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EXU GUARDIÃO, EXECUTOR DA LEI 
KÁRMICA

506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

Falar sobre o Exu não é uma tarefa simples, pois os conceitos distorcidos sobre estas 
entidades já estão há muito enraizados dentro do Movimento Umbandista.

Vejamos então de maneira bastante simplificada um pouco sobre a entidade espiritual 
conhecida como Exu. 

Exus Guardiões ou simplesmente Exus, são seres 
dotados de inúmeras e seríssimas tarefas em nosso mundo 
planetário. Ele é o guardião dos caminhos, soldado dos 
Pretos-Velhos, Caboclos e Crianças, mensageiro entre os 
homens e os  Orixás.

 Exu nunca foi, não é e nunca será o diabo, nem muito 
menos um ser espiritual das trevas. Infelizmente muitas casas 
cultuam esta imagem de Exu para mantê-lo como algo a ser 
temido, funcionando como um freio para as pessoas. É comum 
ouvir nestas casas expressões como “ se você não melhorar 
Exu vai lhe punir”, isto é muito parecido com “ se você não for comportado o diabinho vem lhe 
pegar”. Com isto estaremos ensinando as pessoas que elas devem crescer com medos e não com 
consciência.

As imagens vendidas em casas de artigos religiosos alimentam ainda mais a associação do 
Exu com o diabo. Em sua maioria elas são de cor vermelha, com chifres, tridentes e algumas tem 
até pé de bode, reforçando este sincretismo.

Existem ainda, algumas pessoas que dizem que o homem que trabalha com Exu Pomba 
Gira, pode virar homossexual,e se for mulher,  vira prostituta. Assim como quem trabalha com Exu 
masculino, pode virar um alcoólatra. Estas distorções acontecem porque fica mais fácil jogar a 

culpa em cima dos Exus do que assumir os próprios atos. 

Existem entidades que se dizem Exus e que fazem somente o mal 
em troca de presentes aos seus médiuns ou por grandes e custosas 
obrigações ou serviços. Não se engane, Exu que é Exu, não faz mal, e 
quando ajuda a uma pessoa não pede nada em troca, a não ser pedir 
para que a pessoa cresça.

Nos Templos Umbandistas,  Exu Guardião é a entidade espiritual 
encarregada da guarda vibratória e da proteção espiritual da casa, dos 
Médiuns e de todas as pessoas que ali vão procurar ajuda.

Atuam também nos  trabalhos de desmanche de magia-negra.
Nos terreiros de Umbanda a Casa de Exu, que muitos chamam de 

Tronqueira, serve para a firmeza e segurança do Centro, dos médiuns e 
do público visitante.

A Casa de Exu situa-se na entrada do Centro, por onde passam 
obrigatoriamente todas as pessoas. Deve ser um recinto limpo. A sua 

função é principalmente de repulsão de correntes negativas.

Firmeza de Exu com imagens

Exu é sincretizado como anjo do mal



Uma boa conversa
Tivemos a oportunidade de conversar com Esther de 

Carvalho, carioca, nascida em 30/11/57, psicóloga, médium do 
Centro de Umbanda Caminhos de Luz, desde 1992, responsável 
atualmente, pelos trabalhos realizados em São Jose dos Campos 
SP, onde reside. 

Vamos ver um pouco desta conversa

Quando conheceu a Umbanda?

Esther: Residi em Brasília desde 1991. Nessa época 
comecei a frequentar, como público, os trabalhos do Centro de 
Umbanda Caminhos de Luz. Em 1992, fui convidada pelo Guia 
Dirigente do Centro, Caboclo Sr. Sete Flechas, para integrar a 
corrente mediúnica daquela Casa. Desde então venho trabalhando, 
estudando e me apaixonando pela Umbanda. 

Qual a importância da proposta do Centro de Umbanda Caminhos de Luz em realizar 
cursos sobre diferentes temas dando um enfoque psicológico?

Esther: Quando comecei a estudar a Umbanda, seus preceitos, leis e principalmente sua 
filosofia e conceitos, comecei a perceber um paralelo com o conhecimento psicológico 
principalmente em relação ao patológico. As concepções de saúde, doença mental se 
complementam e se entrelaçam em muitos pontos.

Em nenhum momento se contradizem ou se opõem. Há uma continuidade e freqüência que 
merecem uma consideração mais profunda.

Hoje, já se fala, com mais propriedade, em terapias de vidas passadas e resultados de 
trabalho com hipnose, psicologia transpessoal e outros tipos de trabalhos, pesquisas e princípios que 
aproximam a visão cientifica da visão religiosa e também da filosofia. Começamos a perceber que 
existem muitas coisas em comum. Às vezes nomeadas diferentemente, mas com as mesmas 
características, finalidades e sintomas.

Assim as linhas de resistências do preconceito vão sendo derrubadas aos poucos dando lugar 
a um novo caminho cheio de possibilidades.

Por isso, é tão importante a iniciativa do Centro de Umbanda Caminhos de Luz, em promover 
seminários, palestras e debates de enfoques e assuntos da área de psicologia, pois na concepção 

umbandista dois dos níveis a serem “trabalhados” numa 
pessoa são o nível espiritual e o nível psicológico. O equilíbrio 
de um está intimamente ligado ao equilíbrio do outro. Não é 
raro as Entidades de Umbanda aconselharem pessoas a 
procurar tratamento a nível comportamental, psicológico.

Qual a importância do estudo na religião?

Esther: Acho que o estudo é um dos caminhos 
fundamentais em qualquer situação de nossas vidas. 
Conhecer é ter mais segurança, mais confiança e mais 
consciência nas nossas escolhas e decisões. 

E na escolha e pratica de uma religião não funciona de 
maneira diferente.

