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Trabalhos Suspensos
É tempo de estarmos alinhados com

todas as recomendações das

autoridades competentes de saúde no

que tange ao enfrentamento do advento

da Covid-19 (Coronavírus). Pensando no

bem estar de todos os filhos da casa e

dos que nos procuram como forma de

alívio e recuperação, a Casa de Caboclo

Ventania segue a recomendação de

isolamento social por tempo

indeterminado. Estaremos em oração e

atendimentos aos filhos à distância.

Precisamos cuidar de nós e dos outros,

não faria sentido abrir a casa para

propagar e colocar em risco pessoas

próximas a nós. Força e luz a todos nós

com muito carinho, fé e axé!

Pai Douglas Barrios Jr.



MISTÉRIOS DE TRANCA RUA DAS ALMAS

Laroyê Exu, Exu Omojubá, 
Laroyê Tranca Rua, Tranca Rua é Omojubá

“O sino da igrejinha, faz Belém, blém, blom, O sino da igrejinha faz Belém, bem, blom; Deu meia noite e
o galo já cantou, seu Tranca Rua que é o dono da gira, foi corre gira que Ogum mandou. Seu Tranca
Ruas que é o dono da gira, foi corre gira que Ogum mandou.”

O chamado dessa espiritualidade, que rege a esquerda, estou falando de Tranca Rua, o Exu mais
popular, e dentro das igrejas evangélicas, onde qualquer possessão, qualquer problema ele é o
culpado. Isso tem um porquê, por ele sim é muito popular, uma falange, uma linhagem de Exu muito
grande dentro do plano espiritual e que está presente em todos os terreiros, de Umbanda, Kimbanda,
Umbandonblé, de Macumba, vai estar lá presente o Tranca Ruas, e são muitas as falanges dentro da
linhagem de Tranca Ruas. Falar de Tranca Rua é uma emoção, é uma oferenda, é uma manifestação de
fé, de gratidão, de veneração. A presença energética, a mudança da atmosfera, o silêncio incômodo
que se fez no ar na sua chegada.

Considerado a matriz dento da religião, que ensina valores, senso ético e o que é ética dentro de uma
religião, dentro da mediunidade e para a vida. Transmitir valores Moraes dentro da religião. Não é um
Exu amoroso, meloso, nem gracioso, e sim muito firme, rígido, tenso, senhor Tranca Rua, um pai para
muitos.

Para quem acha que Tranca Ruas é um Exu do mal, inconsequente, estou falando de uma figura
espiritual que salva vidas dando e mostrando o verdadeiro sentido da vida, e o sentido da vida eu
entendo que encontramos no caminho de fé, no caminho espiritual, numa religião, ou um caminho seja
lá qual for que te traga uma experiência mística, de transcendência de suas percepções do que pensa
sobre você, sobre o que você entende do mundo até aquele ponto e quando o indivíduo tem uma
experiência mística ele transcende, a postura dele diante da própria vida e tenderá portanto, a fazer da
sua vida, uma vida com mais valor, uma vida valorosa.

O valorizar a hierarquia, isso é um princípio ético dentro de uma religião, entender a hierarquia. E
quando você entende a hierarquia divina, você entende a hierarquia dentro de um terreiro, a relação
dentro do espaço sagrado, como se posicionar lá dentro, a postura diante do sagrado, diante daquilo
tudo que é sagrado, desde uma guia, de uma pemba até o espaço físico todo de um Templo, relação de
respeito com os outros, de atenção com os outros, de acolhimento aos outros, de silêncio diante as
confissões, silêncio diante as histórias íntimas que podem chegar até você enquanto médium,
enquanto sacerdote. Então, isso e muito mais ética, que deve ser desenvolvida dentro da religião,
como você se relaciona com outros religiosos que não são da sua casa, que desenvolve seu trabalho,
que tem sua legitimidade, observar sempre pela linha do respeito e da admiração, por ser o que é, de
repente alguém que lidera um trabalho, com suas dificuldades todas, valores morais. Valores morais
por exemplo dentro da religião



é a visão de caridade, do amor, da prática da fraternidade, isso são valores morais. O que eu devo ou

não devo, o que me é lícito e o que não me é. Quais são os valores da religião quando tratamos de

caridade. O que é caridade dentro da religião. O que se convive diante das entidades em relação a

comunidade.

Exu é uma força, que traz um reflexo, ele tem essa característica de ser o espelho do íntimo dos outros,

o revelador, ele tem muito essa característica do oráculo, a pessoa senta na frente dele, e ele primeiro

revela o indivíduo para que fique bem claro o entendimento de quem está lidando com quem. Você

vem contar historinha furada para Exu, ele ouve, e de repente ele devolve a verdade sobre você

mesmo. E você pasma, e ele deixa claro, eu sei quem é você, então é bom que você saiba com quem

você está conversando. Então se estabelece uma relação de profunda honestidade com Exu, porque se

assim não for, não acontecerá.

