
“Corisco chegou, vem de Aruanda, é na cara-

bina que ele resolve toda demanda”. 
 
 

 O Cangaço foi um movimento surgido 

no Nordeste brasileiro entre o final do século 

XIX e começo do séc. XX. Estes sertanejos, 

fortemente armados, levavam uma vida nôma-

de e extremamente violenta, na região mais 

seca e carente do país. 

A insatisfação com as condições de vi-

da da região foi um dos motivos que os leva-

ram a entrar para o bando cangaceiro, como 

também o sentimento de vingança ou necessi-

dade de se esconder e defender do que consi-

deravam injustiça. 

Embora haja quem os tenham como 

Robin Hood da Caatinga, pois alguns canga-

ceiros roubavam dos ricos para ajudar alguns 

pobres, não se pode dizer que foram bonzi-

nhos. Cometeram verdadeiras atrocidades 

contra culpados e inocentes, fazendo o que 

consideravam ser a justiça, com as próprias 

mãos. 

Mas, então, como entender o fato de, 

hoje, esses antigos bandoleiros estarem traba-

lhando na Umbanda, uma religião que prega a 

paz, o amor e a caridade? 

Por uma questão muito simples: o bem 

valoriza e necessita de qualquer força de tra-

balho possível! O Caboclo das Sete Encruzi-

lhadas, em sua primeira manifestação, disse 

que a Umbanda acolheria qualquer espírito 

que desejasse ensinar algo de bom para a hu-

manidade. 

Eles foram muito cruéis, mas tinham 

qualidades de muita serventia para a religião 

Cangaceiros na Umbanda 

de Jesus: eram detentores de uma fé e re-

ligiosidade incrível, trabalhavam muito bem 

em grupo, sabiam lidar com magia e sím-

bolos sagrados. Além disso, seguiam valo-

res como a honra e a retidão moral, embo-

ra às vezes de uma forma que, hoje, consi-

deramos deturpada. 

Agora, nos trabalhos espirituais, fa-

zendo parte da Linha dos Baianos, os Can-

gaceiros utilizam suas peixeiras para cortar 

as  amarras do egoísmo e da vaidade que 

sufocam aqueles que não entenderam a 

humildade de Cristo. Com suas carabinas 

atiram balas de luz e amor no peito de ca-

da espírito que ainda não encontrou a ver-

dadeira força do trabalho em grupo. Utili-

zam como munição toda a sabedoria de 

vida que o Sertão lhes presenteou. E atra-

vés das suas rezas brabas e da alegria de 

seus xaxados, quebram toda egrégora 

densa de pensamentos de seres 

mal intencionados. 

No nosso terreiro, o chefe da Linha 

dos Baianos é o Cangaceiro Corisco, enti-

dade disciplinadora, que nos protege e am-

para. Salve a força do Cangaço! Salve, o 

Capitão Corisco e seu bando! 

 



P Á G I N A  2  I N F O R M A T I V O  0 6 / 2 0 1 4     

“Quem rola pedra na pedreira é Xangô” 
 

Como Orixá, Xangô traz a qualidade da Justiça Divi-

na e a irradia o tempo todo na Criação para dar equilíbrio, 

estabilidade e harmonia a tudo e a todos. Nos ajuda com o 

corte de demandas cármicas e de magias negras, para re-

cuperamos o equilíbrio e a saúde espiritual, mental, emocio-

nal e física. 

O senso de justiça nos ajuda a desenvolver uma con-

duta correta e a adquirir posturas pessoais sensatas e racionais, anulando nossos desequilí-

brios emocionais, nosso egoísmo, nossa possessividade, intransigência, desejos de vingan-

ça e outros sentimentos negativos. 

O aspecto da razão aparece bem destacado no sincretismo de Xangô com São Jerô-

nimo, pois na imagem do santo se vê a figura de um leão colocado ao seu lado, onde o leão 

simboliza a razão acima do instinto, demonstrando que Xangô nos chama à razão. Há, tam-

bém, outro aspecto interessante: a imagem popular de São Jerônimo segurando os Dez 

Mandamentos e um livro onde está escrito: “Juízo Final”. O livro seria uma referência ao fato 

dele ter feito a primeira tradução da Bíblia Sagrada. Além disso, faz uma alusão à Justiça 

Divina que este Orixá representa. 

“Santo Antônio de Batalha, faz de mim  

Batalhador” 
 

 Seu nome na verdade, era Fernando, mas ao en-

trar na Ordem dos Franciscanos, em 1208, trocou seu 

nome para Antônio (que significa “Defensor da Verdade”) 

e, deixando as coisas mundanas, foi viver no mosteiro de 

São Vicente.  

Homem que seguiu os passos do Mestre Jesus e exemplificou suas palavras de for-

ma humilde e fiel. Discípulo de São Francisco de Assis, abdicou da sua herança e viveu pa-

ra defender os pobres e deserdados, sendo um pregador incansável do evangelho e exem-

plo de desprendimento aos bens terrenos. 

Desencarnou precocemente, aos 39 anos, devido às privações e jejuns prolongados. 

Sempre defendeu a igualdade de todos e protegia os desamparados.  

Santo Antônio é o santo católico sincretizado nos cultos afro-brasileiros com o Orixá 

Exu, comemorado no dia 13 de junho. Isto porque, segundo a lenda, Santo Antônio é o san-

to casamenteiro e, por consequência, entende muito bem dos problemas sentimentais e ma-

teriais dos seres humanos, assim como os Exus. Além disso, também é o mensageiro das 

palavras do Bem e de Jesus.  

