Umbanda ser difundida aqui no
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2.

Filolau de Crotona - escreveu o livro Da
Natureza (arquivado por Platão) e contribuiu em estudos da cosmologia onde relacionou conceitos de harmonia em relação
ao Universo que envolve os elementos
terra, água, ar, fogo (são quatro, dos sete reinos sagrados que estudamos no Núcleo Mata Verde), espaço e tempo;

a saúde é obtida pelo equilíbrio entre tais
pares enquanto que, a doença, existe
quando há desequilíbrio, ou seja, quando
um dos pares se sobrepõe indevidamente
ao outro, destruindo-o e, assim, impedindo que este cumpra o seu papel. Assim,
ele tentava localizar a origem das doenças
em lugares específicos do corpo, do sangue e da medula. Foi o primeiro, a partir
de estudos anatômicos que revelavam a
conexão entre o cérebro e os órgãos dos
sentidos, especialmente os olhos, a reconhecer a importância central do cérebro
para o corpo humano, Alcmeão afirmava
que a alma era imortal porque, à semelhança dos seres eternos, movia-se por si
mesma sem o auxílio de alguma força exterior e, também, que este movimento era
eterno, à semelhança dos seres divinos
como a lua, o sol e todo o céu.
Um dos escritos filosóficos de Alcmeão é:
“Das coisas invisíveis e das mortais só os deuses têm um conhecimento certo”;
5.

Filolau de Crotona - 470 - 385 a.C.

3.

4.

Teano - física, a qual acreditam ter sido
esposa de Pitágoras, escreveu tratados
sobre matemática, física, medicina e psicologia infantil. Considerava que tudo que
existe por ser distinto numericamente. O
número é o princípio da realidade e da
individualidade.

Arquitas de Tarento - (discípulo de Filolau) foi cientista, estrategista, estadista,
matemático e também astrônomo, considerado o mais ilustre dos matemáticos pitagóricos. Fundou a mecânica matemática
e foi o primeiro a usar o cubo em geometria e a restringir as matemáticas às disciplinas técnicas como a geometria, aritmética, astronomia e acústica. Forte influência na matemática e na música (e na Umbanda, segundo o Núcleo Mata Verde, temos no reino do Ar, os pontos cantados, o
som...);

Como é interessante olharmos para todos estes
filósofos e nos depararmos com seus estudos e
contribuições que se relacionam diretamente
com a Umbanda que conhecemos. Quanta informação rica podemos abranger, ao incluir em
nossos estudos a diferença que tais filósofos
fizeram no mundo, com seus estudos, tratados,
teoremas, esquemáticas de estruturas, etc.!

Alcmeão de Crotona - foi um médico e
considerado o “avô da medicina". Possuía
uma visão estrutural da constituição do
corpo humano, da natureza da saúde e da
doença. Para ele, o corpo humano era
constituído de um grande número de pares de opostos, como o úmido e o seco,
o frio e o calor, o amargo e o doce, etc. e,

O pitagorismo, influenciou o futuro platonismo,
o cristianismo e ainda foi referenciado por sociedades secretas que atravessaram o tempo até
alcançarem os dias de hoje. O símbolo da Escola Pitagórica é o pentagrama, uma estrela
de cinco pontas (outro elemento, que, curiosamente, é muito utilizado nos pontos riscados na
Umbanda!)
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tante utilizados no amor pela sabedoria da nossa crença espiritual. Estes conceitos, obtidos
através do estudo do Pitagorismo, proporcionam uma visão realística da Umbanda, como
uma filosofia pura e concreta (mas não absoluta), com raízes espirituais tradicionais de elevada ancestralidade.
Nosso papel como eternos aprendizes da Umbanda é o da evolução constante como pessoa,
como alma, como médium que pretendemos
ser e, para isto, há que se ter humildade e paciência para aprender os inúmeros conceitos que
se relacionam com a Umbanda e suas mais diversas vertentes, sem nos abastecermos de
ideias pré-concebidas sobre o desconhecido ou
estudos ainda não aprofundados, preconceitos
ou outros vícios da maledicência que devem
ser evitados.