Tranca Ruas é um Exu legitivamente brasileiro, porque é importante dizer que esses nomes simbólicos,

Exu Tranca Ruas das Almas, Exu Tranca Rua dos Caminhos, Exu Tranca Ruas das Encruzilhadas, Exu

Tranca Ruas das Matas, Exu Tranca Ruas das Estradas, Exu Ferrabrás, Exu Marabô, Exu Espada Negra,

Exu Morcego, Exu Caveira, Exu do Lodo, e tantos nomes que possa dizer aqui, são nomes simbólicos,

Tranca Ruas a gente pode dizer que é um Exu que veio no meio do caminho entre os velhos e o novo,

ele está no meio, é o “filho do meio”, ele está no processo de transição, ele é recentemente novo,

porque ele vem no século dezenove, já estamos falando de Umbanda surgindo. E quando ele vem: Eu

sou Tranca Ruas, pra mim não tem caminhos fechados, ando por todos os caminhos, e tem

característica, naquele momento ele é um Exu solícito, aberto, está interessado no outro, no indivíduo.

E aí vão desenvolver idéias, sobre por exemplo, para os mais antigos e tradicionais, Exu Tranca Ruas

tem uma série de particularidades, ele vem portanto em um contexto urbano e brasileiro, ele é

legitimamente brasileiro, não se aceita essa história de que não, o Tranca Ruas é um senhor, foi um rei,

foi um cavalheiro. Não, ele é um cara comum, que vem da rua mesmo, Tranca Ruas surgindo no

contexto da figura de Exu na mediunidade, nas religiões afro brasileiras.

E Exu Tranca Ruas tem uma intimidade muito grande com a Umbanda em particular, embora vá

encontra-lo dentro da Kimbanda fechada, vai encontra-lo dentro de outros segmentos anteriores a

Umbanda, mas vai se consolidar, se popularizar e desenvolver um trabalho muito particular dentro da

Umbanda propriamente. A popularização dele se dá pelo trabalho que ele desenvolve, desenvolveu

nesse último século dentro da Umbanda.

Salve Tranca Ruas. Tranca Ruas o mistério. O que quer dizer o mistério? Quando falamos de mistério

dentro da Umbanda sagrada, estamos falando de qualidade de Deus, ou de manifestação divina, da

profundidade Então, ao falar de Tranca Ruas, por exemplo, na escola antiga, na tradição antiga, Tranca

Ruas ou qualquer outro Exu não está subjugado a Orixá, então, não tem relação de Exu com Orixá. Por

que estou falando isso? Porque quando falo, Tranca Ruas é um Orixá que está à esquerda de Ogum,

significa que ele está sob a lei de Ogum, sob a responsabilidade de Ogum, só que isso para a leitura dos

tradicionais, bem mais antigos, é repreender Exu, engessá-lo. Significa nada disso, mas enfim. É querer

colocar Exu no cabresto e não é isso. Exu tem toda sua particularidade, na escola antiga, povo de rua,

Exu não deve a ninguém, não está subjugado a ninguém, então não há relação de Exu com Orixá,

porque até seus nomes são voltados para a cultura africana, então ele é em si somente ele mesmo.

Porque ele é Exu Orixá, se manifestando também, mesmo que seja humano, mas ele está se

manifestando em nome de um Exu Orixá. Volto a dizer, o Exu incorporado vem falar, não é Orixá, é

entidade, mas ele fala:



Sou Exu Bará, então estamos dizendo que é Exu, Exu África, e é ele mesmo. Mas quando chegamos

com a Umbanda e mais recentemente com novos conhecimentos e entendemos que Exu Tranca Ruas

é: Tranca – um símbolo de Ogum, porque Ogum em verbo ele é abrir, quando caminho, direção, ele é o

que abre. Então trancar é o contrário de abrir, logo, é mistério de Ogum, campo de Ogum. Tranca Ruas,

trancar e abrir, é mistério de Ogum. Rua, é caminho, caminho é direcionamento, que é campo de

Ogum também. Tranca Ruas é um termo simbólico a esquerda de Ogum, significa uma manifestação

de Ogum, ou campo de atuação de Ogum. E quando diz Tranca Ruas das Almas então temos essência,

fonte e campo de atuação. Qual é a essência ou campo de atuação desse Exu? É Ogum, Tranca Ruas.

Que é um nome só e não dois, tranca ruas é tranca tudo, um nome só. Então, Tranca Ruas das Almas,

Almas é um campo de atuação de Obaluayê e Obaluayê é transcendência, evolução. Tranca Ruas das

Almas é um Tranca Ruas, um Exu de Ogum que trabalha nos campos de Obaluayê, portanto, tem como

especialidade de organizar, ele é um Exu organizador, ordenador, direcionador, da evolução dos

indivíduos que ele tem contato. Porque evolução é o campo de atuação de Obaluayê e a essência

desse Exu é ser ordenador, organizador, direcionar, porque ele é da lei, é de Ogum. É aquele que põe

lei na evolução. Quando um indivíduo cai em suas mãos ele tem seu processo evolutivo todo alterado,

modificado, organizado, assim deveria ser. Essa é uma percepção que podemos dizer aqui, já que

temos que dar nomes as coisas, moderna.