A ele dirigimos nossas preces, acreditando que ele auxilia no destino dos encarna-

dos, ao lado destas entidades amigas que tanto nos ajudam, que são os Exus da Umbanda. 

Salve Santo Antônio! Laroyê, nossos queridos Guardiões! 



 
"O silêncio está cantando uma canção 

de amor e paz" 
 

 Quantas vezes, em momentos de solidão, 

sentimos nossa alma aflita? Quando estamos no si-

lêncio do quarto, nos preparando para dormir e o so-

no não vem e a mente está tomada por pensamentos 

nervosos e tumultuados? Nessas circunstâncias acabamos por buscar a agitação do dia a dia 

para evitarmos o silêncio e a reflexão que ele nos leva, e mesmo assim não há alívio para a 

angústia que se carrega no coração.   

 Robson Pinheiro (pelo espírito Alex Zarthú), no livro Serenidade, nos diz que: "Não po-

demos desenvolver os frutos do espírito nas bênçãos da fé enquanto não asserenarmos a al-

ma e aprendermos, no silêncio da prece, a simplicidade das coisas de Deus".  

Mas o que é o silêncio? De acordo com o Dicionário Aurélio, silêncio é o estado de 

quem se cala; é ausência de ruído; sossego, calma; sigilo, segredo. Ou seja, é a ausência total 

de sons audíveis. 

Todos nós já passamos por situações nas quais uma boa conversa nos auxilia a soluci-

onar nossos problemas, mas, também, é valido ressaltar que o falar demais pode nos trazer 

prejuízos. A fala desmedida pode resultar em palavras inadequadas e para pessoas indevidas, 

causando a discórdia e a desunião. Mais vale se calar do que ser o autor de sentenças perjuri-

osas que não mais voltarão no tempo. 

Somos responsáveis por aquilo que semeamos e colhemos, sendo assim, por que não 

nos permitirmos um instante de meditação, onde o silêncio nos leve para o fundo de nossos 

pensamentos nos proporcionando o contato íntimo com Deus? Nossos segredos serão revela-

dos apenas para Aquele a quem tudo sabe e tudo vê: nosso Pai Maior. 

Por isso observamos nos centros espíritas os dizeres: "o silêncio é uma prece", pois 

nesse momento de ausência de barulho, permitimos que nosso espírito se livre de todas as 

máscaras que costumamos usar no dia a dia, nossos pensamentos (que não conseguem en-

ganar o mundo superior) mostram quem realmente somos e nossas reais aflições. E quando 

somos verdadeiros conosco mesmo, estamos sendo verdadeiros com Deus. 

Aí está um momento real de contato com a espiritualidade, onde, mesmo sabendo que 

todos nós temos defeitos e problemas, somos filhos de um mesmo Pai, que não dá pedra ao 

filho que pede pão. Dessa forma, abrimos os portais para que os amigos espirituais se aproxi-

mem para nos auxiliar. 

Assim acontece num trabalho de umbanda: quando nos desviamos das conversas des-

necessárias e nos reservamos ao silêncio, nossos pensamentos se elevam aos guias espiritu-

ais e em prece somos capazes de nos sintonizar com eles, pedindo para que nos auxiliem no 

trabalho proposto e nas nossas dificuldades diárias. 
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DATA GIRA 

07/06/2014 Gira de atendimento de Preto Velho 

14/06/2014 Gira comemorativa de Exu e Pombagira 

19/06/2014 Gira em Palmelo—GO 

21/06/2014 Não haverá gira no Jardim Ingá 

28/06/2014 Gira de atendimento de Preto Velho 

CALENDÁRIO 

INDICAÇÃO DE LEITURA 

SERENIDADE, de Robson Pinheiro, pelo espírito Alex Zarthu. 

 O momento é de emergência. Os valores internos ameaçam ruir 

frente aos problemas. É preciso recuperar a serenidade da alma. 

Nas mensagens do indiano Alex Zarthú, o Evangelho é visto sob a 

ótica da psicologia espírita, aplicado ao dia a dia. 

Um roteiro de autotransformação, uma reflexão sobre medos, angús-

tias, ansiedades e outros conflitos enfrentados pelo ser humano em 

sua jornada. Conceitos espíritas aliados às modernas interpretações 

da psicologia transpessoal, mostrando a profundidade e a atualidade do convite: “Homem, 

conhece-te a ti mesmo”. Textos leves, ideais para momentos desafiadores.  

CONFIRA EM NOSSA LIVRARIA!!! 

 

  

Pontos Cantados 

BAIANOS 

Derrubou casa sem muro, navegou sem embarcação 

Só não faço nesse mundo é casar irmã com irmão 

No terreiro lá de casa não se varre com vassoura 

Varre com ponta de faca, bala de metralhadora 

Cangaceiro sou eu, aqui e em qualquer lugar (2x) 

O meu nome é Virgulino, carrego meu patuá (2x) 

Se ele diz que sim, eu digo que não 

Se ele bom na faca, eu sou é no facão 

Se ele é bom na reza, eu sou na oração 

Se ele é cangaceiro, eu sou é Lampião (2x) 

É lampa, é lampa, é lampa, é Lampião (2x) 

Seu nome é Virgulino, apelido Lampião  

Seu nome é Virgulino, cabra macho do Sertão! 

 

 

  

ESQUERDA 

Santo Antônio de Batalha, 

Faz de mim batalhador, 

Santo Antônio de Batalha, 

Faz de mim batalhador, 

 

Corre e Gira Pombagira, 

Exu Mangueira e Marabô 

Corre e Gira Pombagira, 

Exu Mangueira e Marabô.  


