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Prezados irmãos de fé e caros leitores, entendamos 
a necessidade de mudanças urgentes na forma de agir e 

pensar da humanidade, tanto no que concerne às relações 
entre as pessoas, como na relação entre as pessoas e o nosso fan-

tástico planeta Terra.

Reflitamos profundamente sobre esse momento no qual é imposto a 
grande parte da humanidade enormes mudanças de hábitos e ações, momen-

to este de impactos acentuados em nossas vidas, do estabelecimento de amplas 
restrições até pouco tempo inimagináveis.

Momento em que ocorrem regastes coletivos nas mais diversas partes do glo-
bo, que nos vemos em meio as situações mais complexas e que requerem maior 
serenidade para tomada de decisões. Momento no qual, por vezes, por medida 
de segurança e proteção à saúde, proteção à vida, não é recomendado, ainda que 
em momentos extremos como a partida de um ente querido, amado, se abraçar e 
receber o calor humano direto, por contato físico, daqueles que tanto nos prezam 
e que tanto nos querem bem. Situações estas que nos remetem a profundas rea-
valiações de conduta, e que nos demonstram a necessidade de se viver o presente 
intensamente, porém, sem sermos inconsequentes.

Momento de um necessário distanciamento social como forma de preservação 
de nossa própria saúde e, igualmente, e concomitantemente, da saúde de uma 
coletividade. Grife-se, sempre respeitando e compreendendo, verdadeiramente, 
a todos que carecem de forma mais breve ir às ruas para prover o seu sustento e o 
de sua família.

Todavia, necessário se destacar que mesmo com as restrições impostas pelas 
autoridades governamentais, por medida de cautela, segurança e proteção, a nos-
sa solidariedade e o nosso amor ao próximo deve se ampliar e ser externado com 
ainda mais ênfase, notoriamente, sendo efetivamente tomadas todas as medidas 
de precaução prescritas e ressaltadas diariamente pelas autoridades da saúde, em 
todas as esferas, municipal, estadual e federal.

É dado incontroverso que devemos nos manter firmes na missão de sempre trans-
mitir àqueles que prezamos, respeitamos e amamos, frise-se,  por meio de pala-
vras verdadeiras, esperançosas, acolhedoras, motivantes, cativantes, bem como 
por meio de pensamentos,  vibrações e irradiações, as nossas energias ultrapositi-
vas, o nosso carinho e a nossa irmandade. Assim como devemos nos manter assí-
duos e compromissados em colaborar com os nossos irmãos mais carentes e mais 
necessitados, desprovidos em grande escala de condições mínimas para a própria 
subsistência.

É tempo de rever conceitos, corrigir erros, mudar hábitos e se preparar para pôr 
em prática os grandes ensinamentos obtidos neste crítico e calamitoso período 
na superfície terrestre, contribuindo em larga e real proporção para um mundo 
melhor, um novo mundo, onde a sólida democracia se faça amplamente presente, 
onde haja diálogos mais respeitosos e cordiais, onde se valorize muito mais a edu-
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cação, a história e o trabalho de nossos antepassados, um novo mundo no qual se 
ouça mais, se respeite mais, se pense mais no coletivo, se ajude mais, se ampare 
mais, se julgue menos, se engane menos, se agrida menos, se subestime menos, se 
sorria mais, se ame mais, se proponha mais e se realize muito mais!

Que as lições passadas valham tanto aos governados como aos governantes, que 
se entenda que o planeta não resiste mais a 1% da população global possuir a mes-
ma riqueza do que os 99% restantes.

Que haja a breve e real compreensão de que as grandes potências não podem 
mais negligenciar as epidemias e as demais tragédias humanitárias das nações 
mais pobres, como por exemplo, não podem mais fechar os olhos ou fornecer 
ajuda apenas precária aos que pedem socorro por serem vitimados pelo surto do 
gravíssimo vírus Ebola. Relembrando do grave surto ocorrido em alguns países 
da África em 2014, entenda-se, na Guiné, Libéria e Serra Leoa, e do novo surto em 
2019 República Democrática do Congo. Destaca-se no tocante a tais episódios a 
reconhecida, efetiva e mais do que exemplar incrível atuação da organização hu-
manitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Sigamos de cabeça erguida, perseverantes, com fé máxima em Deus, sendo vi-
gilantes, diligentes, atuantes, desejando o bem e promovendo o bem, acreditando 
no melhor e fazendo por onde convivermos em um mundo melhor. 

Empenhemo-nos em criar meios mais eficazes para recuperarmos os danos que 
causamos à Mãe Natureza, e não nos esqueçamos da missão primordial de respei-
tá-la, protegê-la, conservá-la, agradecê-la e reverenciá-la.

Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade divina de abrirmos os olhos e 
enxergamos as faces daqueles quem tanto adoramos, de podermos caminhar ao 
lado de quem tanto amamos, de vencermos batalhas ao lado daqueles que hon-
ramos e que nos honram, e por termos a possibilidade de seguirmos evoluindo 
diante das provas diárias.

Sigamos emanando energias ultraposi-
tivas ao nosso magnífico planeta Terra!

Que Oxalá ilumine o caminho de todos 
nós!

Salve a Umbanda, que é Amor  e Cari-
dade, Salve Zambi!
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Como você pode ajudar:
- Doando qualquer quantidade de produtos de higiene;

-Doando alimentos não perecíveis;
- Doando Cesta Básica;

Maiores informações 
contato: 11 ( 94785-5874 Engels) / 11 ( 94726-7609) Fernanda

Rua Ipanema, 105 - Mooca - Metro Bresser

Quer ajudar as pessoas a superarem esta pandemia?
Faça parte desta ação conjunta da nossa querida e amada Umbanda!

Templos, Escolas de Curimba,  Colégios, Federações, Lojistas,  Simpatizantes, todos 
unidos em um só coração e sentimento.

Amor ao próximo e a sua ajuda fazem a diferença!

TRATA-SE DE AÇÃO CONJUNTA DA NAÇÃO UMBANDISTA E SIMPATIZANTES 
QUE VISA PRESTAR SUPORTE A TRABALHOS SOCIAIS DIVERSOS, FRISE-SE, 

MUITOS DESSES DESCRITOS NA COLUNA AMOR AO PRÓXIMO.



Ano 10 número 89 página 5



Ano 10 número 89 página 6

PREVISÃO BARALHO CIGANO
Cartas: Chave- coração- ramalhete

Amor 
Momento de novidades no lado afetivo, renovações e até mesmo 
uma fase bem tranquila e prazeirosa no lado afetivo. Relações equi-
libradas e felizes nesse mês. Aproveite.

Profissional e Financeiro 
Oportunidades muito boas surgindo no ambiente de trabalho e 
profissional. Movimento e portas abertas. Uma entrada financeira 
vai auxiliar nessa fase para um recomeço ou equilibrio.

Saúde Física e Espiritual
Alguns cuidados com a parte circulatória e cardíaca de forma geral. Tam-
bém não podemos deixar de lado o seu lado emocional, que precisa estar 
equilibrado. Espiritualmente eu vejo que é preciso limpar a negativida-
de para a nova fase feliz e próspera entrar.