Antes, nenhum Exu estava sobre rege de nenhuma lei, mas agora vamos começar a entender que Exu

está a serviço dos Orixás, não como quem tem obrigação, mas porque é um processo natural da

evolução de todos nós no planeta. Eu estou, você está, todos nós somos filiados pelas divindades, e

nós na Umbanda somos monoteístas, não acreditamos em Deus, acreditamos em Deus Olorun e

divindades, seus braços que manifestam-se em sua criação e essas divindades que estão depois

propriamente de Deus, está todas as criações, criaturas e criados do universo que recebe a imantação

dos Orixás. Logo, Exu Tranca Ruas é um espírito humano que teve sua trajetória e no momento do seu

processo evolutivo foi acolhido pela vibração de Ogum, a sua esquerda, nas trevas, para desenvolver

todo um trabalho na espiritualidade, e que recebe o símbolo, a falange, o emblema Tranca Ruas. E

depois se define qual o campo de sua atuação. E aí que surge Tranca Ruas das Almas, Tranca Ruas das

Pedreiras, Tranca Ruas dos Caminhos, Tranca Ruas das Estradas, Tranca Ruas das Matas, Tranca Ruas

das Encruzilhadas, Tranca Ruas das Sete Encruzilhadas e por aí vai.

Então, essência e campo de atuação, é isso que temos que pensar. Orixá Tranca Ruas, não é que não
tem Orixá Tranca Ruas, mas tem o senhor Tranca Ruas, o primeiro, a mente por trás da linhagem, a
mente que chamamos na Umbanda Sagrada de trono, a força mental que sustenta todos os Tranca
Ruas e que está ligado a Ogum na criação divina, a ancestralidade dele está em Ogum. Esse senhor
Tranca Ruas é o mistério porque ele é a fonte, é a origem da falange, da linhagem. Veja bem, Tranca
Ruas é uma linhagem de Exu e dessa linhagem vão surgir as falanges, que são todos esses Tranca Ruas
e muito mais do que falei aqui. se estamos aqui, é porque essa força de trabalho, esse mistério Tranca
Ruas e suas falanges, estão abertas e permitindo que eu e você entremos nesse mistério e façamos o
melhor uso dessa energia, e se você ajoelhar e pedir axé, força, guia e proteção de um Tranca Ruas,
haverá ali um Tranca Ruas para te ouvir, acredite nisso. E se é pela via da magia, você terá também o
zelo de um Tranca Ruas, porque há um nome sagrado que é Tranca Ruas, há um objetivo sagrado,
pontual, positivo, específico. Então essa é a magia revelado para nós, e que podemos usá-la, qualquer
um, não importa se você trabalha ou não com Exu Tranca Ruas, mas você pode usar. É ele quem
permite.

Seu Tranca Ruas me disse uma vez: inimigo é no teu pé, não nas tuas costas. E eu levo isso a ferro e fogo! (Risos)



*Aproveitem para ler, desfrutem de nossa biblioteca gratuitamente, contate-nos e uma ótima leitura.

Neste livro você vai entender de uma

vez por todas o que são e quem são

os Orixás na religião Umbanda. Este

livro é simples, fácil de ler e muito

didático o que o torna acessível a

todas as pessoas que querem este

conhecimento. Os Orixás são

Divindades de Deus, são manifestações

divinas, isso quer dizer que são

individualizações do próprio Criador

em suas qualidades e sentidos. A

presença das Divindades é a presença

de Deus em nossas vidas. Se entender

que Deus é Pai e Mãe, então

entenderemos que suas

divindades, Orixás, são Pais e Mães

manifestando a unidade e a

diversidade divina em nossas

vidas. Deus Pai é em si todas as

divindades masculinas ao mesmo

tempo, no entanto cada uma delas

pode se manifestar de forma única

como Pai Oxalá, Pai Ogum ou Pai

Oxossi por exemplo. Deus Mãe (A

Deusa) é em si todas as divindades

femininas ao mesmo tempo, no entanto

cada uma delas pode se manifestar de

forma única como Mãe Iemanjá, Mã

Oxum ou Mãe Iansã por

exemplo. Orixás não são espíritos

humanos, não tiveram e não vão ter

esta experiência.

Documentário 

sobre a vida e obra 

do fotógrafo e 

etnógrafo francês 

Pierre Verger. 

Narrada e 

apresentada por 

Gilberto Gil, a 

produção foi 

dirigida por Lula 

Buarque de 

Hollanda e mostra 

como, após viajar 

ao redor do mundo 

como fotógrafo, 

Pierre Verger 

radicou-se em 

Salvador da Bahia 

em

1946. Foi onde 

passou a estudar as 

relações e as 

influências 

culturais mútuas 

entre Brasil e o 

Golfo do Benin, na 

África, 

debruçando-se nas 

pesquisas sobre o 

Candomblé.

Via: Canal Curta

https://www.youtu

be.com/watch?v=T

H24WvibN74

No filme estrelado por Lázaro Ramos, os diretores Clóvis Bueno e Paulo Betti

ambientam o roteiro de vida de João de Camargo, religioso brasileiro, nascido

escravo e conhecido por seus feitos milagrosos. Nhô João como era chamado,

ficou conhecido por depositar sua fé em divindades de diferentes crenças.

