
A Primeira Sessão de Umbanda: 

 

 
Casa de Zélio Rua Floriano Peixoto 30 

 

No dia 16 de novembro de 1908, na Rua Floriano Peixoto 30, 
em Neves Niterói RJ, se reuniram toda a família de Zélio, membros 
da Federação Espírita, inclusive José de Souza, os parentes mais 
chegados, amigos, vizinhos e do lado de fora um grande número de 
desconhecidos.  

Às 20 horas, manifestou-se o Caboclo das Sete Encruzilhadas 
e declarou que naquele momento se iniciava um novo culto que 
trabalharia em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que 
fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da 
caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica 
principal desse culto, que teria por base o Evangelho de Jesus. 

O Caboclo estabeleceu as normas em que se processaria o 
culto. Os períodos de trabalho espiritual chamariam de sessões e 
seriam diárias, das 20:00 às 22:00; os participantes estariam 
uniformizados de branco e o atendimento seria gratuito, sem 
atabaques, nem palmas ritmadas e os cânticos seriam baixos e 
harmoniosos. 

A esse novo culto a Entidade deu primeiramente o nome 
de Allabanda, mas considerando que não soava bem a sua 
vibração substituiu-se por Aumbanda e mais tarde por Umbanda, 
que seria “a manifestação do espírito para a caridade”. 

 Também nesse dia foi fundada uma tenda com o nome 
Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, porque, segundo as 
palavras dessa Entidade: “Assim como Maria acolhe em seus 
braços o Filho, a Tenda acolheria aos que a ela recorressem nas 
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horas de aflição”. Disse ainda o seguinte: “Todas as entidades 
serão ouvidas, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que 
souberem mais e ensinaremos àqueles que souberem menos e a 
nenhum viraremos as costas e nem diremos não, pois esta é à 
vontade do Pai”.   

Ditadas as bases do Culto o Caboclo das Sete Encruzilhadas 
passou as partes práticas dos trabalhos e curou enfermos. 

Nos dias seguintes, verdadeira romaria formou-se na Rua 
Floriano Peixoto. Enfermos, cegos, paralíticos vinham em busca de 
cura e ali a encontravam, em Nome de Jesus. Médiuns, cuja 
manifestação mediúnica fora considerada loucura, deixaram os 
sanatórios e deram provas de suas qualidades excepcionais.  

O médium Zélio Fernandino de Moraes casou com dona 
Isabel de Moraes, teve duas filhas, Zélia e Zilméia, às quais passou 
a direção da tenda original em 1963. Zélio desencarnou em 03 de 
outubro de 1975, aos 84 anos, em Cachoeiras de Macacu, no Rio 
de Janeiro, onde hoje funciona a Tenda Espírita Nossa Senhora da 
Piedade.  

Nossa casa segue o advento do Sr Caboclo das Sete 
Encruzilhadas, como o marco inicial de nossa religião. 

Gostaríamos de destacar dois ensinamentos fundamentais 
passados pelo Sr Caboclo das Sete Encruzilhadas: 

- A Umbanda veio para atender a todos os que a ela recorressem 
independente de cor, posição social e até de credos religiosos; 

- Nunca devemos esquecer que todo o atendimento deve ser feito 
de forma gratuita. 

Esta nova religião que nasceu em solo brasileiro pelo Sr. 
Caboclo das Sete Encruzilhadas, que através de seu médium Zélio 
Fernandino de Moraes, veículo escolhido e preparado para esta 
imensa missão de implantar a Umbanda de uma forma sólida e 
consciente. 

Nossa religião visa resgatar os conceitos da lei de Deus e a 
união do homem com o Divino, sem pregar o fanatismo religioso. 

A Umbanda vem crescendo, e o mais importante vem se 
moldando de acordo com as mudanças que ocorrem no planeta, por 
não ser codificada ela acompanha a evolução e está aberta as 
transformações necessárias para realizar a sua função. 

Parabéns e obrigado Zélio, por nos deixar a base de uma 
religião criada sobre os princípios da igualdade. 



 

 

Em 16 de maio de 2012 através da Lei 12.644, foi instituído 15 de novembro como o Dia 

Nacional da Umbanda. 

 

 

 