Taróloga Carol Amorim 
Atendimento Brasil e Exterior.

Whatsapp para agendamento : 55 11 94942-4000.
Youtube: Sensitiva Carol Amorim

Instagram @tarologacarolamorim
Facebook Tarologa Carol Amorim
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Renovação da Esperança
Oração com Pai Ronaldo Linares

Como é difícil pensar o que dizer num momento de tanto silêncio mundial. 
Vidas tem sidos silenciadas, famílias tem chorado a dor da perdas de seus pa-
rentes e nós umbandistas onde estamos agora? Fora de nossos templos.

A pandemia do novo coronavirus traz uma mácula social diferente de qual-
quer outra doença. Além da dor física e a terrível letalidade, ela nos obrigada 
a mudar tudo, a refazer nosso estilo de vida, ela nos obriga a parar tudo que 
fazíamos antes, ou pelo menos a mudar a forma como fazíamos.

Os nossos templos precisaram parar. E com isso milhares de seguidores da 
Umbanda ficaram sem atendimento espiritual. E onde estão os nossos Guias 
agora? Não ouvimos mais o bater do peito dos Caboclos, nem a doçura de 
nossos Pretos Velhos, nem mesmo as gargalhadas de Exu e Pomba gira temos 
ouvidos. Os atabaques silenciaram e nossos curimbeiros não tocam mais para 
nossos Orixás. Onde está o “eparrei” de D. Iansã ou o “patacori” de Ogum? 
Onde estão os Caboclos, Pretos Velhos, Boiadeiros, Marinheiros, Ciganos se 
nossos templos estão fechados?
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Nesta hora de silêncio e tristeza, olhamos para o alto e de joelhos no chão 
clamamos a Espiritualidade que esteja conosco. E sentimos que nossos Guias 
não se foram, mas estão conosco a todo o tempo. E o nosso altar, lá fora re-
presentado, está vivo aqui dentro de nós. Por que diferente de muitos que não 
sabem o que encontrarão do outro lado da vida, nós umbandistas sabemos 
que a vida continua, que nossos elos espirituais se perpetuam pela eternidade 
e que nossos Guias continuam a nos fortalecer, manifestados na materialida-
de através das incorporações ou não.

Nossos queridos Pai Ronaldo e Babá Dirce estão lá quietinhos, cuidando 
de suas saúdes em isolamento e orando por todos nós. A Babá Dirce recente-
mente fez uma live curta dando a benção e matando a saudade de quem pode 
estar presente no Instagram (@casadepaibeneditodearuanda). E o pai Ronal-
do esteve na Corrente de Oração do Fórum inter- religioso   de   Santo   André   
dia   08.04.2020   orando   para   todos   os   Orixás   em   vídeo, abençoando 
todos os filhos de fé e compartilhando seu amor e firmeza de sempre, como 
bom filho de Xangô que é. Assista ao vídeo neste link: https://bit.ly/santua-
riodaumbanda

Oração do Pai Ronaldo Linares abaixo: 
MEU PAI OXALÁ

Aqui venho para, diante de seu altar sagrado, rogar seu auxílio, suas bênçãos, 
seu perdão. Rogar por seu amor de “PAI” que nunca esquece os filhos seus.

Mas não venho só para pedir por mim, venho rogar por meus filhos de san-
gue e por nossos inúmeros filhos de fé.
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Vivemos um momento triste, de angústia e de desesperança, diante de uma 
enfermidade como nunca havíamos visto antes, e que, mesmo antes de nos 
atingir, nos entristeceu e afligiu.

Os homens da ciência pedem que não realizemos nossos trabalhos, que não 
nos reunamos pra não espalhar as sementes desta doença e nós, consciente-
mente obedecemos.

Mas não esqueço que “Voz” um dia disseste que, “quando duas ou mais 
pessoas se reunissem     em Seu Sagrado Nome, Vós entre eles estaria”. Por 
isso “PAI”, eu suplico, como pai espiritual desta casa de oração que consa-
gramos a Pai Benedito de Aruanda, abrigai- nos sob Seu manto, protegei- nos,  
abençoai- nos  a  todos:   aos  filhos  de  fé  desta  casa,  aos  desesperados  que  
nos procuram, aos inúmeros Babalaôs e Babás que formamos.

Abençoai e protegei toda família umbandista. Todo esse povo humilde dessa 
terra brasileira, que só precisa de saúde e paz para trabalhar por Sua glória.

Permita Senhor que todos os Orixás, neste altar representados, seus minis-
tros que são, ouçam também a nossa súplica.

Mamãe Inhaçã, nesse momento de trevas, traga para nós suas luz;

Mamãe  Oxum,  traga- nos  sua  energia,  sua  água  cristalina  que  limpa  
nossos  caminhos,  nossas mágoas;

Mamãe Iemanjá, voz que como mãe dos Orixás, os coroou de amor, traga- 
nos seu amor para conforto de nossos corações;

Cosme Damião e Doum, tragam alegria para afastar nossas tristezas e traga 
saúde, voz que também foram médicos;

Meu Pai Oxosse, que a natureza pura de seu reino – as matas – possa limpar 
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de nossas vidas a nódoa dessa enfermidade;

Meu  Pai  Ogum,  voz  que  sois  denominado  “Vencedor  de  Demandas”  
ajude- nos  a  vencer  esta luta da vida contra a morte;

Meu Pai Xangô, não é justo o que meu povo está sofrendo. Faça valer sua 
lei, a lei de Deus que nos trouxestes. Clemência lhe peço para nossa gente;

Vovó Nanã, são seus filhos, são seus netos, são os jovens e os idosos (os mais 
sofredores com essa ameaça).  Amparai- os como “avó carinhosa”  ampara 
seus netos;

Meu Pai Abaluaiê, és o médico dos pobres, és o médico da humanidade. 
Salve nosso povo, nossa gente e, aos que caírem no caminho, recebei- os e 
prepara- os para uma nova jornada.

Esta é a suplica humilde que faz vosso filho de fé Pai Ronaldo em nome da 
Umbanda. Senhor quero  pedir- lhe  ainda  por  todos  os  meus  filhos  de  fé,  
e  a  todos  que  me  ouvem  neste momento, acendei no coração de cada um 
deles a chama da espiritualidade porque é ela que afasta para bem longe, as 
trevas da incerteza.

E assim com nossos esperanças renovadas, elevamos ao alto nosso pensa-
mento, multiplicando a fé em nossos Guias e Orixás, mantendo acesa a cha-
ma da espiritualidade como diz pai  Ronaldo, na certeza de que se tudo passa, 
com certeza dias melhores virão!

Com Carinho,

Maria Aparecida Linares - Relações Institucionais e Comunicação 
Santuário Nacional da Umbanda / federacaoabc@gmail.com

Babalaô Ronaldo Linares - Presidente da F. Umbandista do Grande ABC
Mantenedora do S. Nacional da Umbanda
www.santuariodaumbanda.com.br / federacaoabc@gmail.com
casadepaibenedito.blogspot.com
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A Polícia Civil, graças à Lei de Acesso à Informação, registrou um aumento 
de 22% nos casos de crimes de intolerância religiosa em nosso estado, e 56% 
em nosso país. É uma situação drástica, que nos alarma a todos.

