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ão podemos deixar de
fazer a nossa homenagem aos nossos guardiões, os Exus.
Em novembro de
2013, em Mairiporã, levamos a
nossa corrente mediúnica para
confraternizar com os Guardiões
no meio da mata.
São eles os responsáveis pelo
expurgo fluídico do terreiro e a renovação das energias e aberturas
das possibilidades no terra-terra.

Em nossas giras de caridade
são eles, sob a supervisão dos
Caboclos, Pais-Velhos e Crianças,
que realizam os trabalhos de fixar
e liberar as energias, colocando-as
em movimentação.
Procuramos sempre oferecer
o melhor que temos aos nossos
guardiões. Tanto na sustentação
material, quanto no aspecto de
sentimentos e amor por eles.
A harmonia dos elementos
materiais ajuda em muito na atra-

ção astral. Vivemos de atração e
afinidades, as quais estão ligadas
aos elementos materiais utilizados. Faz-se necessário uma base
material bem simétrica para atrair
os afins. O visual tem uma importância relevante para que o nosso
mental possa realizar a concretização do trabalho em si.
Valorosos filhos de santé com sua vontade. De baixo
de chuva conseguiram montar todos os apetrechos ne-
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cessários para o ritual, que estava marcado para as
21h00min horas. Tudo foi pensado caso ocorresse a
chuva e as dificuldades foram muitas, mas foi bem
montado graças à vontade desses irmãos que não
pouparam suas energias durante os preparativos do
ritual.
A preocupação já não
era com o material ritualístico, mas com a corrente
que teria de girar debaixo
de chuva.
Mas graças a força dos
homenageados a chuva
parou de cair e a gira foi
iniciada no horário previsto.
A corrente já em posição de meia lua, formada
de frente para a firmeza de
Exu, quando a gira começou, ritmada pelos cantos
em louvor aos nossos Exus.
A sonoridade entrava mata adentro dando a sensação de uma noite sem fronteiras físicas.
A fumaça dos incensos formavam infinidades de
figuras místicas. Os vaga-lumes deram a sua presença, abrilhantando ainda mais o ritual. O barulho das
águas que desciam da cachoeira fazia a vibração
aumentar.
Assim que terminamos de exprimir os nossos
sentimentos aos nossos incansáveis guardiões,
andamos alguns passos e entramos no santuário das
senhoras Pombas-Gira. Que maravilha, que sutileza!
O santuário dos senhores Exus solares e dos Exus
lunares são para nós umbandistas indispensável.

Com muita dedicação e postura impecável, começamos a cultuar as nossas digníssimas Pombas-Gira.
O canto de abertura do ritual nos remetia às mais
longínquas épocas da fecundação do ovo Cósmico,
que deu origem a toda a natureza naturada.
Tudo é um mistério para os nossos olhos.
Os trabalhos no dia a dia
de terreiro exigiram muito
dos médiuns ao longo do
ano e precisamos renovar
as energias. Devemos sempre dar caminho às energias
que se acumularam ao
longo do ano. Nada pode
ficar em estado de inércia.
A corrente mediúnica deve
ser tratada de forma a não
contraírem mazelas do dia-a-dia do terreiro. O curador
precisa de cuidados para
continuar sua caminhada
mediúnica e para estar apto e preciso na sua ligação
mediúnica.
O ritual aos nossos Guardiões solares e lunares
foi coroado de êxito.
Encerramos a nossa homenagem com muita
fibra e entoando os pontos que embalavam a nossa
mente.
Salve a Coroa da Encruzilhada!
Salve as Senhoras Pombas-Gira!
Salve o Senhor Tiriri das Almas
Pai Carlos
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Uma estorinha para a verdade...
-para crianças e adultos-

H

avia em lugar, quatro bichinhos: um
branco, um preto, um malhado e um
pardo.
O branco chama-se Luz, o preto Trevas, o
malhado Caridade e o pardo Arrogância.
O branco irradiava, por si só, muito brilho, tranquilidade, esperança e, acima de tudo, visão mais
clara de tudo o que lhe rodeava.
O preto transmitia angustia, raiva, desalento, era
irritadiço, mal educado, e acima de tudo transmitia
muita tristeza.
O malhado era calmo, sereno, manso, irradiava
a vontade de estar perto dele, transmitia, acima de
tudo, muita compreensão.
O pardo achava-se o
melhor de todos, queria
ser o Manda-Chuva de
tudo, pois igual a mim,
pensava ele, não há outro
melhor; transmitia insolência e ar de superioridade.
O preto não queria
saber de andar com o
malhado, o branco dava-lhe ojeriza, mas gostava
e se sentia bem com o
pardo e este, por sua vez,
só queria e só seguia o
os passos do preto, indo
quando fosse e onde fosse
a todos os lugares a que
esse se dirigia.
O branco e o malhado
se completavam e quando o malhado conseguia
expor seus ideais nobres,
o branco reluzia mais e
refletia isso no malhado,
realizando-se assim, o branco, por estar na companhia do malhadinho. Porém, para o branco, a maior
satisfação era a de estar sempre que possível com o
preto, porque era uma necessidade inata e brotava
do fundo do coração. Ele queria que o preto não fosse como era e até disse ao malhado que daria tudo,
até a transfiguração de seu brilho para o preto para
que eles pudessem estar juntos. Só que o preto,
quando o via, se afastava e não queria saber, pelo
menos aparentemente, da sua companhia.
Pois é, falou o malhado. Faço das suas as minhas
palavras e intenções, só que elas estão voltadas
para o pardo. Ele vive a me debochar, a me criticar,
a fazer desaforos e a dizer que não sirvo para nada,
só porque sou bom, simplesmente por ser bom. Ele
pensa e diz que isso é pura fraqueza minha.

