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Manifestação do espírito para a 
prática da caridade

Viver para aprender,
aprender para viver.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
O que é Umbanda?

Umbanda é uma religião genuinamente brasileira de moral 
cristã, ou seja, segue e divulga os ensinamentos de Jesus 
Cristo para a conduta do homem. Foi fundada em 1908, no 
Rio de Janeiro, pelo jovem Zélio Fernandino de Moraes sob 
as instruções da entidade chamada Caboclo das Sete 
Encruzilhadas. Este iluminado Caboclo brasileiro anunciou 
que a religião que nascia teria as portas abertas a todos os 
espíritos interessados em praticar o bem em nome da 
caridade fraterna, independentemente de raças, credos ou 
nível de instrução. A Umbanda é a religião da simplicidade, 
da doação, da manifestação do espírito para a prática do 
amor, é um pronto socorro espiritual para todos aqueles que 
buscam conforto e auxílio para as mazelas da vida.

Umbanda é “macumba”?
“Macumba” é um termo genérico utilizado para falar dos 
cultos de origem africana, como a Umbanda, de maneira 
pejorativa e taxativa.Em uma ideologia preconceituosa, a 
cultura africana em geral é tida como atrasada e negativa. 
Esta realidade demonstra quanto ainda temos de superar os 
preconceitos de cor e cultura que resistem à alforria. Se 
macumba é fazer feitiços e amarrações, prejudicar o 
próximo e interferir em seu livre-arbítrio, então, Umbanda 
NÃO é macumba. Os obreiros de luz que se manifestam na 
Umbanda ensinam, sobretudo, o respeito, a humildade, a 
paciência, o desprendimento, a simplicidade e a importância 
do merecimento para a obtenção daquilo que desejamos.

ENVIE SUAS DÚVIDAS, SUGESTÕES DE TEMAS 
E MENSAGENS PARA NOSSO E-MAIL:

estrelaguiadearuanda@gmail.com
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SALVE A FORÇA DAS CRIANÇAS! 
A festa das Crianças é conhecida como Festa de São Cosme e São Damião devido ao sincretismo religioso com os 

santos católicos. Para a Umbanda, 27 de setembro é o dia do Orixá Yori que compõe uma das Sete Sagradas Linhas de 
Umbanda e compreende a energia do Amor Sublime, Divino e Puro. Sua saudação é : ONI, BEIJADA!

As Entidades Espirituais que trabalham nessa vibração e incorporam em nossos terreiros apresentam-se com 
características infantis, pois acredita-se que não haja criatura humana mais pura e fraternalmente sincera do que a criança. 
Chamados de Linha das Crianças, Erês ou Ibejada, esses espíritos 
iluminados são representantes da alegria, da sinceridade, da inocência e da 
pureza. São verdadeiros magos brancos, sábios e aptos a manifestarem o 
Amor Verdadeiro que vem diretamente de Deus.

Essas Entidades são Seres Espirituais mestres nos conceitos do Bem 
e do Puro e muito auxiliam os médiuns e os consulentes a elevarem-se 
moral e espiritualmente. Ensinam que a única forma de se levar vantagem 
na vida é sendo verdadeiro e abandonando a malícia, a vaidade, o orgulho e 
a inveja. Não admitem a mentira nem a maldade. Os Erês também são 
conhecidos como filhos de Ogum e têm a presença mais alegre da 
Umbanda, trazendo sempre renovação e esperança, reforçando a natureza 
pura e ingênua dos seres humanos. É a linha que mais cativa as pessoas pelo 
ar inocente que traz na face do médium.

Saiba que é brincando e rindo que efetuam 
maravilhosos trabalhos de descarga fluídica. Inclusive, 
é no sacudir dos braços e pernas que atiram seus fluidos 
naturais afastando, assim, espíritos de baixa vibração 
que estejam prejudicando as pessoas. Com esses 
movimentos também desagregam energias densas 
enraizadas no corpo astral que causam doenças no 
corpo físico e na alma.

A fala das Crianças é sempre cheia de 
brincadeiras e de “ingenuidade”, no entanto, trazem 
mensagens profundas, sábias e altamente reveladoras. 
O que mais estimulam em nós é o autoconhecimento. 
Além disso, uma das suas maiores capacidades é nos 
fazer rir e é nesse riso contagiante que “eles” curam 
nossas amarguras.

As Crianças gostam de sentar no chão, junto a 
terra, fonte de energia transmutadora. Suas preces são 
cantadas em melodias alegres fazendo referência a 
Papai e Mamãe do Céu, a doces e brincadeiras. 

Aproveite o mês das crianças, a energia, a 
vibração e todo o entusiasmo dessas maravilhosas 
Entidades. Faça uma pausa para pensar, abrir o 
coração e receber as bênçãos desses verdadeiros 
SÁBIOS – Senhores da Pureza Cósmica.  Aproveite 
também para renovar seu ânimo para as batalhas da 
vida. Salve os Erês! Salve Cosme e Damião!

Nosso Endereço: 
Rua 323 Quadra 453 Lote 1 Parque Estrela D'Alva X 

Jardim Ingá - Luziânia - GO



                   Casa da Mãe Preta
                                                    Há alguns anos, Pai Leopoldo, dirigente espiritual da Casa Ação Cristã                                                

Vovô Elvírio, manifestou-se informando algumas das missões que envolvem o 
                                         nosso Terreiro. Uma delas, a construção da sede no Jardim Ingá, já foi alcançada. 

