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  A gira para as crianças.
506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

No dia 28 de setembro realizamos mais 
uma gira para as crianças como fazemos todos 
os anos, pois apesar de não cultuarmos o 
sincretismo religioso, continuamos a realizar este 
trabalho para que os pais tragam seus filhos e 
estes possam ter um contato com a Umbanda e 
seus Mentores Espirituais.

Por isso quando falamos em gira para as 
crianças estamos nos referindo às crianças 
encarnadas e não aos Mentores da linha de Yori 
que se apresentam como crianças, mas são 

verdadeiros Magos da pureza e não precisam de festas com doces e refrigerantes e sim que 
adocemos os nossos corações.

A importância desta gira nos foi explicada uma vez pelo Sr Doum, da seguinte maneira: 
“Este tipo de trabalho é importante para termos a oportunidade de conversamos com 
as crianças, pois igualmente a um adulto ela tem a necessidade de falar, mas poucas 
vezes tem alguém disposto a ouvi-la, pois acham que crianças não têm nada de 
importante a dizer. Talvez se dessem mais importância às palavras de uma criança o 
mundo de vocês fosse melhor”.

Queremos agradecer aos Mentores e a todos que trouxeram suas crianças para esta 
gira tão especial, pois nos proporcionaram a oportunidade não só de trabalharmos, mas 
também de aprendermos um pouco mais.

Centro no dia da festa.

Seria tão diferente... 
Seria tão diferente Mas... É tudo tão diferente...!
Se os sonhos de que a gente 

Os sonhos de que a gente gosta 
gosta

terminam tão de repente...
Não terminassem tão 
derrepente... A gente de que a gente gosta

nem sempre gosta da gente
Seria tão diferente

Às vezes que a gente choraSe a gente de quem a gente
Poucas vezes são de contente...Gosta gostasse um pouco da 

gente... E a gente que a gente ama não
sente o mesmo que a gente...

Seria tão diferente
Mas... Poderia ser tudo tão Se quando a gente chorasse, “Feliz aquele que acredita 
diferente...!Fosse só de contente... em seus sonhos, pois só 
Dê-se uma chance de ser assim poderá realizar Seria tão diferente
diferente...! seus vôos plenamente...” Se a gente que a gente ama

sentisse o que a gente sente... Tente, ouse, opte pela (Autor desconhecido)
felicidade e aí será diferente.



Tivemos a oportunidade de conversar com Vasco Duarte 
Ferreira carioca nascido em 24 de fevereiro de 1924, psicólogo 
clínico, terapeuta, reflexologista, veterano de guerra da Força 
Expedicionária Brasileira. Dirigente do Centro Cabana 
Esperança Umbandista fundado em 1998, situado na SCLRN 714 
Bloco E Loja 44, casa que conta com vinte e dois médiuns que 
prestam auxilio a todos que o procuram. 

Vamos a esta conversa:

Como foi o seu contato com a Umbanda? 

Vasco: Eu praticamente nasci na Umbanda porque embora 
minha família fosse católica mas minha madrinha era umbandista. 

Isto em 1930. Ela me levava para os terreiros que ficavam em pequenas casas no subúrbio do Rio de 
Janeiro. Nós freqüentávamos escondidos, pois nesta época era proibido. Então, desde pequeno eu 
já ia a Umbanda.

E como médium?

Vasco: Até aos dezoito anos eu freqüentava, mas não levava muito a sério.
Em 1942, quando estava no exército, eu fui ao Paraná em ponta grossa, foi quando encontrei 

um senhor escuro, muito alto, descalço, de paletó e causas arregaçadas que me chamou e disse: 
“você vai trabalhar”. Nessa época eu não entendi, pois eu já trabalhava no exército. Perguntei à dona 
da pensão em que eu morava se ela sabia quem era aquele homem e ela me disse: “é um feiticeiro 
que tem aí”. Então pensei: “e eu lá vou trabalhar com feitiço?”.