Para ele oferecer um canto à Oxalá e rezar à Ave-Maria era algo natural e

desta forma, entendendo que a espiritualidade não se apega a limites humanos

de crença, congregou centenas de fiéis em torno do que veio a se tornar

praticamente sua própria religião.

João de Camargo propiciou um culto, que em muito podemos enxergar a

prática de Umbanda. Com conversa com Exu, incorporação de Pombagira,

Cafundó é um dos filmes que mais retratam as manifestações presentes

também nos terreiros.

Emily (Susana Thompson) esteja 

tentando falar com ele do mundo 

dos mortos, usando para isso 

pacientes que estejam à beira da 

morte. Além disto, Joe passa a ser 

perseguido por estranhas e 

misteriosas libélulas, que o fazem se 

lembrar cada vez mais da falecida 

esposa. Fonte: Adoro Cinema

Joe Darrow 

(Kevin 

Costner) é 

um médico 

que ficou 

viúvo 

recente-

mente e 

acredita 

que sua 

falecida 

esposa,

http://canalcurta.tv.br/pt/filme/?name=pierre_fatumbi_verger_o_mensageiro_entre_dois_mundos
https://www.youtube.com/watch?v=TH24WvibN74
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-28954/


ANIVERSARIANTES - NOVEMBRO

O sacerdote é um líder e ele deve exercer liderança, você não ensina alguém a ter fé, mas você ensina alguém a 
entender a sua fé.

05 Margarete Menezes (Desenvolvimento)

10 Lourdes Machado (cantina)

11 Douglas Feitosa (Desenvolvimento)

12 Ferdinando (Assistência)

13 Guilherme Dias

14 Almir (Assistência)

17 Fernando Henrique

18 Ed Amaro

19 Aline (Desenvolvimento)

20 Cleberson (Desenvolvimento)

21 Mirian Santiago

30 Lucimara (Bazar)



A oficialização da Umbanda em 1908 e um pouco mais da 

história recente da religião.

Que em 15 de novembro se comemora a Proclamação da

República todo mundo sabe, o que poucos sabem é que

existe outro acontecimento histórico bastante "nacional",

que vem sendo comemorado neste dia há mais de 100 anos.

Trata-se da primeira religião fundada no Brasil por um

brasileiro. Estamos falando da Umbanda, que cultua a

natureza e seus elementos como sagrados através de sua

filosofia espiritualista, filosofia esta que acredita na vida

após a morte e na comunicação entre vivos e

desencarnados, segundo o último censo do IBGE, o número

de pessoas que declararam partilhar desta crença

ultrapassou com folga a marca de dois milhões de brasileiros.

Esta filosofia que não para de crescer utiliza os processos mediúnicos para estabelecer esta

comunicação, trazendo assim, mensagens daqueles que já partiram e orientações dos

espíritos mais experientes no outro lado da vida.

É próprio da Umbanda a manifestação dos chamados "Guias de Luz", que segundo a crença,

são espíritos que já foram encarnados como nós e que hoje não precisam mais reencarnar

devido ao seu alto estágio de evolução, passando a cumprir seu papel caritativo nestas

sessões de incorporação para orientar aos que ainda não chegaram lá, ou seja, nós,

encarnados. Os mais conhecidos são os Pretos-Velhos, espíritos de nossos antigos escravos

brasileiros, os Caboclos, espíritos dos índios que teriam vivido em nossas matas, e os Erês,

espíritos de crianças (sincreticamente relacionados a São Cosme e São Damião), mas ainda

existem as manifestações de Boiadeiros, Ciganos, Marinheiros, Exus, Baianos, entre outras

linhas.

Como sempre digo, acredito que a Umbanda é a religião das pessoas livres, que seguem um

ideal, mas não uma ditadura filosófica, já que a Umbanda possui grande diversidade em seus

modos de culto e rito, e não se atém a uma única e hierárquica organização como é o caso da

maioria das demais.

Assim, a Umbanda é exemplo de tolerância inter-religiosa, exemplo de que podemos

coexistir sem as chamadas "guerras santas", refiro-me aqui ao mal que assola o Oriente Médio

e pode acontecer em qualquer outro lugar em que o povo não respeite a forma alheia de crer

e cultuar. O Brasil é um dos países que determina a liberdade de crença religiosa em sua

constituição e proíbe por lei qualquer forma de discriminação a esse respeito, o que

contribuiu para a consolidação deste tipo de filosofia libertária. O brasileiro, fundador da

religião, foi o carioca Zélio Fernandino de Moraes, exatamente nesta data, seu ato

oficializou esta cultura que outrora era praticada às escondidas, tamanha a falta de

conhecimento e preconceito, mas que hoje está muito organizada e expressiva, possuindo

até mesmo uma Faculdade de Teologia Umbandista em São Paulo, reconhecida pelo MEC,

entre outras grandes Escolas espalhadas pelo País.



BREVE RELATO DE COMO CHEGUEI À “CASA DE CABOCLO VENTANIA”, E APÓS ALGUNS

ANOS MINHA EXPERIÊNCIA COMO CHEFE DOS CAMBONES

Cheguei com Wanderley meu marido e meu filho Marcelo à “CASA DE CABOCLO VENTANIA”

em fevereiro de 2006, no início das giras do citado ano.