Os pitagóricos tiveram muita importância no desenvolvimento da matemática grega. A própria
palavra “matemática” surgiu com os pitagóricos
(mathematikós, em grego), com a concepção
de um sistema de pensamento em bases dedutíveis, e deles advêm o conhecido aforisma de
que “a matemática é o alfabeto com o qual os
deuses escreveram o universo”. Até então, a
geometria e a aritmética tinham um caráter utilitário, intuitivo, fulcrado em problemas práticos,
sendo fruto dos pitagóricos a classificação dos
números em pares, ímpares, primos e racionais
(estes são todos os números que podem ser
representados na forma de fração). Também
dos pitagóricos advêm estudos sistematizados
de alguns poliedros e polígonos regulares, sobre proporções, números decimais e a seção
áurea ou divina. Então, veja só: a liturgia de
Umbanda que seguimos no Núcleo Mata Verde
é a liturgia setenária. Se relaciona a cada energia das sete linhas da Umbanda, um número e
diversas características de perfil. Logo, se não
existisse antes a teoria sobre a concepção dos
números e a matemática, de que forma, seria
possível estudarmos e aplicarmos a liturgia setenária e irmos de encontro a nossa vivência
templária?

Quando abrimos a mente para o aprendizado,
abrimos mais possibilidades de conhecimento,
ampliamos nossa cultura, nossa experiência e
nosso ponto de vista em termos mais abrangentes na nossa vida. E se adquirimos mais
conhecimentos ao abrirmos as possibilidades,
seremos pessoas melhores para as outras pessoas com as quais convivemos.

A reflexão que busco trazer neste artigo em relação a Umbanda, é que esses filósofos
“pensadores” manifestam tanto tendências místico-religiosas quanto científico-racionais, cujas
influências permanecem atualmente e refletem
muitos conceitos, símbolos e elementos bas-

Escola de Atenas - Afresco de Rafael, Pitágoras com
desenho de uma Lira
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FLORES DO CONHECIMENTO

Elizabeth Rodrigues

Para não dizer que eu não falei das flores...

requintados e instruídos são portadores de senso íntimo bem desenvolvido ou de alto nível de
discernimento. Não devemos confundir cultura
ou instrução com sabedoria.

(Geraldo Vandré)

O saber implica a facilidade de elaborar ideias
simples para explicar coisas aparentemente
complexas, utilizando-se os recursos fecundos
e inspirativos do universo interior.
O conhecimento do sábio provém do mundo
silencioso. É no silencio que a introspecção enlaça o santuário da sabedoria. Quem mais conhece menos alarde faz; quem pouco sabe faz
muito estardalhaço.
Mais uma vez o tempo vem em nosso auxílio.
O conhecimento (a informação, a instrução, o
saber) levou muito tempo para o seu despertar.
Primeiro tivemos que galgar uma escala evolutiva enorme, das mônadas ao homo sapiens, e
este, despertar a consciência de si mesmo.
Mais tarde, vencer medos, preconceitos, até se
arrojar na infinitude do conhecimento.

Na Doutrina dos Sete Reinos Sagrados, encontramos estímulo para esse desbravar de maneira muito intensa no 5º Reino, das Matas, onde
se encontra as vibrações Pai Oxossi. Vibrações
essas, libertadoras, de independência, de segurança no caminhar e do domínio, da certeza da
conquista silenciosa. É o Reino evolutivo da
conquista do Si mesmo, da consciência, da sagacidade, da coragem e valentia e até certo
ponto da transgressão, pois rompe com paradigmas limitadores, atravessa barreiras e estimula o Ser a seguir em frente. Mas tudo isso só
é possível se aliarmos ao conhecimento a coragem, e a coragem à vontade de querer. O co-

