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Nesta edição vamos conversar com Túlio Alves Ferreira, 
mineiro da cidade de Araxá, psicólogo clínico, escritor, autor dos 
livros Casos verídicos e fenômenos de Umbanda, A Umbanda do 
terceiro milênio, A cura pela sugestão e A crença em si mesmo. 
Dirigente do Centro Cabana da Humildade, situado no Lago Norte 
em Brasília desde 1969, casa esta responsável pela iniciação do 
dirigente do Centro de Umbanda Caminhos de Luz.

Vamos ver um pouco desta conversa:

Como aconteceu seu contato com a Umbanda? 

Túlio: Em março de 1968, assistindo a um programa de 
televisão. Houve um acidente com uma de minhas filhas, história essa narrada no meu livro Casos Verídicos 
e Fenômenos de Umbanda, onde houve uma intuição do meu mentor espiritual na época de uma forma 
muito dura.

Então, fui na Comunhão Espírita onde tive o meu primeiro contato na vida com espiritismo. Assisti a 
uma sessão, mas não me identifiquei com o ritual kardecista.

Perguntei a uma amiga se ela conhecia outro Centro, a meu ver também kardecista. Chegando a 
esse Centro vi que era de Umbanda, uma Umbanda misturada. Era omolocô, levei um susto! Na época era 
professor e pensei: eu, um professor, no meio da macumba! Tive minha primeira manifestação mediúnica 
nesse terreiro.  Pensei: estou hipnotizado. Voltei para desmascará-lo, pois meu lado cientifico sempre foi 
muito  grande, mais que  o  meu lado  místico, e nunca mais saí da Umbanda. Não tinha nada para 
desmascarar.

Quando se deu a abertura do Centro Cabana da Humildade?

Túlio: O Centro que eu entrei chamava-se Cabana da Humildade. Ele fechou meses depois, houve 
uma divisão: um grupo ficou com a Umbanda omolocô e o  meu pai de santo resolveu  fazer uma Umbanda 
como a que eu pratico até hoje, mais voltada para cura ,com menos rituais, sem imagens,  evitando  
fantasias, a Umbanda que eu explico no meu livro A Umbanda do III Milênio.  Mas esse pai de santo teve que 
ir embora de Brasília, então com menos de  um ano  e pouco eu recebi a incumbência de dirigir  um terreiro.  
Eu fiquei muito assustado, eu nem sequer tinha visto Umbanda  quando um dos meus guias o Caboclo 
Tibiriçá disse assim:   “ Não precisa saber nada de Umbanda e é até 
melhor para não nós atrapalhar. Nós sabemos tudo de  Umbanda e 
somos  nós que vamos dirigir..” Isto me deu  muita confiança. E quando 
vi, eu já era um pai de santo, porque começaram a chegar médiuns que 
começamos a treinar e hoje mais de 500 médiuns já foram treinados no 
nosso terreiro, ao longo desses 35 anos.

E a psicologia?

Túlio: Em 1969 estávamos realizando uma sessão quando  
recebemos uma mensagem do Caboclo Tibiriçá que disse:  “Quero que 
meu aparelho deixe  de  ser professor à noite e faça psicologia ou 
psiquiatria para que eu possa através  dele entrar nas universidades e 
nos  hospitais porque é um público que nós queremos alcançar. Não 
podemos esperar  as pessoa  virem até nós. Nos temos que ir até elas.”

Eu larguei de ser professor, pedi demissão, fiz vestibular de psicologia e comecei a estudar em 1969 
no CEUB.

Tulio Alves Ferreira 

Gongar do Centro Cabana da Humildade 



A Psicologia está presente na Umbanda?