A médium da casa Heloisa Helena, foi quem nos levou, pois, sabia da minha necessidade em

receber palavras de conforto e ensinamentos devido ao problema que estava enfrentando.

Fomos muito bem recebidos pela nossa grande “Mãe de Santo Kátia” e por todos os médiuns

da Casa. Nas primeiras vezes não entendia bem o desenrolar das giras, porém, logo fui me

entrosando com a finalidade da “Casa” dentro da Umbanda em que uma das características

é olhar o outro com muito carinho, tratando-o como gostamos de ser tratados.

Compreendi o grande amor da Mãe de Santo, Pais Pequenos e Mães Pequenas com seus filhos

no terreiro, e, também com a assistência, sempre com palavras e gestos de carinho,

paciência e sabedoria.

Fiz muitos cursos com Mãe Katia, e, cada vez mais os propósitos da Umbanda começaram a

fazer parte do meu cotidiano, mostrando que devemos ser alguém para os outros e não nos

mostrarmos melhores que ninguém. Se não nos doarmos, também na receberemos. Temos

que respeitar a hierarquia e seguirmos normas e sem dúvidas respeitar o Solo Sagrado do

nosso Terreiro, sempre com humildade, serenidade, comprometimento e sinceridade.

Após alguns anos frequentando a “Casa de Caboclo Ventania” meu filho e eu fomos

convidados pelo próprio “Pai Ventania” a fazer parte das giras como cambone. Aceitamos

imediatamente tamanho convite. Durante anos fui cambone do nosso “Pai Ventania” e das

demais entidades de nossa mãe Katia, e, também do nosso saudoso “Pai Douglas”.

Com o passar dos anos, fui convocada a ser a chefe dos cambones. Minha experiência nessa

pauta está sendo a melhor possível, pois posso doar um pouquinho de mim para todos os

meus cambones, ensinando-os a servirem os médiuns com muita atenção nas mensagens

passadas aos consulentes, tendo a prerrogativa de explicarem o que não foi entendido, sem

dar a sua opinião, e, inclusive guardando para si o que é falado para cada assistente.

Cada Cambone é único. São como nossos filhos que cuidamos com amor.

É muito bom, e, também muito gratificante poder ajuda-los quando surge alguma dúvida ou

mesmo só para ouvir “Oi Chefa, tudo bem com você?”.

Beijos no coração de cada cambone. Miriam – Chefe dos Cambones

MINHA HISTÓRIA NA UMBANDA



De um lar católico para a família umbandista

Sim, hoje sou umbandista. Firmo minhas velas, uso guias e sou filho de todos os Orixás

Nasci em um berço católico, segui todos os protocolos da igreja, eu fui batizado, crismei, participei de

grupos de jovens, e eu gostava muito do que fazia, principalmente quando havia um encontro uma vez ao

ano dedicado aos jovens, era um evento muito marcante para mim, pois eu conseguia enxergar pessoas

se transformando, carregadas de emoções. Contudo, eu muito observador, comecei a perceber que

aquele já não era mais o meu lugar.

Nesse período, tive algumas propostas em ir conhecer o terreiro de umbanda, mas munido de um pré-

conceito tolo sempre dizia: “Imagina!” “Eu, ser umbandista???”, “Nunca, é bobagem”. Eu cheio de

princípios e ideologias mal sabia o que um dia a vida poderia me reservar. Os simbolismos da Umbanda e

do Candomblé talvez sejam o maior impacto inicial que um evangélico ou católico pode sentir em relação

aos terreiros. É muito difícil não querer interpretar cada detalhe de acordo com desinformações que

circulam por ai.

Até que então recebi o último convite de uma amiga que, por sua vez, já frequentava o terreiro de

Umbanda, como tínhamos contato diariamente eu via nela uma pessoa melhor, transformada, então

confiei o suficiente para dar um passo na direção contrária ao meu preconceito, mesmo sem disposição

de fazer parte daquilo.

Antes de entrar no terreiro fiz uma oração pedindo proteção. “Ainda que eu ande pelo vale da sombra da

morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo” (Salmo 23:4). Mais tarde fui entender que o mesmo

Deus e o mesmo Jesus Cristo a quem eu pedia proteção estava exatamente ali, dentro da Umbanda. As

barreiras que nos separam somos nós quem criamos. Eu me sentia caminhando entre irmãos, por maior

que tivesse sido meu medo e preconceito inicial contra aquelas pessoas. Mas ainda havia uma jornada

para extirpar o grosso da minha ignorância.

Hoje estou na religião há 3 anos e meio, faço parte do Templo Caboclo Ventania, no qual eu recebi o

convide de participar da corrente, onde atuo como Cambone. Julgo esse tempo suficiente para descrever

alguns aspectos da minha nova escolha. Claro, ainda não tenho todo o conhecimento, que certamente

levaria uma vida inteira estudando para adquiri-lo, ainda assim, eu a conheço minimamente. Quando eu

recebi o convide para trabalhar, foi algo inesperado, fiquei muito feliz, pois eu já me via ali, um dia

ajudando, mas confesso que foi um desafio entender a diversidade existente na Umbanda e também me

reconhecer para os outros como umbandista. Aliás, continua sendo, pois a evolução é contínua.