Agora, indo ao encontro dos dois opostos, ou
seja, o preto e o pardo discutiam traições, vinganças, ódios, maledicência, fofocas, pouco caso, etc...,
até que o pardo, na sua superioridade pôs em dúvida a força do preto, quando lhe disse:
--É, você vive ai a dizer que é o todo poderoso, o
senhor do mal, mas bem que eu vi outro dia, você
aceitar e ficar quase que petrificado quando o branco se aproximou e começou a lhe falar, sobre verdades que ele julga ser e a querer dedicar confiança e
amizade. Bem que você estava gostado, heim?
Eu!!! Você é louco. Você acha que eu seria capaz? Não sou você que outro dia flagrei as escondida olhando o malhado dar seu pão a outro que nada
tinha para comer, e também seus ensinamentos que
o outro agradeceu; você não queria se mostrar a ele,
mas ficou atento e guardou tudo aquilo com muita
atenção.
--Ora, ora, você está
pensando que eu sou
alguma “Maria-Mole”? Eu
sei muito bem do que sou
capaz e fique sabendo que
você não tem o direito de
falar assim comigo.
Bem, para resumir,
houve uma discussão e
briga daquelas, que eles se
separam mal dizendo um
ao outro, indo-se embora
para seus destinos próprios.
O preto seguia seu
caminho e encontrou-se
com o branco, que vinha
também ao seu encontro.
Ele tremeu, mas no fundo
sabe que lhe fazia bem a
companhia e por mais que
se afaste, sempre o encontraram em sua direção.
O pardo também se
foi embora, mas viu, outra vez, o malhado fazendo
das suas e parou e ficou olhando e a meditar. No
fundo, ele acha muito bonito o que o malhado faz e
analisou que mesmo que ele não queira, irá sempre
encontrá-lo a sua frente ou alguém a lhe dizer sobre
as intenções belas e nobres do malhado.
Moral da Estória: por mais escuro que sejam os
caminhos que trilhamos, para nós mesmos, sempre
haverá uma luz em que se apegar para iluminar
nossa jornada, e por mais que nos façamos de
indiferente, haverá sempre alguém a nos despertar
que não há saída para os caminhos, sem a ajuda da
mão que a caridade estende.
A todos, com muito amor e carinho.
Ricardinho – Psicografada por Wilson T. Rivas p

Babilônia (parte 2)

C

omo os povos saiam da Babilônia, levavam consigo a sua idolatria babilônica e
seus símbolos misteriosos. Assim, ainda
hoje encontramos evidências desta religião da Babilônia, ou de uma ou de outra
forma, nas religiões da Terra!
Além da prova escrita de que a Babilônia foi a
mãe, o berço das religiões pagãs, também temos o
testemunho de conhecidos historiadores; por exemplo, Herodoto, o viajante do mundo e historiador da
antiguidade. Ele testemunhou a religião de mistérios e seus ritos em
numerosos países
e menciona como a
Babilônia foi o ninho
original do qual provém todo o sistema
de idolatria.
Bunsen diz que
o sistema religioso
do Egito foi derivado
da Ásia e do Império
primitivo de Babel.
Em seu conhecido
trabalho Nínive e
suas ruínas, Layard
declara que temos
o testemunho unido
de história profana
e sagrada, que a
idolatria originou na
região da Babilônia,
o mais antigo dos
sistemas religiosos.
Quando Roma se
converteu em um
império mundial, é
conhecido que ela assimilou dentro do seu sistema
os deuses e religiões de todos
os países pagãos sobre os
quais reinava.
O cristianismo se encontrou frente a frente com o
paganismo da Babilônia estabelecido por diversas formas
no Império Romano. Aqueles
cristãos recusaram ter algo
a ver com esses costumes e
crenças. Como consequência,
sofreram muitas perseguições. Muitos cristãos foram
acusados falsamente, lançados aos leões, queimados
em estacas e torturados de
muitas outras formas.

