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Umbanda e os Sítios Naturais
Deus, na sua bondade infinita, criou uma casa planetária chamada Planeta Terra para 

que seres espirituais pudessem evoluir e se auto-experimentar. Nesta casa ele colocou 
tudo o que necessitariam para a sua existência. Colocou o ar, a água, o sol, a terra e toda 
fauna e flora. Entregou essa casa aos cuidados de nosso mestre Cristo Jesus. 

Dentro da sua sabedoria, Deus fez com que 
os seres espirituais, que foram destinados a 
evoluir nesta casa planetária, estagiassem em 
cada um dos reinos dos elementares para haurir 
forças e sabedoria, iniciando este processo pelo 
reino mineral, vegetal e animal,antes de chegar 
ao reino hominal.

Na visão Umbandista, a natureza é o grande 
terreiro do planeta e devemos cuidar dela como o 
grande templo sagrado da Umbanda.
Infelizmente o homem, com o passar dos anos, 
começou a destruir o planeta com a sua ganância e 
desrespeito à divindade. O homem perdeu os seus 
valores e raízes, destruiu os sítios sagrados da 

natureza nos quais ele próprio estagiou para buscar força e conhecimento.
Dentro da ritualística da Umbanda realizam-se oferendas nos sítios naturais. Estas devem ser 

feitas com consciência, procurando usar o maior número de objetos da própria natureza e, quando 
utilizarem utensílios não naturais, estes devem ser recolhidos pelo ofertante após o tempo 
necessário que a oferenda deva permanecer no local.

A Umbanda tenta transmitir a seus adeptos o respeito que se deve ter pela natureza e pelo 
nosso planeta como um todo, pois na natureza encontramos energias que estão presentes não só 
em nossa constituição física, como astral (vibração dos Orixás). 

Infelizmente muitos Umbandistas ainda poluem os sítios sagrados com suas “oferendas”, 
deixando objetos que levarão 
milênios para se decompor, 
como velas, panos, copos, 
garrafas e outros.

Não podemos dar uma festa 
para homenagear uma pessoa 
querida, e deixar a sua casa suja 
e destruída como presente.

O ser humano não está 
somente destruindo o seu 
planeta, mas principalmente 
acabando com a sua existência.
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> Devido ao feriado da semana santa, será realizada 
giras assistenciais dias 15 e 22 de março.

> Campanha do trimestre: cobertores;

> Maiores informações:  234-5761 (Marco/Zulene)
   244-1609 (Graça)

        9972-8836 (Cristiano)

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Março: 01/03 - Crianças e Caboclos;
15/03 - Pais Velhos e Guardiões;
22/03 - Crianças e Caboclos;

Abril: 05/04 - Pais Velhos e Guardiões;
19/04 - Crianças e Caboclos;

 O Centro de Umbanda 
Caminhos de Luz  agradece:  

4 À  Dra. Tanya Martins 
Barbosa, cirurgiã dentista, 
pela doação de todo o 
equipamento necessário para 
montagem do consultório 
dentário, o qual se encontra 
em fase de instalação, através 
do qual será proporcionado 
a tend imento  g ra tu i to  a  
pessoas carentes.

4 A  t o d o s  o s  s ó c i o s -
contribuintes que através das 
suas colaborações permitiram 
que  fossem rea l i zados  
trabalhos assistenciais como 
doação de agasalhos, cestas-
básicas, etc

 Q u e  a s  l u z e s  d a  
espir i tual idade i luminem e 
abençoem a todos cada vez mais.

As imagens na Umbanda

Grupo de psicografia Palavras de Luz

Agradecimentos

Nova etapa
O grupo de psicografia 

Palavras de Luz retomará os seus 
trabalhos em 2002 a partir do dia 9 de 
março.

 O ano de 2001 foi um ano de 
grande aprendizado e crescimento 
para todos da corrente que puderam 
freqüentá-lo. 

Ta n t o  a s  m e n s a g e n s  
recebidas de Guias da Corrente 
Astral de Umbanda quanto as de  
pessoas desencarnadas passavam 
alegria por ser este grupo uma nova 
forma de comunicação com 
freqüentadores do Centro.

Sabemos que a espectativa 
dos freqüentadores do Centro é 
grande para participar deste trabalho, 
contudo, durante este tempo de 
aperfeiçoamento do grupo, apenas 
foi autorizada pelos Guias dirigentes 
a participação dos médiuns.

Queridos filhos,

Há muito venho tentando falar-lhes sobre a vontade espiritual. Além da 
vontade física, aquela que lhes dá a perseverança no que desejam construir para vós, 
existe outra que faz com que possam constituir laços com o mundo espiritual.

Fazer e agir são algo de relativa simplicidade no mundo material. Contudo, 
para que o mesmo aconteça do outro lado, é necessário que existam razões distintas 
daquelas que vocês pensam ser as verdadeiras.

A vontade espiritual é a primeira essência dos acontecimentos maiores. 
Ocorre quando a sua alma, seu coração e sua mente se voltam para a realização de 
algo verdadeiramente bom, seja para vocês ou para outrem.

Imaginem o poder de realização constituído em vocês quando esta vontade 
verdadeira surge e é colocada em prática.

Tudo podem, meus filhos, basta que tudo em vocês esteja voltado para esta 
realização do que desejam de bom e de tudo que está pensado por vós, como 
presente e como futuro, hoje e amanhã.

Quando conquistarem a coragem de fazer acontecer estas palavras, 
estareis prontos para novas realizações e não temerão novas mudanças.

Que o Pai Oxalá os abençoe

Pai João de Aruanda

BsB, 11/08/01  médium Cristiano

Em muitos terreiros imagens são indispensáveis, em virtude dos consulentes dirigirem 
suas atenções a este ou aquele “santo”, servindo de ponto de fixação o qual desencadeia uma 
poderosa corrente de fé. O mesmo acontece com os médiuns, que tem nas imagens um ponto de 
apoio vibratório e de condicionamento, predispondo-os às coisas espirituais em sintonia vibratória 
com seu mentor.

Infelizmente se faz um sincretismo entre as imagens e os Orixás. 
Sabemos que os Orixás são seres espirituais que não tiveram encarnações, 
tornando-se assim impossível sua ligação com os santos (Espíritos de 
grande envergadura e missionários que passaram pelo planeta Terra).

Os Santos correlacionados no sincretismo são:

Jesus      Oxalá
São Jorge    Ogum
São Sebastião   Oxossi
São Jerônimo    Xangô
São Cipriano   Yorimá
Cosme e Damião   Yori
Nossa Senhora    Yemanjá

Muitas pessoas também utilizam imagens para simbolizar os 
Guias (Caboclo, Preto Velho e Criança), não compreendendo que usam 
estas formas como simbolismo.

As entidades mais prejudicadas pelas imagens são os Exus, que 
infelizmente são simbolizados pelo diabo, levando esta imagem negativa às pessoas da assistência 
e a muitos médiuns que incorporam essas entidades.

O médium deve procurar quebrar qualquer condicionamento dos Orixás e dos Guias com  
imagens e elevar a sua vibração para conseguir a sintonia com seu Guia, sem precisar de nenhum 
apoio vibratório.
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