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O sincretismo é algo ainda muito presente na Umbanda nos dias de hoje, pois em 
1908, data tida como o seu marco inicial, os Orixás foram relacionados a santos da 
Igreja Católica para se obter uma maior aceitação e compreensão tanto por parte dos 
Umbandistas como pelos freqüentadores dos terreiros. 

Não questionamos o fato de que estes “Santos” sejam ou não Espíritos de alta 
envergadura, ligados às Vibrações as quais são relacionados. Não acreditamos que 
esta correlação tenha sido feita ao acaso, mas com certeza os “Santos” não são os 
Orixás.

Este sincretismo é cultuado na maioria dos terreiros, levando-os a realizarem 
festas para determinado Orixá no dia do Santo a Ele relacionado.

O sincretismo religioso está presente em nossa cultura desde a vinda dos Negros 
Africanos para o Brasil. Este nasceu nas senzalas para que os negros pudessem 
continuar a cultuar seus orixás, mesmo após os brancos, com sua santa inquisição 
católica, obrigarem os negros a converterem-se ao cristianismo.

Quando os negros dançavam para seus Orixás, eles colocavam sobre o 
"assentamento", estátuas de santos católicos para enganar os inquisitores. Como eles 
cantavam aos seus Orixás em seu dialeto, os padres e fazendeiros, tinham a ilusão que 
os escravos louvavam os santos católicos na linguagem yorubá. 

Quando falamos em Orixá, que significa Senhor da Luz, queremos dizer Luz 
Espiritual. Dizemos que são senhores de faixas espirituais ou vibrações, são as 
"exteriorizações" do ABSOLUTO. Não é "ELE  em si", mas vêm Dele.

Os Sete Espíritos de Deus coordenam essas vibrações que regem o movimento 
no Cosmos para todos os sistemas planetários, ou seja, do original, o Universo Material.

Orixá Santo Católico

Oxalá

Ogum

Oxossi

Xangô

Yorimá

Yori

Yemanjá

Jesus

São Jorge

São Sebastião

São Jerônimo

São Lázaro

Cosme e Damião

Nossa Senhora



Algumas comemorações dentro do sincretismo.

Dia 23 de abril - São Jorge - Ogum

  

São Jorge -  Padroeiro e patrono da Inglaterra, Portugal, Geórgia e Lituânia. Embora 
não seja mais considerado santo pela Igreja Católica, seu culto é autorizado pela tradição.

Filho de pais cristãos, nascido na antiga Capadócia, região que atualmente pertence à 
Turquia, mudou-se para a Palestina com sua mãe após a morte de seu pai. Lá foi promovido a 
capitão do exército romano. Por essa época, o imperador Diocleciano tinha planos de matar 
todos os cristãos. No dia marcado para o senado confirmar o decreto imperial, Jorge levantou-
se no meio da reunião declarando-se espantado com aquela decisão, e afirmou que os os 
ídolos adorados nos templos pagãos eram falsos deuses.

Todos ficaram atônitos ao ouvirem estas palavras de um membro da suprema corte 
romana, defendendo com grande ousadia a fé em Jesus Cristo como Senhor e salvador dos 
homens. 

Jorge mantinha-se fiel a Jesus, o Imperador tentou fazê-lo desistir da fé torturando-o. E, 
após cada tortura, era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria a Jesus 
para adorar os ídolos. Jorge sempre respondia: "Não, imperador! Eu sou servo de um Deus 
vivo! Somente a Ele eu temerei e adorarei". E Deus, verdadeiramente, honrou a fé de seu 
servo Jorge, de modo que muitas pessoas passaram a crer e confiar em Jesus por intermédio 
da pregação daquele jovem soldado romano. Finalmente, Diocleciano, não tendo êxito em 
seu plano macabro, mandou degolar o jovem e fiel servo de Jesus no dia 23 de abril de 303. 
Sua sepultura está na Lídia, Cidade de São Jorge, perto de Jerusalém, na Palestina.