Mas depois começaram grandes mudanças. O
imperador de Roma professou ter se convertido
cristão. Foram dadas ordens imperiais por toda
Roma para cessar a perseguição. Grandes homenagens foram prestadas aos bispos. A Igreja começou
a receber aceitação e poder. Mas teria que pagar um
alto preço por tudo isso!
Foram feitas muitas concessões ao paganismo.
Em vez de se separar a Igreja do mundo, tornou-se
uma parte dele. O imperador, mostrando favoritismo, exigiu um destaque na igreja, uma vez que no
paganismo os imperadores eram considerados como
deuses. Daí em diante começou a surgir misturas de
paganismo com cristianismo, como sabem todos os
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historiadores.
Tão alarmante quanto parece, o mesmo paganismo que se originou na Babilônia e já tinha se
espalhado pelas nações, foi simplesmente misturado
com o cristianismo – especialmente em Roma -.
Esta mistura produziu o que hoje é conhecido como
a Igreja Católica Romana.
Um dos exemplos mais marcantes de como o paganismo babilônico tem continuado até nossos dias,
pode ser visto na maneira em que a Igreja Romana
inventou o culto a Maria para substituir o antigo
culto à deusa-mãe da Babilônia.
Depois da morte de Nimrod. Semíramis deu a luz
a um filho e que afirmou ter sido concebido sobrenaturalmente.
Proclamou que este era um deus-filho; que era
Nimrod, seu líder, que havia renascido e que tanto
ela como seu filho eram divinos.
Esta história foi
amplamente conhecida
na antiga Babilônia e
se desenvolveu em um
culto bem estabelecido,
o culto da mãe e o filho.
Numerosos monumentos
mostram a deusa-mãe
Semíramis com seu filho
Tammuz em seus braços.
Agora, quando o povo
da Babilônia foi espalhado em várias áreas da
Terra, lavaram consigo o
culto a divina mãe e ao
deus-filho. Isso explica
porque todas as nações
no passado adoravam a
divina mãe e a seu filho
de uma forma ou de
outra, mesmo séculos
antes do verdadeiro
Salvador nascer neste
mundo. Nos diversos
países onde se espalhou este culto, mãe e
filho, foram chamados
de diferentes nomes
devido a divisão das
línguas em Babel, mas
a história seguia sendo
a mesma.
Entre os chineses,
era chamada a deusa-mãe Shingmoo ou
Santa Mãe, e é representada com uma
criança em seus braços
e raios de glória em
torno da sua cabeça.
Shingmoo

Os alemães adoravam a virgem Hertha com uma
criança nos braços. Os escandinavos a chamam
Disa e também a representam com a criança nos
braços. Os etrucos a chamavam Nutria; na Índia,
a Indrani, que também era representada com uma
criança nos braços, e também, entre os druidas,
adoravam a Virgem como a Mãe de Deus.
Por algum tempo, Isi, a grande deusa e seu filho
Iswara, foram venerados na Índia, onde erigiram
grandes templos para seu culto. Na Ásia era conhecida como CibeleIe, e seu filho como Deois.
Em Éfeso, a grande mãe era conhecida como
Diana; o templo dedicado a ela nessa cidade era
uma das Sete Maravilhas do Mundo, o Templo de
Ártemis. E não só em Éfeso, mas em toda a Ásia e
no mundo a divina mãe era venerada.

Hertha, bertha, ou Perchta

Cibele e Deois

No Egito, a divina mãe era conhecida como Isis
Desde a Babilônia foi disseminado para as nae seu filho como Horus. Nada é mais comum nos
ções o culto dos deuses.
monumentos religiosos do Egito, que Horus criança
Quando Roma conquistou o mundo, esse sistema
sentado no colo da mãe.
de deuses e deusas foi infiltrado da mesma forma na
Este culto se propagou da Babilônia para várias
religião de Roma.
nações, com diferentes nomes e formas; finalmente,
A Igreja de Roma, em razão da sua mistura com
foi fundada em Roma e através do Império romano.
o mundo, veio a obter grande poder e riqueza sob
O paganismo ficou muito misturado no meio do
o reinado de Constantino. Este homem teve muito
cristianismo. Os pagãos foram aceitos na Igreja e em
a ver com o estabelecimento de certas doutrinas e
muitos casos se permitia continuar muitos de seus
costumes dentro da Igreja como organização. Os
ritos e costumes sem restrição alguma; por vezes
historiadores admitem que a conversão de Constanfaziam algumas alteratino foi de conveniência.
ções a fim de que essas
A mais clara indicação de
crenças pagãs se tornasque sua conversão não foi
sem similares à doutrina
genuína, pode ser vista
cristã. Então os líderes da
no fato de que depois
Igreja buscaram uma seda suposta conversão
melhança no cristianismo
ao cristianismo, comecom o culto dos pagãos
teu vários assassinatos,
para poder atraí-los a
inclusive o de sua esposa
ela. Lentamente, o culto
e filho.
e doutrinas que tinham
O primeiro matrimônio
sido associados com a
de Constantino foi com
mãe pagã, vieram a ser
Minervina, que gerou um
aplicados a Maria. Assim,
filho chamado Crispus.
o culto pagão continuou
Sua segunda esposa
se dispersando dentro da
se chamou Fausta, que
Igreja professante.
lhe deu três filhas e três
Maria é frequentefilhos. Crispus, seu primente chamada de a
meiro filho, tornou-se um
Madonna. Essa expressão
grande guerreiro e ajué a tradução de um dos
dante de seu pai nas batítulos pelos quais a deutalhas. Mas no ano 326
sa babilônica Semíramis
– pouco depois de dirigir
era conhecida e Nimrod
o Concílio de Niceia -,
veio a ser conhecido
Constantino matou seu
como Baal. O título da
filho. Conta a história,
sua esposa, a divindade
que Crispus se apaixonou
feminina, seria o equivapor Fausta, mulher do seu
lente a Baalti, que quer
pai. Pelo menos foi o que
dizer “minha senhora”;
a mulher declarou, mas
em latim “meã domina”,
pode ter sido um truque
e em italiano, de uma
para tirar Crispus e dar
Fragmento de uma estátua monumental de Constantino, que commaneira bem conhecida é binava partes em mármore com outras em bronze, representando-o
acesso ao trono aos filhos
“madonna”.
do segundo marimônio.
sentado e vestido de couraça. Erguida na chamada Basilica Nova,
em Roma, foi projetada por Magêncio e completada por Constantino;
Além das orações
Mas Helena, mãe de
atualmente está nos Museus Capitolinos.
e devoções oferecidas
Constantino, o convenceu
a Maria, os católicos
de que foi Fausta quem
romanos também ofereciam honras e orações a
se entregou a Crispus, e o imperador ordenou que
vários santos. Na Babilônia, desde épocas passadas,
executassem também a sua segunda esposa.
as pessoas oravam e veneravam muitos deuses, de
Mas estes não foram os únicos homicídios que
maneira que o sistema babilônico se desenvolveu
cometeu o imperador. Quase ao mesmo tempo que
até chegar a quase cinco mil deuses e deusas.
decretava a morte do seu filho, Constantino mandou
Cada dia e cada mês eram protegidos por uma
matar Licinianus, seu sobrinho, e Liciniano, o maridivindade particular. Alguns desses deuses e deusas
do da sua irmã, apesar de ter prometido a esta que
foram associados com as estações do ano, outros
lhe perdoaria a vida.
com certos eventos da vida e alguns outros com
Mesmo após a suposta conversão de Constantivárias ocupações de trabalho.
no, ele continuou a ter o título de máximo pontífice