A Umbanda ainda crescerá muito no decorrer dos anos. Tem potencial para isso. Peço que esta nova 

geração de médiuns, na qual me incluo, não tenha receio em demonstrar o seu amor por vestir-se de 

branco, pela simplicidade do Preto-Velho, pelas lições que  aprendemos com Exu e

todas as outras linhas de trabalho. 

E concluo dizendo que é necessário reconhecer e respeitar a crença religiosa

sem discriminação, pois a manifestação de intolerância e o desrespeito de 

qualquer espécie provoca retrocessos e violências. Devemos ser livres para

expressar a nossa fé!.

Felipe Pinheiro - Cambone



DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA E O PERIGO DE UMA HISTÓRIA ÚNICA

Quando eu estava no curso de psicologia, certa vez, recebi um trabalho baseado em uma palestra

chamada “o perigo de uma história única” da escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie. A partir do

relato de suas experiências, a autora expôs o quanto é nocivo conhecer a história de alguém em apenas

uma versão, e como isso gera estereótipos.

Lembro de ter adorado essa palestra, e de como ela despertou minha curiosidade para os trabalhos de

outros escritores e acadêmicos africanos, e de ter ficado surpreso com o grande número de autores, e

com a qualidade dos trabalhos que encontrei, não poderia imaginar que houvesse tantos romancistas e

acadêmicos produzindo pesquisas no continente africano. Uma indústria literária e centros acadêmicos

estavam em desacordo com a história da África que eu havia aprendido, eu conhecia apenas uma

história sobre o continente, uma história sobre tragédias, catástrofes e pobreza.

Tudo isso instigou minha vontade de conhecer mais, a começar pela herança afro da minha família, mas

nenhum dos meus familiares conhecia a cultura africana, ou sabia falar de quais países nossos ancestrais

vieram, tudo que sabíamos sobre África, é o que aprendemos nos livros escolares e com o senso comum.

Na escola, quando estudamos a construção do Brasil, nós aprendemos sobre a cultura dos imigrantes

portugueses, italianos, espanhóis, e alemães, mas não aprendemos sobre a cultura Bantu, Iorubá ou

Jeje.

A história que conhecemos sobre povos africanos é marcada pela escravidão, guerras civis, apartheid,

fracasso industrial, e pessoas morrendo de fome, nós aprendemos uma única história sobre a África. Da

mesma forma, muitas pessoas possuem medo e preconceito com a nossa Umbanda, por conhecerem

apenas uma história sobre ela, uma única história contada em diferentes versões desde a colonização,

uma história que associa religiões de matriz africana e ameríndias com o culto ao que é mau, com

trabalhos para amarração amorosa, destruição de inimigos, pacto com demônios, etc. Mas e se essas

pessoas soubessem sobre os trabalhos sociais que o terreiro realiza?

Ou soubessem sobre as pessoas que chegam em sofrimento e desespero, e sem nenhum custo,

encontram acolhimento, conforto e conselhos com os nossos guias? E se elas soubessem que tudo o que

os filhos do terreiro fazem é por amor ao sagrado, e o desejo de evoluir e serem pessoas melhores? Se

essas pessoas soubessem dessas outras histórias, será que todas ainda teriam medo de religiões de

matriz africana? É disso que se trata o Dia da Consciência Negra, de contar outras histórias sobre os

povos africanos.

No mês de novembro, ocorrem exposições de arte, saraus, peças teatrais, palestras, mostrar culturais

sobre os Orixás e outras divindades, e diversas outras ações afirmativas que visam promover a cultura

africana. As histórias da escravidão e de problemas humanitários fazem parte da África, mas muitas

outras histórias também fazem, histórias sobre poderosos reinos, sobre povos pioneiros na

escrita e na astrologia,



Enquanto imperar a filosofia de que há uma raça inferior e outra superior o mundo estará 

permanentemente em guerra

povos que dominaram o conhecimento das ervas e seu uso medicinal, escritores, acadêmicos, músicos e

cineastas, uma imensa riqueza cultural que também faz parte da construção do nosso país. Alguns podem

questionar se o reconhecimento dessas histórias não deveria ocorrer todos os dias, e a resposta é sim,

mas até que isso aconteça, é importante existir ações como O Dia da Consciência Negra, para dar

visibilidade para essas histórias e romper com estereótipos.

Palestra: O perigo de uma história única - Chimanda Adichie, disponível em:

www.youtube.com/watch?v=ZUtLR1ZWtEY&t=17s

Nícolas Dias - Cambone

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado, no Brasil,

em 20 de novembro. Foi criado em 2003 como efeméride

incluída no calendário escolar — até ser oficialmente

instituído em âmbito nacional mediante a lei nº 12.519, de 10

de novembro de 2011, sendo feriado em cerca de mil cidades

em todo o país e nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá,

Mato Grosso e Rio de Janeiro através de decretos estaduais.

Em estados que não aderiram à lei a responsabilidade é de

cada câmara de vereadores, que decide se haverá o feriado

no município.

A ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na

sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o

dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um

dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação

do povo contra o sistema escravista. O Dia da Consciência

Negra é considerado importante no reconhecimento dos

descendentes africanos e da construção da sociedade

brasileira. A data, dentre outras coisas, suscita questões sobre

racismo, discriminação, igualdade social, inclusão de negros

na sociedade e a cultura afro-brasileira, assim como a

promoção de fóruns, debates e outras atividades que

valorizam a cultura africana.



 Aconteceu!!! No dia 29 de outubro  nosso bate papo Via Zoom, 

um  momento de união entre Pais e Filhos .

Foi uma conversa descontraída, com alinhamento 

de uma retomada de forma gradativa.

Sempre atuando com a força da espiritualidade 

num terreiro próspero, com os guias de trabalho 

pela caridade e fé.

No dia 31 de outubro, aconteceu o Ambulatório de Reiki, ministrado pela 

Reikiana Heloisa Hirotta, e os reikianos Douglas feitosa, Marcelo Pires, 

Denise Betti, Andrea, Gisele Ritler e  Ed Amaro 

Os consulentes  foram  agendados de 30 em 30 min  com o Reiki de 20 

min, com  todo cuidado, mascara, álcool gel  e muito amor .

A energia de troca  foi 1 kg de alimento não pereciveL que  sera doada  no 

Lar Betânia em dezembro junto com as sacolinhas. Novembro e  

Dezembro  teremos  laboratório de Reike.  Gratidão  Namastê



ÓTIMO DIA

Amanhecendo e começa o teu dia com alegria renovada e sem

pensamentos negativos, enriquecido pelas experiências de recurso valiosos para sua

vitória. Acredito que todas as coisas na terra são transitórias , assim como nossa vida é uma

simples passagem renovadora com experiências aproveitadas ou negligenciadas, opções

decorrentes da nossa liberdade de escolha.

Viver bem é a melhor forma de agradar a Deus pela vida.

Cada boa ação que você pratica, é uma luz que você acende em torno dos próprios

passos.

Vida é desafio, superação constante de obstáculos externos e dos próprios limites , desistir

não é permitido.

A vida é um antes, um durante, e um depois, por isso viva o hoje , esqueça o ontem e

deixe que Deus decida o amanhã.

Nem todos os dias são fáceis mas entrega-los todas as manhãs a Deus faz ter certeza que

Ele esta no controle de tudo.

Que a cada manhã você sinta em seu coração que a vida lhe espera de braços abertos.

Que seja acordado pelo Sol, visitado pelos Anjos, acompanhado pelo Amor, e abençoado

por Deus.

Ótimo dia pra você.

Mãe Ana Barrios

Desta forma – ao contrário do 
que muitos pensam – Omolu

cuida de tudo que 
atente contra os sentidos da 

vida, absorvendo-os e 
paralisando-os A ideia 

negativa que se tem desse 
Orixá vem do papel 

desempenhado por ele, já que 
à Omolu é atribuído o 

momento do desencarne

02 DE NOVEMBRODivino Orixá que nos acolhe 
em nosso momento final, que 
o senhor possa nos guiar e nos 

abençoar enquanto 
estivermos encarnados e nos 

amparar quando fizermos 
nossa passagem. Na Umbanda 
no Dia de Finados é prestado 
homenagens ao Orixá Omolu, 
que faz parte da 7º Linha de 

Umbanda ou Linha da 
Geração e trabalha regendo 

o equilíbrio da criação divina. 



Cantinho da Prosperidade

“Cuide de sua energia com bons pensamentos ,projete sua mente para lugares e situações que trarão vibrações 
superiores, aprendizados e luz para sua caminhada”

O intuito do Cantinho da Prosperidade é

proporcionar a você uma oportunidade de se

conhecer melhor, de alavancar sua vida, de ter mais

sucesso e para isso, não existe método melhor do

que se auto estudar. É uma forma que encontrei de

fazer você refletir nas situações do dia a dia e

procurar enxergar falhas no seu comportamento

para depois ter a possibilidade de corrigi-las. Espero

que eu possa colaborar de alguma forma! Lembre-se

: Você só poderá sair de uma prisão se souber que

está em uma. Bons estudos!!!!

A primeira coisa que precisa saber e aceitar, é que você é o comandante do seu destino. Você é o

comandante do seu navio. Tudo que te acontece, de alguma forma foi você mesmo que atraiu. Não

adianta colocar a culpa no governo, nos políticos, na família, no patrão, no namorado ou namorada,

cônjuge, amigos, vizinhos e etc.... Você é o responsável por tudo que te acontece. As condições atuais

de sua vida, são os resultados dos seus pensamentos.

Você é o senhor da sua situação. O povo brasileiro tem a infeliz mania de culpar o outro por suas

desgraças. Adoram se fazer de coitados e de vitimas. Aqui no Brasil coitado e vítima dá ibope, por isso

as pessoas sentam na poltrona do coitadinho, só para ganhar um carinho e ser paparicado. Dessa

forma todo mundo tem peninha de você, te ligam, fazem cafuné etc......Pare com isso galera!!!!! Dá

até nojo!!!! Eu particularmente prefiro outro tipo de pessoa para ficar ao meu lado. Gosto de gente

forte e destemida.

