
a ouvir suas mensagens? Seria por causa de suas origens sociais e da cor?". Nisso um vidente pediu que a 
Entidade se identificasse, já que fora notado que ela irradiava uma luz positiva.

A Entidade respondeu: "se querem um nome, que seja este: sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, 
porque para mim, não haverá caminhos fechados". O vidente interpelou a Entidade dizendo que ele se 
identificava como um caboclo, mas que via nele restos de trajes sacerdotais. A Entidade respondeu então: "O 
que você vê em mim, são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. 
Acusado de bruxaria fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa, no ano de 1761." 

E ainda usando o médium, anunciou o tipo de missão que trazia do Astral: fixar as bases de um Culto, 
no qual todos os espíritos de "índios" e "pretos-velhos" poderiam executar as determinações do Plano 
Espiritual, e que no dia seguinte (16 de novembro de 1908) desceria na residência do médium e fundaria um 
Templo onde haveria igualdade para todos, encarnados e desencarnados. E  ainda foi guardada a seguinte 
frase, que a Entidade pronunciou no final: "levarei daqui uma semente e vou plantá-la nas Neves onde ela se 
transformará em árvore frondosa".
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Um Pouco de História

Zélio Fernandino de Moraes

Alguém sugeriu que "isso era coisa de  espiritismo" e que era melhor levá-lo à 
Federação Espírita de Niterói, dirigida então por José de Souza.

Zélio foi convidado a participar da sessão, tomando lugar à mesa. Possuído 
por uma força alheia a sua vontade, Zélio levantou-se e disse: "Aqui está faltando uma 
flor". Saiu da sala indo ao jardim, voltando com uma flor que colocou no centro da 
mesa. Esta atitude causou um enorme tumulto entre os presentes principalmente 
porque, ao mesmo tempo em que isso acontecia, ocorreram surpreendentes 
manifestações de caboclos e pretos-velhos. O diretor da sessão achou aquilo tudo um 
absurdo e advertiu-os, com aspereza, citando o "seu atraso espiritual" e convidando-
os a se retirarem. 

Novamente uma força estranha tomou o jovem Zélio e através dele um espírito
falou: "por que repeliam a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignaram

No ano de 1908, em Neves, Rio de Janeiro, Zélio Fernandino de Moraes, na época com 17 anos, 
começou a sofrer estranhos "ataques". Esse mal estar físico e psíquico era caracterizado por diferentes 
posturas  e falas desconexas, como se fossem outras pessoas que haviam vivido em outras épocas.  A família 
recorreu ao Dr. Epaminondas de Moraes, médico e tio de Zélio, diretor do Hospício de Vargem Grande. Após 
examiná-lo e observá-lo durante vários dias, constatou que a loucura não se enquadrava em nada do que ele 
havia conhecido, ponderando ainda, que melhor seria encaminhá-lo a um  padre,  pois  o  garoto  mais  
parecia  estar  possuído. Através de um padre, foi realizado, então, um exorcismo, sem o sucesso esperado, 
pois  os  chamados ataques prosseguiam.

Entre outras perguntas, o vidente teria perguntado se já não 
bastariam as religiões já existentes e fez menção ao Espiritismo. O 
Caboclo respondeu da seguinte forma: "Deus, em sua Infinita Bondade, 
estabeleceu na morte, o grande nivelador universal; rico ou pobre, 
poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte, mas vocês, 
homens preconceituosos, não contentes, estabeleceram diferenças 
até mesmo além da barreira da morte."

O médium Zélio Fernandino de Moraes desencarnou em 
outubro de 1975, aos 84 anos de idade.

O advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas é considerado o 
marco oficial da Umbanda atual.  

Rua Floriano Peixoto, nº 30, em Neves – RJ.      
Aqui iniciou-se a Umbanda, onde, no dia 16 de 
novembro de 1908, o Caboclo das Sete 
Encruzilhadas anunciou o advento da única e 
genuína religião brasileira. 



Condescendência é uma palavra que exprime o perdão excessivo dos 
próprios erros. Remete à necessidade de reflexão da nossa parte e exige um 
julgamento mais critico  dos nossos atos.

Amigos, errar é algo que está presente durante o caminho do 
aprendizado. Contudo a correção dos nossos erros é fundamental para que 
possamos evoluir. De nada vale errar e persistir no erro. São dores lançadas 
aos ventos e esquecidas pelo tempo. Fazer o que é necessário para corrigir 
as faltas, isso sim é que se torna o valor mais expressivo na vida e na 
corretude de atos e palavras. Por isso, procurem ser mais exigentes consigo 
mesmos. Ao errar, sejem críticos com as faltas. Não se lamentando, mas 
agindo para que o caminho possa ser corrigido, renovando suas intenções e 
prevendo que ao deparar-se com a mesma situação, no futuro, você não 
mais será o mesmo do momento em que caira no erro, mas uma nova 
pessoa, renovada pela exigência do amor próprio espelhado na orientação 
do Pai Maior e, não sendo o mesmo homem frente à situação, não mais agirá  
como procedera no momento anterior. 