É com isso em mente que meu Mandato estruturou o Projeto de Lei nº 
678/2019, que já foi aprovado em 1ª votação no Plenário da Câmara Munici-
pal de São Paulo. O PL institui o Conselho Municipal de Defesa e Promoção 
da Liberdade Religiosa. Trata-se da maior inciativa, em nosso Município, de 
combate a essa forma específica de ódio que é a intolerância religiosa. 

O Conselho se pretende diverso e democrático, formado por um misto de re-
presentantes do Poder Público e da Sociedade Civil. O Conselho – apelidado 
COMPLIR – terá como objetivo atuar em diversas frentes que se complemen-
tam: o recebimento e encaminhamento de denúncias de atos de intolerância 
religiosa ao Ministério Público; a fiscalização do cumprimento da legislação 
pertinente a esse assunto; redigir pareceres e conduzir pesquisas nessa área, 
para compreender com maior profundidade as questões de intolerância reli-
giosa; a realização de campanhas educativas promovendo a liberdade religio-
sa; dentre demais ações.

Para além de combater a intolerân-
cia e dar amparo às vítimas, nosso 
objetivo é, acima de tudo, contribuir 
para a criação de uma sociedade em 
que esse tipo de crime jamais ocorra. 
Acreditamos que somente através de 
uma educação respeitosa e inclusiva 
poderemos todos conviver em paz.

Aumento nos Casos de 
 Intolerência Religiosa

Vereador Quito Formiga
Telefone: (0xx11) 3396-4648
Whatsapp: (0xx11) 97124-1540
quitoformiga@saopaulo.sp.leg.br

Site Oficial:
http://www.quitoformiga.com.br
Facebook:/QuitoFormiga
Instagram:@quitoformiga
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Nossa geração está passando por algo jamais visto, porém, previsível aos 
que estão conectados. Em reportagem de maio de 2019 alertava-se para o 
fato de que o meio ambiente estava sendo degradado numa velocidade sem 
precedentes na história da humanidade, e que cerca de 1 milhão de espécies 
de animais e vegetais estão ameaçadas de extinção nos próximos anos. Outra 
reportagem em 2019 chamava a atenção para o fato de que, num futuro pró-
ximo teremos uma crise mundial de água, que logicamente será transforma-
da em mercadoria, cara por sinal, e acessível a poucos.

 A maioria das pessoas segue alheia à estas informações, e outras tantas, 
como se simplesmente não fosse problemas delas...mas é sim, problema de 
todos nós.

 Deus não é um velho barbado sentado numa nuvem nos julgando e con-
denando, mas existem leis que regulam o equilíbrio das nossas evoluções, e 
essas leis se auto aplicam, baseadas em nossos pensamentos e ações.

 O coronavírus veio para nos lembrar de que as coisas que nos mantém vi-
vos não têm preço e não podem ser compradas, e que todas elas são amoro-
samente doadas por Pai Olorum, o Senhor do Alto, nosso Criador.

 Quando Noé estava construindo a arca, as pessoas zombavam dele; quando 
as águas engoliram tudo, imploraram por uma chance de entrar...pois bem, 
amigos/irmãos umbandistas, a arca está aberta.

 Entrará nela aquele que se preocupar em mudar a si mesmo, que utilizar 
seu tempo na terra sem agredir a natureza e os seres humanos. Há uma lição 
a ser aprendida, e dependendo do resultado, a prova derradeira chegará.

 Por tanto tempo o pranto da Mãe Terra foi ignorado pela maioria da hu-
manidade; agora, choramos nós. Castigo? Não, consequência.

Coronavírus, uma lição a ser aprendida
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 Esquecem que a Terra é um espírito vivo e divino, e nos mantém. Estamos 
ligados a ela como a gota está ligada ao oceano. Assim como uma gota é oceano, 
nós somos a Mãe Terra, e um dia para ela vamos voltar, disso temos certeza.

 E você umbandista, de que lado está? Está confiante, usando seus dons 

para lutar lado a lado com os Orixás e suas entidades, ou brigando por papel 
higiênico? 

 Está fazendo a lição de casa, agradecendo a Pai Olorum pela oportunidade 
de melhorar, ou está escondido embaixo da cama?

 Ou a humanidade acorda, ou outro dilúvio virá, mas não de água. Vamos 
nos afogar na nossa própria arrogância, falta de amor e respeito a Deus, à na-
tureza e à vida.

 Só existe um caminho: conhecer as leis que regem nossas evoluções e viver 
de acordo com elas, através da expansão de consciência.

 Se livrar de uma vez por todas de todos os dogmas, que servem apenas para 
nos separar e nos achar melhor que os outros.

 Não existe minha família, meu futuro, minha religião. Somos um, e de um 
jeito ou de outro, o que acontece com um, atinge a todos.

 Aproveitem esse evento para se olharem de frente, sem filtros. Pensar em 
quanto é bom estar numa gira, sentir a vibração, o cheiro de ervas, o som dos 
atabaques...e quantas vezes você faltou porque tinha coisa mais importante 
para fazer, ou participou da gira na base do tanto faz...

 A Umbanda é nossa arca, nós sabemos o caminho. Mais do que nunca, é hora 
de os umbandistas mostrarem ao mundo que não há fórmula milagrosa para 
nos tirar da situação que nossa negligência com as coisas divinas nos colocou.



Ano 10 número 89 página 16

 Agora, todo o bem que você fez em nome dos Sagrados Orixás advoga a seu 
favor. Agora, todas e vezes que você se curvou perante Deus e os Orixás é o 
que te manterá em pé.

 Está vindo à tona o que os guias sempre dizem: cada um dá o que tem! En-
quanto muitos estão nos surpreendendo com lindas atitudes, outros tentam 
se aproveitar da situação.

 Ainda há tempo, busque o seu melhor. Procure seu Orixá, seu guardião, suas 
entidades, eles continuam à sua espera. Saia desta lição renovado, disposto a 
ser o melhor ser humano que puder, aqui e agora, nesta vida, neste planeta.

 Acendam suas velas, façam suas orações, não apenas para si mesmos, mas 
por toda a humanidade. Não de maneira mecânica, mas com sentimento, com 
palavras vindas do coração e com a certeza de que está nas nossas mãos a ca-
pacidade de mudar tudo e construir uma sociedade mais justa e solidária, 
onde a dor e a necessidade de um é a dor e a necessidade de todos.

 A Terra não será destruída, ela sempre permanece, doando vida e amor 
incessantemente; passageiros somos nós...

 Sigo orando para que a humanidade acorde, e perceba que existe um cami-
nho alternativo à dor – o caminho do amor, e que as portas desta arca não se 
fechem, até que o último ser humano consiga entrar.

Terreiro de Umbanda
Pai Oxóssi, Caboclo 7 Flechas

e Mestre Zé Pilintra
Críticas e sugestões:
t.u.paioxossi@hotmail.com

Fone: (011) 96375-7587

 Não haverá luz no fim do túnel, 
se cada um não acender sua pró-
pria tocha, Axé!