do estado religioso pagão. Como pontífice, teria que
dirigir as cerimônias do culto tradicional. Da mesma
forma, quando dedicou Constantinopla, usou ritos
pagãos e cristãos. Um exemplo de como Constantino tratou de misturar o paganismo e o cristianismo,
pode ser visto nas moedas que foram feitas durante
o seu período. Nelas colocou uma cruz (para agradar os cristãos professos) enquanto que no verso
colocou representações de Marte e Apolo. De um
lado professava ser cristão e pelo outro continuava
crendo nas fórmulas mágicas pagãs para proteção e
cura de enfermidades.

A Mãe Umbanda

(um texto para reflexão)

A

UMBANDA LIBERTA!
Liberta as consciências adormecidas e
embotadas em si mesmas.
Através do trabalho, impõe a responsabilidade a seus filhos, sobre o papel que
desempenham perante a Espiritualidade Maior,
libertando-os da inércia.
Retira a trave que impede o movimento da roda
da evolução, do crescimento espiritual e humano.
A UMBANDA ALIMENTA!
Alimenta nossa carência na busca por nós mesmos, na busca de nossa própria essência, guardada
na memória celular de nossa alma!
Alimenta nossa sede de conhecimentos de nossa
origem eternal e de nosso papel atual no mundo.

Constantino fez muitos favores para a cristandade: aboliu a morte por crucificação, demonstrou
interesse e ajudou o clero da Igreja Romana, terminou com as cruéis perseguições dos cristãos. Então,
se na verdade ele não foi cristão, por que fez estas
coisas? A resposta encontramos na história.
As perseguições não puderam eliminar a fé cristã.
Constantino sabia disso. Ao ver que a sua posição
estava sendo posta em perigo, devido a um imperador rival e por sua extrema necessidade de receber
ajuda de todos os grupos existentes, voltou-se para
os cristãos. Como o Império estava “dividido” constantemente – os pagãos opondo-se aos cristãos -,
por que não planejar tomar as medidas para misturar o paganismo e o cristianismo e de uma vez unir
o poder do Império? Foi o que pensou Constantino.
Para a época, a maioria dos líderes eclesiásticos
pensavam em termos de números e popularidade, e
assim estavam bem dispostos a conceder acesso ao
paganismo. Foi o que aconteceu em Roma.
Ao adotar a cruz como o símbolo do seu exército,
Constantino pensou que poderia promover a unidade das suas tropas. Os cristãos acreditavam que
estavam lutando pela cruz de Cristo; os pagãos não
podiam fazer reclamações porque a cruz também
era um dos seus símbolos sagrados. O conhecido
historiador Durant disse: “Nos exércitos de Constantino, a cruz não poderia ofender os fieis de Mitra (os
pagãos), porque, por um longo tempo lutaram sob a
bandeira mitraica da cruz de luz. E assim os chamados cristãos e mitraístas pagãos do exército de
Constantino foram unidos e lutaram com êxito nas
batalhas.
Fabiana Dutra
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A UMBANDA CURA!
Ela nos cura de nossas mazelas e cicatriza nossas feridas.
Cura-nos de nossa lamentável capacidade de nos
auto-obsediar com tantos e tantos pensamentos e
sentimentos menos nobres.
A UMBANDA NOS ACOLHE!
Recebe-nos com os braços abertos, tal qual a
mãe acolhe seus filhos.
Ela nos acalenta e nos ensina a caminhar melhor
na vida.
A Umbanda é fonte permanente, é água abundante de SABEDORIA, FORÇA E AMOR,
trazida por seus Emissários de Luz - Caboclos,
Pretos Velhos e Crianças.
Mas, há que se estar receptivo para ser banhado
por essa água cristalina e beber desta Fonte Sagrada.
A Espiritualidade grita por nós! E como vai a
nossa capacidade de ouvir?
A Espiritualidade nos mostra, tantas vezes, através de imagens mentais incutidas em nosso ser.
E como anda a nossa capacidade de ver?
A Espiritualidade nos envia energias restauradoras e benéficas através de suas vibrações.
E como vai a nossa capacidade de sentir contatos
mais sutis?
Por onde passeia nossa mente a maioria do
tempo?
Quais os sentimentos que nosso coração consegue assimilar e reter?
Qual o tempo que dispomos para uma conexão
com o mundo espiritual?
Assim como o corpo físico é o meio por onde se
manifesta o espírito, também o terreiro de Umbanda