Quando eu voltei da guerra e que comecei a ter sensações espirituais mais intensas e comecei a 
estudar o chamado espiritismo Kardecista, como eu já freqüentava terreiro, comecei a fazer parte. 
Mas somente dançava e tocava atabaques. Esta Umbanda que eu iniciei era Umbanda omolocô. 
Também iniciei o estudo na Rosa Cruz e depois Yoga e algumas noções do Budismo.

Em 1959, no Rio de Janeiro, eu tomava conta com a minha senhora de um sítio em Jacarepaguá 
quando, na estrada em frente ao sítio, aquele mesmo homem descalço, com a mesma roupa, me 
chamou e me deu um cachimbo e foi embora. Ele tinha uma característica que marcou nas duas 
vezes: este homem exalava um perfume que me impregnou. Este perfume eu nunca encontrei. Até 
que em 1960, praticando relaxamento em casa, quando 
eu olho para o lado e vejo o rosto de um preto velho. 

 Eu continuava a freqüentar e participar de terreiros, 
mas sem muito compromisso e fui levando assim até ser 
transferido para Brasília.

Em 1976 uma amiga de minha esposa me levou num 
terreiro chamado Centro Espírita Caboclo Pedra Branca 
e Pai Joaquim de Aruanda, onde me tornei secretário. Em 
1978 o Pai de santo, Sr Waldir José de Oliveira, fez o meu 
batismo em um rio perto de sobradinho, foi quando entrei 
realmente para Umbanda, trabalhei vários anos nesta 
casa. Até que esta casa que praticava uma Umbanda 
Omolocô tornou-se uma casa de nação de Angola. E 
como eu me identificava com a Umbanda, eu continuei, dessa vez na casa de uma senhora, em 
sobradinho. Depois fui para o Centro Espírita Nossa Senhora da Gloria por vários anos.

Quando me aposentei do exército e do consultório pensei: “eu já estou muito cansado e vou 
parar”, mas um dia uma senhora que trabalhava em um hospital teve um problema sério no dedo, 
com risco de perdê-lo. Falaram para ela que eu sabia rezar e a levaram até onde eu morava. Eu falei 
que não poderia assumir esta responsabilidademas ela tanto insistiu que eu comecei a rezar e fiz por 
varias noites. Ela teve tanta fé que o dedo dela curou. 

Este fato foi se espalhando tanto que começou a formar fila em minha casa para eu rezar. Os 
vizinhos já estavam ficando incomodados. Eu falei com uma amiga que eu iria parar, pois estava 
incomodando a todos, e ela me disse: ”não pare não eu tenho uma loja. Veja se serve.” Eu estou 
nesta loja até hoje.

Vasco Duarte Ferreira 

Cabana Esperança Umbandista 

Uma conversa com Seu Vasco



Como o Sr. vê a Umbanda atualmente?

Vasco: A Umbanda tem várias correntes de práticas. Eu digo 
que a Umbanda é uma comida que todos mexem, mas ninguém 
conhece o seu tempero real. Muitos praticantes de Umbanda 
começaram a estudar vários seguimentos filosóficos científicos e 
fizeram a ligação destes com a Umbanda. Hoje já temos livros que 
falam nos sete corpos, em chakras, os quais vieram enriquecê-la, 
dando maior conhecimento e força para os umbandistas. 

Eu hoje vejo a Umbanda melhorada, mas tem que se ter 
cuidado para não elitizar a umbanda e fazer com que o povo mais 
simples, mais humilde comece a recorrer a outras religiões, 

porque eles passarão a ter vergonha de entrar em centros mais luxuosos, mais modernos, que era 
aonde eles entravam descalços, mau vestidos, pois era a casa deles. 