Ano 10 número 89 página 17



Ano 10 número 89 página 18



Ano 10 número 89 página 19

Recebemos hoje a seguinte carta Recebemos hoje a seguinte carta que trazemos 
a público a título de curiosidade.

Senhor Redator: – Tendo lido na edição de ontem na sua folha a notícia “No 
mundo dos mistérios” em que se relata a magicaturas do Sr. Mirabelli, que tem 
embasbacado os povos desta muito ilustrada capital, venho respeitosamente pe-
dir a vós que se digne de publicar as seguintes considerações que, a esse respeito, 
ocorrem a um leitor habitual de A Gazeta:

Depois de contar o que o homem ficou nu diante da assistência e foi minuciosa-
mente examinado pelo Barão Ergonte (Múcio Teixeira), das sete primeiras pal-
meiras do mangue, conta o articulista que o Senhor Mirabelli fez uma lousa dan-
çar, derrubou caixas de papelão com o olhar, tocou campainha sem pôr o dedo na 
mesma e ainda maravilhou os assistentes com outras mirabolâncias, acabando 
pela experiência do “copo inquebrável”.

Eu mesmo, Senhor redator, já tenho ouvido coisas mais incríveis. Já me conta-
ram, por exemplo, que o Senhor Mirabelli, quando empregado em uma casa de 
calçados, fazia as caixas descerem das prateleiras a um simples olhar seu. Imagine 
só que boniteza, servir a freguesia sem precisar subir escadas!

Soube também que o Senhor Mirabelli é homem de muito pouco comer, tanto 
que só se alimenta de bolachas. Ora, Senhor Redator, este negócio de bolachas, 
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a A coluna Memórias da Um-
banda tem o intuito de res-

gatar a história da Umbanda 
em São Paulo. São matérias 
antigas publicadas em diver-
sos canais de mídia impressa, 
como jornais e revistas devid-
amente nomeados e datados. 

As opiniões aqui expressas 
não refletem de nenhuma 

maneira as opiniões dos au-
tores e deste jornal. 

A propósito das experiências 
do Dr. Mirabelli

A Gazeta (SP), n. 3085, 18 de maio de 1916

As explorações do Espiritismo
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combinado com a outra história do copo inquebrável, está me dando seriamente 
o que pensar, pois, apesar de um pouco avançado em anos, ainda me interesso 
pela solução dos grandes problemas.

Tomo, pois, a liberdade de perguntar, sem ofensa a ninguém: – Não se tratará 
aqui de um reclame (propaganda) de copos inquebráveis e bolachas?

Mas o Senhor Redator bem vê que não foi para dizer estas futilidades que pedi 
agasalho em seu jornal.

Efetivamente o que mais desejo salientar é o que se segue: Conclui o noticia-
rista acrescentando que o Senhor Mirabelli é nada menos do que “uma das mais 
perfeitas organizações espíritas”. Ora, com todo respeito de que sou capaz, e com 
perdão da má palavra, eu pergunto muito humildemente o que é que tem o Espi-
ritismo com as calças.

A base do Espiritismo, se não me engano, é a metempsicose (É é o termo gené-
rico para transmigração ou teoria da transmigração da alma, de um corpo para 
outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não. Essa crença não se restringe à 
reencarnação humana, mas abrange a possibilidade de a alma humana encarnar 
em animais ou vegetais), isto é a desencarnação é consequente reencarnação dos 
espíritos, como dizem os infelizes afetados por aquela doença.

Por mais que procure, não percebo em que é que essa história toda de lousa, cai-
xas de papelão, campainha etc., pode ter relação com a metempsicose. Na minha 
terra, havia um vendeiro, que sabia transformar água em vinho: mas ninguém 
dizia que ele era espírita, embora gostasse um pouco do “espírito” da branquinha.

Em todo o caso, o Senhor Redator prestaria incalculável serviço à minha igno-
rância, esclarecendo-me a esse respeito.

Se, como suponho, foi por mera inadvertência que o noticiarista aludiu ao Es-
piritismo a propósito do Senhor Mirabelli, ainda assim não é descabida a minha 
carta, pois, como bem compreende o Senhor Redator, a notícia do seu jornal po-
deria dar margem a exploração por parte de uma seita, o Espiritismo, que tem 
espalhado prodigamente a loucura em nossas cidades, com a cumplicidade de al-
guns jornais, cujos redatores com toda certeza, ainda não sabem que, na opinião 
do muito ilustre Dr. Franco da Rocha, diretor do Hospício de Juqueri, todo mé-
dium é maluco.

Por aqui fico Senhor Redator, esperando que V. S. não leve a mal estas despreten-
siosas palavras, com as quais viso por a sociedade paulista, a redação da A Gazeta e o 

próprio Senhor Mirabelli em guarda contra as explorações do Espiritismo. 
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tista da Costa, Afrânio Nogueira, Anna Abranches, Gustavo da Silveira, 
Nicanor Saraiva Silva, Edmundo Ferraz Achilles Alves Braga, Vicente Le-
vindo Camargo Machado, Epaminondas Alves Lima, Maria do Carmo Ma-
chado, Benedicto de Andrade, Alfredo Gomes Noronha, João Albuquerque, 
J. Azevedo Braga, Orlando de Melo Nasti, Humberto Tulli, Juvenal Pereira 
Leme, F. Assis Brandão, Godofredo Rezende, Miguel Parmi, Antonio Fer-
nando de Fernandi, Brasilina Martins, Belmiro Martins, Augusto Telles do 
Amaral, Jacob Chimidt e Olavo Leite, movidos por um espontâneo sentimen-
to de gratidão, vimos, por este meio, expressar o mais vivo reconhecimento 
pelo alto gesto de generosidade, que, comovidamente, acabamos de receber 
da parte do eminente metérgico brasileiro e conhecido filantropo professor 
Carmine Mirabelli.

Da mesma forma porque se agradece, de público, a um facultativo, as curas 
do físico, seja-nos lícito, também render uma homenagem de gratidão aquele 
que, espontaneamente, nos presta um valiosíssimo auxílio material, que bem 
se enquadra numa importante cura de forma moral.

Este movimento coletivo de reconhecimento da nossa parte, esperamos, há 
de causar, na consciência dos ingratos de tantas benemerências derivadas ao 
eminente professor Mirabelli, uma profunda intuição das injustiças que per-
sistem em cometer ao seu nome e à sua obra.

E é das mais ponderáveis a razão desta nossa atitude que envolve simpatia ao 
benemérito cidadão.

Sim, porque o que ele nos fez, transpõe as raias da benevolência humana e 
dos sentimentos do mais perfeito coração.

Éramos devedores ao professor Mirabelli, em espécie, representada por le-
tras, hipotecas, aluguéis, carta de fiança e outros compromissos assinados, 
todos já vencidos.

Que faz então o benemérito professor Mirabelli?

Correio Paulistano (SP), n. 
25053, 12 de novembro de 1937

Além de ser o maior 
metérgico do

mundo, é também 
um grande coração

humanitário

O Professor Mirabelli

Mirabelli (à esquerda) com um espírito materializado (ao meio) 
Década de 1920 https://en.wikipedia.org

Constante leitor.