é a parte física por onde se manifesta a Espiritualidade.
Como estamos cuidando dessa casa?
Qual o nosso sentimento quando nos dirigimos
para lá?
Será que somos sempre cônscios da oportunidade ímpar (e quantas vezes rara), de estar em contato
com os verdadeiros Guias, Mentores e Protetores
Espirituais?
Será que temos uma leve noção de quem são
estes verdadeiros Mensageiros do Alto?
Temos honrado o compromisso assumido com
o Astral Superior, com as nossas atitudes, aqui no
Plano das Formas?
Será que ao término de um dia, de uma semana
ou de um mês, saboreamos a sensação do “dever
cumprido” perante os nossos Guias?
Não basta QUERER SER, é preciso um vigiar
constante no nível de nossos pensamentos e sentimentos; é preciso ação verdadeira e corajosa para
deixar para trás tudo aquilo que nos acorrenta e nos
escraviza: nossos apegos, nossa vaidade, nosso

O que é liberdade?

A

origem etimológica da palavra liberdade
está relacionada à palavra latina Libertas,
empregada pelos romanos para diferenciar os escravos e prisioneiros dos cidadãos. Para o dicionário básico de filosofia
a liberdade tem o significado de: “Condição daquele
que é livre. Capacidade de agir por si mesmo, autodeterminação, independência, autonomia”. (JAPIASSÚ E MARCONDES, 1991. P.163). Assim, chama-se de livres os homens cuja vontade não depende
de outro.

orientação para os nossos estudos.
Na Ética
A liberdade está relacionada com responsabilidade, uma vez que um indivíduo tem todo o direito de
ter liberdade, desde que essa atitude não desrespeite ninguém, e não ultrapasse os princípios éticos e
legais.
Sabemos que a liberdade foi entendida e empregada em diversos contextos, existindo assim uma
pluralidade de liberdades. Como:
• Liberdade de expressão onde os homens têm

da minha decisão. O sujeito que age é a causa de
sua ação, sem que sofra qualquer constrangimento
de fatores externos a ele.
Os homens exaltam e almejam tanto “A Liberdade” que quase se converte numa palavra vazia.
Podemos classificar “A Liberdade” em três níveis
de liberdades:
O primeiro corresponde a liberdade física, consiste na ausência de qualquer coação externa, na livre
condição do homem que não é escravo ou prisioneiro. Nesse nível trata-se da simples possibilidade
corporal de atuar. Há fatores de influência, mas que

o direito de expressar os seus pontos de vista sem
retaliação.
• Liberdade de pensamento os indivíduos
podem pensar o que quiser, pois ele é dono de um
espaço que só é seu.
• Liberdade de religião pode praticar a religião
que escolher, é livre da escolha.
• Liberdade física, o homem pode fazer movimentos naturais sem constrangimentos.
Porém, ainda nos dias atuais têm-se o entendimento que liberdade é a possibilidade do individuo
agir e decidir conforme a sua própria vontade. O
mesmo que agir voluntariamente, sendo esta vontade determinada pelo próprio agente exclusivamente.
Ou seja, diante de uma situação qualquer, posso
agir de uma maneira ou outra, dependendo apenas

não são determinantes para o ser humano em seu
agir livre e responsável. Tanto fatores econômicos
como sociais, culturais, de cunho político, educativos e tecnológicos influem, mas não acabam com a
liberdade.
Durante anos o homem foi vendido em praça
pública como uma mercadoria qualquer, eles não
tinham os direitos humanos, eram consideradas
pessoas sujas. Ainda hoje, parte da Índia vive na
escravidão; ainda existem regiões do país onde as
pessoas não podem receber educação, não podem
escolher profissões diferentes das que determinou a
tradição.
Na liberdade corporal significa não existe diferença entre raças, gêneros, que não existe diferença de
espécie alguma no que diz respeito aos corpos.

Na Filosofia:
Liberdade é classificada, como a independência
do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. A liberdade é um conceito utópico, uma
vez que é questionável se realmente os indivíduos
têm a liberdade que dizem ter, se com as mídias ela
realmente existe, ou não. Diversos pensadores dissertaram sobre liberdade, como: Satre, Aristóteles,
Kant, Marx...
Segundo Kant, “Ninguém pode me constranger
a ser feliz a sua maneira (como ele concebe o bem
estar dos outros homens), mas a cada um é permitido buscar a sua felicidade pela via que lhe parecer
boa, contanto que não cause dano à liberdade dos
outros (isto é, ao direito de outrem) aspirem a um
semelhante, que pode coexistir com a liberdade de
cada um, segundo uma lei universal possível”.