                                              Mas não parou por aí. O seguinte passo será concretizar no plano físico o que já está
                                        concretizado no plano espiritual: a construção de um abrigo para crianças carentes,

                                              chamado Casa da Mãe Preta. Com a certeza de que nada é impossível para aquele 
                                              que acredita verdadeiramente, muito já avançamos no planejamento da obra, mas ainda

                                           precisamos da colaboração de todos que por aqui passam, seja com preces e boas 
energias ou com auxílio material e financeiro. O desafio e as dificuldades são facilmente superados com fé, união e 
boa vontade e o terreno onde hoje encontra-se o estacionamento privativo dos médiuns, atrás do terreiro, será o lar 

de crianças necessitadas. Aos que desejarem contribuir com a quantia que quiserem, disponibilizamos a conta 
bancária do ACVE: CONTA CORRENTE: 430.021-1, AGÊNCIA: 1419-2, BANCO DO BRASIL. 

Lembremos do que Jesus chamou de óbolo da viúva, pois até o oceano é formado de pequenas gotas. 

 

Em 
sinal de transparência e probidade, oferecemos recibos de qualquer doação, basta trazer o comprovante de 

depósito ou a doação e solicitar a documentação.

Axé Mirim                          O Curumim Curioso
Os índios Curumim e Jureminha, lá em Aruanda, terminavam de fazer suas orações pedindo a Deus que 
desse a eles e  ao povo na Terra muita paz, proteção e muita alegria. Então, Curumim pergunta curioso: 
“Jureminha,  como é Deus?” Jureminha responde: “Ué, Curumim! Deus é Deus! É nosso Pai, é quem
 criou o Universo, o mundo das pessoas que estão vivendo na Terra e o mundo da gente que tá no Plano 
Espiritual!”. “Tá booom!”, respondeu Curumim, “Mas como Ele é? É grande ou pequeno? Onde Ele 
mora?”. “Você é muito curioso! Eu também não sei!”, assumiu Jureminha. O velho Vovô João, que 
passava por ali pitando seu  cachimbo, ouviu a conversa dos dois e resolveu ajudar. Disse, saudando 
as crianças: “ Salve os Erês! Como  vão meus meninos?”.  “Bença, Vovô João! Vai levar a gente pra 
passear lá na Terra de novo?”, disseram as crianças muito felizes, pulando e batendo palmas. Sorrindo  com a energia 
de alegria e amor que vinha das crianças, o velho negro respondeu: “Vovô leva, sim, meus filhos! Mas agora o Vovô 
quer mesmo é ajudar vocês nessa dúvida que tá apertando a cachola de meus meninos iluminados! Das vidas que este 
velho viveu lá na Terra e do pouco que pude aprender aqui no mundo dos espíritos, num acho que dá pra saber com 
certeza como é Deus... a cabeça desse velho é muito pequena para entender o tamanho de Deus!”. “Ahh não!” disse 
Curumim, “Se nem o Vovô João sabe! Agora danou-se!”. “Hih Hih!” riu o velho João, “Calma, Curumim! Mesmo
          sem saber tudo, vovô pode ajudar vocês! Deus, meu filhos, é a maior inteligência que existe, e ela existe antes
                de qualquer outra coisa! Por isso é que ninguém criou Deus, Ele é um só e é Pai de tudo e de todos. Deus
                    pensou com tanto amor e tanta perfeição em tudo, que criou a natureza, criou a alma dos homens! E não
                      tem coisa mais bonita e perfeita nessa vida do que a alma de um homem bom que sabe ouvir em seu
                  coração as palavras que Deus nos fala!”. “Mas, vovô, onde é que Deus mora?”, perguntou Jureminha. 

O velho sábio respondeu: “Deus mora em todas as coisas que foram criadas por Ele. Quer dizer, 
pequenina, que Deus mora em tudo! Até em você! Em cada coisa podemos encontrar uma razão de 
existir dada por Deus, e é bem lá que Ele está!”  E a conversa entre o Vovô e as crianças prosseguiu até o 
cair da noite no céu iluminado e cheio de estrelas de Aruanda.

Ser humilde é perseverar no combate às próprias más tendências, assumindo-as. É vencer os obstáculos naturais da 
vida sem revolta, perdoando a quem nos ofenda e servindo com resignação.

“Porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado” (Lucas, XIV: 1, 7-11)

INFORMAÇÕES
Senhor(a) consulente, seja bem-vindo(a) a esta Casa!
 Lembre-se que esta Casa é um templo sagrado. Por 
isso, vista-se adequadamente, com roupas claras e 

compostas. EVITE bermudas, roupas curtas, decotes, 
transparências etc. Desligue o celular.

Horário das giras:
Todos os Sábados, com início pontualmente às 16h e 

término às 19:30.
É preciso pegar a SENHA DE ATENDIMENTO 

distribuída na entrada.

Livro: VOZES DO CATIVEIRO (2011)
 de Maria Nazareth Dória 

pelo espírito Luiz Fernando
Nesta obra, o espírito Luís Fernando, ou Pai 

Miguel de Angola, vem nos trazer informações 
importantes sobre o período da Escravidão no 
Brasil que marcou nossa história com sangue, 
lágrimas e sofrimento, mas que também trouxe 
ao Brasil o grande legado de fé, humildade e 

resignação do povo negro.

INDICAÇÃO DE LEITURA
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