No famoso Mito da Caverna narrado por Platão
no livro VII da “República”, os homens, prisioneiros, estão acorrentados no fundo de uma
caverna escura e veem diante de si apenas
sombras projetadas na parede atrás deles por
um fogo. Pensam que aquela é a realidade. Um
deles se liberta, sai e descobre a luz do sol e a
vastidão do mundo. No início a luz o deixa aturdido, o confunde: seus olhos não estão acostumados. Mas ele consegue olhar e volta feliz à
caverna para contar aos companheiros aquilo
que viu. Eles não acreditam. É como todos nós
estamos, no fundo da caverna, presos às correntes da ignorância, dos preconceitos e nossos parcos sentidos só nos mostram sombras.
Procurar ver mais longe muitas vezes no confunde, não estamos acostumados, mas estamos tentando. A saída da caverna representa
a busca pelo conhecimento, pelo saber.
Ser sábio não se fundamenta apenas no grau
de informação ou de conhecimento que temos
sobre a vida terrena. Nem sempre indivíduos
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nhecimento impulsiona a coragem na busca da
verdade de quem somos e para onde vamos;
como melhorarmos a qualidade de vida; a não
temer o enfrentamento das ideias e as mais diferentes verdades. A vontade é conceituada
como sendo a capacidade de associar o livre
arbítrio ao determinismo. O próprio indivíduo
tem a opção de escolher se faz ou não faz determinado ato, julgando, avaliando, sugerindo e
opinando sobre suas próprias ações; a resolução depende só da vontade própria. Os atos
podem ser decorrentes de vontade, de impulsos ou de instintos. Os atos da vontade ocorrem com representações conscientes do fim,
com conhecimentos dos meios e das consequências.
Ao ser individualizado, o Espírito foi dotado por
Deus de vários atributos (poderíamos dizer talentos), tais como a inteligência, a mente, o
pensamento, a razão, a consciência, o livrearbítrio, o senso moral, e um fantástico poder
denominado VONTADE. Reconhecendo esse
poder Leon Denis afirma: “O princípio superior,
o motor da existência é a vontade”. (...)

nossa dificuldades, nossas trevas íntimas), por
caminhos íngremes, por vezes perigosos e
aprender com as dificuldades. É um Reino associado à lua e à noite, melhor momento para
estudar e ganhar conhecimento das folhas sagradas e as recolher.

“A vontade é a maior de todas as potências; e
em sua ação é comparável ao ímã. A vontade
de viver; de desenvolver em nós a vida, atrainos novos recursos vitais; tal é o segredo da lei
de evolução”.

É o Reino da observação e aprendizado constante. Obter conhecimento requer também boa
observação.

A vibração do Reino das Matas propicia a vida
em grupal (tribal), família, trabalho e outros o
que obrigatoriamente leva à discussão de ideias e discutindo é possível alcançar as melhores
decisões para o grupo; discutindo, pode-se
chegar a compreender o mundo... Discutindo,
as ideias se fundem, se combinam produzindo
uma infinita quantidade de novas ideias, como
as de Nicolau, personagem do livro infantil de
Ruth Rocha, “Nicolau Tinha uma Ideia” (vale a
pena conferir); como combinando as vinte e
poucas letras do alfabeto de maneiras diferentes é possível obter comédias, tragédias, histórias, poemas. – (Metáfora de Demócrito de Abdera, Grécia, filósofo 460 a.c – 370 a.c).

