
 1 

CENTRO DE UMBANDA CAMINHOS  DA VERDADE  E  

PROSPERIDADE  CABOCLO VENTANIA 

 

Querido filhos e amigos,  
 

Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Um ho-
mem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se 
esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pe-
queno buraco. Então pareceu que ela havia parado de fazer qualquer 
progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não con-
seguia seguir adiante. Então, o homem decidiu ajudar a borboleta: ele 
pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu 
facilmente. Mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha asas a-
massadas. O homem continuou a observá-la porque ele esperava que, a 
qualquer momento, as asas dela se abrissem e esticassem para serem 
capazes de suportar o corpo que iria se afirmar com o tempo. Nada a-
conteceu!!!!  

Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando com 
um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que 
o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar não compreendia, era 
que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar 
através da pequena abertura, era o modo pelo qual o fluido do corpo da 
borboleta fosse para as suas asas, de forma que ela estaria pronta para 
voar, uma vez que estivesse livre do casulo.  

―Algo parecido acontece em nossas vidas‖. Para resolver proble-
mas, muitas vezes precisamos de ajuda. Mas devemos cuidar para que 
ninguém faça aquilo que nos cabe fazer. O homem, ao querer ajudar a 
borboleta, acabou prejudicando-a, mesmo que essa não fosse sua inten-
ção. Será que, às vezes, os pais ao querer ajudar os filhos, não acabam 
fazendo as coisas no lugar deles e com isso prejudicam mais do que aju-
dam? A mesma coisa acontece dentro de um solo sagrado, não importa 
a seita ou a religião seguida, o que precisamos entender é que os con-
selhos para serem internalizados dentro de nós, precisam estar de acor-
do com nossa forma de ser e de viver.  

Precisam ir de encontro ao nosso coração. Dedicação e esforço, 
é o que precisamos na vida para que ela tenha graça e sentido, pois nin-
guém deve fazer nada por nós.  Os obstáculos que encontramos no ca-
minho fazem parte da vida, fazem parte do nosso aprendizado e cresci-
mento. Ao invés de lamentar sua existência, devemos nos fortalecer pa-
ra superá-los. Só assim podemos realmente crescer e caminhar com 
nossas próprias pernas. Ou, voar com as próprias asas. 

Fica aqui nosso recadinho do mês: vamos nos atentar quanto à 
conduta perante os filhos, amigos e familiares. Também antes de pedir-
mos algo para os guias, vamos verificar se realmente precisamos pedir 
ou se podemos entregar nossa intenção a Deus e aguardar assim o me-
lhor resultado.  A confiança de que somos perfeitos, filhos de um Pai ma-
ravilhoso, justo e que tudo sabe e tudo vê, nos garante uma felicidade e 
paz eterna. Criem a mentalidade de bem-aventurança, de alegrias ilimi-
tadas, de sabedoria interna e da convicção de que cada um é responsá-
vel por si totalmente. Crie asas em tempo integral. Faça da sua história 
uma história mágica.  

 
Com carinho, Mãe Katia. 

 

TABELA DE FLORES e CANTINA        

Médiuns do mês  

07/05 – Kátia Sophia / Maria 

Cláudia Basso / Lourdes 

Cavalcante / Lívia Gionaninni 

21/05 - Luiz Felipe Garcez / 

Miriam / Pai Nelsinho / 

Osvaldo 

04/06  - Patrícia Peixoto / 

Raimunda / Rafael / Raquel 

Clara 

18/06 - Thainá Sanches / 

Rosana Gamboa / Sergio 

Poato / Sidinei 

               

 

IMPORTANTE 

Pedimos aos queridos filhos que 

acendam suas velas para seus orixás 

nas quartinhas e mantenham sempre 

com firmeza e força suas orações às 

suas entidades.                                                  

Mãe Katia. 
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07/05: Exú e Pomba-Gira 

21/05: Pretos-Velho 

04/06: Cosme e Damião 

18/06: Caboclo 
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OS PRETOS-VELHOS - 13 DE MAIO 

 
Na umbanda, os Pretos-Velhos são homenageados 

no dia 13 de maio. Quando encarnados na Terra perten-
ceram a diversas etnias ou povos africanos que foram 
trazidos para o Brasil à força. O período escravagista for-
jou e modelou espíritos fortes, perseverantes, resistentes 
e exemplares. Foi sua nobreza, essa capacidade de per-
doar seus algozes que distinguiu os espíritos de ex-
escravos e proporcionou-lhes um lugar de destaque na 
nascente religião umbandista. 
  