Nós, abaixo assinados, Gus-
tavo Bekmann, João Theo-
doro de Oliveira, José Bap-
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Ao invés de mandar que se processasse a execução destes débitos, como aos 
capitalistas? Não.

Prepara-nos, simplesmente, a maior surpresa de todas as surpresas!

Após haver ouvido de nós, particularmente, a situação em que nos encontrá-
vamos, impossibilitados de saldar essas dívidas, espontaneamente, piedosa-
mente, humanitariamente, ordena ao seu escrupuloso procurador, Senhor 
José Galliano Júnior, que cancele os nossos débitos, perdoando-nos, inclusi-
ve os próprios juros legais!

Que qualificativo poderá exaltar a eloquência deste gesto incomum?

Como dizermos desta atitude singular, quando por toda a parte o que vemos 
é a ganância dos argentários, mandando penhorar inexoravelmente, míseros 
trastes de humílimos devedores? Quem ousará desfazer-se, no atual momen-
to, de tão elevada soma de haveres, usando de uma liberalidade que exorbita 
de todas as manifestações de humanitarismo? Oitenta e dois contos de réis, 
não representam nos dias que correm, uma fortuna?

O que acabamos de receber do professor Mirabelli é um gesto para o qual nos 
falham expressões de profundo e cristalino agradecimento. Nós o sentimos 
nos seus significados, compreendemos a sua amplitude, mas não sabemos 
como fazer sentir o nosso benfeitor, aquilo que experimentamos no mais ín-
timo dos nossos corações.

Sem expressões que possam traduzir o nosso estado de alma, ante a emoção 
profunda que nos causou o seu gesto de verdadeira benevolência, vimos a 
público, a fim de que, praticando uma justiça ditada pelos mais gratos senti-
mentos que a nossa consciência possa cristalizar, se transfunda ela em uma 
fervorosa prece de amor e de reconhecimento, para que caiam dos céus bên-

çãos mil, perfumando a atribulada exis-
tência de nosso amantíssimo protetor 
– Professor Carmine Mirabelli.  

São Paulo, 1 de novembro de 1937.

Levitação de Carmine Mirabelli (em estado inconscien-
te), em plena luz do dia, no Instituto Psíquico Brasileiro, 
em São Paulo
A cabeça quase atinge o teto do salão (Década de 1930)
https://transcommunication.org

Editor: Diamantino 
Fernandes Trindade
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OGUM YÊ!

Quem é este grande guerreiro, montando num cavalo branco, de armadura 
reluzente e que a todos encanta? 

É Pai Ogum, “General de Umbanda”,  vencedor de demandas.

Mas Pai Ogum é muito mais que isso. Como divindade, é a presença da Lei 
em nossas vidas. 

Pai Ogum é ordem, é força, garra e determinação.

À vezes é o inconformismo diante das injustiças, mas ao ao mesmo tempo a 
certeza de que a Lei se cumprirá, cedo ou tarde.

Às vezes é a impetuosidade, o falar antes de pensar, o encarar batalhas 
alheias de perito aberto, e ao mesmo tempo saber curvar-se à vontade do 
Criador.

Pai Ogum é a Lei Divina, onde não existe meio termo. Ou se é quente ou 
frio, não se admite o morno...

Nesta Lei, quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é infiel no pouco é in-
fiel no muito.

Pai Ogum é ordenação. Desde a ordenação do átomo à ordenação das estre-
las, lá está um de seus fatores divinos.

Nas giras de Umbanda ele ronda, incansável, para nos proteger. Nas ruas, 
estradas e encruzilhadas, juntamente com nossos amados guardiões Exus, é 
o senhor dos caminhos.

 Não por acaso é associado ao arquétipo do guerreiro, pois é dono do fer-
ro, material do qual quase todas as armas são criadas.

Publicação Original 
na edição de  

março de 2018

Artig
o
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Ele é o pai cuja espada corta a negatividade do mundo.

Nas guerras da vida, Pai Ogum é aquele que nos mostra  quando devemos 
avançar, e quando é preciso recuar.

Pai Ogum vence todas as demandas, exceto aquelas que nós mesmos criamos. 
Para esse tipo de guerra, só resta a ele guardar sua espada e observar até que 
a Lei se cumpra.

Pai Ogum não pode nos defender de nós mesmos. Ele não pode livrar-nos se 
andarmos à margem das leis divinas.

A maioria das batalhas (internas e externas) que travamos, começam quando 
deixamos o ego, o orgulho, a inveja, a falsidade, o egoísmo e a arrogância se 
sobreporem à nossa real missão, que nada mais é do que evoluir e nos tornar-
mos seres humanos melhores.

Precisa de ordem na vida? Peça a Pai Ogum e será atendido. Precisa de força, 
garra, coragem e disposição? Ele lhe dará.

 Não peça dinheiro a Pai Ogum; peça trabalho. Pai Ogum é a força do traba-
lho honesto, é a dignidade conquistada pelo próprio esforço, é o suor do rosto 
e a certeza do dever cumprido.

Não peça que ele feche o caminho dos outros; peça que ele abra os seus pró-
prios caminhos. 

Não peça que ele lute por você pelas contendas do mundo, peça que ele faça 
vir à tona o grande guerreiro que há dentro de você.

Não peça que ele lhe defenda da maldade alheia; antes, peça que ele lhe de-
fenda da maldade que brota em seu coração quando você se deixa levar por 
sentimentos mesquinhos.

Não peça que ele derrube o inimigo; peça que ele o transforme em amigo.

Quisera eu um dia ser merecedora de encontrá-lo, Pai Ogum, e ser chamada 
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de sua filha.

Ando desarmada, pois me re-
cuso a ter inimigos. Minha es-
pada é a certeza de ser uma 
servidora da luz, e meu escudo 
é o amor que trago no coração.

Senhor dos Caminhos, onde 
quer que o meu coração me 
leve, estou pronta para ir, com 
a certeza de que estás comigo.

Obedeço às leis dos homens, 
mas às tuas Leis cumpro com 
amor e dedicação, pois elas são 
como faróis a me direcionar em 
meio às sombras.

Obrigada por me ensinar que 
às vezes a melhor defesa é o si-
lêncio. 

Não me desespero, pois sei que 
o guerreiro está a acordado. 

Não temo nada, pois sei que estás comigo. 

Não me deixo abater, pois teu escudo me protege e tua espada me defende de 
qualquer mal...

Sou pequena, mas contigo me sinto grande, Guerreiro Amado.

Sou fraca, mas  contigo me sinto forte.

Sei que aquela força que brota nos momentos mais difíceis vem de ti.

Sei que cada lágrima que derramei por injustiças sofridas foram suas tam-
bém, mas sei que o senhor sorriu por eu ter lutado com dignidade, sem nunca 
ter derrubado ninguém.

Se as boas lutas são dadas aos melhores guerreiros, que possamos seguir 
sempre juntos, pois a vitória é certa.