Outro tipo de conhecimento é “o a ti mesmo”.
Nova Conduta - Certo dia, um professor atento
ao comportamento de seus alunos observou
que poderia ajudá-los a resolver alguns problemas de cunho íntimo. Pediu a todos que levassem uma sacola e algumas pedras, de vários
tamanhos e formas, para a próxima aula. No
dia seguinte, orientou que cada um escolhesse
uma pedra e escrevesse nela o nome de cada
pessoa de quem sentiam mágoa, inveja, rancor
ou ciúme. O professor pediu que colocassem
as pedras na sacola e a carregassem para todos os lugares onde fossem dia e noite. (...)
Com o passar do dias os alunos começaram a
mostrar descontentamento. Afinal contas, estavam sendo privados de muitos movimentos,
pois as pedras pesavam, e alguns ferimentos

O Reino das Matas nos confere a iniciativa de
realizações, ir além do estabelecido, trilhar,
mesmo a noite,( entenda-se também como as
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surgiram provocados pelas pedras. Para não
esquecer a sacola em nenhum lugar, os alunos
deixavam de prestar atenção em outras coisas
que eram importantes para eles. Passado algum tempo, os alunos pediram uma reunião
com o professor e falaram que não dava mais,
estavam cansados. Então o professor, faloulhes: - Essa experiência foi criada para lhes
mostrar o tamanho do peso espiritual que a mágoa, a inveja, o rancor ou ciúme ocasionam.
Quem mantém esses sentimentos no coração
perde precioso tempo na vida, deixa de prestar
atenção em fatos importantes. Esse é o preço
que se paga para manter a dor e os sentimentos negativos. Agora vocês têm duas opções:
jogam fora as pedras ou continuam a mantê-las
diariamente, desperdiçando forças para carregá
-las. Se optarem pela paz íntima, devem se livrar dos sentimentos negativos. (...) A proposta
era de deixar com as pedras os ressentimentos
que cada uma representava. E isso dava a cada um a sensação de alívio. (...) (texto publicado no Jornal da Orla por Rafael em
01/01/2012).

A burrice não existe. O que existe são tipos diferentes de inteligência – o que não se sabe de
uma área, sabe-se de outra. Foram classificados vários tipos diferentes de Inteligência: Lógico-matemática; Linguística; Espacial; Musical;
Físico-cinestésica; Intrapessoal; Interpessoal;
Naturalista; Existencial; Existencial ou Espiritual. Não há desculpismo válido para não evoluirmos a não ser a nossa resistência.
Há pouco tempo atrás, pela internet assisti a
um vídeo de um garotinho asiático demonstrando como forrar uma lata de lixo com saco plástico de forma rápida e descomplicada. Ri de mim
mesma e a primeira pergunta de que me veio à
mente... “Como não pensei nisso antes?” Soou
para mim como “eureca”, descobri a pólvora! aprendido e apreendido. São momentos como
esses que nos abrem as portas e janelas para
a imensidão dos sentidos e das informações
nos tirando do torvelinho do desconhecimento,
da ignorância. “Ah! Eu não sabia”, a boa e velha desculpa quando a surpresa de uma informação simples nos toca. Prestar atenção, observar, aprender a ouvir, ler, forma um conjunto
de meios para atingir o saber que podem nos
tirar de muitos aborrecimentos, e angariar experiência.

Ignorar... antítese de conhecer, saber. É desconhecer algo, e isso não é sinônimo de burrice.

Rui Barbosa, assim se referiu a ela, (a ignorância): “A chave misteriosa das desgraças que
nos afligem é esta; e somente esta: a Ignorância! Ela é a mãe da servilidade e da miséria”.
Faz alguns anos, Divaldo P. Franco nos contou
em uma palestra: “... Esteve em moda uma colocação, que era muito importante a boa vontade, durante muito tempo dizíamos: -‘Trata-se
de uma pessoa de boa vontade’, referindo-se a
alguém. Recordo que os Espíritos me deram
um ensinamento muito interessante, afirmandome que Goethe, o poeta alemão, escrevera que
nada pior do que pessoas de boa vontade sem
conhecimentos. Atrapalham muito mais do que
ajudam. Já imaginaram uma porção de pessoas de boa vontade na cozinha sem saber como
cozinhar?! Cada um dando um palpite...
A boa vontade é um elemento básico, mas não
é o fator indispensável. A pessoa pode até não
ter boa vontade, mas tendo capacidade produz
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melhor. A qualificação é muito importante. Saber o que fazer e como fazer, para executar
bem é indispensável”.

sada pela ignorância e seus derivados, é só
lembrar do período das trevas, a santa inquisição, que de santa não tinha nada. Quantos
reis, rainhas, nobres delatores empurrando para as fogueiras mentes brilhantes e corações
nobres.

