
 

Dentro da Umbanda vemos a utilização de diversos termos durante 

os rituais,  

Muitos desconhecem os significados destas palavras tanto 

utilizadas pelas Entidades, pelos membros da casa e que muitas 

vezes se encontram nas letras dos Pontos Cantados. 

Vejamos de forma simples o significado de algumas destas 

palavras, lembrando que existem varias definições para algumas. 

 

ABAÇÁ - Templo, tenda, terreiro.  

ABRIR A GIRA - Abertura dos trabalhos nos terreiros. 

AGÔ — Licença ou permissão (em alguns contextos, um pedido de 

proteção para a Espiritualidade). 

AGÔ-IÊ — “Dai-me Licença”. 

ALGUIDAR - Prato de barro usado  para entregas,.  

AMACI - Líquido preparado com o suco de diversas plantas, tem 

muita aplicação na firmeza de cabeça dos médiuns. O principal 

banho para a o ritual da "lavagem de cabeça". 

AMALÁ - Comida de Santo. Também se denomina a todo ritual que 

o umbandista ao manipular alimento. 

APARELHO. Médium 



 

ARUANDA — Céu, Nirvana ou Firmamento, moradia daquele que é 

o Criador Supremo. Plano Espiritual Elevado. Termo derivado de 

Luanda (São Paulo de Luanda), capital da Angola, que 

representava para os negros escravos a reminiscência de sua pátria 

perdida, lugar de sonhos nostálgicos de regresso, paraíso de 

liberdade. 

ASSENTAMENTO — Objetos ou elementos da natureza cuja 

substância e configuração abrigam a força dinâmica de uma 

divindade. Consagrados, são depositados em locais apropriados  . 

AXÊ — significa poder, energia ou força presente em cada ser ou 

em cada coisa. Também é a força mágica do terreiro representada 

pelo segredo composto de diversos objetos pertencentes às Linhas, 

Entidades, Falanges etc. 

BABÁ - Chefe dos trabalhos. Mãe no Santo. (feminino)  

BABALAÔ - Pai-no-Santo. Chefe de terreiro. (masculino) 

BAIXAR - Termo que quer dizer manifestação das Entidades nos 

médiuns. As Entidade que vem de Aruanda para a Terra. 

BATER-CABEÇA - Ritual que quer dizer cumprimentar 

respeitosamente e humildemente.  

BOMBO-GIRA - O mesmo que Exu Pomba-Gira. Denominação de 

Pomba-Gira em Congo. 

CALUNGA - Cemitério  

CALUNGA GRANDE - Oceano, mar. 



 

CAMBONO ou CAMBONE - É o médium que teve o necessário 

desenvolvimento para poder auxiliar e entender os Guias nas 

necessidades das sessões. 

CAVALO - Médium dos Guias.  

CENTRO - Terreiro, tenda de Umbanda, cazuá.  

CHEFE DE CABEÇA - É o Guia-Chefe do médium de terreiro. 

CHEFE DE FALANGE: Entidade espiritual chefe da corrente 

vibracional de uma determinada linha. 

CHEFE DE TERREIRO: o mesmo que dirigente espiritual. 

CHEFE DE LEGIÃO: Entidade de grande escala evolutiva 

espiritual, que descem nos templos representando os Orixás de 

uma determinada linha ou corrente vibratória. 

CONGAR - Altar, pegi 

CURIMBA - É a orquestra de um terreiro. 

CURIMBA: Pontos cantados na umbanda. 

CURIMBEIRO: Médium que “puxa” os pontos durante as giras. 

DEFUMADOR: Composto de folhas e cascas selecionadas , usado 

ritualmente em limpezas, descarregos. 

DEMANDA/ OU DEMANDADO: termo utilizado para designar um 

indivíduo que sofre um feitiço ou ataque espiritual, através da 



 

magia-negra elaborada por um encarnado ou desencarnado que 

tem a finalidade de prejudicar severamente o mesmo. 

EGUNS - Espíritos desencarnados. Almas. 

ENCRUZAR - Ritual umbandista, consistindo em fazer uma cruz 

com a pemba na nuca, na palma da mão, na testa do médium e na 

sola do pé. Isso fecharia o corpo do médium e protegeria, fortificaria 

sua mediunidade e ajuda também a estabelecer uma ligação mais 

firme com os Guias Espirituais.  

ERÊ - Espírito infantil. Criança 

FALANGE - Falange em Umbanda significa a subdivisão de Linhas 

onde cada falange é composta de um número incalculável de 

espíritos orientados por um Guia chefe da mesma.  