Obrigada por me ensinar a caminhar sempre em frente, sem olhar para trás; 
é uma grande honra ter a sua conpanhia...e saber que quem é filho de Um-
banda nunca está sozinho.

 Ogum Yê! Axé!

Terreiro de Umbanda
Pai Oxóssi, Caboclo 7 Flechas

e Mestre Zé Pilintra
Críticas e sugestões:
t.u.paioxossi@hotmail.com

Fone: (011) 96375-7587
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NOVO MANUAL DO MÉDIUM 
DE UMBANDA

Editora Aruanda
https://editoraaruanda.com.br

Diamantino F. Trindade
Larayara de Alexandria

Existem diversas liturgias que tratam da Umbanda e suas distintas cor-

rentes de pensamento. Por isso, é importante ressaltar que não existe er-

rado, pois todas, de algum modo, estão certas, independente da denomi-

nação que recebem.

Este livro pretende esclarecer, principalmente para os iniciantes, um pou-

co sobre o cotidiano dos terreiros de nossa querida Umbanda, servindo 

como um ponto de reflexão, despido de preconceitos, sobre a realidade 

da religião.

São apresentados alguns conceitos teóricos fundamentais sobre os 

Orixás, as Sete Linhas de Umbanda, o sincretismo religioso, a me-

diunidade e as entidades espirituais que se manifestam nas sessões. 

Também falamos sobre os banhos ritualísticos, os pontos cantados e 

riscados, as defumações, os descarregos e o uso das velas, do tabaco, 

dos curiadores, das guias, dos ponteiros, da pemba e da toalha ritua-

lística. Por fim, são apresentadas uma série de importantes orações e 

trabalhos para a proteção, além de alguns temas mais polêmicos.
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Cada prática ritualística tem suas próprias características, e é baseada em 
pessoas, seus conhecimentos e convicções.

Por fundamento, podemos entender a base de onde se ergue uma tradição, 
que é copiada, reproduzida, uma, duas, dezenas e centenas de vezes até se 
consolidar como prática habitual, aceita, funcional, eficaz e com poder reali-
zador comprovado.

Então, antes de afirmar que algo é fundamento, deve-se levar em conside-
ração o quê essa prática gerou de base para que outras pessoas a seguissem, 
copiassem e praticassem estritamente sem modificações.

Em termos coloquiais, ou seja, no modo de dizer, afirmar que - Ah, isso é fun-
damento da minha casa! Seria mais interessante afirmar: Isso é uma prática 
minha, própria da minha casa e dos que seguem essa doutrina.

Mas afinal o que é correto pra um, pode não ser para o outro. E digo mais:

Não há nada mais errado do que afirmar que o outro está errado!

Nós nunca afirmamos sermos os donos da razão, em momento nenhum nas 
últimas duas décadas de trabalho com as ervas, seja em matérias escritas nos 
veículos de informação que tive a oportunidade de colaborar, seja nas pági-
nas, blogs e redes sociais.

Sempre que oferecemos uma forma de trabalhar com as ervas foi como su-
gestão, para quem entende  que é livre e pode com essa liberdade aproveitar 
a experiência que outros já tiveram a oportunidade de comprovar a eficácia.

O conhecimento é libertador!

Um dos objetivos desse trabalho é nos libertar de mitos e dogmas sem funda-
mento, que só servem para nos acorrentar à práticas que não se explicam com 
clareza. Isso serve para todos nós, calejados pelo tempo, e também principal-
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O conhecimento é libertador
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mente para as pessoas que estão buscando conhecimento sobre as religiões 
naturais e práticas ritualísticas no começo de suas caminhadas.

Estamos cercados de profundos conhecedores da superfície das coisas, que 
por necessidade de dominar aqueles que se colocam no seu caminho, criam e 
adaptam procedimentos mal compreendidos como ferramenta para manter 
seu pseudo poder.

Aqueles que trazem conhecimento de base fundamentada, explicada e coe-
rente, com certeza não se incomodam com essas palavras, pois estão seguros 
do que fazem, afirmam suas convicções com a leveza da sabedoria. Diferente 
de quem precisa desqualificar o trabalho alheio para se manter vivo.

Você nunca verá um guia espiritual, um Caboclo, Preto Velho, Exu, enfim, 
dizer que outro está errado, exceto se o que o outro recomenda, fugir do bom 
senso e colocar em risco a saúde e integridade da pessoa.

Mas infelizmente verá muitos “médiuns” se colocando e colocando seu próprio 
entendimento e convicções na boca do guia espiritual como forma de justifi-
car suas escolhas. Verá o ego exacerbado ser colocado em palavras mundanas 
onde deveria haver somente o sagrado.

Verá infelizes copiadores do conhecimento alheio que cheios de orgulho e 
vaidade, modificam palavras e afirmam que receberam isso dos seus únicos e 
poderosos mentores. 

Esses são vistos com pena pelo plano espiritual, pois não aprenderam nada 
com seus guias, que se manifestam trazendo seus nomes simbólicos, seu ar-
quétipo, sua presença, a partir das manifestações primárias, e não precisam 
criar nada de novo pra serem quem são. 

Eles sabem e nos ensinam que é mais fácil aprender o que outros já aprende-
ram, desde que tenha ressonância com a eficácia. Nada de tentar reinventar 
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a roda e fazê-la quadrada.

Por isso, aprender com essa leveza é importante. Oferecer à espiritualidade 
um bom filtro de conhecimentos, habilidades e atitudes para que a fluidez 
seja íntegra é vital.

Ler e compreender o que está sendo dito em palavras. Ouvir e entender o que 
está sendo oferecido. Somente solo fértil germina boas sementes.

Como diria Castanheda: “Há um coração nesse caminho?”

Vamos questionar com coerência, nos livrar dos achismos e melhorar a qua-
lidade do que fazemos.

Avaliar os julgadores pelas suas realizações. Colocar cada coisa no seu devido 
lugar. Aprender com quem sabe de verdade e deixar os egoísta com seu sé-
quito, afinal, os iguais se atraem.

Respeite a forma que sua casa trabalha, se não estiver feliz lá, procure outro 
lugar e não esqueça de agradecer o tempo que ali ficou. Não crie problemas 
pra quem está apenas fazendo seu trabalho simples, talvez você não saiba o 
quanto esse pai ou mãe tiveram que percorrer pra chegar onde chegaram e 
oferecer o que oferecem.

Só não aceite que você não pode estudar, aprender e questionar com educa-
ção e respeito.

Desde que siga essas pequenas regras de civilidade e humanismo, pode ter cer-
teza, a espiritualidade superior o colocará nos caminhos do conhecimento justo.

Na próxima edição vamos continuar essa matéria falando sobre a maior po-
lêmica de todas: os banhos de ervas na cabeça!

Acompanhe nosso trabalho nas redes!

Gratidão imensa e sempre! Até a próxima!