Demócrito articulou em dezenas de livros
(todos se perderam) um vasto sistema no qual
eram tratadas questões de física, concebeu-se
uma espécie de substância elementar da qual
tudo podia ser feito. Imaginou que essa substância podia comprimir-se e rarefazer-se, transformando-se de um elemento de que é feito o
mundo. Era o embrião da física, elementar e
rústico, mas estava na direção certa. Era necessária uma ideia, uma grande ideia, uma
grande visão, para tentar sugerir qual poderia
ser a ordem oculta do mundo. Em seus livros
eram tratadas questões não só de física, como
também de filosofia, de ética, de política, de
cosmologia. Escreveu sobre a natureza da língua, a religião, nascimento
das sociedades humanas e
sobre muitas outras coisas.
O pensamento que daí
emerge é um humanismo
profundo, racionalista. Demócrito combina uma enorme atenção à natureza, iluminada por uma límpida clareza naturalista em que qualquer resquício de pensamento mítico é descartado,
com uma grande atenção à
humanidade e uma seriedade profunda na visão ética
da vida, que antecipa em dois mil anos as melhores partes do Iluminismo do século VIII. O
ideal ético de Demócrito é o da tranquilidade do
espírito, que se obtém com a moderação e o
equilíbrio, com a confiança na razão sem se
deixar abalar pelas paixões. Platão e Aristóteles conheceram bem Demócrito e combateram
as ideias dele. Fizeram-no em nome de ideias
alternativas, que mais tarde, no decorrer dos
séculos, criaram obstáculos para o avanço do
conhecimento. Demorou muito tempo até que o
reconhecimento da teoria da relatividade geral
de Albert Einstein, da física atômica, física nuclear, e a física quântica emergissem.

Os ares frescos do conhecimento é o caminho
para o bem estar, as ideias novas e os bons
ideais o caminho para o desenvolvimento, e a
coragem caminho para liberdade.
O que move o conhecimento? – A curiosidade.
Ele chega de todos os lados de todas as direções e de formas diferentes e inusitadas. Um
espírito inquieto já sentiu o seu roçar.
Há três maneiras para evoluir: pelo amor, pela
dor e pela inteligência.
Vão dizer, mas e o amor, onde fica?! Fica aonde queremos que ele fique,
nas trevas da ignorância como
um amor arbitrário que aprisiona ou na luz como um amor
que não impõe condições, que
respeita das diferenças. O
amor se funde ao conhecimento e entendimento fazendo brotar as qualidades que
lhe são pertinentes. Quem ignora que o amor é libertador,
na realidade não ama, está
vivendo um apego por alguma
razão.
Fontes:
A realidade não é o que parece – a estrutura elementar das
coisas, por Carlos Rovelli.
Novos rumos para o Centro Espírita: Espiritizar, Qualificar, Humanizar (palestra), por Divaldo P. Franco.
Umbanda Os Sete Reinos Sagrados, por Manoel Lopes.
Os prazeres da Alma, por Francisco do E. Santo Neto
(psicografia de Hammed).
Os poderes da Mente, por Suely Caldas Schubert.
O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por Leon Denis.
Iveraldo Amboni Filho, site – bocadosaber.blogspot.com.
Inteligências Múltiplas - site Wikipédia.
Fronteiras da Ciência – Jornal da Orla em 01/01/2012.

Paga-se um preço muito alto pela letargia cau15

FÉ

Mariana Pereira

A Palavra fé tem origem no grego, que indica a noção de se acreditar. No livro de Hebreus, temos
também o conceito da palavra: Hebreus 11:1: “Ora, a Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem”
Todos nós já passamos por momentos de tribulações em nossas vidas, e é nessas horas em que a fé
ganha grande significado.