FECHAR A GIRA - Encerrar os trabalhos no terreiro. 

FILHO DE FÉ - Denominação para adeptos da Umbanda 

FILHO OU FILHA DE SANTO - Médium que se submeteu a 

doutrina e todo ritual. 

FIRMAR O PONTO - Concentração coletiva que se consegue 

cantando um ponto puxado pelo Guia responsável pelos trabalhos. 

O Ponto Firmado pode ser apenas cantado como também riscado 

ou a combinação de ambos. Significa também quando o Guia dá 

seu ponto cantado e/ou riscado, como prova de identidade. 

FUNDANGA: Pólvora  



 

GONGÁ - O mesmo que congar. Altar.  

GUIA -  Fio de conta de miçangas, cristal porcelana ou sementes, 

significa  também o próprio Guia, quando se trata de um preto-

velho, caboclo, boiadeiro, etc . 

IALORIXÁ - Designação dada a Mãe no Santo. 

JACUTÁ - Denominação de altar.  

KIUMBA - Espírito maléfico e obsessor. Espírito atrasado e sem 

nenhuma luz.  

LAVAGEM DE CABEÇA - A lavagem de cabeça é feita 

derramando-se o Amaci (banho preparado especialmente para essa 

cerimônia) sobre a cabeça do médium.  

LINHA - União das falanges, sendo que cada uma tem seu chefe.  

LINHA CRUZADA - É quando se unem duas ou mais linhas com o 

fim de tornar mais forte um trabalho no terreiro.  

MACUMBA - Termo antigo que se denominava aos cultos dos 

escravos nas senzalas. Candomblé. Depois esse termo passou a 

ser vulgar e tornou-se como feitiço ou culto de feiticeiros. 

MÃE NO SANTO - Médium feminino chefe ou dirigente de terreiro, 

Madrinha, Babá.  

MÃE PEQUENA - Médium feminina desenvolvida que substitui a 

Mãe no Santo. Auxiliar dos iniciados durante o seu desenvolvimento 

mediúnico. 



 

MALEME ou MALEIME - Pedido de socorro, de clemencia, de 

auxilio ou ajuda, de misericórdia. Podem ser em forma de cânticos 

ou preces pedindo perdão. 

MARAFA ou MARAFO - aguardente, cachaça. 

MIRONGA - Feitiço, segredo, feitiço feito pelos Espiritos Nagôs.  

MISTIFICAÇÃO - É o mais importante dos casos do falso 

espiritismo, pois constitui um recurso muito empregado por falsos 

médiuns, ou pessoas de má fé, com a finalidade de levarem 

vantagens. 

OBATALÁ - Deus 

OGÃ - Auxiliar nas sessões do terreiro. Ogã pode ser um protetor 

de Terreiro ou como um Chefe das Curimbas.  Ambos têm o mesmo 

grau hierárquico. 

OLORUM - Deus Supremo. 

OTÁ - Pedra, elemento e objeto sagrado e secreto do culto. 

PAI NO SANTO - Zelador do Santo, Chefe do Terreiro.. 

PATUÁ - Amuleto que é colocado num saquitel (pedaço de pano 

costurado em forma de saquinho) e é pendurado no pescoço, ou se 

prende na roupa. 

PEJI - Altar, congar.  



 

PEMBA - Espécie de giz em forma cônico-arredondada, em 

diversas cores, utilizados  para riscar pontos e outras funções 

ritualisticas. 

PONTOS CANTADOS - Os pontos cantados na Umbanda são 

preces e a invocação das falanges e Linhas, Esses representam e 

atraem forças das Falanges, para trabalhos. Pontos cantados não 

devem ser deturpados, ou modificados, para que sua força não se 

altere.  

PONTOS RISCADOS – É uma escrita sagrada da Umbanda.  São 

utilizados para diversos fins, o mais comum é a identificação dos 

Guias, Pois Cada Guia e cada Orixá tem seu ponto riscado.  

PORTEIRA - Entrada de terreiro. 

QUEZILA, QUEZíLIA ou QUIZILA - Aversão, antipatia, 

repugnância, alergia a alguma coisa.  

QUIUMBA - Espírito obsessor e pertubador.  

RABO DE SAIA: termo designado às mulheres. 

SARAVÁ - Saudação umbandista que corresponde a Salve! Viva! 

TUIA: Pólvora. 

 