Adriano Camargo -  Erveiro da Jurema 
Sacerdote de Umbanda, autor do livro Rituais com Ervas, 
banhos defumações e benzimentos.  
adriano@ervasdajurema.com.br www.oerveiro.com.br
www.facebook\erveiro Instagram - @adrianoerveiro
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 Quando mãe Fernanda me convidou para colocar uma nota no Jornal Al-
deia de Caboclos, sobre o projeto Moradores de Rua, meu coração se encheu 
de emoção. Me chamo Tatiana Arini, sou filha da Umbanda, Babá da Tenda 
Umbandista Cabocla Iara Pena Vermelha. Tenda esta que, há um ano, nem 

passava pelos meus pensamen-
tos em ser construída, uma vez 
que, aos meus olhos, a primei-
ra morada de exercício da Um-
banda é o nosso íntimo, nosso 
coração, transcendendo as pa-
redes fixas de um terreiro. E foi 
nesta perspectiva de ação, que 
o projeto Moradores de Rua 
ganhou forma. Nele, levamos 
uma vez por mês, àqueles que 
se encontram em situação de 
rua, um kit contendo: um ca-
chorro-quente, doces, suco e 
água.

Diante da situação instalada 
com a pandemia, muitos gru-
pos que realizavam um traba-
lho semelhante deixaram de 
fazê-lo, não mais atendendo 
com frequência esses irmãos 
já tão necessitados. Assim, a 
inquietude de meu coração fez 
intensificar nossas saídas, de 
uma vez a cada mês para toda 
semana, aos sábados. Com o 

Tenda Umbandista Cabocla Iara Pena 
Vermelha Projeto Moradores de Rua

Amor 
ao 

Próx
imo
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auxílio imprescindível de doações, 
temos atendido 320 moradores, em 
média.

Dadas as circunstâncias, reduzimos 
nossa equipe pela segurança de meus 
filhos de fé. Porém, o reduzido núme-
ro de pessoas não diminuiu o amor, 
a dedicação e o afinco com que rea-
lizamos este singelo trabalho. Estes 
irmãos em situação de vulnerabilida-
de, têm proporcionado aprendizado 
o verdadeiro significado da palavra 
gratidão e acolhida. Ser grato a um 
simples copo de água, que temos em 
abundância e ao sobrevivente da rua 
é constante a falta.

Em cada uma de nossas entregas somos recebidos com amor, com educação, 
de braços estendidos. Gratos com aquele simples lanche, muitos relatam que 
já se encontravam há vários dias sem nada no estômago e, de forma chocan-
te, tendo de dormir com sede e fome. Mesmo diante de tal realidade hostil, 
em meio a tantas dificuldades, somos recebidos com sorrisos, agradecimen-
tos, palavras de Deus e orações. Para todos aqueles que se interessarem em 
conhecer mais nosso trabalho, sintam-se à vontade para entrar em contato:

tatiana.umbanda@hotmail.com
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O Caboclo das 7 Encruzilhadas nos deixou o mais importante fundamento da 
Umbanda: “ A Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da cari-
dade.”

Mas, o que é verdadeiramente a caridade?

Segundo o Espiritismo, é o exercício do verdadeiro amor (puro, incondicio-
nal, sem interesse de qualquer recompensa) e ao mesmo tempo um dever de 
cada individuo para com os demais, em todas as circunstancias. É portanto, 
uma ação (a prática do sentimento de amor)efetiva, que indo além da inter-
pretação que comumente se lhe atribui, na qual seu escopo se restringe à 
benevolência material ou ao sentimento de piedade em favor de alguém que 
esteja em situação de inferioridade em relação àquele que o pratica.

Então, quando vestirmos nosso branco e colocarmos nossas guias já estamos 
praticando a caridade? Perante a espiritualidade atuamos na parte caritati-
va por permitirmos que os guias espirituais façam seus tratamentos, passes, 
aconselhamentos, somente porque estão utilizando nosso corpo físico?

A caridade se inicia no nosso seio familiar. Ela é ensinada. E quando apren-
demos a dádiva da caridade no âmbito familiar, nos tornamos pessoas me-
lhores.

Sempre tive o exemplo da caridade. Meu avô me deu o maior ensinamento: 
pratique a caridade. E nunca foi um ensinamento com fundamentos e teorias. 
Foi o ensinamento do exemplo de quem faz. De quem sempre recebeu todos 
com carinho e respeito. Que quem mais passa por dificuldades nem sempre é 

Amor 
ao 

Próx
imo

Caridade



Ano 10 número 89 página 36

o que precisa de sua ajuda.

O Projeto Social Força Divina, nasceu 
dentro do Templo da Luz Divina de 
Ogum, dirigido pelo Pai Alex Oliveira. 
Nosso projeto já tem 12 anos auxilian-
do várias entidades asilos, abrigos, fa-
mílias e moradores em situação de rua.

Há 6 anos iniciamos o projeto de entre-
gas de marmitas aos irmãos em condi-
ção de rua. Somos gratos primeiramen-
te a Olorum, por nos proporcionarmos 
essa dádiva! Somos gratos a cada doa-
ção que recebemos! Somos gratos por 
cada sorriso que recebemos dos nossos 
irmãos! Sim, são nossos irmãos, somos 
todos irmãos!

Esta tarefa não é fácil. Não pelos nos-
sos irmãos. É difícil pelos comentários 
infelizes de pessoas que são incapazes 
de olhar o outro como irmão. É difícil 
lidar com o egoísmo do ser humano. É 
difícil a arrogância, o orgulho. Nossos 
irmãos em condição de rua, me ensi-
nam há 6 anos o que é cumplicidade, 
o que é apoio, o que é o bem querer, o 
que é auxilio, o que é pensar no outro. 
Com eles aprendi muitas coisas, e te-
nho muito orgulho de dizer isso! 

Como o nosso trabalho de cestas básicas, onde atendemos 145 famílias, apren-
di que mesmo com pouco nós temos a capacidade de dividir, de se apoiar, de 
sermos honestos e agradecer pelo que receberam e pedir pra ajudar outra fa-
mília pois não precisam mais.

Fez-se necessário um vírus para unir novamente o ser humano; fez necessário 
um vírus para olharmos nos outros do outro; fez-se necessário um vírus para 
demonstrarmos o nosso amor; fez-se necessário um vírus para olharmos no-
vamente para nossa família; fez-se necessário um vírus para nos lembrarmos 
que a caridade começa no intimo dos nossos lares.

Axé, Motumbá, Amém, Namastê!

Tatiana Alves Rezende  
Projeto social Força Divina  
Templo da Luz Divina de Ogum - Dirigente: Pai Alex Oliveira
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Nós, da Associação Espírita Alfa e Ômega vimos através deste, apresentar 
nosso trabalho perante a nossa comunidade da região de São Matheus, zona 
leste de São Paulo / SP.

Somos uma Associação Espírita Umbandista séria, fundada em JANEI-
RO/1996 pelo Sr. José Edson Rodrigues e a Sra. Rejane Martins de Oliveira 
Rodrigues, sendo esta última nossa atual Presidente.