É bem verdade, que quando nos encontramos em meio a uma situação difícil nos digam: “Tenha Fé",
ou "Tudo Passa". Porém, é nestes momentos em especial que nossa fé é posta em prova.
A fé em si não está ligada apenas a religiões e dogmas, mas também a situações diversas que nos
ocorrem, e nos fazem crer que assim como os momentos de alegria, temos também nossas adversidades, pois se assim não fosse, não estaríamos encarnados num planeta de provas e expiações. A fé
é algo de extrema importância em nossas vidas, pois nos faz crer no “impossível”, e nos impulsiona
rumo a novos horizontes com a certeza de que tudo tem o seu real propósito existencial.
Lembro-me de um ponto de Preto Velho, que assim diz: “Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não
tem nada”.
Sendo assim, sem a fé nada seríamos, e na primeira adversidade que nos surgisse desistiríamos de
primeira. Portanto, por mais difícil que seja a provação a qual se encontra, tenha fé, e tenha sempre
em mente que tudo passa, e logo após a tempestade sempre vem à calmaria. Por fim, deixo aqui registrado um pequeno trecho da música do Pai Sandro Luiz (https://youtu.be/tdPIjycn5rQ):
“Tem que ter fé, não baixe a guarda
Tem que ter fé, que essa vida
O tempo não pára".
Axé!
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AS SETE TENDAS DE UMBANDA

Fernando Ribeiro

Dez anos após a fundação da Tenda Nossa Senhora da Piedade, em 1918 e após concluir a estruturação inicial da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas determinou a fundação de outras sete Tendas. Estas foram criadas a partir do corpo mediúnico da Tenda da Piedade, e da Federação Espiritista
de Umbanda, atualmente designada por União Espiritista de Umbanda do Brasil (UEUB). Assim, passaram a existir com a função de difundir os ensinamentos do Chefe, praticando a humildade e a caridade, as seguintes Tendas:

Tenda Espírita São Jorge
Fundada em 15 de fevereiro de 1935, sob o comando de João Severino Ramos (Suboficial Enfermeiro), médium de Ogum Timbiri, d o Caboclo Teimoso
de Aruanda, de Seu Baiano e Pai Felipe, que veio a
se fixar na Rua Dom Gerardo, nº. 45, Rio de Janeiro. Foi a primeira tenda a realizar sessões de exu e
a utilizar atabaques na Umbanda.

Tenda Espírita São Jerônimo
Fundada em 9 de janeiro de 1935 e comandada por
José Álvares Pessoa (Capitão Pessoa) médium do
Caboclo da Lua, que veio a se fixar na Rua Visconde de Itaboraí, nº. 08, Rio de Janeiro/RJ.

1918
Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição
Fundada em 18 de janeiro de 1918, comandada por
Leal de Souza, médium do Caboclo Corta Vento,
que se fixou à Rua da Quitanda, nº 201, Rio de Janeiro/RJ.

1939

1927

Fundada em 11 de novembro de 1939 e comandada pelo Dr. Paulo Lavois (médico), médium de Pai
Serafim, que veio a se fixar na atual Avenida Presidente Vargas, 2567, Rio de Janeiro/RJ.

Tenda Espírita Oxalá

Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia
Fundada em 8 de setembro de 1927, inicialmente
comandada por José Meirelles, substituído por Durval Vaz de Souza, médium do Caboclo Jaguaribe,
que veio a se fixar na Rua Camerino, nº. 59, Rio de
Janeiro/RJ.

Das sete tendas, apenas duas continuam em atividade: a Tenda Espírita São Jorge, à Rua Senador
Nabuco, nº. 122, Vila Isabel e a Tenda Espírita Santa Bárbara, à Travessa Leonídia, 545, Camarão,
São Gonçalo, ambas no Rio de Janeiro/RJ.