Túlio: O que mais me fascina na Umbanda é o lado cientifico que ela 
tem, absolutamente inexplorado, totalmente desconhecido pelos próprios 
umbandistas. A parte cientifica da Umbanda é apaixonante e só pude 
descobrir porque além de ser psicólogo, eu pude estudar e pesquisar e me 
corresponder com vários paises. Dirigi um departamento de parapsicologia 
da Associação Brasiliense de Pesquisas e Cultura durante vários anos, 
cheguei a ser citado em revista italiana por um artigo que eu publiquei na 
área de parapsicologia. Publiquei uma série de artigos no Correio 
Brasiliense, Diário de Brasília, jornais de Belém do Pará, Belo Horizonte, 
São Paulo, todos olhando o lado científico da Umbanda que é muito rico. E 
eu vejo hoje a Umbanda muito mais por esse lado cientifico do que 
propriamente pelo lado místico. Muitas pessoas olham o Orixá vendo o 
espírito da natureza. Eu olho para esse mesmo Orixá, vendo-o como um 
fenômeno físico com o qual podemos interagir sem mistificação. O 
umbandista que vê Oxossi do lado místico chega até a fazer oferenda para 
Oxossi. Eu vejo Oxossi como uma representação química das moléculas dos vegetais que são diferentes 
das moléculas da água salgada que seria Yemanjá. São composições moleculares que estão em estado 
vibratório distinto. Seria como se imaginasse o ser humano vivo, como ser sobrenatural. Orixá pra mim é um 
ser absolutamente vivo.

 Mas se eu olhar pelo lado místico, isso fica sendo privativo do umbandista ou do pessoal do 
candomblé e não podemos privatizar isso, isso tem que ser de todo mundo, tem que ser generalizado. A 
energia da água doce, da água salgada, dos metais, dos minerais, do ar, do fogo etc... é universal, não esta 

presa em nenhuma religião. Isso é que me fascina, e muitas 
pessoas dizem: essa umbanda eu aceito. É essa umbanda que eu 
amo demais e estou muito desligado daquela Umbanda primitiva .

Em suas palestras sobre Umbanda na Alemanha e na 
Dinamarca. Como o povo recebe essas informações?

Túlio: Na parte em que toquei atabaque, eles entraram em 
transe, caíram no chão, como a gente vê no Brasil. A música foi 
uma comunicação imediata. 

Quanto às explicações de Umbanda, entravam num ouvido e 
saíam pelo outro, porque eles não têm uma cultura pronta para 
absorver estas informações.

Talvez na Ìndia, acredito que ela seria muito bem recebida, 
acredito que na África seria muitíssimo bem recebida, mas na Europa, no Canadá, lugares que eu tive 
oportunidade de conversar com as pessoas, não vi a menor receptividade a não ser que as pessoas passem 
por um processo de preparação. Por exemplo: na Alemanha eu estava fazendo uma sessão de Umbanda 
em Berlim e tive a felicidade de uma médica que nunca frequentou um terreiro de Umbanda se manifestar 
com uma Pomba Gira e ela nunca tinha visto Umbanda. Mas ela estava aberta à experiência. Tinha uma 
chilena na mesma reunião e recebeu uma Preta Velha. Foi curiosíssimo.

Se eu morasse lá, eu teria que fazer um trabalho preparativo para que eles entendessem, ao contrário 
do Brasil onde desde cedo as pessoas já vão tendo uma idéia do que é receber uma entidade espiritual, 
como que se porta , etc .

O médium de Umbanda procura ler, adquirir conhecimento ?

Túlio: Quando entrei pra Umbanda há 35 anos atrás, nos terreiros que eu 
visitava eu ouvia muitas vezes a seguinte informação : “quem sabe faz, quem 
não sabe ensina a fazer.” Ouvia essa afirmação e ouvia uma outra muito 
paralela que dizia “quem sabe não fala e quem fala não sabe”. É como se 
proibisse escrever sobre Umbanda, mas não me prendi a essas frases. Eu 
faço e mostro como é que faz e isto tem que ser feito porque os jovens de um 
modo geral hoje, com as informações escancaradas, querem entender o que 
eles estão fazendo. Então aquela Umbanda fatalmente acabaria porque ela 
não ia conseguir prender o jovem com os dogmas , com os preceitos proibidos. 
Hoje nós temos que trazer à luz as informações, as verdades para facilitar o 
acesso do jovem na Umbanda. Então a Umbanda que nós praticávamos está 
morta, não existe mais e hoje a Umbanda que praticamos está viva e Preto velho Pai Francisco 

Caboclo Tibiriçá realizando cirurgia 

Gira de Caboclos 



acreditamos na sobrevivência dela porque é mais filosófica do que religiosa, 
ela é mais voltada pra dentro do indivíduo do que para fora como era 
antigamente. Antigamente tinha as fantasias, tinha um excesso de rituais que 
fomos abolindo e mostrando que a força está dentro do médium, não fora do 
médium porque se o médium acredita que a força está fora dele, ele não usa 
sua própria força e não evolui. Ele tem que usar a própria força até morrer. Ele 
tem que entender que o poder está dentro dele e que de posse desse poder 
ele entra em interação com os poderes de fora dele. Eu diria que enquanto 
você não descobrir o seu Deus interior, na verdade você não vai achar 
nenhum Deus fora de você.