Na Umbanda não discriminamos cor, credo, posição social o que quer que seja, nós só 
queremos saber uma coisa: “Está sofrendo? Então é conosco”

Hoje temos excelentes livros, os quais eu particularmente gosto e leio e tenho extraído inúmeros 
conhecimentos, mas também contém alguns enganos como o de censurar as antigas mães de 
santo, pois conheci inúmeras senhoras dignas de todo respeito e também não se pode desmerecer 
uma casa só porque se bate palmas ou se toca atabaque. Mas tem melhorado muito a Umbanda

O senhor vivenciou a época da repreensão aos terreiros de Umbanda? Conte-nos um 
pouco. 

Vasco: Muitas vezes quando eu era menino corri da 
polícia que invadia os terreiros, quebravam, batiam e ainda 
levavam as pessoas presas, isto em 1932. Foi melhorar 
mesmo em 1946. Chamava-se os soldados, que invadiam os 
centros, de canela preta porque eles vestiam uma perneira 
preta e os que entravam a cavalo eram chamados de 
matungos. Naquela época só ia quem realmente precisava e 
tinha fé. 

Hoje nós podemos praticar a Umbanda livremente, mas 
ainda somos censurados por aqueles que desconhecem o 
que é uma religião e tem preconceito em relação a Umbanda. 
Hoje podemos praticar a nossa religião livremente, pois a 
constituição nos garante.

Os médiuns já procuram a Umbanda como uma filosofia? 

Vasco: Ainda são poucos, a maioria procura com problemas materiais, profissionais, 
relacionamentos, sociais em geral e não como um caminho filosófico, espiritual que o levaria a Deus. 
Mas muitos vêm com este interesse, e começam a ter contato com o lado espiritual que até então 
eles desconheciam e nem suspeitam que foram levados para este caminho, as dificuldades 
materiais funcionaram como isca para trazê-los para Umbanda. Muitos passam a ter grande 
interesse pelo lado filosófico e religioso da Umbanda, e descobrem que 
acima das coisas terrenas existe algo muito superior.

Uma mensagem para os leitores. 

Vasco: São tantos os ensinamentos que temos colhido por esses 
anos, mas eu gostaria de lembrar que somos eternos e estamos na 
eternidade. 

Encerraremos esta conversa com duas frases que constam do 
informativo do Centro Cabana Esperança Umbandista:

“Peça somente aquilo que lhe dê paz real e para sempre.”

“Em todas as coisas, quem dá a palavra final é Deus.”

Sala de atendimento individual 

Entrada do Centro

Congá do Centro Cabana Esperança Umbandista



A importância do estudo
Dentro do movimento umbandista é comum a falta de 

estudos da doutrina e de outros temas que aprimorem o 
trabalho realizado pela casa. Isto ocorre tanto por falta de 
interesse por parte dos médiuns como por falta de uma 
proposta dos centros.

O estudo é fundamental para o trabalho que o Mentor 
espiritual desenvolve através do médium que como o nome já 
diz é um mediador. Quanto maior for este conhecimento, 
menor será a insegurança que pode causar interferência por 
parte do médium na orientação a ser transmitida.

Atualmente já existem excelentes livros sobre 
Umbanda que devem ser lidos e avaliados, pois não se deve 
seguir tudo aquilo que se lê, e sim aquilo que concordamos e 
estamos prontos para assimilar, senão cairemos no erro de copiar uma coisa a qual não faz parte de 
nossa realidade atual.

Em nossa casa procuramos aprender sempre e 
estamos sempre abertos a novos conceitos, pois 
sabemos que assim como o mundo a Umbanda também 
se encontra em constante transformação.

Promovemos não só cursos sobre Umbanda, mas 
também workshops sobre vários temas que visam o 
equilíbrio psicológico do ser.

Os médiuns da casa passam por um período de 
estudo de dois anos sobre Umbanda. São ministrados 
cursos de ervas, cromoterapia, mocha, reflexologia, etc. 
Participam também dos workshops que são realizados, 
além de terem as Giras fechadas ao público 
semanalmente para que possam tirar suas dúvidas 
diretamente com os Mentores Espirituais.