1933
Tenda Espírita Santa Bárbara
Sob o comando de João Aguiar Salgado, que veio
se fixar num sobrado, a Rua São Pedro, nº 133, Rio
de Janeiro/RJ, onde, antes, funcionava a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade.

1935
Tenda Espírita São Pedro
Fundada em 5 de março de 1935, teve inicialmente
designada a Sra. Gabriela Dionysio Soares, médium do Caboclo Sapoéba e, posteriormente, José
Meirelles Alves Moreira, médium de Pai Francisco”
e “Pai Jobá. Em 1952 passou às mãos de Corina da
Silva, médium do Pai Vicente, que se fixou na Ilha
do Governador e, posteriormente, num sobrado da
Praça 15 de Novembro, Rio de Janeiro.

Reunião de dirigentes na Tenda N.S. da Piedade

Fonte: Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade
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A HISTÓRIA DO HINO DA UMBANDA

Fernando Ribeiro

O Hino da Umbanda foi escrito por volta de 1960 por José Manoel Alves, que nasceu em Portugal
em 1907.
O músico e compositor, que chegou a ser reconhecido e gravado por muitos artistas de sua época,
era cego. Em 1929, veio para São Paulo, ingressando na Banda da Força Pública, onde ocupou vários postos, aposentando-se como capitão.
Um dia buscou a cura de sua cegueira em um terreiro de Umbanda. Embora não tenha conseguido
por sua deficiência ter causa cármica, apaixonou-se pela religião.
Decidiu, então, compor uma música em homenagem à religião e apresentou a letra ao Caboclo das
Sete Encruzilhadas, entidade do médium Zélio de Morais.
O Caboclo apreciou tanto que decidiu nomeá-lo como hino oficial da Umbanda.
Em 1961, no Segundo Congresso Brasileiro de
Umbanda, este hino foi finalmente oficializado.
José Manuel Alves, ainda compôs canções de
diversos estilos musicais e dezenas de pontos
de Umbanda como "Saravá Banda", "Pombinha
branca", "Prece a Mamãe Oxum", "Ponto dos
Caboclos", "Xangô Rolou a Pedra", "Xangô, Rei
da Pedreira", "Homenagem à Mãe Menininha"
entre outros.
O Hino da Umbanda é fruto da fé profunda de
um homem simples que, embora as deficiências da matéria, soube exteriorizar com sua visão e inspiração espiritual todo seu amor pela
nossa querida religião.

Colaboração da Mãe Dora Ferreira,
Dirigente da Tenda Espírita Santa Bárbara,
de São Gonçalo, Rio de Janeiro,
uma das Sete Tendas fundadas pelo
Caboclo das Sete Encruzilhadas
em 2/10/2020
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MUNDO DAS ERVAS

Elisabete Lopes

ACÁCIA

Este mês, eu escolhi falar sobre a erva Acácia

Folhas bi pinadas, flores brancas – amareladas e perfumadas. As vagens são retas, finas,
achatadas, oblongas, verdes e pubescentes
quando jovens, com maturação de bronze brilhante, manchas escuras.

Nome científico: (Acácia hórrida , Acacia Senegal)
Família: Leguminosae
Sinonímia popular :Goma – arábica, goma de
acácia.

Sementes 3 -6, lisas, planas, pequenas, brilhantes, castanha escura. As sementes são
secas e conservadas para consumo humano
como vegetais.

Sinonímia científica :Mimosa Senegal L.
Partes usadas: Folhas, casca, fibra, goma.

A semente seca é o principal é o principal
componente de vegetais. , uma iguaria em
Jodhpur (Índia ), que também contém frutos
de Capparis decídua (planta medicinal usada
na Índia e Paquistão ,serve como vegetal por
diabéticos ) , Cucumis sativus ( nosso conhecido “pepino”) eProsopis cineraria , cuja flores , cascas e cinzas são remédio popular na
Índia para várias doenças ).