Figura dos conhecedores de rezas e de encanta-
mentos poderosos, os pretos velhos são sempre serenos, 
risonhos, amorosos e pacientes com seus "filhos" encar-
nados, estão sempre orientando e ensinando os reais 
valores da vida de uma forma simples, despertando a 
humildade no coração de muita gente. Humildade e cari-
dade são as características mais marcantes desses espí-
ritos redentores. 
  

Nossa gratidão a todos os espíritos que adota-ram 
o arquétipo do amoroso Preto-velho, sempre a nos ensi-
nar que o perdão é a melhor opção e que a carida-de 
espiritual é o melhor caminho evolutivo. 
  
Mistério sustentador: Mistério ancião (Obaluayê princi-

palmente). Cor: Branca, branca/preta, violeta, roxa, lilás, 
etc. Erva: Arruda, guiné, alecrim, hortelã, boldo Frutas: 
Melão, coco, pera, etc. Saudação: Adorei as almas! Bebi-
da: Café, vinho. 
  
Elemento: Terço, pedras, pemba, cajado, palha da costa. 

Fumo: Cachimbo e cigarro de palha. Velas: Branca, bran-
ca e preta. Flores: Crisântemo, margarida e rosa branca. 
  
Semente: Lágrima de Nossa Senhora. Alimento: Bolo de 

fubá, pipoca, tutu de feijão. 
  
Atua: Evoluindo (Ajudando a todos em suas evoluções). 
Adorei as almas! Salve os Pretos Velhos e Pretas Velhas!  
 
——————————————————-———————- 
 
ÂNIMO EXTRA 
  

A medicina tradicional chinesa recomenda o gin-
seng como alimento fortificante há séculos. Além disso, 
indicam o seu extrato para pessoas em convalescença, 
porque a planta ajudaria a repor as perdas causadas pela 
doença. O motivo de tanta vitalidade, pesquisas recentes 
descobriram, é uma capacidade que a planta tem de a-
daptar o organismo a situações adversas, principalmente 
aquelas que levam a um desgaste físico e emocional. Daí 
porque a planta é chamada adaptógena.  
 

Ela percebe que o corpo está sobrecarregado e 
acaba fortalecendo suas defesas contra as infecções que 
podem decorrer do estresse. De quebra, ainda melhora o 
raciocínio, a memória e dá uma carga de ânimo extra.  
 

Só é preciso ficar de olho para não misturar o fitote-
rápico aprovado em 2014 pela Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária nos casos de fadiga física e mental) e 
outros remédios. A combinação poderia oferecer riscos 
ao paciente. 
 

Outras medidas antifadiga são a ingestão de linhaça 
e salmão (ricos em ômega 3), grãos e frutas secas. Da-
mascos, ameixas e bananas desidratadas, por exemplo, 
são mais energéticos que os seus homólogos frescos, tal 
a sua riqueza em teor de açúcar. É energia portátil e ime-
diata! (Revista Bons Fluídos, edição de abril de 2016). 
 
————————————————————————— 
 
''MOVIMENTO VENTANIA JOVEM” 
 
 

Primeiramente, venho agradecer todos que se em-
penharam nas doações que arrecadamos até aqui com 
tanto carinho e amor ao próximo. Por isso, continuamos 
ainda a receber as doações da 1º Campanha de Alimen-
tos  e junto com a 2º Campanha de Higiene Pessoal e 
ambas se encerrarão dia 21/05.  
 

Além dessas duas, estaremos também com a 3º 
Campanha de Roupas e Agasalhos aberta, sendo encer-
rada no dia 10/07 que será 1º gira do mês de Julho. 
 

Com essas campanhas acontecendo juntas e com a 
colaboração de cada um, ajudaremos muitas famílias, 
orfanatos, asilos e aqueles que mais precisam. 
 

Com base nisso, vamos nos doar mais ao próximo 
que com isso a vida retribuirá na mesma proporção e to-
dos seremos pessoas melhores. 
 
Obrigada!! (Viviana Vigatti - Presidente do MVJ) 
 
—————————————————————————-- 
 
UMA RECEITA ESPECIAL PARA OS DIAS DE FRIO 
 

Atendendo à pedidos e acreditando que muitas coi-
sas podem nos trazer bem-estar, que tal uma receita para 
lá de especial para aquecer as tardes frias. A receita se 
chama ―Ficassa‖, da nossa querida mãe Ana. 
 
- 3  batatas grandes ou 6 pequenas cozidas, espremidas 
e frias; 
- 5 xicaras de farinha de trigo; 
- 1 ovo; 
- Sal a gosto; 
- 1 copo de água 
- 3 tabletes de fermento fleischmamm* (desfaça com o 
açúcar); 
- 1 colher de açúcar; 
- 1 copo de óleo. 
 