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz realiza cursos de estudo da Umbanda abertos a 
todas as pessoas, para que estas passem a ter também uma noção da doutrina, desmistificando e 
quebrando os preconceitos que existem por falta de conhecimento.

Independente da religião o ser humano deve procurar obter o maior nível de informações 
possíveis sobre todos os temas, pois com certeza isto irá ajudar na realização de sua missão em 
nossa casa planetária.

Curso de estudo da Umbanda

Curso de Terapias Complementares para os médiuns

O medo desvia as nossas intenções, fazendo com que nos percamos de 
nosso caminho.

Meus filhos, aprendam a lidar com seus temores pois ao termos receio de 
lidarmos com certas questões certamente fugimos delas ou encobrimos com 
outros problemas que são mais fáceis de resolver.

Devemos atentar sempre quando isto ocorre pois evitará caminhos 
tortuosos e trilhas em círculos. Ir direto ao ponto que nos fere é difícil, mas evita 
dores maiores.

Muitas vezes nos escondemos por medo. Esse medo trás consigo diversos 
argumentos e explicações criadas para escondermos a nossa ansiedade.

Olhem sempre para dentro de si ao se defrontarem com medos assim.
Tudo o que vocês são hoje são conseqüências de anos de vida, 

experiências e aprendizado. Não deixem ser levados, mas lutem contra as 
ansiedades pra que possam crescer sem fugir de obrigações.

Que Cristo Jesus possa abençoar-lhes.
Vovó Cambinda

Bsb, 19/07/03  médium Cristiano

Palavras de Luz
A riqueza das mensagens 

c o m  a s  q u a i s  s o m o s  
presenteados  é incalculável. 
Levam-nos sempre à reflexão 
acerca da nossa capacidade.

Todos nós devemos ter 
consciência de que somos 
seres imperfeitos e que, 
devido a isto, temos o direito 
de errar. Vamos errar muito.

Deus sabe que somos 
imperfeitos, por isso não nos 
devemos nos cobrar tanto em 
não errar, mas sim cobrar-nos 
por não tentar.

O maior erro consiste em 
não tentar. 



Para Pensar como Criança

“Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino 

uma linda gaivota a voar no céu”.

“Eu fico com a pureza da resposta das crianças: é a vida, é bonita e é bonita”.

Hoje se um pingo de tinta caísse num pedacinho

d o  p a p e l  o n d e  v o c ê  e s t i v e s s e  

escrevendo...provavelmente, num simples gesto 

irritado, jogaria fora o papel e amassaria a gaivota que 

um dia existiu na  infância. Se lhe perguntassem o que 

é a vida você, por impulso, sem hesitar, talvez 

dissesse que é dura, cansativa, cruel. 

Uma criança é incapaz de referir-se aos fatos de 

sua vida como difíceis ou duros. Ela pode encará-los 

com certa tristeza e num curto espaço de tempo volta a 

sorrir com um programa de televisão, a desenhar uma 

paisagem recheada de cores ou a brincar sem assumir o compromisso de “curtir” a tristeza ou a 

chateação que se fez presente há pouco tempo.

Por que o amadurecimento deve vir carregado de tantas testas franzidas, frases 

endurecidas e visão pessimista da vida? Será que as responsabilidades adquiridas devem ter o 

caráter penoso e serem difíceis? Porque se não forem difíceis não são responsabilidades, é 

diversão. Que intrigante essas perguntas. Onde estarão as respostas? 

Atrevo-me a dizer-lhe que as respostas estão em você. O seu modo de encarar os fatos que 

se apresentam é que determina o que você está fazendo com o seu “amadurecimento”. As suas 

rugas provenientes da idade são respostas a tanta sisudez desnecessária. Uma criança não tem 

rugas, certamente porque a pele ainda tem bastante elasticidade; mas, também, porque ela se 

permite sorrir com  freqüência, sem receio de demonstrar a sua vivacidade.