Os cursos que são realizados pela Cabana da Humildade e Centro 
de Umbanda Caminhos de Luz que visam o equilíbrio interior, são importantes?

Túlio: São fundamentais. Se o sujeito quiser ser um médico tem que fazer uma faculdade de medicina 
porque ele vai trabalhar com a saúde das pessoas. Ele tem que ser muito bem treinado senão ao invés de 
salvar ele só vai matar.

A mesma coisa com a Umbanda. Se o médium de Umbanda não tiver um excelente equilíbrio 
psicológico, ao invés do Guia fazer um bem, vai fazer um mal terrível para as pessoas. Você vai buscar lã e sai 
tosquiado. Se a pessoa não tem nenhum amor pela humanidade, se a pessoa é gananciosa, desvirtua todo o 
ensinamento de Umbanda e vai usar a Umbanda como meio de vida. Isto é um perigo imenso porque antes ele 
não trabalhou ele mesmo, ele não evoluiu. Nós sabemos que devemos “dar de graça o que de graça 
recebemos”. Eu sou partidário dessa linha há 35 anos, consegui nunca abrir mão disso mas isso não é tão 
comum, as pessoas estão abrindo mão desse preceito, estão cobrando usando nome de Preto Velho, 
cobrando usando nome de Exu. Essas pessoas serão cobradas pela 
espiritualidade por estar usando indevidamente o nome delas, estão 
usando um poder que não é delas e isso é muito sério e não falta espírito 
atrasado que se preste a esse serviço usando nome de entidades 
maravilhosas e muitas pessoas são enganadas. Por isso que são 
importantes os cursos, treinamento para desenvolver nas pessoas um 
equilíbrio psicológico, para desenvolver nas pessoas um amor real ao 
próximo, para que elas sejam generosas, para que elas se tornem mais 
sábias e exemplo vale mais que palavras. Se a pessoa não organiza a vida 
dela, ela não está pronta para ajudar ninguém, porque quando a entidade 
chega essa pessoa está tão desarmonizada que ela não consegue o 
contato. Vai embora e chega uma outra usando o mesmo nome e fazendo 
uma devastação. Por isso a pessoa tem que estar muito harmonizada, muito equilibrada. O ideal seria que os 
médiuns de Umbanda não só fizessem cursos, mas lessem muito sobre todas as religiões possíveis para ter 
uma gama imensa de informações. As entidades vêm com uma gama imensa de informações e o médium 
bloqueia porque essas informações passam por um filtro psicológico do médium,e ele prejudica a qualidade 
da mensagem por falta de conhecimento.

A Umbanda cumpre o seu papel somente prestando trabalho de atendimento espiritual?

Túlio: Esta é a menor parte da Umbanda para mim, o médium de Umbanda não pode ficar circunscrito 
ao trabalho de Umbanda. Se ele faz o trabalho uma vez por semana durante duas horas, só por duas horas ele 
se sente umbandista. O médium de Umbanda tem que ser médium vinte e quatro horas por dia, tem que servir 
vinte e quatro horas por dia de uma forma ou de outra. Ele precisa ter um trabalho assistencial junto aos 
orfanatos, casas geriátricas, aos hospitais, penitenciárias, porque o lado social é tão ou mais importante que o 
lado espiritual porque no universo tudo está conectado, tudo está interligado e não podemos criar ilhas de 
fantasias. O médium de Umbanda tem que estar atento aos problemas do seu país, da sua realidade, tem que 
ser atuante e não ficar só dentro do terreiro de Umbanda. Ele não pode jamais se bitolar.

Uma mensagem final.