Depois das batatas frias vai misturando tudo. Unta 
uma forma grande com óleo só untar e colocar a massa. 
Cortar tomates em rodelas finas  e temperar sal orégano 
ecolocar em cima da massa. Cobrir e deixar crescer um 
pouco. Coloca no forno quando estiver dourada e linda!  
Está pronta. Bom apetite !!! (Mãe Ana) 
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LEITURA RECOMENDADA  
 
OS MENSAGEIROS DA  
ESPERANÇA – Sérgio Vencio 

 
Romance Espírita - Kardecismo 
 

 
 

A Colônia Esperança é um local 
onde crianças e adolescentes são 
abrigadas e preparadas para a reen-
carnação, é o Lar da Criança Menino 
Jesus.  
 

Liderados pelo mentor Marcos, 
um experiente grupo de médiuns, tra-
balhadores de um Hospital Espírita, 
são convidados a auxiliar no trata-
mento dessas crianças no plano as-
tral. Animados pela nova perspectiva, 
entregam-se de corpo e alma nessa 
aventura que irá levá-los a conhecer 
locais inusitados como o Templo de 
Cristal, o Jardim Terapêutico e o pró-
prio Lar da Criança. Mas acima de 
tudo, a melhor parte é perceberem 
que através desse trabalho podem se 
tornar verdadeiros Mensageiros da 
Esperança.  

 
————————————————-- 
EDIÇÃO ESPECIAL - CIGANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Introdução 

 
 
Retratar uma gira de ciganos 

na Umbanda nos propicia conhecer e 

vivenciar, por meio dos guias espiritu-
ais, um pouco dessa cultura antiga, 
misteriosa e mítica, mantida no astral 
por espíritos amorosos, prósperos, 
alegres e caridosos com os desencar-
nados.  

Os ciganos têm o mérito gran-
diosos de ser os guardiões dos co-
nhecimentos magísticos de muitos 
povos que assimilaram durante suas 
andanças. Se caminham mundo afo-
ra, sem parada e sem destino fixo, é 
porque sua missão é justamente es-
sa: a de não deixar perecer os magní-
ficos conhecimentos ancestrais da 
magia e do ocultismo dos povos. 

O eterno caminhar – o cigano 
nômade não deita raízes, não tem 
apego a nenhum lugar específico; é 
livre como o vento, é universal. Esse 
fato caracteriza fortemente sua estru-
tura social, mantendo-se com normas 
e regras próprias, rígidas e harmonio-
sas, respeitadíssimas por todos. Eles 
sabem que são elas que mantêm e 
garantem a união e a sobrevivência 
dos clãs e dos grupos. Dessa forma 
lhes é possível experimentar o mais 
amplo sentido de liberdade e manter 
sua tradição viva. O caráter andarilho 
é enraizado no coração cigano, mes-
mo que nos dias de hoje muitos clãs 
tendam a se fixar. 
 
Lenda de Santa Sara Kali 

 
Santa Sara kali foi parteira 

de Maria e por isso Jesus a teria 
em alta estima. Conta a lenda que 
Maria Madalena, Maria Jacobé, Ma-
ria Salomé e Jose de Arimatéia, 
Trofino, junto com Sara foram ati-
rados ao mar por judeus em um 
barco sem remos nem provisões. 

Sara teria pedido a Jesus que 
os salvasse, prometendo a ele que se 
os salvassem, passaria o resto de 
seus dias com a cabeça coberta por 
um lenço. Milagrosamente foram sal-
vos chegando a Saintes Marie onde 
dizem terem sido ajudados por um 
grupo de ciganos, razão pela qual se 
pode explicar porque os ciganos a 
elegeram como sua protetora, já que 
não se sabe ao certo o porquê. 

A história de Santa Sara está 
ligada ao culto às Virgens Negras 
(Kali em em sânscrito significa negra). 
Sua imagem encontra-se na igreja de 
Saint Michel, na cidade de Saint Mari-
e de la Mér, na foz do rio Ródano, 
região da Provença, sul da França. 

Santa Sara é a protetora da 
Maternidade, auxiliando mulheres 

com dificuldade de engravidar. Os 
dias 24 e 25 de maio são dedica-
dos a sua festa por ciganos em 
todo o mundo, onde sua imagem 

é levada ao mar e lavada, abenço-
ando o mar, a terra e os ciganos. 

 
Rituais/Oferendas 

 
Os ciganos utilizam cris-

tais, incensos e pedras nos seus 
trabalhos. Oferendas: frutas varia-
das, principalmente as vermelhas, 
mel, 7 moedas douradas, flores, 
vinho, Tchaio – chá cigano, pães 
(pão é considerado um alimento 
sagrado), Kolaco (pão cigano). A 
vela que utilizamos em nosso ter-
reiro para a firmeza da corrente 
cigana é a de cor lilás, por ser esta 
uma energia que escolhemos para 
trabalhar, embora em muitos outros 
terreiros utilizam a vela cor azul 
escuro para Santa Sara. 
 
