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A literatura Umbandista vem passando por constante 
transformação e crescimento, hoje em dia contamos com médiuns 
de grande envergadura que trabalham também em prol da 
verdadeira Umbanda, através de suas obras literárias. 

 Está literatura trás uma característica muito importante que é 
a diversidade e a pluralidade encontrada em nossa religião. 

Encontraremos nesta literatura uma grande variedade de 
visões sobre os rituais, símbolos, preceitos, objetos ritualísticos, 
Orixás, Entidades e etc. 

 Temos como o primeiro escritor umbandista Leal de Souza, 
que escreveu o livro O espiritismo, a magia e as sete linhas de 
umbanda publicado em 1933, 

 Nas décadas de 50 e 60 tivemos muitas publicações sobre 
Umbanda, importantes e polemicas. Contávamos com escritores 
como: W. W. da Matta e Silva que em 1956 lançou sua famosa obra 
Umbanda de Todos Nós e mais tarde com outras importantes 
obras,  Tancredo da Silva Pinto o organizador do culto Omoloko 
com vários livros, Antônio Alves Teixeira Neto também com vaias 
obras,  Yokaanam que em 1954 lançou o Evangelho de Umbanda 
Eclética, Oliveira Magno em 1950 com Umbanda Esotérica e 
Iniciática, Aluízio Fontenele com vários livros entre eles o polemico 
livro EXU em  1951 e tantos outros. 

Atualmente temos obras e escritores Umbandistas riquíssimos 
como: Túlio Alves Ferreira autor das obras Casos Verídicos e 
Fenômenos de Umbanda e Umbanda do III milênio. 

Francisco Rivas Neto médium do 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. 



O escritor Diamantino F. Trindade com varias obras como  
Umbanda e sua História,  Umbanda brasileira: um século de 
história, Umbanda: um ensaio de ecletismo e outras. As obras de 
Norberto Peixoto como A missão da Umbanda, Umbanda pés no 
chão, Ronaldo Linares amigo de Zélio Fenandinode Moraes e 
escritor de varias obras como A Umbanda na sua vida diária, Roger 
Feraudy autor do livro Umbanda, essa desconhecida, Rubens 
Saraceni um dos mais conhecidos escritores de Umbanda autor de 
varias obras como o Código de Umbanda, Alexandre Cumino 
discípulo de Saraceni autor de vários livros como Médium - 
incorporação não é possessão, O Sacerdote de Umbanda - mestre, 
discípulo e liderança. 

Poderíamos citar vários outros médiuns que desenvolvem 
esta árdua, mas gratificante missão de trabalhar em prol da 
Umbanda. 

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. 

 