Enfrente sua vida de forma digna, com firmeza e força. Seja uma pessoa de valor. Se estiver doente ou
desempregado, mude seus pensamentos para começar a vibrar de forma mais positiva. Pare de ficar
se lastimando. Você já percebeu que você só atrai para perto de você pessoas iguais a você? Mude
isso a partir de agora. Acredite na pessoa espetacular que você é.

Não perca tempo com gente se queixando, afaste de você as pessoas que não agregam em nada e
busque relacionamentos sadios, alegres e que te ensinem alguma coisa. Enfrente seus problemas de
cabeça erguida e pare de achar que fizeram macumba para você. Sai dessa vida !!! A macumba só
pega se você for macumbável. Vibre em uma frequência mais positiva e confiante. Não espere para
mudar, faça isso hoje mesmo. Inicie agora um novo ciclo.

Boa sorte e sucesso!!!



 CLASSIFICADOS 1

Rua Imbituba, 222 - Sala 1 -

(11) 99880-3927 / 2667-6155

Atendimento com hora marcada

(11) 2028.5925 | 95474.4884

Rua Simão de Toledo poxa,242

Salão Flores Estética & Beleza                          
Podologia | Depilação | Unha 

Atendemos com hora marcada

“Faça parte dessa corrente, basta nos enviar seu anúncio para falecom@cabocloventania.com.br
e vamos ajudar nossos irmãos em suas artes profissionais.”
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Alice Junqueira
e 
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“Faça parte dessa corrente, basta nos enviar seu anúncio para falecom@cabocloventania.com.br
e vamos ajudar nossos irmãos em suas artes profissionais.”

“Respeite a hierarquia e as regras da casa, isso é primordial, mas não se esqueça que tratar bem e respeitar também é 
um dever.”

Experiência e referência. 
Procuro uma vaga Zona Oeste, 

Plantões finais de semana e Hospitais.
(11) 9.6072.5869

 CLASSIFICADOS



ATENÇÃO

Não será permitida a entrada de
pessoas com shorts, mini saias,
blusas decotadas ou curtas no
local dos trabalhos espirituais.

Mensalidades: Pedimos a gentileza
de manter seus dados atualizados
junto a nossa secretaria e manter
os pagamentos em dia, dia 10 de
cada mês. Como é do
conhecimento de todos, temos as
despesas primordiais: aluguel,
água, luz, impostos, entre outros.
Caso ocorra alguma eventualidade,
pedimos que procure nossa
tesouraria. Para novos inscritos, o
valor estipulado é de R$ 50,00
(Cinquenta reais). Precisamos do
nome do depositante, telefone e
endereço para que possa fazer
uma ficha de mensalista/doador.
Qualquer dúvida, entre em
contato.

ARTIGOS RELIGIOSOS
Sabonetes Artesanais de vários
aromas. Preparação de guias e
pulseiras. Confecção própria.
Aceitamos encomendas.

Falar com Sidinei de Souza.

BAZAR
Nosso bazar tem roupas usadas e 
semi novas cada peça $5,00. 
Aceitamos doações, caso queira 
doar entre em contato conosco.

BIBLIOTECA

Nossa Biblioteca está à disposição de
todos, lá vocês encontram livros e filmes
espíritas ou não. É gratuito!!!
Aproveitando, pedimos àqueles que
estão com os livros atrasados que nos
devolvam, pois sempre há alguém
esperando por algum livro que está
emprestado. Horário e funcionamento é
das 15h30 às 17h00!!!

Mídias Sociais

Saiba mais...

“Sem amor , Respeito e Humanidade não se mantém  uma casa de caridade.”

Com a casa fechada caso queiram livros para ler, 
contate- nos   em nosso e-mail 

falecom@cabocloventania.com.br

https://www.youtube.com/channel/UCkqMyrBOuuNlIr4rx3gKWKg
https://www.instagram.com/umbandadecabocloventania/
https://www.facebook.com/umbandadecabocloventania


 As diversas informações poderão ser úteis visitando nosso site www.cabocloventania.com.br

 Se quiserem entrar em contato, sobre algum assunto, encaminhar para o e-mail: 

falecom@cabocloventania.com.br

 Participe. Opine. Prestigie!!

Como fazer doações ao Terreiro?

 Se você quiser fazer uma doação para o Terreiro, procure a tesoureira geral Denise Bette. 

 Dados bancário na conta: Denise Constante Sanches Bette - Banco Itaú

Agência – 6436 - Conta Corrente - 22987-3

Receba o axé de nosso terreiro pela lista de transmissão ou

entrar no grupo de ajuda mutua?

“Conhecimento, postura, humildade e desprendimento, sem essas características não é possível chefiar um terreiro”

Saiba mais

*Diagramação: Pai Douglas Junior
*Conteúdo: Mônica Trevizam 
*Supervisão Geral: Pai Douglas Barrios

Para aparecer na próxima edição e colaborar 
com pauta e conteúdo, envie sugestões para 

falecom@cabocloventania.com.br

http://www.cabocloventania.com.br/
https://chat.whatsapp.com/Gyllj5VjxgRJVIhwvzOZgy