Desde sua fundação contamos com doações somente de pessoas físicas fre-
quentadoras da nossa associação para nos ajudar nos trabalhos beneficentes 
perante a comunidade carente do bairro de São Mateus. Abaixo descrevemos 
todos nossos projetos sociais beneficentes:

- BINGO BENEFICENTE DE OVOS DE PÁSCOA: Anualmente organi-
zamos esse bingo, nossos membros preparam todos os ovos, vendemos doces 
e salgado, churrasco e bebidas no dia da festa. Rifamos também uma cesta de 
ovos de páscoa e aceitamos encomendas de ovos. Toda a renda arrecadada re-
vertemos para a compra de mais cestas básicas com o intuito de ajudar ainda 
mais famílias que estão na fila esperando receber esse auxilio. Infelizmente, 
esse ano, 2020, não conseguimos fazer nosso BINGO por conta do COVID-19 
e, por tal motivo, nossa busca por doações individuais aumentou ainda mais;

- DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS: Em torno de 60 cestas básicas a fa-
mílias carentes e portadoras de deficiência nas comunidades próxima à Asso-
ciação são doadas mensalmente;

- AULAS DE CAPOEIRA: Aulas as terças e quinta-feira a noite para as 
crianças carentes da região, desde que as mesmas estejam freqüentando es-
cola pública;
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- FESTIVIDADE DE COSME E DAMIÃO E DIA DAS CRIANÇAS: 
Ligamos a comemoração religiosa ao dia das crianças geralmente na primei-
ra semana de outubro de todo ano, onde distribuímos presentes, lanches e 
um saquinho repleto de guloseimas para cada criança, fazendo brincadeiras 
com palhaços, algodão doce, etc. A cada ano o número de crianças que nos 
procuram é maior, acima de 600 crianças;

- FEIJOADA COM PAGODE BENEFICENTE: Há 11 anos fazemos ao 
menos 01 feijoada com pagode num sábado a tarde, já virou até tradição en-
tre a comunidade nossa festa. Toda a renda arrecadada revertemos para a 
compra de mais cestas básicas com o intuito de ajudar ainda mais famílias 
que estão na fila esperando receber esse auxilio;

- NATAL SOLIDÁRIO – APADRINHAMENTO DE CRIANÇAS CA-
RENTES:

 No fim do ano, mais especificamente em Dezembro, temos em torno de 1100 
crianças apadrinhadas que recebem uma sacola contendo roupa e sapato no-
vos. Caso o padrinho queira acrescentar mais itens a sua sacolinha não tem 
problema, mas pedimos que a vestimenta seja completa, como se fosse ele 
a usar aquela roupa em seu Natal. Acrescentamos a esse presente uma uma 
cesta de Natal para cada familia.

Para que tudo isso se torne possível, organizamos esses eventos para arre-
cadação de verba, Feijoada com Pagode e o nosso Bingo de Páscoa, em 2019 
organizamos o 1º Boi no Rolete Beneficente que também foi um sucesso.

Temos o intuito de expandir ainda mais nosso trabalho social beneficente. 
Por tal motivo, estamos recorrendo às pessoas jurídicas sérias e que também 
se preocupam com o próximo assim como vocês.

Diante do exposto acima, vimos pleitear junto à vocês a doação de alimentos 
não perecíveis ou ainda valor financeiro, podendo ser doado através da conta 
bancária jurídica do nosso fundador (Banco Bradesco | José Edson Rodrigues 
carnes ME | CNPJ 06.972.357/0001-18 | Agencia 1120-7 | Conta Corrente 
59-0), informamos ainda que nossa associação não possui conta bancaria em 
seu nome, por conta de redução de gastos financeiros, todo valor é revertido 
para os projetos sociais. Todo valor que for depositado deve ser enviado com-
provante para o whatsapp da nossa secretaria Daniela 11 97317 6144 que ela 
encaminhará o recibo do valor doado a nossa casa.

Precisamos de Parceiros!
www.associacaoalfaeomega.org  ass.alfa.omega20@gmail.com
Facebook: /alfa.eomega.56 Fanpage: /AssociacaoEspiritaAlfaOmega
Instagram: @ass.alfa.omega20 Telefone: 11 2018-0879
Rua Augusto Giorgio 222, São Mateus, São Paulo, SP 03965-050
Agradecemos a atenção Rejane Martins de Oliveira Rodrigues (Presidente) 
Daniela Nogueira da Silva (Secretária)
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Olá. Somos os amigos do #CaridadeEmAção, um projeto social que nasceu do 
Templo de Umbanda Cigano Manolo e Pai Benedito de Angola que leva alimen-
tos a pessoas em situação de rua, lar temporário e lar de longa permanência, 
nosso trabalho leva alimentos prontos as pessoas em situação de rua e alimen-
tos não perecíveis e alegria aos demais locais. 

Nosso trabalho visa acabar com dois males do mundo a fome e a intolerância, 
respeitamos o espaço de todos e aos poucos vamos mostrando que quem tem 
fé faz quem não tem inventa desculpa. 

Conheça nossas ações, através do Facebook ou Instagram, através da página 
do terreiro ou caridade em Ação. Conheça nossa feijoada do bem, a hambur-
gada e tantas outras ações que tornam nosso dia melhor e nossa fé mais forte. 
Estamos atuante há 4 anos e no mínimo levamos alimentos prontos 3 vezes 
por mês devido a demanda de doações que recebemos, as pessoas que atuam 
em nossas ações são os filhos do Templo e os demais que tiverem interesse são 
sempre bem vindos. Lembre se “Onde há necessidade deve haver socorro”

www.facebook.com/caridadeemacaoo/
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O projeto tem de objetivo de realizar 
marmitas para as pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade e vivendo nas 
ruas, levando itens de higiene,ração 
para os animais e assistência básica 
no  necessária para a comunidade 
no entorno. Estabeleceram a meta 
de 1.000 marmitas diárias e estão 
trabalhando em prol dos nossos ir-
mãos de rua.

Instagram: @guerreirosdajurema
Endereço: Rua Professor Marcondes 
Domingues, 284, Parada Inglesa, São 
Paulo, Brasil. 
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Trabalhos Espirituais aos
Sábados as 19:00 hrs

Endereço: Rua Viela Espinard nº 17 
Picanço- Guarulhos

caboclosete�exaebaianoseveria@gmail.com
Contato:94726-7609

Fundado em:
18-01-1975
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Pensando nas pessoas que semanal-
mente são  assistidas no Templo de 
Umbanda Aldeia da Mata, os traba-
lhadores da casa organizaram uma 
campanha  de arrecadação de kits 
de prevenção.
Ao todo já foram  distribuídos mais 
de 200 kits  na Associação Espaço  
Curumim, na Instituição  Beneficen-
te Ação Univida e no Recanto dos 
Avós em Mairiporã.

Mas a  ação “somos todos um só” 
pretende atender um maior número 
de pessoas e precisa de ajuda para 
arrecadação  dos seguintes itens:
Cesta básica, álcool em gel, sabone-
te líquido, água sanitária, detergen-
te, máscara.

Quem quiser colaborar poderá  en-
tregar  os itens na Alameda Eduardo 
Prado, 310 - Campos Elíseos.
 Somos todos um só. Enquanto ti-
vermos 1 único doente, todos esta-
remos em risco.

Elias
Ação Univida
Estamos entregando nas 3 intuições :
Associação Espaço Curumim
Instituição Beneficente Ação Univida
Recanto dos Avós
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