A saga do povo Cigano 

 
Sua procedência não foi 

registrada por escrito e sua história 
foi estudada, sempre, por não ciga-
nos. Os primeiros registros grafa-
dos que temos datam do século X. 
Precisar origem é como tentar fixar 
o vento. Relatos atestam sua pas-
sagem pelo Império egípcio, da 
remota Antiguidade até o início da 
nossa era. 

O termo ―cigano‖ provém 
de ―egipciano‖ e ―gipsy‖ de 
―egyptian‖. Referências aos faraós 
e ao antigo Egito perduram até ho-
je nos nomes dados aos ciganos: 
gitano, egipcian, gypsis, egiptner, 
egiptiens, entre outros. 

Tudo indica que, após a 
passagem pelo antigo Egito, a ca-
ravana do sol teria rumado para a 
Índia, onde permaneceu milênios, e 
partiu, no século IX, para outras 
partes do mundo.  

Os ciganos autodenomi-
nam-se Rom, Calón, Kalderash, 
Sindi e Manuche, entre outros; não 
costumam chamar-se de ciganos. 
 
Perseguição  

 
A partir do século XVI, fo-

ram perseguidos pela ―Santa‖ In-
quisição e muitos vieram foragidos 
para a América Latina. Os nazistas 
inseriam nas vestes dos prisionei-
ros dos campos de concentração 
os seguintes signos: o triângulo 
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negro, para os ciganos; na estrela amarela de 
Davi, para os Judeus; o triângulo vermelho comunista, o 
triângulo rosa homossexual e o triângulo verde, para os 
assassinos. 

Amantes da alegria, das artes, da dança e da mú-
sica, têm como bandeira a liberdade.  

Os filhos do vento têm sido perseguidos, discrimi-
nados, caluniados e expulsos ao longo de seu pacífico 
caminhar. A partir do êxodo do Oriente, vêm percorrendo 
o mundo nas lendárias e coloridas carroças dos séculos 
XVIII, XIX e XX, dedicando-se a atividades itinerantes 
como ferreiros, caldeireiros, saltimbancos, criadores, co-
merciantes de cavalos, etc. 

 
Contribuição Cigana para as Artes 

 
A Índia teve grande influência na música cigana. 

O maior violinista de todos os tempos, Niccolo Paganini, 
revolucionou a técnica de seu instrumento com o conheci-
mento de acordes e harmônicos simples e duplos adquiri-
dos com ciganos. A música cigana influenciou também 
grandes autores clássicos, como Brahms, Liszt, Bartok, 
Falla Ravel, cujo antológico Bolero foi composto no ritmo 
hipnótico calón. 

O flamenco alegre e moderno, verdadeira síntese 
entre as músicas espanhola, indiana e caribenha e Gipsy 
Kings (rumba cigana), tornou-se referência e sucesso 
mundiais.  

A medicina tradicional cigana, com riquíssima 
tradição fitológica e sua noção de energia zee idêntica ao 
ki chinês, vem sendo estudada em importantes universi-
dades como a UCLA (Universidade da Califórnia), Univer-
sidade de Sevilha e a Universidade de Bucareste, que 
conta com a cadeira de ciganologia. 

A tradição cultural cigana é tão forte que, geração 
após geração, desde a Antiguidade, mantém seus conhe-
cimentos e costumes. A alegre Caravana do Sol, guardiã 
dos mistérios das antigas civilizações, segue seu cami-
nho pelos milênios, solene e imperturbável. 

 
Incorporação na Tradição Cigana 

 
Segundo o professor Istrate Stanscu, da Universi-

dade de Bucareste, na Romênia, sempre houve incorpo-
ração de espíritos entre os ciganos, sendo os médiuns 
denominados mule-vi. Os Kakus roms incorporavam enti-
dades poderosíssimas, em frente a fogueira, ao som sinu-
oso dos violinos. As mulheres calin Ibéricas costumavam 
incorporar suas mentoras espirituais, dançando o flamen-
co nos acampamentos analuzes. 

 
Os Ciganos (origem e cerimoniais) 

 
Acredita-se que os ciganos tenham se originado do conti-
nente indiano, espalhando-se pela Europa principalmente 
na Hungria, Romênia, Bulgária, Turquia e Áustria. A lín-
gua dos ciganos é o romanês. O povo Rom (ciganos) é 
nômade. Eles não criam apego aos lugares, criando sua 
própria cultura e passando de geração para geração por 
meio da linguagem.  
É um povo fechado e com muitas tradições como o casa-
mento cigano. Esse casamento preferencialmente deve 
ser feito com alguma pessoa do próprio clã embora seja 
permitido um cigano casar-se com uma gadji (mulher não 
cigana).  