Constituintes: (princípios ativos, nutrientes,
etc.) :Goma: glicoproteínas e polissacarídeos
e seus sais de cálcio, magnésio e potássio.
Propriedades terapêutica:
Colesterol, diabetes, síndrome do intestino irritável, controle de peso, inflamação do intestino, constipação, diarreia, incontinência fecal,
problemas do fígado, oftalmia.

Uso popular e Medicinal:

Originária da África sul –ocidental. Possui ramos fortes e folhas bi pinadas; flores em cachos perfumadíssima, muito próxima ao ápice.
De incisões no tronco sai um suco denso e
pegajoso, conhecido como goma arábica.

A fibra de acácia é rica em fibras, proveniente
da seiva da árvore Senegal, conhecida como
goma arábica ou goma de acácia.
Em forma de pó, pode ser diluída em água e
consumida como bebida. Seu sabor é bem
suave, não engrossa, várias pessoas preferem assim. Outra opção é misturar o pó em
smoothies (bebida espessa batida no liquidificador com gelo, leite, iogurte ou suco de frutas) e outras bebidas.

Seu arbusto cresce até 15 metros de altura, é
geralmente ramificada a partir do solo. O tronco pode variar em diâmetro até cerca de 30
cm. A casca é branca acinzentada, em árvores mais antigas pode ser mais escura, escamosa e fina, mostrando a camada verde brilhante logo abaixo da superfície.

A fibra de acácia ajuda a abaixar os níveis de
colesterol

Seus espinhos curvados de 3 -5 mm de comprimento aparecem no nós dos ramos.

Protege contra diabetes e auxilia no tratamento de distúrbios digestivos como a Síndrome
do intestino Irritável. A fibra dissolvida em
água forma uma substância semelhante a gel
nos intestinos.

São afiados, alguns apontando para frente e
outros para trás. O nome genérico “acácia”
vem do grego “arisque significa “ponta”,” farpa” ou “rebarba”.
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A fibra de acácia ajuda a moderar o apetite, reduz a inflamação do intestino, aliviar a constipação, a diarreia e ajuda na perda de peso.

Deve ser administrada com parcimônia para
que não desencadeie efeitos colaterais como
náuseas e alucinações.

É probiótica, por estimular o crescimento de
bactérias benéficas nos intestinos.

Suas compressas ajudam a cicatrizar cortes
profundos e limpam machucados, desinfetando
-os. Mas ela também pode ser usada como hidratante natural. Deixe em cima do local desejado durante 10 minutos, depois lave normalmente, a pele ficará mais limpa e mais lisa, isto
porque a planta também remove impurezas da
pele e as camadas mortas, permitindo uma reconstrução da derme.

Além da fibra, a casca e a folha são utilizadas
como adstringente no tratamento de constipações, oftalmia, diarreia e hemorragia.
Temos benefícios para diversos aspectos da
saúde. A acácia pode ser usada em forma de
infusão ou compressas.
A infusão estimula o sistema imunológico e fortalece o organismo, e em pessoa que já apresentam sintomas, ajuda a combater as bactérias, a falta de apetite e a indisposição.

A acácia pode ser encontrada em cascas, tintura e também em pó.

Infusão: Em um bule com água fervente, coloque 1 colher de chá de cascas de acácia e deixe por mais 5 minutos. Coe e adoce com mel
ou açúcar. Deve ser consumido em pequenas
quantidades, no máximo 1 xícara por dia. Seu
consumo não é recomendado por gravidas, crianças e idosos. Antes de começar o tratamento, um médico deve ser consultado.

Em um copo com água de 500ml coloque 20 ml
de tintura da casca. Pressione o pano e aplique
no local desejado.

Compressas de acácia:

Por ser uma planta muito utilizada para o tratamento de feridas na pele e doenças dermatológicas, no Núcleo Mata Verde faz parte do Sétimo Reino (Angá Pyatã).
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HOMENAGEM ÀS CRIANÇAS 2020
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O QUE VEM POR AÍ...
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