Ogum-  A vibração de Ogum reflete a LUTA DA FÉ.
Ogum é o Orixá mais presente no período da implantação da Umbanda como 

"GUERREIRO DE UMBANDA", é o batalhador, o vencedor de demandas. É aquele que, 
através de seu poder, neutraliza  os conflitos.

Atua combatendo os Espíritos do submundo Astral em seus diversos níveis. Manipula 
com sabedoria energias, as quais são utilizadas para neutralizar as correntes deste 
submundo astral. Ogum também, como GUERREIRO, comanda no mundo das energias os 
Exus, os quais servem a Ogum como "BATEDORES", abrindo e desobstruindo os caminhos 
por onde Ogum e seus exércitos haverão de passar. Assim é que se processa a atividade da 
Vibração de Ogum, a qual desempenha sérias funções em nosso planeta, e dentro desse na  
Umbanda.

Desenvolvermos o Espírito de Ogum em nosso interior é muito importante para  
vencemos os nossos conflitos,nossos medos nossas limitações. E através destas superações 
cumprimos nossa missão nesta casa chamada Terra. 



Dia 20 de Janeiro - São Sebastião - Oxossi

  

São Sebastião viveu no século III. Segundo Santo Ambrósio, São Sebastião 
nasceu em Milão. Era um valoroso capitão do exército romano, na época do 
imperador Diocleciano. Convertido ao cristianismo, divulgou a doutrina entre os 
soldados, levando muitos a se tornarem cristãos. Descoberto, foi preso e levado à 
presença de Diocleciano, que o condenou à morte após tentar em vão convencê-
lo a renunciar à fé. Amarrado a uma árvore, teve o corpo atravessado por flechas 
atiradas por seus antigos companheiros, que o deixaram supostamente morto. 
Mas Irene, uma cristã, vendo que ele não morrera, resolveu cuidar de seus 
ferimentos, até que se restabelecesse por completo. Depois do episódio, ele se 
apresentou diante do imperador, censurando-o pelas injustiças cometidas contra 
os cristãos. E incitou o imperador para que os deixassem em paz. Diocleciano, 
entretanto, mandou açoitá-lo até a morte.

A sua execução ocorreu por volta do ano 288.

Oxossi - É o SENHOR DA DOUTRINA, o Orixá do auto conhecimento, o 
Orixá da introspecção. Tem a missão de transmitir aos seres espirituais, tanto 
encarnados ou desencarnados, o caminho a ser seguido para a sua evolução. 
Procura despertar o ser através da inteligência e das emoções, fazendo com que 
substituam sentimentos e pensamentos vis por sentimentos e pensamentos 
nobres.

Ao desenvolvermos a energia de Oxossi estaremos aperfeiçoando o nosso 
auto conhecimento e assim estaremos preparados para aprender e aplicar os  
ensinamentos de Deus. 

Não falamos de todo o sincretismo existente na Umbanda, pois este não 
está somente presente nos Orixás mas também nos Guias nas cores associadas 
aos Orixás etc.

Comemorar um Orixá no dia do Santo a ele associado não e errado, o que 
não devemos é pensar que Orixá é o santo católico.



Chego em paz, para dar a minha mensagem, e apenas uma pergunta ao final do 
que irei comentar.

Todos pedem paz, saúde, amor, equilíbrio.
Vocês têm tudo isso, só que não conseguem ver e nem sentir.
Vocês pedem na oração “Pai nosso que estas nos céus...”. Está certo, o Pai é de 

todos, mas esta em toda a parte inclusive ao seu lado sempre. Querem que Ele 
venha a vocês. Como Ele pode chegar se esse reino que você oferece, está cheio de 
mágoas, muitas vezes com ódio e rancor. Como alguém pode chegar até aí? Bom, 
mas lá está Ele...

Ele lhe dá o pão, pede que perdoe, que não ofenda, e o que vocês fazem? 
Guerreiam, não ajudam, não fazem a caridade devida sem nada cobrar. Não cobrar, 
é a palavra certa. Não se cobra nem um obrigado. Isso é amor. 