Cabe a mulher não cigana familiarizar-se com 
as tradições (na tradição cigana os noivos costumam 
cortar os pulsos com punhais, selando a união com 
sangue). 
É comum o dote, ou seja, a doação de jóias e dinheiro 
por parte dos pais, para que o casal tenha condições 
de começar a vida. A festa costuma durar dias, de on-
de a comida, bebida, música e dança são obrigatórias.  
Após a cerimônia acontece a núpcias do casal onde a 
virgindade da noiva é confirmada ao grupo estendendo 
o lençol manchado do sangue. O homem tem grande 
importância dentro do grupo cabendo a ele garantir o 
sustento da família (normalmente são comerciantes, 
amestrador de animais, ferreiros).  

Cabe a mulher garantir a procriação da família. 
Durante a gravidez a mulher tem um trato especial no 
qual o clã evita qualquer aborrecimento durante esse 
período. O nascimento dos filhos é outro momento de 
destaque na vida dos ciganos. A criança é recebida 
com muita festa. O primeiro banho do bebê é um gran-
de ritual onde ele é banhado com as jóias da família, 
mel, vinho, flores para que a criança tenha uma vida 
próspera. O primeiro nome da criança é um segredo 
que somente a mãe sabe, pois este nome é falado junto 
à orelha da criança. Essa tradição se deve ao fato dos 
ciganos acreditarem que entidades maléficas chamam 
as crianças pelo nome e elas atendem.  

Ninguém sabe o verdadeiro nome da criança e 
é tido como uma forma de afastar a negatividade. Os 
ciganos são muito alegres e suas festas costumam du-
rar dias. A presença da música é obrigatória. Geralmen-
te os homens tocam seus violinos e sanfonas e as mu-
lheres acompanham com seus pandeiros e palmas rit-
madas. A fogueira faz-se presente em quase todos os 
festejos, pois acreditam que ela traga energias positi-
vas. 

O povo cigano é muito ligado à natureza. O sol 
e a lua são importantes em seus costumes e são mar-
cados pelo contato com a terra e a chuva. A morte para 
o cigano é encarada como uma passagem para um 
mundo melhor, por isso é dada uma festa onde se pre-
para os alimentos que a pessoa mais gostava. Os ciga-
nos respeitam muito as pessoas mais velhas por consi-
derarem que os anos lhes trazem conhecimento.  

Os mais idosos costumam ser conselheiros do 
grupo. Não há uma religião específica, geralmente os 
ciganos consideram Santa Sara kali como sua proteto-
ra.  

 
Os ciganos na espiritualidade 

 

Os espíritos ciganos atuam dentro do Umbanda 
onde possuem um ritual específico e diferenciado das 
demais entidades. São espíritos de luz e devem ser 
diferenciados dos exus ciganos e pomba-gira ciganas. 

Seus rituais são alegres, festivos, onde são uti-
lizadas flores, frutas, velas coloridas. Possuem o dom 
da magia e costumam trabalhar com diversos oráculos. 
Preferem músicas ao som dos atabaques, habituando-
se a beber licores, fumar cigarros aromatizados, come-

rem carne assada, frutas e doces. 
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As ciganas gostam de roupas coloridas, anéis e 

pulseiras douradas, pandeiros com fitas coloridas. Os 
homens geralmente usam botas, calças, camisas e cole-
tes, também com cores chamativas. Não gostam muito 

da cor preta e a evitam. 

 
Os oráculos e os ciganos 

 

Os ciganos têm a tradição de ler a sorte. Para isso usam 
seus dons e os aprendizados que foram passados pela 

oralidade de geração a geração.  

A quiromancia (leitura das linhas das mãos) é habitual 
das mulheres ciganas, sendo aprendida desde criança. 
Usam também a cartomancia e podemos ver ciganos 
utilizando objetos simples do cotidiano que podem ser 

levados a qualquer local. 

Outros oráculos utilizados pelos ciganos: 

 Piromancia: leitura da sorte na chama da vela. 
Dadomancia: leitura da sorte nos dados. 
Acutomancia: previsões por meio de agulhas. 
Jogo de sementes: alguns ciganos homens costu-
mam fazer analises por meio de caroços de frutas. 
Bola de cristal: utilizada geralmente por mulheres 
como clarividência. Elas se concentram e conse-
guem visualizar imagens do presente e futuro na 
bola de cristal. 
Cafeomancia: análise da borra de café. 
Jogo das patacas: jogado por homens e mulheres 

que utilizam as moedas como meio de prever e ori-
entar. 
Cristalomancia: adivinhação por pedras preciosas 
(cristais). 
Ceromancia: análise feita por meio de cera quente, 

pingada sobre uma superfície seca ou com água. 