Kant Immanuel. Sobre a expressão corrente: isto pode ser correto
na teoria, mas nada vale na prática. A paz perpétua e outros opúsculos.
Lisboa: Edições 70,1988, p.75.

orgulho, nossos medos e a nossa infinita capacidade
de viver o efêmero de todas as coisas.
Reflitamos nas sábias palavras de um Mestre da
Sagrada Raiz de Guiné:

“A Mãe Umbanda, exige méritos. Cobra verdadeiros cumpridores das ordens vindas de cima, do
Plano Astral. Ela exige médiuns cônscios e responsáveis que sabem que não se pode virar o Triângulo
de Umbanda de cabeça para baixo, sem pagar caro,
mais hoje ou mais amanhã, pois que a LEI de Umbanda é LEI, e não uma simples regra.”
Graça Costa
(uma pequena discípula da Sagrada Raiz de Guiné)
p

Segundo Sartre, a liberdade é a condição de vida
do ser humano, o princípio do homem é ser livre. O
homem é livre por si mesmo, independente dos fatores do mundo, das coisas que ocorrem, ele é livre
para fazer o que tiver vontade.
Para Karl Marx a liberdade humana é uma prática dos indivíduos, e ela está diretamente ligada
aos bens materiais. Os indivíduos manifestam sua
liberdade em grupos , e criam seu próprio mundo,
com seus próprios interesses.
Para Aristóteles em sua obra Ética a Nicômaco
(...) A liberdade é o principio para escolher entre
alternativas possíveis”, realizando-se como decisão
e ato voluntário. Contrariamente ao necessário ou
à necessidade, sob a qual o agente sofre a ação de
uma causa externa que o obriga a agir sempre de
uma determinada maneira, no ato voluntário livre o
agente é a causa de si, isto é, causa integral de sua
ação.(...)
A concepção de liberdade é discutida há muito
tempo, em distintos períodos. Não há uma concepção universal de liberdade que seja aceita por
todos os pensadores de maneira unânime. Porém ter
noção do que disseram sobre liberdade serve como

Esse nível de liberdade é importante, mas não
o suficiente para dizer que somos seres humanos
livres.
Como nos encontramos nesse nível de liberdade?
O segundo nível corresponde a liberdade psicológica. Poucas pessoas são livres psicologicamente,
muitas são escravas de ideologias religiosas, de
ideologias sociais e de ideologias políticas. Será que
fazemos parte de alguma dessas ideologias? Como
fomos criados? E como criamos nossos filhos? Qual
o modelo que a sociedade nos impõe?
Temos condições de deixar a mente aberta,
receptiva, alerta para fazer as próprias descobertas e
ser mais consciente?
O terceiro nível é a culminância da liberdade,
é sabermos que, não somos o corpo não somos a
mente, que somos apenas consciência pura. Nascemos com uma consciência pura e inocente.
Qual o entendimento que necessitamos para
termos essa consciência?
Para sermos livres, precisamos sair do estado
letárgico, precisamos estar CONSCIENTE, pois a
nossa prisão está no nosso INCONSCIENTE. Ser
livre não é um fator externo, é uma ação interna.
Temos o desejo e a força para nos libertar.
A partir do momento que assumimos a responsabilidade integral por nós, começamos a trilhar o
caminho da liberdade. Nesse caminho há tristezas,
intempéries, amarguras... A vida funciona em equilíbrio, com os opostos polares: noite/dia, quente/frio,
doce/amargo, vida/morte. Essa é a própria natureza,
o próprio caminho das coisas.
A busca do verdadeiro eu nos libertará dos grilhões que nos amarram e nos mostrará a verdadeira
liberdade.
Para isso há um único caminho: A MEDITAÇÃO.
Maria Tereza Canteras
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Estratégias
Abandone a mente que pensa em prosa;
reviva outro tipo de mente que pensa em poesia.
Ponha de lado toda a sua perícia em silogismos;
deixe as canções serem o seu estilo de vida.
Mude do intelecto para a intuição,
da cabeça para o coração,
porque o coração está mais
próximo dos mistérios.
Osho

p

A senhora Pomba Gira e as Curas

O

recolhimento espiritual se faz necessário
para qualquer atividade transcendental
que se queira alcançar. Muitas vezes
isto não é possível por falta de vontade e
disciplina com a nossa mente. As janelas das possibilidades estão ao nosso dispor. Basta
treinarmos e não desistirmos se não ocorrer o que
almejamos no momento desejado. Nós, médiuns de
incorporação temos dificuldades em praticar outras
modalidades mediúnicas por falta de entendimento.
Quebrar preconceitos se faz pertinente em nossa
caminhada de volta ao Senhor Absoluto.

