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A sabedoria e luta de um povo.
506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

A Umbanda utiliza em sua apresentação características das raízes 
étnicas da região de sua implantação no caso o Brasil, que tem em suas 
características sócio-culturais uma mistura muito grande de raças. Cada 
uma dessas raças, como os índios e os negros, já traziam particularmente 
suas histórias milenares e, com elas, um patrimônio cultural e religioso 
que se misturou com a doutrina cristã trazida pelos Europeus. 

Falaremos um pouco de uma raça que tanto contribuiu para a 
formação da Umbanda: Os Índios, que tanto nos ensinam com o seu culto 
aos antepassados, o respeito à natureza e a manipulação de seus 
elementos e o respeito a todas as 
diferenças.

Tivemos a oportunidade de estar 
presente no IV Encontro de Culturas 
Indígenas do Acre e Sul do Amazonas, 

que se realizou na Cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, onde, durante uma semana, 
representantes de diferentes etnias tais como os Ashaninka, Jaminawá, Kaxinawá, 
etc, mostraram suas culturas, tradições e crenças para os não Índios, além de nos 
ensinarem a viver em harmonia uns com os outros, vencendo a descriminação e 
respeitando a mãe natureza. 

O convívio com os verdadeiros donos da terra é enriquecedor, pois nos permite 
ter contato com pajés e caciques que nos transmitem ensinamentos que não se 
encontram escritos em nenhum livro, pois todo o conhecimento é transmitido de 
forma oral. 

Temos que aprender a respeitar as diferenças e as necessidades de cada raça existente em nosso planeta. No 
caso dos Índios a maior dificuldade se encontra na questão das terras destinadas a reservas Indígenas serem 
respeitadas pelos não Índios. Vejamos um pequeno trecho da carta escrita em 1855 pelo Cacique Seatle, do povo 
Duwasmish, ao presidente dos Estados Unidos:

“Como se pode comprar o céu, o calor da terra? Tal idéia nos é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do 
resplendor  da água. Como podes então comprá-los de nós?...

Toda essa terra é sagrada para meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias arenosas, cada véu de neblina nas florestas 
escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na consciência do meu povo.

Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele um torrão de terra é igual ao outro porque 
ele é um estranho que vem de noite e rouba da terra tudo aquilo quanto necessita.A terra não é sua irmã, mas, sim, sua inimiga e, 

depois de sugá-la, ele vai embora... 
Sua ganância empobrecerá a terra e vai deixar atrás de si os desertos.
Uma coisa sabemos, que o homem 
branco talvez venha um dia a descobrir: 
o nosso Deus é o mesmo Deus.
Julgas talvez que O podes possuir da 
mesma maneira como desejas possuir 
nossa terra. Mas não podes. Ele é Deus 
da humanidade inteira. E quer bem 
igualmente ao índio como ao branco.A 
terra é amada por Ele.Causar dano à 
terra é demonstrar desprezo pelo seu 
Criador...
Nós amamos a terra como um recém-
nascido ama o bater do coração da sua 
mãe...o nosso Deus é o mesmo Deus e 
esta terra é querida por Ele”. 

A dança presente em varios rituais

Pajé o Senhor do conhecimento

Ritual de pajelança Ashaninka Os herdeiros da tradição



Grupo de psicografia Palavras de Luz

> Almoço do Centro: dia 05/06, na Escola Classe 
206 sul. 

> Campanha ano 2004: alimentos não perecíveis;

> Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)
316-3393 (Cristiano)

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Maio: 14/05 - Pais Velhos;
                28/05 - Crianças e Caboclos; 

Junho: 11/06 - Guardiões;
25/06 - Crianças e Caboclos;

Dando continuidade a coluna tirando duvidas, que visa 
esclarecer alguns itens da ritualística de Umbanda ,nesta 
edição falaremos um pouco sobre as guias.  

Este é o nome dado aos colares utilizados pelos Médiuns 
da corrente. Elas têm a função de proteção do Médium.  Elas 
devem ser feitas com elementos da natureza, pois possuem 
valor energético, se tornando uma grande proteção, pois 
apesar das cores conterem seu magnetismo, as contas feitas 
de porcelana e vidro não absorvem a energia necessária para 
se imantar uma guia. A guia deve ser devidamente imantada, 
pois ao contrário de nada valeria, seria apenas um enfeite. Depois de imantada é um poderoso 
escudo indispensável ao trabalho.

As guias naturais, que são feitas com elementos da natureza (minerais, vegetais e animais), são 
as que têm valor energético de absorção ou repulsão de forças magnéticas, constituindo um eficaz 
escudo para os médiuns.Existe uma noção errônea de que quanto mais guias no pescoço, mais 
protegido está o médium.As entidades normalmente utilizam apenas uma guia para proteção de seu 
aparelho.

Durante muito tempo vejo pedidos de renovação, de 
amor, de paz pra todos na Terra! Procuro entender, e não 
consigo, porque essas três palavrinhas são tão difíceis para o 
entendimento de vocês! Continuamos a ver e sentir descaso 
com vocês e ao próximo. As pessoas continuam guardando, 
magoas, ódios, rancores, e com isso, criando dentro de si 
células doentes. Tem casos que revertem, quando se perdoa, 
se ama, se cria esperança de uma nova vida quando o amor 
entra no pito.

A alegria é tão intensa que até se tem medo de que é real.
Novamente viemos pedir, renovem-se para o 

agradecimento do que se ganhou e do que se perdeu. Atraiam 
a felicidade no coração de vocês. Acreditem nas fantasias 
infantis...

Caboclo Sete Encruzilhadas

Bsb, 03/04/04 - médium Zulene.

O Grupo de psicografia Palavras 
preparou recentemente o “Quadro de 
Psicografias” para que fossem 
expostas algumas mensagens de 
pessoas já desencarnadas, recebidas 
pelo grupo, no intuito de encontrar os 
seus verdadeiros destinatários. 
Acreditamos que o verdadeiro papel 
destes textos recebidos é levar um 
pouco mais de conforto a entes 
queridos e renovar-lhes a esperança e 
a fé em nosso Pai maior, agradecendo 
sempre pelo que ganhamos e pelo que 
perdemos, conforme a psicografia do 
Caboclo Sete Encruzilhadas.

Pretendemos, bimestralmente, 
trocar as psicografias em exposição e, 
dentro em breve, incluir psicografias de 
Guias de Umbanda, para que todos 
p o s s a m  p a r t i l h a r  d a s  b e l a s  
mensagens.

Tirando Dúvidas

Guias Ritualisticas

Participe do Caminho! 
Escreva-nos enviando temas que gostaria que fossem abordados por este 

informativo: caminhosdeluz@terra.com.br
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