 

Os Ciganos no Brasil 

 

O Brasil é o terceiro pais que mais acolheu e 
acolhe ciganos, no mundo, apenas superado pela Espa-
nha e Bulgária, Grandes artistas como Castro Alves, Ce-

cília Meireles, Fagner e Wagner Tiso são ciganos. 

 Poucos sabem, mas várias palavras que usamos 
no cotidiano, como gamar, pechincha, pelego, gajo, pile-
que, pirar, entre outras, têm origem na língua cigana. O 
termo maragato, corrente no sul do Brasil, vem do nome 

dado aos ciganos na fronteira com o Uruguai. 

As saias rodadas das baianas não têm origem na 
África, mas na vestimenta das ciganas. O violão, instru-
mento central de nossa música, foi trazido ao Brasil pe-
los ciganos calón. O primeiro cigano ROM (da Europa 
central) a chegar no Brasil teria sido o tcheco Jan Nepo-
muscky Kubitschek, bisavö do grande presidente da Re-
pública Juscelino Kubitschek. O ―Presidente Bossa-
Nova‖, que adorava alegria, música, dança e mulheres, 
era obcecado pelo Império Egípcio e fundou Brasília na 

forma de um pássaro, idêntica às antigas cidades   

 

 
egípcias do Alto Nilo. 

A história dos ciganos no Brasil já começa traumática. 
Com a descoberta do ouro, enquanto o Brasil vive a eu-
foria econômica, os ciganos destoam dos ideais de pro-
gresso marcantes na época. Embora se dedicassem ao 
reparo dos tachos de cobre nos engenhos, foram identifi-
cados como bandoleiros, elementos inúteis ä sociedade, 
supersticiosos, corruptores de costumes, feiticeiros, des-
crentes do Cristianismo, vândalos; enfim, uma anomalia 
social e racial. Tentou-se por todo o período colonial 
mandá-los de volta para Portugal, que lhes negou entra-
da, pois também se empenhava em bani-los e alguns, 

daqui, acabaram deportados para Angola.  

No início do século XX, ciganos roms, oriundos 
da Europa central, foram acolhidos em nosso país como 
imigrantes. Ao término da Segunda Guerra, grande leva 
de ciganos foragidos da Europa, principalmente roms, 

aqui deportaram. 

Embora ainda existam caravanas e acampamen-
tos por todo o território nacional, muitos vêm se radican-
do, deixando a vida nômade. Em Campinas, no estado 
de São Paulo, são prósperos negociantes e dominam o 

mercado de automóveis. 

Estima-se a existência de 678 mil ciganos no 
país. Embora perseguidos e discriminados no Brasil por 
toda a sua historia, nada abalou a alegria inquebrantável 
dos ciganos que, agora, vêm em número cada vez maior 
prestar sua caridade e seu conhecimento terapêutico e 

magístico nos Templos da nossa querida Umbanda. 

 

Ciganos e Linhas Espirituais 

 

Os Espíritos Ciganos são também, uma linha de 
trabalhos espirituais que busca seu espaço próprio, pela 
força que demonstram em termos de caridade e serviços 
a humanidade. Seus préstimos são valiosas contribui-
ções no campo do bem-estar pessoal e social, saúde, 
equilíbrio físico, mental e espiritual, e tem seu alicerce 
em entidades conhecidas popularmente com 

"encantadas". 

São entidades que há pouco tempo ganharam 
força dentro dos rituais da Umbanda. No começo eram 
ditas entidades espirituais que vinham na linha dos Exus, 
tal confusão se dava por algumas ciganas se apresenta-
rem como Cigana das Almas, Cigana do Cruzeiro ou no-
mes semelhantes a esses utilizados por Exus e Pombas-
Gira. Hoje, o culto está mais difundido, se sabe e se co-
nhece mais coisas sobre essas entidades, chegando 
algumas casas a terem um ou mais dias específicos para 

o culto aos espíritos ciganos. 

Não tem na Umbanda o seu alicerce espiritual, 
como dissemos; se apresentam também em rituais do 
tipo mesa branca, Kardecistas e em outros rituais espe-
cíficos de culto à natureza e todos os seus elementos, 
por terem herdado de seu povo, o cigano, o amor incon-

dicional à proteção da natureza. 
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Encontraram na Umbanda um lugar quase ideal 
para suas práticas por uma necessidade lógica de traba-

lho e caridade. 