Mudanças, meus filhos, mudança interior, de tudo o que está em 
você que difere daquilo que você crê e daquilo que a sua mente é. 
Transformem, meus filhos, o amor enfraquecido pelo cansaço e pela 
descrença, em um sentimento puro, maior do que vocês próprios. Esse amor 
verdadeiro os guiará por toda a eternidade iluminando todos os sofrimentos 
por não ser mais necessário perdoar, pois as ofensas não mais existirão 
contra vocês. O que há de mal não será mais visto como uma farpa na carne, 
e sim como a poeira, que levemente soprada, transforma as palavras do livro 
das suas vidas.

Fiquem na paz de Oxalá.
Pai João

BsB 10/03/01  médium Cristiano 

A literatura da Umbanda sofreu. A partir 
de 1956, uma grande transformação com a 
primeira obra de W. W. da Matta e Silva  
Umbanda de Todos Nós.

Hoje em dia contamos com médiuns de 
altíssima envergadura que trabalham em prol da 
reimplantação da verdadeira Umbanda. 

No Planalto Central, temos o psicólogo 
e médium Túlio Alves Ferreira dirigente do 
Centro Cabana da Humildade. Este desenvolve 
o seu trabalho em prol da Umbanda há mais de 
30 anos. Autor da obra Uma Luz Dentro da Noite, 
que foi relançado com o título Casos Verídicos e 
Fenômenos de Umbanda e o livro Umbanda do 
III milênio.

Tulio Alves Ferreira vem levando o 
nome da Umbanda através de palestras pelo 
Brasil e países do exterior, tais como Dinamarca, 
Alemanha dentre outros.

Em São Paulo, podemos citar o médico 
e médium Francisco Rivas Neto, dirigente da 
Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino.

Francisco Rivas Neto herdou de seu 
mestre W.W. da Matta e Silva o comando 
v ibratór io  de sua ra iz  e  também a 
responsabilidade de todas as suas obras 
literárias.

Devemos lembrar que Francisco Rivas 
Neto é o veículo mediúnico pelo qual o Sr. 
Caboclo Sete Espadas escreveu as obras: 
Umbanda, a Proto-Síntese Cósmica; Umbanda, 
o Elo Perdido; O Arcano dos Orixás; Lições 
Básicas de Umbanda (não mediúnico) e outras 
obras. Contamos também com obras escritas 
por médiuns iniciados na Ordem Iniciática  do 
Cruzeiro Divino, de imenso valor, como 
Umbanda um Ensaio de Ecletismo; Umbanda e 
sua História (o qual citamos na abertura desse 
módulo), pelo médium e escritor Diamantino F. 
Trindade.

Poderíamos citar vários outros médiuns 
que desenvolvem esta árdua mas gratificante 
missão de trabalhar em prol da Umbanda, no 
intuito de reimplantar a verdadeira tradição.

Temos a certeza de que o caminho a ser 
trilhado é longo e com muitos obstáculos, mas 
com a luz da sabedoria e proteção de nosso Pai 
Oxalá conseguiremos cumprir esta missão

Psicografia

 Reflexologia

Quadro de Avisos

Curso de Reflexologia
Sábado - 26/05
Horário: das  09:30 às 12:00h 

e de 14:00 às 18:00h
Facilitadora: Zulene Leite

Vagas Limitadas

> Grupo de Estudos de Umbanda - Nível 1: início 
em agosto/2001;

> Campanha do trimestre: doe alimentos não 
perecíveis;

> Calendário de Giras Assistenciais:
Abril: 06/04 - Pais Velhos e Guardiões;

20/04 - Crianças e Caboclos;
Maio: 04/05 - Pais Velhos e Guardiões;

18/05 - Crianças e Caboclos;
Junho: 01/06 - Pais Velhos e Guardiões;

> Maiores informações: 443-4117 (Marco/Zulene)
244-1609 (Graça)

Reflexologia é a aplicação de 
massagens e de pressões específicas em 
pontos reflexos dos pés e mãos, que 
corresponde a todas as partes do corpo, 
provocando assim mudanças fisiológicas 
no corpo estimulado.

Essa técnica de tratamento é usada 
principalmente na causa do Stress. Ela 
restaura o equilíbrio orgânico através do 
toque, estimulando as áreas do corpo que 
estão bloqueadas. 

Literatura Umbandista
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