Através do conhecimento tanto nascem nossas 
cer tezas e respostas como nossas duvidas e 
questionamentos, tão necessários para nosso crescimento 
em todos os papeis que desempenhamos na vida. (família, 
profissão, social, religioso, etc...).Médium Esther manifestada com sua Preta Velha

Psicóloga Esther de Carvalho



A proposta do Centro Caminhos de Luz, desde a sua criação, tem sido promover não só a 
religião, mas também realizar cursos que possam transformar a visão das pessoas. Possuímos a 
consciência de que temos que ser trabalhados em todas os aspectos. Por isso estamos sempre  
elaborando cursos e palestras neste sentido.

No dia 28 de junho, no Clube de Meditação Amygo realizamos o curso “Desvelando o Mistério, 
um novo olhar sobre a morte”, pois achamos necessário lançar um novo olhar sobre este tema, 
discutindo a consciência da morte como lógica da vida, pois a civilização ocidental ainda a vê como 
um grande tabu, impedindo a compreensão e a aceitação o processo de finitude inevitável a todos os 
seres vivos.

Este tema foi trabalhado através de diferentes técnicas e vivências, pelas psicólogas Andréa 
Minafra Reys Lamas, psicóloga clínica especialista em programação neurolinguística, Marly 
Martins, psicóloga clínica, pesquisadora em tanatologia e envelhecimento e Esther de Carvalho, 
psicóloga clínica psicodramaticista.

Programação neurolinguística - uma forma de modificar comportamentos 
prejudiciais ao ser humano, através de um conjunto de técnicas que transformam 
elementos lingüísticos, fisiológicos e de representação interna da realidade 
individual;

Tanatologia - um dos ramos da Psicologia Transpessoal que busca uma 
compreensão da morte como uma mudança de estado da consciência. Tendo 
como objetivo também ajudar aos doentes terminais a vivenciarem seus últimos  
dias com a melhor  qualidade de vida possível. Promovendo ainda atendimento 
psicológico da família, tanto durante a doença como na elaboração e superação da 
perda;

Psicodrama -  tem como objetivo a prática da flexibilidade na atuação dos 
diversos papéis que vivemos no dia-a-dia, locando a mudança como processo 
natural de desenvolvimento, assim como a criação de alternativas para uma melhor 
qualidade de vida, onde o potencial humano adormecido e bloqueado é liberado 
através da ação espontânea e transformadora.

Temos a certeza de que as pessoas que tiveram 
oportunidade de participar conosco deste curso perceberam que 
somente concebendo a  morte como coroamento natural de uma 
existência saudável, poderemos dar à nossa vida a autenticidade e 
o sentido de  realização do verdadeiro destino  humano.

Parabéns aos ministrantes pelo alto nível de 
profissionalismo  bem como pela clareza com que foi abordado o 
tema, e aos participantes do curso por somarem com as suas 
experiências. 

Comunicamos que em breve estaremos elaborando um 
novo curso envolvendo temas necessários ao nosso crescimento .

Foram usadas técnicas como:

O MistérioDesvelando
Um novo olharUm novo olhar sobre a mortesobre a morte

Psicólogas Andréa, Marly e Esther



Grupo de psicografia Palavras de Luz

> Mande sugestões de temas que gostaria que 
fossem abordados através do e-mail 

> Campanha do trimestre: alimentos não perecíveis;

> Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)
316-3393 (Cristiano)

caminhosdeluz@terra.com.br

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Julho: 04/07 - Pais Velhos e Guardiões;
18/07 - Crianças e Caboclos;

Agosto: 01/08 - Pais Velhos e Guardiões;
15/08 - Crianças e Caboclos;
29/08 - Pais Velhos e Guardiões;

A psicografia é uma modalidade mediúnica rara no movimento Umbandista da atualidade. A 
psicografia propriamente dita pode ser definida como mecanografia, ou seja, a entidade Espiritual, 
em geral utilizando-se das mãos do médium, transmite através da escrita a sua mensagem muitas 
vezes conseguindo manter características de sua caligrafia quando encarnado. 

A maioria das mensagens chega através dos médiuns, por meio de outra modalidade 
mediúnica chamada de irradiação intuitiva, onde o espírito comunicante atinge a mente do médium 
com um fluxo de corrente mental.

Tudo acontece como se fosse uma “chuva de idéias” chegando ao campo mental do médium. 
Recebe idéias que sabem não serem suas e as escreve.

O número de mensagens de pessoas desencarnadas que nos são transmitidas através deste 
processo vem aumentando a cada reunião.  Como estas são dirigidas a familiares e amigos, 
estaremos criando um mural no mês de agosto onde ficarão disponíveis para o público, de forma a 
encontrarmos os seus destinatários.

Meus Amados,

Encontro-lhes novamente, trazendo comigo 
conselhos de que vocês precisarão durante a época de 
que somos vitimas.

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

O amor é um dos sentimentos que 
devem estar presentes em todos os nossos 
atos e palavras. Ele deve fazer parte de nossa 
existência, deve ser o alimento do nosso 
coração. Devemos estar atentos para 
mantermos sempre este sentimento em nós.

Pois, se descuidarmos, o ódio e a revolta 
entram em nossos corações retirando o amor.

Este sentimento deve ser incondicional. 
Não podemos esperar nada das pessoas em 
troca do nosso amor.

Pois, se assim não fizermos, o amor 
deixa de ser sincero.

Devemos reforçar este sentimento 
lembrando sempre do mestre Jesus que nos 
deu as maiores provas  de amor incondicional 
e nos  mostrou o poder deste sentimento.

Que mestre Jesus abençoe a todos.

Um Pai Velho

 BSB, 09/11/02  médium Marco
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