Exercite seus músculos faciais sorrindo, verdadeiramente, um sorriso colorido desprovido 

daquele tom amarelado e sem graça. Sorriso tem que ter graça! Precisa ser sentido pelo corpo 

para ser bem recebido e tornar-se habitual. Procure motivos para sorrir, a vida está cheia deles. Se 

você não os percebe é porque o seu lado criança está adormecido, desfalecido ou em estado 

terminal. Neste último caso é mais sério, faz-se necessária uma intervenção, pois sozinho(a) você 

não está conseguindo colorir a vida como ela deve ser.

Todas as pessoas devem alimentar o seu lado criança: espontâneo, alegre, descontraído, 

brincalhão e descompromissado com tristezas, angústias e frustrações. As responsabilidades são 

adquiridas naturalmente com o passar do tempo, mas não devem ser encaradas como fardo, mas 

como fato.

Suavize o seu viver, em meio a tantas atribulações existem flores, cores, pássaros que 

cantam, chuva que cai, céu azul... E, pode parecer estranho, mas o Sol nunca deixou de 

nascer, apesar dos rancores da humanidade.

Andréa Minafra Reys Lamas - Psicóloga

A magia da infância



 A ESCOLHA CERTA
  
Uma mulher regava o jardim da sua casa e viu três idosos com os seus 

anos de experiência em frente ao seu jardim.
Ela não os conhecia e disse-lhes:
Penso que não vos conheço, mas devem ter fome.
Por favor, entrem em minha casa para que comam algo.
Eles perguntaram:
-O homem da casa está?
-Não, respondeu ela, não está.
-Então não podemos entrar, disseram eles.
Ao entardecer, quando o marido chegou,  ela contou-lhe o sucedido.
-Então diz-lhes que já cheguei e convida-os a entrar.
A mulher saiu e convidou os homens a entrar em sua casa.
-Não podemos entrar numa casa os três juntos, explicaram os velhos.
-Porquê?, quis saber ela.
Um dos homens apontou para outro dos seus amigos e explicou:
-O seu nome é Riqueza.
Depois apontou para o outro.
-O seu nome é Êxito
-E eu chamo-me Amor.
Agora vai para dentro e decide com o teu marido qual de nós três desejam convidar para a vossa 

casa.
A mulher entrou em casa e contou ao seu marido o que eles lhe disseram.
 O homem ficou muito feliz:
 -Que bom! Já que é assim então convidemos a Riqueza, que entre e encha a nossa casa.
 A sua esposa não estava de acordo: Querido, porque não convidamos o Êxito?
 A filha do casal estava a escutar da outra esquina da casa e veio a correr.

 Não seria melhor convidar o Amor? O nosso lar ficaria então cheio 
de amor.

 Escutemos o conselho da nossa filha, disse o esposo à sua 
mulher. Vai lá fora e convida o Amor para que  seja nosso hóspede.

 A esposa saiu e perguntou-lhes: Qual de vocês é o Amor? Por 
favor entre e seja nosso convidado.

 O Amor levantou-se da sua cadeira e começou a avançar para a 
casa.

Os outros 2 também se levantaram e seguiram-no.
 Surpreendida, a mulher perguntou à Riqueza e ao Êxito:
Eu só convidei o Amor, porque vêm vocês também?
 Os homens responderam juntos:
 -Se tivesses convidado a Riqueza ou o Êxito os outros 2 

permaneceriam cá fora,
 mas já que convidaste o Amor,  aonde ele vá, nós vamos com ele.
Onde houver amor, há também riqueza e êxito.

Momentos de Reflexão

>

> Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)
244-1609 (Graça)
9972-8836 (Cristiano)

A gira de encerramento dos trabalhos do ano, 
para os médiuns, será realizada no dia 16/12.

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Novembro: 07/11 - Crianças e Caboclos;  
21/11 - Pais Velhos e Guardiões;   

Dezembro: 05/12 - Crianças e Caboclos;
12/12 - Pais Velhos e Guardiões; 

Jesus - a personificação do Amor
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