Com este pensamento em mente, começo
uma nova jornada no mundo fora da carne. A
música ao fundo me ajuda a entrar em sintonia
com o meu ser em profundo êxtase. Vislumbro a
minha caminhada que se deu após o momento
do Fiat Lux. Quando com minha vontade expressei as minhas afinidades virginais na caída
no mundo de maya.
Tudo é maya, apenas o meu Eu Superior é
real!
A minha tela atômica me impede de maiores
vislumbres astrais, mas ela foi afrouxada para
permitir maior liberdade astral. Estou sendo
guiado no momento da minha saída do corpo.
Tanto posso deixar o corpo em estado letárgico
ao sair ou em estado anímico.
O colorido dos objetos tem uma beleza incrível, as flores e as matas são de cores muito
vivas, os raios solares tem um brilho imaterial,
é um verdadeiro mundo diferente. Ainda pensamos que não há nada tão belo quanto a crosta
terrestre. O mundo astral é maravilhoso, tem
tudo com o que nos afinamos, vivemos de afinidades e atração, esta é a lei do universo.
Os Senhores da Luz são complacentes com
a nossa infantilidade espiritual, somos crianças,
precisamos de muito cuidado e aprendizado.
Nós temos que esgotar os nossos desejos.
Mas nem tudo é maravilhoso para quem tem
suas afinidades e atrações negativadas pelo
mau uso do livre arbítrio. Nos é dado o direito de escolha, mas tudo tem um peso e uma
medida. Nada passa despercebido. Meus atos,
pensamentos e sentimentos são os meus guias
aqui e acolá. Muitos se perdem nas vicinais
da vida. Como diz o ponto do Senhor Das Sete
Encruzilhadas “extraviou não tem maleime”. É
muito triste quando o Ser Espiritual cai nas malhas da facilidade da carne. O prazer da carne

é extasiante, mas dura pouco, o êxtase espiritual é eterno. O vencer a si próprio é que faz a
diferença. Muitos estão agora do outro lado da
matéria com sérios problemas por achar que
a vida termina aqui e agora. Somos eternos,
caímos num momento da eternidade e teremos
que fazer o caminho de volta.
É lamentável saber que um amigo, um parceiro de caminhada na matéria densa está em
estado vegetativo no lado de lá da vida. Quanto
sofrimento é passado para nós amigos de outrora, às vezes amigos de longuíssimas datas.
Fui chegando ao hospital das Senhoras

Eu não via a hora de me encontrar com a
Dona Pomba Gira. Ao longe avistei a majestosa
construção do hospital no meio da floresta, uma
luz iluminava o local com tanta intensidade
que fazia a minha vista ficar um pouco embaçada. Fui caminhando por um caminho cheio
de pedras coloridas que formavam um mosaico
multicolorido. A noite estava linda e lá do firmamento a lua iluminava o meu caminho.
Ao redor do hospital havia uma imensa
muralha. Muitos guardas armados com bastões
egípcios. São seres que estão lá para manter a
proteção contra um eventual ataque. Os seres

Pomba-Giras, no meio daquela vegetação exuberante, muitos riachos com muitas ondinas
bailando, que ambiente maravilhoso, muitos
sons orquestrados pelos elementares da natureza, muitas orquídeas de variedades não encontradas em nossos orquidários, pássaros de infinitas espécies com seus cantos maravilhosos.
Como se sabe foi deles que ganhamos a nossa
fala para podermos nos expressar no universo
astral ou natural, numa época em que fazíamos
estágio nos reinos da natureza.

espirituais em tratamento foram resgatados do
baixo mundo das trevas. São irmãos errantes
em sua vida terrena, prisioneiros da sua ignorância. O embrutecimento espiritual é fato que
leva à angustia e à petrificação dos sentimentos.
Caminhei em direção ao portão, com o coração palpitando. Já era possível sentir a vibração
do local com mais intensidade. Firmei os meus
pensamentos. A disciplina mental se faz necessária em momentos que a comunhão espiritual

vai se estabelecer. Às vezes nas giras dos nossos terreiros a disciplina mental é relegada a
segundo plano. A falta dela pode levar a dificuldades na incorporação das nossas entidades.
Tudo é uma questão de disciplina.
A guarda do portão é feita por exus e seus
falangeiros. Fui levado até a presença do ser
espiritual que chefiava a guarnição. Cheguei
perto dele e fui recebido com profundo afeto e
carinho. Pensamos que os exus somente trabalham quando estão baixados em seus médiuns,
mas isso não é verdade. Fui levado a uma sala

pudesse existir uma beleza arquitetônica como
aquela no meio daquela mata. Era uma noite
daquelas em que o luar refletia a sua luz sobre
a edificação a deixando mais exuberante. Em
torno do hospital havia muita água e plantas
aquáticas.
Caminhei por uma ponte de madeira toda
trabalhada em detalhes sagrados. Do outro
lado da ponte um grande chafariz jorrava filetes
d’água coloridos que ao som de uma música
bem orquestrada dançavam. Do fundo do chafariz subiam seres da natureza aquática bailando

ainda do lado de fora das muralhas, passei por
uma forte luz azul e depois por uma amarelada. Em seguida foi me dada uma espécie de
roupão na cor lilás. Os punhos da veste tinham
duas faixas: uma verde e outra amarela. O Exu
guardião que ali naquele momento mantinha a
guarda era o Senhor Pinga Fogo, dado o horário
dentro da vibração.
O Exu que tinha o comando chamou um dos
seus falangeiros e ordenou que me fizesse adentrar ao recinto do outro lado da muralha.
Dei meu primeiro passo para dentro da muralha. Que surpresa tive. Nunca imaginaria que