Na Umbanda passaram a se identificar com os 
toques dos atabaques, com os pontos cantados em sua 
homenagem e com algumas das oferendas que são en-
tregues às outras entidades cultuadas pela Umbanda. 
Encontraram lá, na Umbanda, uma maneira mais rápida 
de se adaptarem a cultos e é por isso que hoje é onde 

mais se identificam e se apresentam. 

São entidades oriundas de um povo muito rico de 
histórias e lendas, foram na maioria andarilhos que vive-
ram nos séculos XIII, XIV, XV e XVI. Tem na sua origem 
o trabalho com a natureza, a subsistência através do que 

plantavam e o desapego as coisas materiais. 

Dentro da Umbanda são cultuados em geral com 
imagens bem simples, com taças com vinho ou com á-
gua, doces finos e frutas solares. Trabalham também com 
as energias do Oriente, com cristais, incensos, pedras 
energéticas, com as cores, com os quatro sagrados ele-
mentos da natureza (terra, ar, fogo e água). Utilizam ex-
clusivamente de magia branca natural, como banhos e 

chás elaborados exclusivamente com ervas. 

Diferentemente do que pensamos e aprendemos, 
raramente são incorporadas, preferindo trabalhar encos-
tadas e são entidades que devem ser cultuadas na direi-
ta, pois quando há necessidade de realizarem qualquer 
trabalho na esquerda, são elas que se incumbem de co-
mandar as entidades ciganas que trabalham para este 
fim, por isso, não precisam de assentamentos. Por isso 
tudo fica evidenciado que são entidades que trabalham 

exclusivamente para o bem. 

Ciganos na Umbanda, são espíritos desencarna-
dos homens e mulheres que pertenceram ao povo ciga-

no. 

Os ciganos em geral, tem seus rituais específicos 
e cultuam muito a natureza, os astros e ancestrais. A san-
ta protetora do povo cigano é "Santa Sara Cali". Dentro 
da Umbanda, trabalham para o progresso financeiro e 
para as causas amorosas. Cheios de simpatias espiritu-
ais, os espíritos ciganos trabalham para a cura de doen-

ças espirituais. 

Os ciganos, dentro da ritualística umbandista, 
falam a língua "portunhol", alguns, poucos, falam o roma-
nês, língua original dos ciganos. As incorporações acon-
tecem geralmente em linha própria, mas nada impede 

que eles possam a vir a trabalhar na linha de Exu. 

 

Símbolos e Talismãs 

 

Os ciganos, principalmente os Kalderash, são 
exímios ferreiros e caldeireiros. Fabricam seus próprios 
utensílios domésticos, talismãs, joias e até as selas dos 
cavalos. Foram eles que trouxeram ao Ocidente os segre-
dos da metalurgia oriental, e sua exímia arte da calderari-
a, soldadura e artesanato em ferro provém da ciência me-

talúrgica indiana.  

 

  As balas dos canhões, usadas pelos espa-
nhóis nos séculos XVI e XVII, eram fundidas e molda-
das pelos ciganos. Eles têm vários objetos, talismãs de 
valor mágico-religioso. Dentre eles, destacamos a FER-
RADURA, a ESPADA, a ADAGA, a FACA e o PUNHAL, 
que, além de instrumentos de trabalho e defesa, têm 

outros significados. 

A ferradura – Talismã da sorte: é um talismã 

poderoso para os ciganos; simboliza a boa sorte, atrai a 
prosperidade e afasta o azar e as energias negativas. 
Além disso, representa o esforço e o trabalho, pois é 
um objeto usado por animais delicados ao trabalho ár-
duo, como o cavalo, a mula e o boi. Por isso, está rela-

cionada à luta pela sobrevivência.  

A espada: é um símbolo de força e poder do 
chefe cigano, inerente ao seu cargo, dignidade e sabe-
doria, pois tem o poder mágico de cortar, também, os 
males espirituais. Ogum, senhor da espada, também é 

chamado ―vencedor de demandas‖. 

A adaga: simboliza o respeito e o enigma, pois 
é associada à morte e às mudanças necessárias no 
decorrer da vida. O cigano recebe a adaga na passa-

gem de sua adolescência para a vida adulta. 

O punhal representa a força, a luta, a vontade 
de vencer, a vitória, a honra e os êxitos. Também é 
símbolo de superação e pioneirismo, pois é usado pe-
los ciganos em vários momentos, como na abertura de 
matas e nos rituais de magia, quando tem o poder de 
transmutar as energias. Sua função também é purifica-
dora, pois pode eliminar as coisas que precisam ser 
destruídas. O punhal tem forte significado ritualístico na 
cerimônia cigana de casamento, quando são feitos cor-
tes nos pulsos dos noivos e amarrados com um lenço 
vermelho, simbolizando a união de duas vidas em uma 

só. 