A saúde do corpo que lhe foi emprestado também não há, o vicio, no fumo, na 
bebida, na alimentação está em toda parte.

Vocês falam ainda “Seja feita a vossa vontade...”.
Alerto aos senhores, que essa é a vontade de vocês.
Mas fiquem felizes porque, mesmo assim, Ele agradece o que fazem, ajuda a 

todos indiscriminamente, perdoa, orienta e com amor que Ele ensinou, fala pra nós, 
vão lá e digam que “Eu os amo e que todo eles sem descriminação continuam sendo 
meus filhos”.

Eu peço a vocês, não está na hora de pensarem um pouco em vocês, no que 
podem fazer e nesse Pai que não nos abandona nunca? 

Que Oxalá, Deus, Pai, como queiram, os abençoe. Foi o que vim fazer.
Exu Tiriri

BsB, 08/06/02  médium Zulene

Meus Amados,
Encontro-lhes novamente, trazendo comigo 

conselhos de que vocês precisarão durante a época de 
que somos vítimas.

Os sentimentos que invadem o coração das pessoas 
é reproduzido em esferas etéreas e são levados a lugares 
longínquos, pelos quatro cantos do planeta

 Não pensem jamais que estão livres de serem 
afetados por algo que é sentido ou sofrido por outra 
pessoa. A alma do planeta é única, e por isto sofre ou se 
alegra de acordo como o que vocês fazem, levando todo 
bem estar para os lugares que necessitam. Isto é uma 
forma de equilíbrio.

Se as pessoas não se esquecessem de orar, 
estaríamos bem melhores do que hoje somos. Pensem no 
quanto vocês deixam de fazer por se acharem pequenos.

Gostaria, portanto, de pedir que jamais deixem os 
seus corações desprotegidos, jamais deixem que ele 
fique vazio, coloquem sempre um sorriso, um bom 
pensamento em seu interior.

 As águas  que beberemos serão mais puras.

Vovó Cambinda

BsB, 12/04/03  médium Cristiano

> Curso de cromoterapia dias 24 e 25 de  maio.         
     “ Cores para a sua saúde” 
> Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)

244-1609 (Graça)
9972-8836 (Cristiano)

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Maio: 09/05 - Pais Velhos e Guardiões; 
23/05 - Crianças e Caboclos; 

Junho: 06/06 - Pais Velhos e Guardiões;
20/06 - Crianças e Caboclos; 

Grupo de psicografia Palav ras de Luz

Conta a lenda que certa vez uma mulher pobre com uma criança no colo, ao 
passar diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lá de  dentro dizia:

“Entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não esqueça o principal. 
Lembre-se, porém de uma coisa: depois que você sair,  a porta  se fechará para 
sempre!!  Portanto, aproveite a oportunidade, mas não esqueça o principal...”

A mulher entrou na caverna, e lá encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo 
ouro e pelas jóias, pôs a criança no chão e começou  a juntar ansiosamente tudo o 
que podia em seu avental. A voz misteriosa então falou novamente: “Você só tem 
oito minutos”.

Esgotados os oito minutos, a mulher carregada de ouro e pedras preciosas, 
correu para fora da caverna e a porta se fechou...

Lembrou-se então, que a criança ficara lá dentro e que a porta estava fechada para sempre!
A riqueza durou pouco, e o desespero durou para  toda a vida.
O mesmo acontece às vezes conosco. Temos muitos anos para vivermos neste mundo e uma voz 

sempre nos adverte: “Não esqueça o principal!” E o principal são os valores espirituais, a oração, a 
vigilância, a família, os amigos, a vida! Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam 
tanto, que o principal vai ficando sempre de lado...

Assim, esgotamos nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial: “os tesouros da 
alma...”.

 Que jamais esqueçamos que a vida neste mundo passa rápido, e que a morte pode chegar 
inesperadamente. E quando as portas desta vida se fecharem  para nós, de nada valerão as lamentações.

Momento de Reflexão
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