ao som da orquestra. Que bailado, que sinfonia!
Tudo fazia o meu ser ficar leve e meditativo.
Ao redor do chafariz vários seres desencarnados recebiam partes daquelas emanações
vindas das luzes emitida do centro do chafariz.
Fui logo chamado por uma senhora que
estava acompanhada de outras e com alguns
homens. Fui chegando bem perto. Logo percebi
que os seres que ali estavam se vestiam como
médicos e enfermeiros. Senti uma coisa muito
diferente no meu coração, foi uma paz profunda.
Muito carinho, gentileza emanavam daque-

les seres espirituais. Era uma senhora de altura
média, cabelos pretos como a noite, rosto bem
redondo, olhar firme e com um belo sorriso. Ela
me fitou e disse: eu sou a Pomba Gira das Almas. Abaixei a minha cabeça e a saudei, como
fiz para com todos os outros.
Ela já foi logo ao assunto dizendo que se
tratava de um hospital responsável por tratar
daqueles que, por solicitação da Justiça Divina,
foram resgatados do mundo das trevas. Quando
ouvi essa fala o meu corpo se arrepiou todo.
Solicitei a ela uma pausa e fiz a seguinte pergunta: a senhora poderia me explicar o porquê
da passagem dessas pessoas por aqui?
Ela explicou que muitos dos que estavam
ali perderam todas as possibilidades de uma
nova encarnação dado o estado mental em
que se encontravam. Eles estavam em estado
de alienação completa e precisavam de alguns
cuidados para poder entrar na rota de uma nova
encarnação. Em seguida indaguei a respeito do
motivo que levou essas pessoas a tal estado.
Ela respondeu que eles haviam sido magiados
por seres sem compaixão tornando-se seus
escravos.
Pensei, como pode um ser, ser dominado por
outro? Muitos são envolvidos pelo poder terreno,
outros pelo mental. Os seres que estão na matéria profunda atraem os seus adeptos na crosta
terrestre para prestarem os seus serviços lhes
oferecendo o poder temporal, dinheiro, sexo e
outros mais. Podemos dizer que um atrai o outro. É preciso muita vigilância nos sentimentos,
pensamentos e nas ações.
Quando na escolha da encarnação o candidato firma um compromisso com os seus guias
e depois acaba preferindo a comodidade. A
mediunidade é um dom cedido para que o ser
espiritual fique em expiação. Não é algo que
lhe confira poderes mágicos desenfreados, sem
controle dos senhores da luz. A mediunidade é
para servir sem ser servido.
Logo na minha frente há um corredor iluminado por uma luz tênue. Parecia o túnel do
tempo! Caminhei acompanhado da dona pomba
Gira das Almas e mais outros espíritos. Que
longo caminho. Descemos uma escada e logo
me deparei com uma grande sala com grandes
equipamentos e vários seres espirituais indo e
vindo em passos firmes. Homens e mulheres ali
trabalhavam em prol do seu semelhante.
Foi explicado que havia vários departamentos. Cada caso era enviado para um tratamento

específico. A Dona Pomba Gira que me acompanhava naquele momento era responsável
pelo recebimento e cadastramento dos espíritos
necessitados de recuperação moral. É bom lembrar que os exus pomba gira estão exercendo
a sua função. Nós, encarnados, somos seres
espirituais que pouco ou nada sabem sobre a
atividade dos exus fora da incorporação nos
terreiros. Os próprios médiuns limitam a ampliação desse conhecimento com as suas limitações
mentais.
Os Exus não querem se colocar como seres
de luz, mas é inegável que eles têm responsabilidade com a evolução do ser humano. Eles são
fiéis escudeiros da luz.
Me dei a liberdade de perguntar a Dona
Pomba Gira sobre o nosso compromisso com
a nossa mediunidade e ela assim respondeu:
sabemos o quanto é difícil para vocês, ainda
caminhando na dúvida de si próprios, poder
entender o mundo astralizado. O entendimento
está na meditação diária, na introspecção do
ser nele mesmo. Não está fora do seu alcance.
Com muita luta e perseverança as portas vão
se abrindo para o entendimento. Tenham paz
no coração e lutem para se melhorarem porque desta forma vocês ajudarão as entidades
de luz a derramarem cada vem mais luz nos
seus caminhos e nos daqueles que estão ao
seu redor. Não tenham medo, o medo é fruto
dos erros do passado. O passado não pode ser
o motivo da não vitória no presente. Muita fé,
não deixem que o mundo da ilusão lhes arrebate para a inércia espiritual. Somente a reflexão
diária poderá lhes trazer respostas a respeito
do que procuram. Estamos sempre dispostos a
esclarecer aqueles que querem ouvir sem preconceitos e pretensões dominadoras. Voltaremos
a nos comunicar. Daqui para frente será mais
fácil a nossa comunicação. Volte para seu corpo
físico e tome uma vitamina para revigorar o seu
sistema nervoso.
Ao final do encontro ela ainda disse: deixo
para todos os filhos de Fé da sagrada Corrente
Astral de Umbanda o nosso eterno saravá. Que
o Senhor das Almas abençoe a sua caminhada e
a de todos os filhos que lutam para se melhorar.
Pomba Gira das Almas
Pai Carlos
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