Túlio: Acredito muito que os jovens modifiquem substancialmente a Umbanda que eu conheci. Acredito 
que vão dar mais ênfase ao aspecto cientifico, como hoje o Dalai Lama faz com o budismo. Ele abriu o 
budismo para os cientistas pesquisarem as verdades que ele pratica, há mais de dois mil anos, mostrando o 
lado cientifico do budismo. A Umbanda tem que fazer isso também, mostrar o seu lado cientifico que é 
riquíssimo. Isso é importante para que as pessoas voltem imediatamente os olhos para esta Umbanda não 
como uma religião que pratica um espiritismo que infelizmente em muitos lugares é baseado no toma lá da cá.

Este espiritismo utilitário tem que acabar, tem que haver um espiritismo mais amplo, mais filosófico, 
menos religioso, onde o homem não tem que ser bom por medo de castigo. Ele tem que ser bom porque veio 
para ser bom e perceber a importância da sua bondade. É diferente. 

Saudação da  Corrente Mediúnica 

Túlio  e sua esposa Angélica 



>

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

Será realizado no Domingo dia 28 às 17:00h 
gira com as entidades da Linha de Yori, traga 
seu filho.

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Setembro: 12/09 - Crianças e Caboclos;  
26/09 - Pais Velhos e Guardiões;   

Outubro: 10/10 - Crianças e Caboclos; 
24/10 - Pais Velhos e Guardiões;

Gira na Mata

 No dia 23 de agosto foi realizada mais uma gira na mata em 
um local maravilhoso na chácara de nossos amigos Alexandre e 
Libe que cederam o local para que pudesse ser realizado o 
trabalho.

Este tipo de trabalho é indispensável para que os médiuns 
possam interagir diretamente com as energias da mãe natureza, 
com o reino dos Elementares.

T i v e m o s  a  
oportunidade de receber a 
presença dos Caboclos de 
U m b a n d a  q u e  n o s  
auxiliaram na limpeza de 

nosso campo astral e em seguida a presença dos Guardiões de 
Umbanda, nossos irmãos Exus, que transmitiram orientações para 
todos e encerraram os trabalhos com um ponto de fogo para a limpeza 
do campo vibratório de todos os presentes. 

Todas as pessoas deveriam procurar interagir sempre que 
possível com a natureza, pois é através deste contato que podemos 
equilibrar o nosso campo energético.

Gira dos Exus na mata 

Nossos amigos Alexandre e Libe

Chego na paz de Oxalá!

Há muito não somos tão amados assim, para muitos só 
temos o desprezo e a cobrança daquilo que não fizemos direito. 
Nem estudo sobre nós se ouvia falar. Graças às pessoas sérias que 
elevam a Umbanda para todos aqueles que desejam conhecê-la, a 
visão sobre nós está sendo mudada.

É com o nosso senso de “girar” o mundo para que tudo 
ocorra como Zambi deseja, que nós agradecemos as luzes e preces 
recebidas de todos aqueles que nos vêem com amor.

Fazemos a justiça, tiramos doenças de acordo as ordens de 
Zambi. Somos mensageiros sim, para a dor, para a alegria e para o 
amor. E é assim que queremos continuar a ser.

Agradecemos a todos o carinho e o respeito que nos foi dado.
Desejamos assim que Zambi na sua luz maior possa 

atender a todos no sue limite e os cubra com sua imensa paz e amor.  
Porque a nós é dada a permissão de cobri-los para toda a proteção. 

Que Oxalá os abençoe,

Exu Tiriri

BsB, 21/06/03  médium Zulene

Palavras de Luz
A psicografia tem contribuído para 

trazer luz sobre diversos assuntos, muitos 
destes desconhecidos, inclusive dentre os 
umbandistas. 

Durante os trabalhos do mês de 
junho, pudemos ter a felicidade de receber 
um texto do Sr. Exu Tiriri, o qual comenta 
acerca do estigma que acompanha os 
Exus. Nesse texto podemos ver 
claramente que, ao contrário do que as 
pessoas costumam acreditar, o Exu não 
tem como missão realizar o mal, mas agir 
como executores de uma lei muito maior, 
dentre várias outras atribuições.

A t u a l m e n t e ,  n a  l i t e r a t u r a  
umbandista, existem livros psicografados 
que são ditados por Exus, trazendo 
valorosos  conceitos sobre o papel 
desenvolvido por estas entidades.

Agradecemos aos Guardiões de 
Umbanda pelas palavras das quais 
e s p e r a m o s  c o n t i n u a r  s e r m o s  
merecedores.

Saravá Exu.
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