Serpentes sonoras 

A dança com a cobra é muito apreciada entre 
as ciganas orientais. A sinuosidade serpentina é a ca-
racterística mais marcante da arte cigana. Revela-se na 
força ígnea da kundalini e os artistas por ela tomados 
plasmam sua criação nessa poderosa torrente. Daí o 
vigor e o mistério místico da música cigana. Suas esca-
las descendentes e ascendentes representam aas duas 
serpentes da kundalini. Os violinistas romani, verdadei-
ros kakus do som, tocando ao redor da fogueira, entre-
laçam as duas cobras sonoras, produzindo um efeito 
mágico e inesquecível. As próprias cordas do violino 

são consideradas serpentes sonoras. 

Saudação ao povo cigano: Salve os Ciganos! Arriba! 

 ——————————————————————- 
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Àqueles que não têm sua data de aniversário mencionada no jornal, pedimos para enviar as informações para Sérgio 
Poato e/ou Karina Auricchio (médiuns, trabalhadores, assistência); nos seguintes e-mails: sergiopoato@hotmail.com 
e/ou karinaauricchio@hotmail.com. Lembramos, ainda, que diversas informações poderão ser úteis acessando nosso 
site: www.cabocloventania.com.br, participe, opine, prestigie! 
 

 
Como fazer doações para o terreiro: Se você quer fazer uma doação para o terreiro procure a Abgail ou Andréa, 

tesoureiras. As doações podem ser feitas aos sábados nas giras, ou pode fazer o depósito: Banco Bradesco agência 

– 0098, conta corrente 1005131-2, em nome de Abgail Clara. 

Aviso aos filhos da casa: Queridos filhos de nossa casinha! A partir de junho de 2014, passamos a dividir os espa-
ços das quartinhas. Por esse motivo, desejo que tenham plena consciência de colocarem suas velas de forma orga-
nizada e deixando tudo limpo. Compartilharemos com nossos irmãos de FÉ a prosperidade na pura essência. Obri-
gada! (Mãe Kátia) 
 
Benzimentos: das crianças de quebrante e bucho virado, erisipela, cobreiro e caxumba realizados pela Mãe Peque-

na Val nas giras, durante o cruzamento da Casa, filhos, guias e imagens pelo querido Caboclo Ventania. 
 
Mensalidades: Pedimos a gentileza de manter seus dados atualizados junto a nossa secretaria e manter os paga-
mentos em dia, todo dia 15 de cada mês. Como é de conhecimento de todos temos como despesas primordiais, alu-
guel, água, luz, impostos, entre outros, tendo como vencimento dia 15 de cada mês. Caso ocorra alguma eventuali-
dade pedimos que procure a nossa tesouraria. Para novos inscritos, o valor estipulado também é de R$ 50,00 
(cinquenta reais). Precisamos do nome do depositante, telefone e endereço para que possa fazer uma ficha de m-
ensalista/doador. Qualquer dúvida entre em contato. 
 
Artigos religiosos Caboclo Ventania e Maria Padilha: Sabonetes Artesanais de rosa branca, rosa vermelha, 7 er-

vas, café, sal grosso e maracujá. Preparação de Guias, pulseiras e guias ciganas, Amaci (Banhos com ervas dos 
Santos). Confecção Própria.  
Aceitamos encomendas! Falar com Rafael Barrios – Tel.: 99557-0731.  
 

*******************************************************************************************  
 

 QUADRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ANTES DA GIRA                                                                                     
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AVISOS 

MAIO 

02/05 – Claudio (Dinho) 
03/05 – Egle Maria Jordano  
04/05 – Marcelo Rebelo  
09/05 – Regina Célia  
11/05 – Lourdes Cavalcanti 
14/05 – D. Naná 
14/05 – Nelson Rosa Júnior  
17/05 - Alexandre 
20/05 – Luis Eduardo 

24/05 – Ana Paula Belisário 
27/05 – Ana Mônica 
28/05 – Luciano  
28/05 – Jéssica 
31/05 – Alan M. 

 

ATIVIDADE HORÁRIO 
CONTATO PARA  

MAIS INFORMAÇÕES  

Douglas Jr. 

Jéssica 

*Para todos os presentes 

Curso de Atabaque 

Curso de Evangelização Espírita Infantil 

Bate papo com os Dirigentes 

17h às 17h30 

17h30 às 18h 

18h às 18h30 

wlmailhtml:%7bE585AD40-FACF-4C49-9D37-D58237C25365%7dmid:/00000234/www.cabocloventania.com.br,

